
Felhasználási feltételek 

Ön azzal, hogy a hegyvidek.menzakartya.hu oldalon regisztrál, automatikusan elfogadja a 

Felhasználási feltételeket. A Netkir Zrt. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes 

értesítéssel történő módosítására. A Felhasználási feltételek mindenkori legújabb változata a 

weboldalaink alján található, „Felhasználási feltételek” nevű linkre történő kattintás után 

érhető el. 

A Szolgáltatások leírása 

A Netkir Zrt. hozzáférést biztosít Önnek webes Menzakártya rendszeréhez (a továbbiakban 

'Szolgáltatás'). Ön felelősséget vállal ezért a hozzáférésért. A hozzáférés megvalósulása 

magában foglalhat harmadik félnek fizetendő díjakat is (például az internet szolgáltatónak 

fizetendő díjat). Ezeket a díjakat Önnek kell megfizetni. Önre hárul továbbá minden olyan 

szoftver és hardver eszköz beszerzésének feladata és költsége, melyek szükségesek a 

Szolgáltatás igénybe vételéhez. 

Amennyiben kifejezetten másképpen nem rendelkezünk, a Szolgáltatások, vagy egyéb Netkir 

Zrt. által működtetett, illetve hosztolt szoftver termékek (beleértve azok minden frissítését, 

továbbfejlesztését, új funkcióját és/vagy új webes eszközök hozzáadását) a Felhasználási 

feltételek hatálya alá tartoznak.  

 Automatizmusok által regisztrált felhasználói fiókok létrehozása nem megengedett. 

 Önnek meg kell adnia valódi teljes nevét, érvényes e-mail címét, mobil telefonszámát 

illetve a regisztrációs folyamat során kért egyéb adatait is a regisztráció sikeressége 

érdekében. 

 Kiemelten ajánljuk, hogy felhasználói fiókjához tartozó felhasználói nevét, ami 

megegyezik e-mail címével csak egyetlen személy, Ön használja, mivel egyazon 

felhasználónév alatti bejelentkezés nem engedélyezett különböző személyeknek. 

 Ön felelősséget vállal felhasználói fiókja és az ahhoz tartozó jelszava 

biztonságosságáért. A Netkir Zrt.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni 

semmiféle veszteségért vagy anyagi kárért, amelynek oka a biztonsági előírások 

betartásának elmulasztása a felhasználói fiók tulajdonosa által. 

 Ön felelősséget vállal a felhasználói fiókjában közzétett minden tartalmi elemért, 

illetve minden, a fiókba belépve, illetve annak a nevében véghezvitt felhasználói 

aktivitásért. 

 A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen 

törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra nem 

használja. A Szolgáltatások használata során tilos minden olyan tevékenység, mely 

törvénybe ütközik (a szerzői jogokat is beleértve, de nem csak ezekre korlátozva).  

Adatvédelem 

Az Ön által a hegyvidek.menzakartya.hu oldalon megadott, illetve a felhasználói fiókjában 

tárolt minden tartalomra érvényesek az Adatvédelmi Nyilatkozatban megfogalmazottak. 

A felhasználás korlátozása nem kereskedelmi célokra 

Ön kijelenti, hogy a Szolgáltatást, illetve annak bármilyen részeit harmadik félnek tovább 

nem értékesíti, és kerüli a kereskedelmi célú, nem rendeltetésszerű használatot. 

 

https://hegyvidek.menzakartya.hu/
https://hegyvidek.menzakartya.hu/


Szerzői jogok és feltöltött tartalom tulajdonjoga  

 Az Ön által a Szolgáltatás használata közben a felhasználói fiókba elhelyezett tartalom 

szellemi tulajdonjogára vonatkozóan nem támasztunk semmilyen tulajdonjogi 

követelést. Az Ön által feltöltött profil és tartalom az Ön tulajdonát képezi. 

 A Netkir Zrt. nem szűri előzetesen a Szolgáltatás keretében megjelenő tartalmat, 

ugyanakkor fenntartja a jogot (de kötelezettsége nincs), hogy saját megítélése szerint 

inaktiváljon vagy eltávolítson bármilyen nemű tartalmat, amely a Szolgáltatás 

keretében elérhető.  

Általános feltételek 

 Ön a Szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltatást 

kizárólag a leírása szerinti állapotban és tulajdonságokkal nyújtjuk. 

 Tilos a Szolgáltatás bármilyen nemű átalakítása, módosítása és feltörése, továbbá 

valótlanul olyan látszat keltése, hogy a rossz hiszemben elkövetett átalakítások a 

Netkir Zrt. tevékenységéhez vagy egyéb szolgáltatásához köthetőek. 

 A Netkir Zrt. fenntartja a jogot (de nem kötelessége), hogy eltávolítson minden olyan 

tartalmat és felhasználói fiókot, melyet saját megítélése szerint jogellenesnek, 

fenyegetőnek, erőszakosnak, sértőnek, ártalmasnak, rágalmazónak, pornográfnak, 

obszcénnek, illetve bármilyen egyéb módon kifogásolhatónak talál, vagy amely 

sértheti bármely fél szellemi tulajdonjogát és/vagy ezen Felhasználási feltételeket. 

 Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele során történő 

adatfeldolgozás és adat- és tartalomátvitel magában foglalja a következőket: (a), 

különböző hálózatokon keresztül történő átvitel, (b) módosítások, amelyek a 

folyamatban résztvevő technikai eszközök és rendszerek követelményeinek való 

megfelelést szolgálják. 

 Kéretlen e-mailek, SMS üzenetek, spamek feltöltése, küldése, közvetítése a 

Szolgáltatások keretein belül nem megengedett. 

 Mások számítógépében, illetve bármilyen egyéb tulajdonában kárt okozó vírusok, 

programok feltöltése, küldése, közvetítése illetve bármilyen nemű elérhetővé tétele 

tilos. 

 Ön határozottan tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Netkir Zrt. nem tehető felelőssé 

semmilyen közvetlen vagy közvetett, rendkívüli vagy szokványos kárért illetve 

veszteségért, beleértve (de ezekre nem korlátozódva) az üzleti nyereségben, jó 

hírnévben, adatokban keletkezett károkat illetve bármilyen egyéb immateriális 

veszteséget (még abban az esetben sem, ha a Netkir Zrt. a fenti károk, illetve 

veszteségek lehetőségének tudomására jut); mely a következőkre vezethető vissza: (i) 

a Szolgáltatás használata, illetve a használatára való alkalmatlanság, (ii) engedély 

nélküli hozzáférés, illetve adatmódosítások, (iii)bármilyen harmadik fél nyilatkozatai, 

közlései vagy viselkedése, magatartása a Szolgáltatással kapcsolatban, (iv) egyéb, a 

Szolgáltatással kapcsolatba hozható ügyek. 

 Az a tény, hogy a Netkir Zrt. nem gyakorolja, illetve nem szerez érvényt a 

Felhasználási feltételekben leírt jogainak, nem jelenti a jogokról való lemondást. 

 A Felhasználási feltételek megállapodást képeznek Ön és a Netkir Zrt. között, továbbá 

szabályozzák a módot, ahogyan Ön a Szolgáltatásokat használhatja, felülírva minden 

korábbi egyezményt Ön és a Netkir Zrt. között. (beleértve a Felhasználási feltételek 

korábbi változatait, de nem csak ezekre korlátozódva). 

 Kérjük, hogy jelentse a Felhasználási feltételek mindenfajta megsértését a Netkir Zrt. 

felé. 



Díjszabás és a Szolgáltatások árának kifizetése  

 Ön vállalja, hogy a Szolgáltatás keretében, Harmadik Fél a Budapest Főváros XII. 

Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat (GESZ)) által nyújtott 

termékek és szolgáltatások (pl: iskolai étkezés) megrendelése  következtében 

keletkező fizetési kötelezettségének eleget tesz.  

 Ön tudomásul veszi, hogy a tranzakciók tárgyát képező szolgáltatások és termékek 

ellenértékét a Harmadik Fél Önnek kiszámlázza. Amennyiben Harmadik Fél 

kifejezetten másképpen nem rendelkezik, a kifizetett összeg vissza nem térítendő, 

kivéve az időben történő lemondás esetét, amikor a következő havi számláján 

jóváírásra vagy tanév végén visszatérítésre kerül. Ön megerősíti, hogy minden egyes 

megrendelése alkalmával felelősséget vállal a Harmadik Fél által nyújtott termékek és 

szolgáltatások árának kifizetéséért. 

 Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben Harmadik Féltől megrendelt szolgáltatások és 

termékek igénybevételét a Harmadik Fél által meghatározott határidőn túl mondja le, 

akkor rendelése ennek ellenére érvényes marad és Harmadik Fél által ellenértéke 

kiszámlázásra kerül Ön felé. 

 Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében Ön által megadott ételallergiára és 

étkezési kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatai írásban benyújtott nyilatkozatokkal 

egyenértékűek. A nyilatkozatok valótlanságából adódóan, jogtalanul igénybe vett 

étkezési kedvezményekből származó ellenérték különbözetet Harmadik Fél utólagosan 

is kiszámlázza Önnek. 

 Ön tudomásul veszi, hogy sem a Netkir Zrt, sem Harmadik Fél nem vállal semmilyen 

felelősséget a valótlanul megadott ételallergia adatokból származó egészségügyi, 

anyagi, vagy bármilyen egyéb károkért. 

 Ön tudomásul veszi, hogy a GESZ fenntartója, a Budapest Főváros XII. Kerület 

Hegyvidéki Önkormányzat a regisztrációnál megadott e-mail címén jogosult Önt 

megkeresni, és információkat, tájékoztató anyagokat küldeni. 


