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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. A jelen PODPAD felület használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a 

továbbiakban: „ ÁSZF”) célja, hogy az atmedia Kft., (székhelye: 1138 Budapest, 
Dunavirág  utca 2-6. I. épület 2. em., cégjegyzékszáma: 01-09-929668, adószáma: 
11674199-2-44, továbbiakban „ATMEDIA”) és a Weboldalon elérhető 
Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók jogviszonyát a jogszabályok keretei 
között részletesen szabályozza.  

 
1.2. Jelen „ÁSZF” tartalmazza a Felhasználónak a Weboldal használatával kapcsolatos, 

valamint az Atmedianak, mint a podpad.hu Weboldal üzemeltetőjének a Weboldalon 

nyújtott Szolgáltatásaival összefüggő jogait és kötelezettségeit.  

 
1.3. Az ATMEDIA kijelenti, hogy az általa kínált Szolgáltatások nyújtására, illetve az 

ezekkel kapcsolatos szolgáltatási szerződések megkötésére jogosult.  
 
1.4. Egyedileg megkötött szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a 

Szolgáltatási szerződésre a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-
ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit, 
kell alkalmazni. 

 
1.5. A Felek kifejezetten elfogadják, hogy az elektronikus levelezés (e-mail) formája 

megfelel a Felek közötti hivatalos kommunikációnak. A közvetített információk 
hosszú távú tárolása mindkét fél felelőssége. A Felhasználó e-mail cím változásából 
és bármely egyéb technikai hibákból adódó károkért ATMEDIA felelősséget nem 
vállal. Ezen változásokról / működési hibákról a Felhasználónak az ATMEDIA-t 
lehetőség szerint haladéktalanul értesítenie kell.  

 
2. A FELEK JOGVISZONYA 
 
2.1. A Felek meghatározása: 
 

ATMEDIA: atmedia Kft., székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág  utca 2-6. I. épület 2. 
em., cégjegyzékszáma: 01-09-929668, adószáma: 11674199-2-414. 
 
Felhasználó: az ATMEDIA-val Szolgáltatási szerződést kötő, illetve Szolgáltatási 
szerződés megkötését kezdeményező természetes vagy jogi személy.  
 
Látogató: a podpad.hu oldal szolgáltatásait használó természetes személy. 
 
A Felek cégadatainak megváltozása nem eredményezi a Felek személyének 
megváltozását, kivéve, ha a cégjogi szabályok értelmében együtt jár az adott Fél 
jogalanyiságának megváltozásával is. A cégadatok megváltozásáról a másik Felet 
lehetőség szerint 15 (tizenöt) nappal megelőzően, egyéb esetekben haladéktalanul 
utólag kell értesíteni. A cégadatok megváltozása nem igényli a Szolgáltatási 
szerződés módosítását. 

 
2.2. Látogatókra vonatkozó felhasználási feltételek 
 
2.2.1. A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Látogatók a Weboldal bizonyos 
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szolgáltatásait kizárólag regisztrációt követően vehetik igénybe.  
 

2.2.2. A regisztrációra a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található 
adatlap kitöltésével kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail 
cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását 
követően a Látogató érdeklődési körének megadása után véglegesítheti a 
regisztrációját, melyről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld az 
Atmedia. Látogató a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, 
és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és 
elfogadja. A Látogató felelős azért, hogy olyan email címmel regisztráljon a 
Weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni 
jogosult. 

 
2.2.3. Atmediat a Látogató által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Atmediat 
nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Látogató a jelszavát elfelejti, 
vagy azt illetéktelenek számára bármely okból hozzáférhetővé teszi. Atmedia 
minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok 
megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást 
követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. 
Látogató az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatmódosításokat köteles a 
Személyes beállítások pontban személyes elvégezni. 

 
2.2.4. Látogató jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Atmedianak küldött e-mail 

üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Atmedia haladéktalanul gondoskodik 
a regisztráció törléséről. A látogatói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) 
titokban tartásáért kizárólag a Látogató a felelős. Amennyiben Látogató tudomást 
szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik 
személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig 
feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon 
visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Atmediat. 
 

2.2.5. A regisztrált Látogató számára a Weboldalon elérhetővé válik a My Playlist 
szolgáltatás, melynek használatával a Weboldalon elérhető tartalmakat 
kedvencként jelölhetik meg a könnyebb visszakereshetőség érdekében. A 
regisztrált Látogatók számára a Weboldal érdeklődési körüknek megfelelő 
tartalmakat ajánl fel a regisztrációkor megadott adataik alapján.  
 

2.3. A szolgáltatási jogviszony meghatározása 
 

2.3.1. A Szolgáltatási szerződés alapján az ATMEDIA főkötelezettsége, hogy a 
Felhasználó részére a Felhasználói tartalmak közzétételére, továbbítására, 
feltüntetésére alkalmas felületet biztosítson és tartson fent, a Felhasználó 
főkötelezettsége pedig a jelen ÁSZF-ben foglalt követelmények és előírások 
betartása mellett online rádiós és esetlegesen podcast tartalmak közzététele a 
Weboldalon. A Szolgáltatási szerződés alapján a Feleket egyéb jogok és 
kötelezettségek is illetik, illetve terhelik.  

 
2.3.2. A Szolgáltatási szerződés nem jelent eredménykötelmet a Felhasználó által elérni 

kívánt hatás, cél, eredmény, így különösen népszerűség, árbevétel növekedés 
vonatkozásában. A Felek rögzítik, hogy az ATMEDIA kizárólag a Szolgáltatási 
szerződésben és a jelen ÁSZF-ben kifejezetten vállalt eredmény (pl. tartalom 
közzététele) eléréséért felelős, minden további eredmény bekövetkezése az 
ATMEDIA érdekkörén kívül eső egyéb tényezőktől függ, melyért az ATMEDIA nem 
felel. 
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2.3.3. A jelen ÁSZF alapján ATMEDIA a Hirdetések közzétételekor, a Grtv. 3.§ k) pontja 

alapján, reklám közzétevőként jár el. 
 

2.4. A Szolgáltatási szerződés viszonyrendszere  
 
2.4.1.  A Szolgáltatási szerződés és az ÁSZF rendelkezése közötti esetleges eltérés 

esetén a rendelkezések az alábbi elsőbbségi sorrendben alkalmazandók:  
 

1. Szolgáltatási szerződés, 
2. ÁSZF. 

 
2.4.2. A Szolgáltatási szerződés az ATMEDIA és valamely Felhasználó között 

határozottlan időtartamra létrejött szerződés, amely egyedileg meghatározott 
médaitartalmaknak a Weboldalon való megjelenésére irányul. 

 
2.4.3. Érvénytelen a Felhasználó bármely olyan nyilatkozata, amelyben az ÁSZF 

alkalmazását kizárja. A Felek a Szolgáltatási szerződésben meghatározhatják az 
ÁSZF-nek azokat a rendelkezéseit, melyeket jogviszonyukban nem, vagy eltérő 
tartalommal alkalmaznak. Amennyiben a Felek jogviszonyára a Felhasználó a 
saját maga által rendszeresített általános szerződési feltételeket is alkalmazni 
kívánja, erről a Feleknek írásban kell megállapodniuk. A Felhasználó saját 
általános szerződési feltételei ebben az esetben is csak annyiban alkalmazhatóak, 
amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseivel nem ellentétesek. 

 
2.5. Értelmező rendelkezések 
 

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alább felsorolt fogalmak értelmezése a következő: 
 

Weboldal: a podpad.hu weboldal és annak reszponzív oldalai valamint esetlegesen 
mobileszközökre készült applikációja, melyeken ATMEDIA biztosítja a Felhasználó 
részére a tartalmai közzétételének, továbbításának, feltüntetésének lehetőségét. 

 
Szolgáltatási szerződés: olyan, az ATMEDIA és valamely Felhasználó között 
határozatlan időtartamra létrejött szerződés, amely egyedileg meghatározott 
tartalmaknak a Weboldalon való megjelenítésére irányul.  
 
Felhasználói tartalom: A Felhasználó által a Weboldalon közzétenni kívánt 
bármely médiatartalom függetlenül attól, hogy azokért vagy azok felett Felhasználó 
szerkesztői felelősséggel vagy befolyással rendelkezik.  
 
Felhasználói fiók: a Weboldalon a Felhasználó regisztrációját követően létrehozott 
online felület, melyen keresztül egyedi belépési kód megadáást követően 
Felhasználó a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatos tevékenységét követheti. 
Felhasználó bejelentkezést követően ezen a felületen tudja módositani az adatait, 
logót, képet, bannert tölthet fel, valamint a stream linket vagy több stream linket tud 
adni, amelyek a Weboldalon közzétételre kerülhetnek. Felhasználó a Felhasználói 
fiókban állíthatja be a csatorna stilusát, kategóriákat hozzárendelve ahhoz. 

 
Hirdetés: bármely kereskedelmi közlemény, közérdekű közlemény és társadalmi 
célú reklám, továbbá egyéb, az előbbiekhez kapcsolódó – általában tájékoztató – 
információk elhelyezése, amely valamely Hirdetési Felületen közzétételre kerülő 
szpot formájában vagy egyéb formában jelenik meg. 
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Hirdetési Felület: az ATMEDIA  által a Weboldalon a Felhasználók által közzétett 
tartalmak előtt (pre-roll) vagy azokat követően megjelenített felület, amelyen a 
Hirdetés közzétételre kerül. 

 
NMHH: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot jelenti. 
 
ÁSZF: az ATMEDIA által a Weboldalon nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó jelen 
általános szerződési feltételeket jelenti. 
 

3. HIRDETÉSI FELÜLETEK 
 

3.1. Felhasználó a Szolgáltatási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy az ATMEDIA a Felhasználói tartalmakat megelőzően és azokat követően 
Hirdetési Felületeket alalkítson ki, és azokon Hirdetéseket tegyen közzé. Felhasználó 
tudomásul veszi, hogy a Hirdetési Felületek megjelenítése nem érinti a Weboldalon 
megjelenő Felhasználói tartalmakat, azok hosszára, integritására, tartalmára a 
Hirdetések közzététele semmilyen hatást nem gyakorol.  

 
3.2. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetési Felületek értékesítésével 

kapcsolatos szerződéseket a Hirdetési Felületek vonatkozásában a hirdetőkkel 
ATMEDIA köti meg és ATMEDIA a Hirdetési Felületeket saját árképzési és 
értékesítési politikája szerint értékesíti, és a Hirdetési Felületeknek a hirdetők felé 
történő értékesítése és az árazás megállapítása során önállóan jár el, a Hirdetési 
Felületek mindenkori  listaárait és egyéb árakat szabadon határozza meg.  

 

3.3. Felek rögzítik és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hirdetési Felületek 
értékesítése után Felhasználó semmilyen díjazársa, vagy ellentételezésre nem 
jogosult tekintettel arra, hogy a Felhasználói tartalmak megjelenítése a Weboldalon 
jelentős népszerűsítő hatással bír a Felhasználóra és az általa közzétett Felhasználi 
tartalmakra nézve.  

 
4. TARTALMAK KÖZZÉTÉTELE 

  
4.1. ATMEDIA kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási szerződésben 

meghatározott médiatartalmakat a Weboldalon közzéteszi, vagy a közzététel 
feltételeit a Felhasználó részére biztosítja. ATMEDIA-nak bármikor jogában áll a 
Felhasználói tartalmak közzétételét visszautasítani, vagy a már közzétett 
Felhasználói tartalmakat a Weboldalról indoklás nélkül eltávolítani.  
 

4.2. Az ATMEDIA a Felhasználói tartalom közzétételét különösen, de nem kizárólagosan 
abban az esetben utasítja vissza, valamint a már közzétett Felhasználói tartalmat 
akkor távolítja el, amennyiben az: 

 
a) jogszabályt sért, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről 

és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.); A sajtószabadságról 
és a médiatrtalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény (Smtv.).; A 
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), 
valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezésie 
szerint; 

b) nem illik az ATMEDIA által üzemeltetett Weboldalhoz, illetve az adott Weboldal 
arculatához illetve etikai normákba ütközik; 

c) azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár 
informális úton – kifogást emel; 

d) sérti jelen ÁSZF bármely pontját. 
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e) egyedi elbírálás alapján, indokolás nélkül. 
 
4.3. Az ATMEDIA nem köteles vizsgálni a Felhasználói tartalmak megfelelősségét vagy 

helyességét és nem köteles ellenőrizni Weboldalon közzétételre kerülő tartalmakat 
jogi szempontból. Ha az ATMEDIA akár a megjelenés előtt, akár annak során azt 
észleli, hogy a Felhasználói tartalom az ÁSZF bármely rendelkezését sérti, úgy az 
ATMEDIA jogosult a közzétételt visszautasítani, a már folyamatban lévő közzététel 
teljesítését kártérítési felelősség nélkül azonnali hatállyal felfüggeszteni és a 
Felhasználói tartalmat a Weboldalról eltávolítani, illetve a Szolgáltatási szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 

 
4.4. Az ATMEDIA fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalom közzétételét – indokolás 

nélkül - visszautasítsa, a tartalmakat eltávolítsa vagy megszakítsa, a hozzáférést a 
tartalmakhoz korlátozza, amely esetben az ATMEDIA-t semmiféle kártérítési 
kötelezettség nem terheli. ATMEDIA felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a 
Felhasználói fiók azonnali felfüggesztését, vagy törlését vonja maga után, 
amennyiben a Felhasználi tartalom:  
 

a) bármely személy személyiségi jogait sérti; 
b) nyilvánvalóan szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sért; 
c) becsületsértő, pornográfiára utaló, rasszista vagy idegengyűlölő természetű, 

gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket tartalmaz, 
vagy ilyen tartalmakra utal vagy népszerűsít; 

d) ún. bug-okat, vírusokat vagy egyéb kártékony programokat, biztonsági 
problémákat eredményező fájlokat tartalmaz;  

e) bármely módon olyan elemet tartalmaz, amely által a Felhasználói tartalomban 
veszélyes és kockázatos magatartásformák vonzó és utánzásra csábító módon 
jelennek meg; 

f) gyermeket, fiatalkorút károsító tartalom jelenik meg; 
g) bármilyen módon veszélyezteti az ATMEDIA-ról vagy a Weboldalról kialakult, vagy 

kialakítani kívánt képet, vagy annak közzététele ezek kedvezőtlen 
megváltozásával fenyeget. 

 
ATMEDIA jogosult a Felhasználi tartalom azonnali eltávolítására, megszakítására 
vagy a hozzáférés korlátozására, továbbá a Felhasználói fiók azonnali 
felfüggesztésére, vagy törlésére  amennyiben a Felhasználói tartalom:  
  

a) alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására; 
b) sérti az emberi méltóságot, valamint alkalmas lehet valamely nemzet, közösség, 

nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá 
valamely vallási közösség vagy ezek bármely tagja elleni – a közösséghez 
tartozása miatt történő – gyűlölet keltésére vagy erőszakra uszításra; 

c) bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósíthat meg, 
így különösen, ha a tartalom alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való 
felhívásra, közösség elleni uszításra, a nemzetiszocialista vagy kommunista 
rendszerek bűneinek nyilvános tagadására, illetve, ha gyermekpornográf tartalom 
megosztását, terjesztését vagy továbbítását valósíthatja meg; vagy 

d) amennyiben a Felhasználó által közzétett kereskedelmi közlemény nem felel meg 
az Smtv. 20. § (1)-(7) bekezdése vagy az Mttv. 24. §-a szerinti előírásoknak. 

 
 
4.5. ATMEDIA semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználói tartalom 

technikai vagy más okok miatt nem, vagy hibásan jelenik meg a Weboldalon. Ilyen 
esetben Felhasználó semmilyen kompenzcióra vagy kártérítésre nem tarthat igényt. 
Az ilyen eseteket a Felek vis maior helyzetnek tekintik, azzal, hogy ATMEDIA 
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megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Weboldal 
működése a lehető leghamarabb helyre álljon.  

 
4.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal vizuális– és szövegkörnyezetével 

kapcsolatban semmiféle igényt az ATMEDIA felé nem támaszthat. A Weboldal 
működtetésével kapcsolatos minden döntést az ATMEDIA jogosult meghozni.  

 
4.7. A Felhasználó által közzétett Felhasználi tartalmaknak meg kell felelniük a 

jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek a vonatkozó hatályos jogszabályokba. 
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti az ATMEDIA mindazon 
esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségét, illetve a részére kiszabott bírságot, 
amelyek akár közvetlenül, akár közvetetten abból származnak, hogy a Felhasználó 
által közzétett Felhasználói tartalom nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen 
bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg az ATMEDIA teljes 
mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Felhasználó tartalom 
a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg. 

 
4.8. Az ATMEDIA fenntartja a jogot, hogy azokat a Felhasználói tartalmakat, amelyek az 

átlagos konfigurációjú számítógépeken az elvárhatónál nagyobb terhelést okoznak, 
előzetes írásos értesítés mellett inaktiválja. Ezekben az esetekben Felhasználó az 
ATMEDIA-val szemben a Felhasználói tartalom eltávolításához ill. inaktiválásához 
kapcsolódóan követelést nem támaszthat. ATMEDIA ellenőrizheti vagy áttekintheti a 
Felhasználói tartalmat, azonban nem köteles erre. ATMEDIA fenntartja magának a 
jogot, hogy bármilyen okból vagy ok nélkül eltávolítsa vagy letiltsa a hozzáférést 
bármely Felhasználói tartalomhoz. Az ATMEDIA az Ön előzetes értesítése nélkül is 
megteheti ezt. 

 

4.9. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyidőben köteles az ATMEDIA felé nyilatkozni, 
hogy a Felhasználói tartalmak legjobb tudomása szerint nem tartalmaznak a Grtv. 
szerinti kereskedelmi közleményt. ATMEDIA tájékoztatja Felhasználót, hogy jelenleg 
kizárólag olyan Felhasználói tartalmak közzétételét tudja biztosítani a Weboldalom, 
amelyek nem tartalmaznak kereskedelmi közleményt.   

 
4.10. ATMEDIA tájékoztatja Felhasználót, hogy a Látogatók, illetve a Felhasznélók 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az ATMEDIA számára a 4.4. pont szerinti sértő 
tartalmakat vagy panaszt tehetnek az ilyen tartalmakkal kapcsolatban.  

 

ATMEDIA a Felhasználók és a Látogatók számára elérhetővé teszi a Weboldalon az 
ún. „Jelentem” funkciót, amelynek használatával ötféle kategóriában ad lehetőséget 
a Felhasználói tartalmak kifogásolására: 
- sértő, megalázó tartalom; 
- káromkodás; 
- szexuális tartalom; 
- áltudományos, félrevezető tartalom; 
-  kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására alkalmas 

tartalom. 
 
A „Jelentem” funkcióval valamely kategóriába sorolt tartalmakat az ATMEDIA 
egyedileg értékeli és legfeljebb 3 (három) munkanapon belül dönt a 4.4. pontban 
meghatározott intézkedések megtételéről, amelyről Felhasználót haldéktalanul 
értesíti.  

 
5. A SZOLÁGLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE  
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5.1. A Szolgáltatási szerződés megkötése 

 
5.1.1. A Felhasználói tartalom Weboldalon való megjelenítéséhez Szolgáltatási 

szerződés megkötése szükséges. Felhasználó minden általa közzétenni kívánt 
médiatartalom vonatkozásában külön Szolgáltatási szerződést köteles kötni az 
ATMEDIAVAL a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A Szolgáltatási 
szerződés egyedileg meghatározott Felhasználói tartalmaknak  a Weboldalon 
történő közzétételére irányul. A Szolgáltatási szerződés a Felhasználó által a 
www.podpad.hu online felületen kitöltött és megküldött regisztrációs űrlap 
ATMEDIA általi visszaigazolásával jön létre.  

 
5.1.2. A regisztráció ATMEDIA általi visszaigazolásával létrejött Szolgáltatási 

szerződésben Felhasználó vállalja a regisztrációkor megadott Felhasználói 
tartalom közzétételét a Weboldalon. ATMEDIA pedig a regisztráció 
visszaigazolásával kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációkor megadott 
Felhasználói tartalom Weboldalon történő közzétételének feltételeit biztosítja. A 
Szolgáltatási szerződés  a  regisztráció visszaigazolásával a  regisztrációs 
űrlapban foglalt adatok szerint jön létre. 
 

5.2. A Szolgáltatási szerződés megkötésének folyamata 
 
5.2.1. Szolgáltatási szerződés megkötéséhez Felhasználónak maradéktalanul ki kell 

töltenie a www.podpad.hu weboldalon található regisztrációs űrlapot. Felhasználó 
polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik a regisztrációkor megadott adatok 
helyességéért. A regisztrációs űrlap elküldésével Felhasználó kijelenti és 
szavatolja, hogy ő maga jogosult a Szolgáltatási szerződés megkötésére, azzal 
kapcsolatosan jogokat szerezni, és kötelezettségeket vállalni. Felhasználó 
haladéktalanul köteles ATMEDIA-t tájékoztatni, amennyiben a regisztrációkor 
megadott adataiban változás következik be.  
 

5.2.2. A regisztrációs űrlap kitöltését követően Felhasználó köteles azt megküldeni az 
ATMEDIA részére. Az űrlap beérkezését követően ATMEDIA-nak 15 (tizenöt) 
munkanap áll rendelkezésére, hogy a regisztrációt visszaigazolja vagy indokolás 
nélkül elutasítsa. Amennyiben ATMEDIA a rendelkezésére álló 15 (tizenöt) 
munkanapon belül nem küld a Felhasználó részére a regisztrációval kapcsolatos 
üzenetet, úgy a regisztráció elutasítottnak tekintendő.  

 
5.2.3. Amennyiben ATMEDIA a Felhasználó regisztrációját jóváhagyja, úgy erről 

természetes személyek esetén az űrlapon megadott e-mail címre, jogi személyek 
esetén az adott jogi személy adatait tartalmazó közhiteles nyilvántartásban 
szereplő e-mail címre a regisztráció adatait is tartalmazó visszaigazolást küld. Az 
ATMEDIA által küldött visszaigazolás tartalmaz egy a regisztráció megerősítésére 
szolgáló linket, melyet követve tudja Felhasználó arra jogosult képviselője 
regisztrációját véglegesíteni. A Felek között a Szolgáltatási szerződés a 
regisztrációs űrlapon meghatározott tartalommal a regisztráció Felhasználó általi 
megerősítését követően jön létre.  

 
5.2.4. ATMEDIA tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail 

kiküldését követő 5 (öt) munkanapon belül Felhasználó nem erősíti meg 
regisztrációját, úgy az automatikusan visszautasításra kerül és a Felek között 
Szolgáltatási szerződés nem jön létre. Ilyen esetekben Felhasználó köteles új 
űrlap kitöltésével a regisztrációt újból kezdeni.  
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5.2.5. A regisztráció megerősítését követően ATMEDIA egyedi Felhasználói fiókot hoz 
létre Felhasználó részére a Weboldalon, melyen keresztül Felhasználó 
megkezdheti a Felhasználó tartalmak feltöltését és nyomon követheti a 
Weboldalon végzett tevékenységét.  

 

5.2.6. Amennyiben Felhasználó a Felhasználói fiók létrehozását követő 15 (tizenöt) 
napon belül nem kezdni meg a Felhasználói tartalmak feltöltését, úgy ATMEDIA 
jogosult az adott Felhasználói fiókot felfüggeszteni vagy törölni, melyről e-mail 
üzenetben tájékoztatja Felhasználót. Ilyen esetekben Felhasználó köteles új űrlap 
kitöltésével a regisztrációt újból kezdeni. A Felhasználói fiók törlésével vagy 
felfüggesztésével kapcsolatosan az ATMEDIA-t semmilyen jogcímen, 
semmilyen felelősség nem terheli.  

 
5.2.7. A Szolgáltatási szerződés időtartama:  

 
A Szolgáltatési szerződés eltérő rendelkezés hiányában határozatlan 
időtartamra jön létre.  
 
Bármelyik fél jogosult a Szolgáltatási szerződést a másik félhez intézett e-mail 
üzenetével 15 (tizenöt) munkanapos felmondási idő megtartása mellett 
indokolás nélkül felmondani.  

 
5.2.8. A Szolgáltatási szerződés módosítása, illetve lemondása 

 
A Felek a Szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor 
módosíthatják vagy kiegészíthetik.  

 
A Szolgáltatási szerződés módosítása csak akkor érvényes, ha a Felhasználó e-
mailben megküldött módosítási igényét az ATMEDIA e-mailben visszaigazolta. A 
módosítás napja az ATMEDIA általi visszaigazolás napja. 

 
Az ATMEDIA jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, 
melyről a Felhasználót a módosítás hatálybalépését legalább 5 (öt) nappal 
megelőzően e-mail útján köteles tájékoztatni.  

 
Ha az ÁSZF módosítása az ÁSZF-ben vagy a Szolgáltatási szerződésben 
rögzített feltételeket a Felhasználó hátrányára módosítja, a Felhasználó 
jogosult a Szolgáltatási szerződést a módosított ÁSZF hatálybalépésének 
időpontjára e-mailben megküldött értesítésével felmondani, mely 
nyilatkozatának legkésőbb a módosítás hatálybalépését 1 nappal megelőzően 
meg kell az ATMEDIA-hoz érkeznie. Az elkésett felmondás hatálytalan. 
 

 
5.2.9. A Szolgáltatási szerződés megszüntetése 
 

A Felek a Szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik.  
 
A fél súlyosan szerződésszegő magatartása miatt a másik fél a Szolgáltatási 
szerződést azonnali hatályú felmondás útján felmondhatja. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen az együttműködési, akadályközlési és 
titoktartási kötelezettség megszegése, illetve amennyiben a Felhasználó 
szerződésszegése esetén a szerződésszerű állapotot az ATMEDIA e-mailben 
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megküldött írásbeli felszólítás ellenére, az értesítés megküldlésétől számított 3 
(három) naptári napon belül sem állítja helyre.  
 
Felhasználó, illetve ATMEDIA nem sújtható azonnali hatályú felmondással, ha 
a késedelmes teljesítés, hibás teljesítés vagy meghiúsulás vis maior 
eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre 
vonatkozik, mely a Fél akaratán kívül, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem láthatóan következik be (így különösen sztrájk, háború, vagy forradalom, 
tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások vagy az internet működésével 
összefüggő elháríthatatlan külső ok pl. hacker támadás, rendszer vagy program 
hiba stb.). A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az arra 
hivatkozó Felhasználó, illetve ATMEDIA tevékenységével és a bekövetkezett 
szerződésszegéssel. 
 
Vis maiorra a fél csak akkor hivatkozhat, ha e-mailben értesíti a másik Felet a 
vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.  
 
A fentiektől eltérően közölt bármilyen elállás vagy felmondás jogszerűtlennek 
minősül és a jelen ÁSZF-ben, valamint a jogszabályokban meghatározott 
jogkövetkezményeket vonja maga után. Jogszerűtlen felmondásnak minősül az 
is, ha bármelyik Fél a Szolgáltatási szerződés teljesítésével – anélkül, hogy erre 
vonatkozóan joga lenne – felhagy, vagy a teljesítést lehetetlenné teszi. 

 
5.3. Podcaster ösztönzőprogramra vonatkozó különös feltételek 

 
5.3.1. Azon podcast tartamakat közzétevő Felhasználók, akik podcast profil építése 

céljából Felhasználói tartalmak nem kizárólagos közzététele tekintetében 
kötnek az ATMEDIA-val Szolgáltatási szerződést tudomásul veszik, hogy 
ATMEDIA a Felhasználói tartalmaik tekintetében az alábbi ösztönző programot 
alkalmazza.  
 

5.3.2. A Felhasználói tartalmak rendszerezése a Weboldalon sorozatokban 
lehetséges, több sorozat esetén az egyes sorozatok külön évadoknak 
minősülnek. Felhasználót az alábbi rendszer szerint sorozatonként illeti meg 
díjazás, azzal, hogy az egyes sorozatokban szereplő Felhasználói tartalmak 
tekintetében az eredményszámok összedaásra kerülnek:   
- amennyiben a sorozatban szereplő Felhasználói tartalmak összesen 

legfeljebb 200 hallgatótól* legfeljebb 500 streamindítást** értek el, úgy 
Felhasználó külön díjatásra nem jogosult; 

- amennyiben a sorozatban szereplő Felhasználói tartalmak összesen 
legalább 200 hallgatótól legalább 500 streamindítást értek el legalább 5 
epizód feltöltése után, úgy Felhasználó sorozatonként 100.000 Ft (azaz 
százezer forint) + ÁFA egyszeri díjra jogosult; 

- amennyiben a sorozatban szereplő Felhasználói tartalmak összesen 
legalább 500 hallgatótól legalább 3000 streamindítást értek el legalább 8 
epizód feltöltése után, úgy Felhasználó sorozatonként 300.000 Ft (azaz 
háromszázezer forint) + ÁFA egyszeri díjra jogosult. 

 
*Hallgató: egyedi felhasználó. 
**streamindítás: a Gemius mérései alapján legalább 2 perces lejátszás. 

 
5.3.3. ATMEDIA a sorozatuk teljesítményéről (streamindítások, hallgatói számok) 

naponta frissülő  adatokat közöl Felhasználóval az előző naptári napig 
visszamenőleg, a Gemius mérései alapján. 
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5.3.4. A félreértések elkerülése érdekében ATMEDIA tájékoztatja a Felhasználót, 
hogy a díjazással érintett sorozat után Felhasználó további díjazásra nem 
jogosult.  

 

5.3.5. Amennyiben Felhasználó jogosulttá válik díjazásra, úgy ATMEDIA erről e-mail 
üzenetben értesíti. ATMEDIA az 5.3.2. pontban meghatározott ösztönző 
díjazás kifizetésére a Felhasználó és az ATMEDIA között kifejezetten erre 
vonatkozóan létrejött külön megállapodás aláírását követő 30 (harminc) napon 
belül vállal kötelzettséget.  

 

5.3.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben ATMEDIA a 4. pontban 
foglaltak alapján a sorozat, vagy annak részét képezi bármely Felhasználói 
tartalom eltávolítása mellett dönt, úgy az eltávolított tartalmak tekintetében a 
eltávolításig elért eredményszámok a Felhasználói fiókban megmaradnak. 
 

5.3.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználói tartalom közzétételének 
előfeltétele, hogy Felhasználó az alábbiakat az ATMEDIA rendelkezésére 
bocsájtsa: 

 

- Epizódszámmal és epizódcímmel elnevezett hanganyag mp3 
fájlformátumban (320 bit); 

- Egy rövid, kb. 300 karakteres leírás az egyes epizódokról, a címük és az 
epizódszámok megjelölésével; 

- Egy rövid előadói bemutatkozó, harmadik személyben megfogalmazva, 
kb. 300-500 karakter terjedelemben;  

- Egy kb. 500 karakter terjedelemű leírás a podcast csatornáról, annak 
koncepciójáról; 

- Borítókép vagy egyéb kép (méretek: 800 x 800 és 1600 x 800, alulról-
felülről 150 pixel biztonsági kerettel), amely a végleges borítókép alapjául 
szolgálhat; 

- Portrékép a természetes személy Felhasználóról 800 x 800-as méretben. 
 

6. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 
 
6.1. Az ATMEDIA felelőssége 
 

6.1.1. ATMEDIA kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Szolgáltatási szerződésben 
rögzített szolgáltatások tekintetében szerződéseket kötni, jogokat szerezni, 
illetve kötelezettségeket vállalni. 
 

6.1.2. ATMEDIA vállalja, hogy a Szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint annak 
időtartama alatt biztosítja a Felhasználói tartalmak közzétételének feltételeit a 
Weboldalon. ATMEDIA tájékoztatja a Felhasználót, hogy évente legfeljebb 3 
(három) nap időtartalomban a Weboldalon végzett karbantartás miatt azok 
időszakosan elérhetetlenné vagy korlátozottan elérhetővé válhatnak és a 
szolgáltatás ezen időszak alatt szünetelhet. ATMEDIA a tervezett leállások 
időpontjáről legalább 15 (tizenöt) munkanappal korábban e-mailben 
tájékoztatja a Felhasználókat. Felhasználó semmilyen kompenzációra vagy 
kártérítésre nem tarthat igényt a szolgáltatások tervezett karbantartási munkák 
miatti szünetelésével összefüggésben.  
 

6.1.3. A Felhasználói tartalmak közzététele során a médiaszolgáltatóra, illetve a 
médiatartalmak közzétevőjére vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása 
nem ATMEDIA felelőssége. 



 
 

11 
 

 
6.1.4. Az ATMEDIA nem felelős a Felhasználói fiók jelen ÁSZF szerinti felfüggesztése 

vagy törlése következtében a Felhasználót vagy harmadik személyt ért kárért.  
 
6.2. A Felhasználó felelőssége 
 

6.2.1. A Szolgáltatási szerződés megkötésének kezdeményezésével (regisztrációs 
űrlap megküldése) a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy ő maga jogosult 
a szerződésben rögzített szolgáltatások tekintetében szerződéseket kötni, 
jogokat szerezni, illetve kötelezettségeket vállalni.  
 

6.2.2. Felhasználó szavatolja továbbá, hogy kizárólag olyan Felhasználói tartalmakat 
tesz közzé a Weboldalon, melyek közzétételére a jogszabályok által előírt 
engedélyekkel ő maga vagy az általa képviselt jogi személy rendelkezik, illetve 
amelyek kapcsán, amennyiben a tartalmak jogosultja nem ő maga, úgy a 
jogosulttól a szükséges engedélyeket megszerzet.  

 

6.2.3. Felhasználó a Szolgáltatási szerződés megkötésével nem kizárólagos, 
jogdíjmentes, allicenszbe adható, átruházható, visszavonhatatlan, időben és 
térben korlátalan felhasználási jogot enged az ATMEDIA számára, hogy a 
Felhasználói tartalmakat a Weboldalon hozzáférhetővé tegye és sugárzással 
vagy bármely egyéb módon a nyilvánosság felé közvetítse (ide érte azt az 
esetet is amikor a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg 
választhatják meg), azzal, hogy Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Szjt. 
26.§ (5a). pontja alapján  ATMEDIA olyan nyilvánosságot elérő szervezetnek 
minősül, amely csupán a felhasználás technikai eszközeit biztosítja, így a 
Felhasználó köteles felhasználási jogokat megszerezni a Szolgáltatási 
szerződés alapján végzett felhasználásra.Felhasználó mindezek értelmében 
ATMEDIA  számára biztosítja, hogy a Felhasználói tartalmat lemásolja, 
elérhetővé tegye, előadja és megjelenítse, lefordítsa, módosítsa, származékos 
művek készítésére felhasználja, forgalmazza és más módon használja 
bármelyik Felhasználói tartalmat a szolgáltatással összefüggésben, bármelyik 
adathordozón keresztül, akár önmagában, akár más tartalommal vagy 
anyagokkal kombinálva, bármilyen módon és bármilyen formában, módszerrel 
vagy technológiával, legyen az már ismert vagy a jövőben 
létrehozott. Felhasználó a Szolgáltatási szerződés megkötésével hozzájárul 
ahhoz, hogy ATMEDIA a Felhasználó tartalom megjelölése céljából a 
Felhasználó, mint jogosult védjegyét, logóját, borítóképét vagy egyéb 
megjelölését a Weboldalon feltüntesse.  
 

6.2.4. Felhasználó kizárólagosan és korlátlan mértékben felel a Felhasználói 
tartalmakért, annak valódiságáért és a jogszabályoknak (beleértve különösen a 
gazdasági reklámtevékenységre, a szerzői, szomszédos, valamint a személyiségi 
jogok védelmére vonatkozó bármely jogszabályi rendelkezést is) való 
megfelelőségéért.  A közzétenni kívánt Felhasználói tartalomban megjelenő 
szöveg, film, kép, illetőleg zene tartalmáért, valamint azok technikai 
kialakításáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó felel, helytáll és 
jótáll a Felhasználói tartalmának valódiságáért, valamint azért, hogy az annak 
elkészítése során felhasználásra került szöveg, fotó, grafikai-, képi- és zenei, 
stb. anyagok szerzői jogi jogosultjai az adott felvételek felhasználásához 
hozzájárultak. Felhasználó felel azért is, ha a Felhasználói tartalom közzététele 
harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. 
Felhasználó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és nyilatkozat 
valódiságáért. Harmadik személy által a jelen pontban foglaltakkal 
kapcsolatosan támasztott akár közvetett, akár közvetlen kár- vagy egyéb 



 
 

12 
 

igények tekintetében kizárólag, feltétlenül és korlátlanul a Felhasználó köteles 
helytállni. 
 

6.2.5. Amennyiben az ATMEDIAT, mint a Weboldal üzemeltetőjét a szolgáltatással 
összefüggésben hatóság vagy bíróság elmarasztalja, különös tekintettel: 
- a Felhasználói tartalmankban elhangzó tényállításokra,  
- a Felhasználói tartalom jogszabályoknak való megfelelőségére, 
- az Smtv., valamint az Mttv. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak 

megsértésére, 
- a  Grtv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló 1996. évi LVII. törvényben vagy bármely más jogszabályban foglaltak 
megsértésére, 

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény megsértésére, 
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. 
rendeletében (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben foglaltak alapján személyes adatok védelméhez fűződő jog 
megsértésére, 

az ATMEDIA valamennyi hátrányos jogkövetkezményt, így különösen az 
elmarasztalás következtében az ATMEDIAT ért teljes kárt a Felhasználóval vagy 
a vele egyetemlegesen kötelezettekkel szemben érvényesíti. Felhasználó a 
Felhasználói tartalommal kapcsolatos valamennyi hátrányos jogkövetkezményért 
helytáll. Ennek megfelelően a Felhasználó a jogsértés következtében az 
ATMEDIA-t ért teljes vagyoni és nem vagyoni kár összegét az ATMEDIA 
felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalja az ATMEDIA által megjelölt 
bankszámlaszámra.  

 
6.2.6. Az ATMEDIA nem felel szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen okozott 

közvetlen vagy közvetett károkért, azzal, hogy a jelen felelősségkorlátozó 
rendelkezés nem alkalmazandó a szándékosan okozott, továbbá az életet, testi 
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegése esetére. 

 
6.2.7. Függetlenül attól, hogy az ATMEDIA a Felhasználó tartalom közzétételt 

esetlegesen megtagadta-e, a Felhasználó felel valamennyi szerzői- vagy 
egyéb (magyar és külföldi) jog esetleges megsértéséből adódó 
jogkövetkezményért és kötelezettséget vállal minden ebből eredő kár és egyéb 
joghátrány megtérítésére, illetve vállalja az ATMEDIA-val szemben 
előterjesztett, szerzői vagy egyéb jogsértéssel kapcsolatos alapos igények, 
követelések közvetlen kielégítését, illetve a kiszabott bírságok megtérítését. 

 

6.2.8. Az alkalmazandó (magyar) jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek 
ismerete a Felhasználó önálló felelőssége.  

 

6.2.9. Felhasználó felel minden olyan kárért is, amely az általa rendelkezésre 
bocsátott anyag (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy 
hiányosságából fakad. 

 

6.2.10. Az ATMEDIA nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó 
eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös 
tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb 
körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak). 
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6.2.11. A Weboldal a Weboldalon kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat 
tartalmazhat. ATMEDIA nem gyakorol ellenőrzést a harmadik felek weboldalai 
felett, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért 
és működéséért. 

 
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
7.1. Ha a Szolgáltatási szerződéssel vagy az ÁSZF-el összefüggésben közölt bármely 

jognyilatkozat szombaton, vasárnap, munkaszüneti napon vagy egyéb olyan napon 
érkezik az ATMEDIA-hoz, melyre vonatkozóan az ATMEDIA előzetesen közölte a 
Felhasználóval a munkavégzés hiányát, a jognyilatkozat a következő munkanapon 
hatályosul. 

 
7.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton (e-mail) elküldött 

írásbeli üzeneteket. Kétség esetén a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a 
másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítatható e-mail 
esetében kézbesítési visszaigazolással, illetve az e-mail-re adott válaszüzenettel. 
Ezek hiányában az e-mail üzenet annak elküldését követő 48 (negyvennyolc) órán 
belül kézbesítettnek tekintendő.  

 
7.3. Amennyiben a Szolgáltatási szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, 

vagy azzá válna, a többi rendelkezést ez nem érinti. Bármely érvénytelen 
rendelkezést közös megállapodással olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely 
a Szolgáltatási szerződés céljának megfelel.  

 
7.4. Az ATMEDIA jogosult a Szolgáltatási szerződésből eredő egyes jogait és 

kötelezettségeit, valamint azok teljességét bármely tagjára vagy leányvállalatára 
átruházni, mely átruházáshoz a Felhasználó a Szolgáltatási szerződés megkötésével 
hozzájárul (amennyiben a hozzájárulásra jogszabályi előírás alapján szükség van). 

 
7.5. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 

rendezni. 
 
7.6. A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekre, így különösen a jelen ÁSZF-ben 

használt, de itt nem definiált fogalmak értelmezésére, valamint a szolgáltatás 
szabályaira a magyar jogszabályok az irányadóak.   

 
7.7. A Felek a jelen szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése alkalmazását 

kizárják.  
 
7.8. Ha az ATMEDIA, a fentiekben meghatározott valamely jogát nem gyakorolja, az nem 

értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról az ATMEDIA lemondott. A fentiekben 
az ATMEDIA részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok 
együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés 
alapján az ATMEDIA rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát. 

 

7.9. A Weboldal mobileszközökre készült applikációja az Apple App Store, illetve a 
Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple App Store webáruházra 
vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: 

 

 http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy 
 

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy
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A Google Play webáruház haszánálatára vonatkozó általános szerződési feltételek 
az alábbi linken keresztül érhetőek el:  
 
https://play. google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html 
   

7.10. A Látogató kijelenti, hogy az Apple App Store, illetve a Google Play-en keresztül 
letöltött Alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play mindenkor érvényben 
lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az 
abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google 
Play használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. 
Jelen ÁSZF elfogadásával, a Látogató elfogadja, hogy az Atmedia-nak az Apple App 
Store, valamint a Google Play szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása 
nincs. Amennyiben a fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, 
továbbá az Alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy Atmedia-t nem terheli 
semmilyen felelősség. A Látogató nem élhet semmilyen, harmadik fél által 
üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, 
Google Play, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Alkalmazás hibás 
működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel 
Atmedia-val szemben. 

 
7.11. Titoktartási kötelezettség 

 
7.11.1. A felek által a Szolgáltatási Szerződés megkötési és teljesítése során egymás 

tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi 
adat, tény, vagy információ, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, 
vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél 
méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a 
felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen 
adatokat kötelesek titokként kezelni.  

 
7.11.2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt regisztráció során, a másik fél 

tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános 
adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen 
tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása 
alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség 
nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, 
részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, 
könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a 
Szolgáltatási szerződés teljesítésében, valamint annak ellenőrzésében közreműködő 
személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból 
származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez 
esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.  

 
7.11.3. A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatási jogviszony hatálya alatt és annak 

megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket. 
 
7.11.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével 

bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni. 
A Titoktartásra kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodásban 
foglaltakat megszegi, akkor a Titokgazda részére 5.000.000-Ft (ötmillió forint) 
összegű kötbért köteles kötelezettség megszegés miatt fizetni. A kötbéren felül a 
Titokgazda jogosult a jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült 
teljes kárát érvényesíteni. 
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7.11.5. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek a Szolgáltatási 
szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel 
betartatni. 

 
8.  FIGYELEMFELHÍVÁSOK 

 
8.1. Felhasználó a Szolgáltatási szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF 

hozzáférési helyét (Atmedia székhelye, valamint a www.podpad.hu honlap) az 

Atmedia a szerződés megkötését megelőzően vele ismertette, továbbá, hogy az 

ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat – a Szolgáltatási szerződésben esetleg 

meghatározott eltérésekkel - elfogadja, különös tekintettel az Atmedia számára 

egyoldalú jogosultságokat biztosító pontokra. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az 

ÁSZF esetleges megváltozásának követése érdekében a fenti hozzáférési helyen az 

ÁSZF rendelkezéseit minden további Szolgáltatási szerződés megkötését 

megelőzően tanulmányozza. 

 
8.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése során a jelen 

szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, 
közreműködőik, kapcsolattartóik (a továbbiakban együttesen: "Közreműködők") 
személyes adatának közlése történik, melyre tekintettel Felek tájékoztatják egymást, 
arról hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a másik Fél által, a másik Fél 
Közreműködőivel kapcsolatban közölt, személyes adatokat kezelik. Felhasználó 
kijelenti, hogy részére ATMEDIA a http://atmedia.hu/ dokumentumok címen 
elérhetővé tett részletes adatkezelési tájékoztatást megadta, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
 

8.3. A Felhasználói tartalom bármely részét, beleértve annak kijelölését és 
elhelyezkedését, kereskedelmi szempontok befolyásolhatják, beleértve az ATMEDIA 
külső felekkel való megállapodásait. 
 

8.4. Bizonyos, ATMEDIA által licencbe adott, biztosított, létrehozott vagy egyéb módon 
elérhetővé tett Felhasználói tartalom hirdetést is magában foglalhat, ATMEDIA 
azonban nem vállal felelősséget ezekért. 

 
9.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1.  Az ÁSZF és az annak részét képező mindenkori mellékletek az ATMEDIA 
valamennyi szolgáltatásra vonatkozó egyedi jogviszonyának szerves, 
elválaszthatatlan részét képezi.  

 
9.2. Az ÁSZF, illetve bármely mellékletének módosítása esetén a 5.2.8. pontjában írtak 

megfelelően irányadók azzal, hogy ha az ott meghatározott határidőben a 
Felhasználó nem nyilatkozik, a változás a szolgáltatási jogviszonyra automatikusan 
kiterjed.  

 

9.3. A Weboldalon igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok a  
eszter.erdelyi@atmedia.hu címre küldött e-mailben tehetőek meg. 

 

9.4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó hatályos rendelkezései 
irányadóak. 

 

http://www.podpad.hu/
http://atmedia.hu/
mailto:eszter.erdelyi@atmedia.hu
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9.5. Felek kijelentik, hogy esetleges vitáikat igyekeznek tárgyalás útján rendezni. Ha ez 
nem vezetne eredményre, a Felek egyező akarattal a Polgári Perrendtartásról szóló 
törvény szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság döntésének vetik alá 
magukat. 

 
9.6. A Felek kijelentik, hogy szerződésüket kellő megfontolást követően, az esetleges 

tévedés kockázatát is vállalva kötötték meg és erre tekintettel jognyilatkozatukat 
tévedés jogcímén nem jogosultak megtámadni. A Felek kizárják a szerződésnek 
feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadása lehetőségét. 

 
9.7. Jelen ÁSZF vonatkozó részei a közléssel határozatlan időre lépnek hatályba.  

 
 
Dátum: 2021………. 

 
 
 


