
 
Proptech Hungary Konferencia  

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)  

1. Érvényes: az Kalmár & Co Bt ( Budapest, 1112 Rupphegyi út 11. B.3.1.) mint szervező által 
2022. május 25-én megrendezésre kerülő Proptech Hungary Konferencia (továbbiakban: 
Konfrencia) idejére és annak résztvevői részére.  

2. A Konferencia tárgya és programja: Property Technology - Digitalizációs forradalom az 
ingatlanpiacon  

3. A Konferencia résztvevői: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az őket 
delegáló jogi személyek nevében sikeresen regisztrálnak és a Konferencián hallgatóságként 
részt vesznek.  

4. A Konferencián történő részvétel feltételei:  
a. Regisztráció és jegyvásárlás a proptechhungary.hu honlapon történik. A 

részvétel díjköteles, online és offline jegyet lehet vásárolni, melyet a 
regisztráció során választ ki a jelentkező.  

b. A Szervező a jelentkezés regisztrálása után a résztvevő e-mail címére 
visszaigazolja a jelentkezést, és megküldi a részvételi díj befizetéséhez 
szükséges információkat, illetve díjbekérőt. A jelentkezés addig nem számít 
véglegesnek, amíg be nem érkezik Szervező számlájára a részvételi díj. A 
részvételi díj jóváírását követően arról a Szervező számlát állít ki.  

c. A sikeres regisztrációt (megrendelést) követő lemondás vagy a Konferencián 
történő meg nem jelenés esetén a részvételi díjat nem áll módunkban 
visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a fogyasztóvédelmi törvényben a 
természetes személyeket, mint fogyasztókat megillő jogok gyakorlását.  

d. A jegyek névre szólóak, azokat átruházni a belépést megelőzően, kizárólag 
akkor lehet, ha az átruházás tényét írásban legkésőbb a Konferencia napját 
megelőző egy héttel előtte jelzi a résztvevő.  

e. résztvevő a regisztrációval hozzájárul, hogy adatait a szervező adatvédelmi 
szabályzatának (itt érhető el: https://www.proptechhungary.hu/adatkezeles) 
megfelelően tárolja, kezelje és hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag a 
Konferenciával és szolgáltatásaival kapcsolatos vonatkozó információkkal a 
jövőben megkeresse.  

f. A rendezvényen a fejvadász tevékenység nem megengedett. Jelent pontot 
megszegő látogatókat a szervezők kitiltják a rendezvényről!  

g. A szervező célja, hogy zaklatásmentes élményt biztosítson minden 
rendezvényére látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, 
megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül. A 
rendezvények látogatóinak zaklatását semmilyen formában nem tűrjük el. A 
szexuális töltetű megjegyzések és megnyilvánulások nem elfogadhatóak 
rendezvényeink keretei között. Fenntartjuk a jogot, hogy a 
szabályokat megszegő résztvevőket ellentételezés nélkül kizárjuk a további 
részvételből és eltávolítjuk a helyszínről. 



h. Belépés után a konferencia badge nem átruházható!  

5. Részvételi díjak:  

A jegyárak minden esetben a www.proptechhungary.hu oldalon találhatóak. 

Szervező a Konferencia mindenkor érvényes árait a honlapján frissíti. Szervező fenntartja az 
árváltoztatás jogát. Árváltoztatás esetén a már regisztrált jelentkezők az eredeti részvételi díjat 
fizetik. Szervező az árváltoztatást a honlapján közzéteszi.  

A belépő tartalmazza az alábbiakat:  

- Részvétel az előadásokon, programokon  
- a programban jelölt kávészünetek fogyasztását is. A belepő megbontva (étel/ital költség 

és részvételi díj) kerül számlázásra. 

6. A Konferencia helyszíne: Budapest Music Center (cím: 1093 Budapest, Mátyás utca 8.) 

7. A szerződés létrejötte  

A szerződés elektronikus úton jön létre, a szerződés létrejöttéről a sikeres regisztrációt és 
fizetést követően egy visszaigazoló e-mailt küldünk. A jelen ÁSZF tartalmazza a részvétel 
általános feltételeit, melyet a regisztráció során a résztvevő elfogad.  

A jelen szerződés időbeli hatálya kiterjed a felek az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó 
időtartamra, azaz a Konferencia időtartamára, illetve azt követően az adatkezelés teljes 
időtartamára.  

Szervező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a résztvevő súlyos 
szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen ÁSZF-ben 
rögzített feltételek megsértése. Ez esetben a résztvevő elveszíti a Konferencián való részvétel 
jogát és a Szervező jogosulttá válik a már megfizetett részvételi díj teljes összegének 
visszatartására, meghiúsulási kötbér címén.  

8. A szolgáltatás tartalma: 
A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Konferencia a Szervező 
érdekkörébe tartozó okból meghiúsul, a belépőjegy árát a Szervező visszautalja a résztvevő 
részére, a Konferencia tervezett időpontját követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a 
Konferenciát a Szervező egy másik időpontban tartja meg, úgy a résztvevő eldöntheti, hogy 
részt vesz-e a másik időpontban megrendezésre kerülő Konferencián vagy kéri a megvásárolt 
jegy visszatérítését. Ha konferencia egyéb okból (pl. Koronavírus) a szervező hibáján kívül 
nem kerül megrendezésre helyben, akkor a jegyek automatikusan online jegyekké 
konvertálódnak. 

A résztvevő köteles a többi résztvevő és az előadók jogait (beleértve a személyiségi jogait) 
és érdekeit tiszteletben tartani, a Konferencia eszközeit rendeltetésszerűen használni.  



Fenntartjuk a jogot, hogy a szabályokat megszegő résztvevőket ellentételezés nélkül 
kizárjuk a további részvételből és eltávolítjuk a helyszínről.  

9. Szerzői jogok:  

A Konferencia rendezési joga, valamint minden más, a Konferencia megtartása során 
keletkező szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság a Szervezőt illeti.  

A résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező nem engedélyezi 
a Konferencia egészének, vagy annak részeinek a rögzítését. A Konferencia során rögzítésre 
kerülő kép- és a hanganyag (a továbbiakban „Felvétel”) a Szervező kizárólagos tulajdonát 
képezik. A Konferencia bármilyen módon történő rögzítése, a felvételek további felhasználása, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé 
tétele, kizárólag a Szervező előzetes hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a résztvevő a 
Szervező előzetes hozzájárulása nélkül jut a felvételek birtokába, azokat késedelem nélkül 
törölni köteles.  

10. A felelősség korlátozása  

A Szervező nem felel Konferencia helyszínére bevitt tárgyakért és nem vállal felelősséget a 
Konferencián történő részvétel kapcsán a résztvevők egészségében, életében vagy 
vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén. Szervező kizárja a felelősségét a 
harmadik személy felróható magatartásával okozott károkért.  

11. Egyéb feltételek:  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A jelen ÁSzF egyoldalú módosításának jogát a Szervező fenntartja. A Konferenciával, vagy az 
ÁSzF-fel kapcsolatos valamennyi információt, közleményt és változást a Szervező 
kizárólagosan írásos kommunikáció során közlik (lsd. következő bekezdés). Az információ e-
mailben való megküldésével az információ a regisztrált felek részére kézbesítettnek 
tekintendő. 
Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A 
kapcsolattartásra kijelölt email címek:  
a Szolgáltató részéről Kalmár Zoltán (kalmar@proptechzoom.com) 

A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt 
is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei hatályon kívül helyezik a bármely fél által 
kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy 
szóbeli megállapodást. Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó.  

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 


