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1) A jelen ÁSZF a Szervező által szervezett workshopokon, rendezvényeken, előadásokon, konferenciákon, szakmai 

találkozókon, tanfolyamokon, tréningeken, konzultációkon, bemutatókon (a továbbiakban együttesen: „Rendezvény”) történő 
részvétel feltételeit, ehhez kapcsolódóan a felek (ideértve a Résztvevők által kijelölt Látogatókat is) jogait és kötelezettségeit 
szabályozza. 

 
2) A Rendezvényen részt venni kívánó személyek a megfelelően kitöltött, és a Szervező honlapjáról letölthető, vagy a Szervező 

által közvetlenül megküldött jelentkezési lap („Jelentkezési lap”) Szervező részére történő megküldésével jelezhetik adott 
Rendezvényre vonatkozó részvételi szándékukat. A Jelentkezési lap tartalmazza az adott Rendezvényre vonatkozó részletes 
információkat (időpont, helyszín, előadó, tervezett tematika, díj összege). A kitöltött, és (jogi személy esetén a képviseletre 
jogosult személy által a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően) aláírt Jelentkezési lapot a Résztvevő a Szervező 
részére az alábbi módokon küldheti meg: 

 

 email: info@rsm.hu 

 fax:+ 36 1 886 3729 

 levelezési cím / személyes kézbesítés: 1138 Budapest, Faludi u. 3. 
 

3) A Jelentkezési lapon foglaltaktól eltérő tartalmú elfogadás nem lehetséges, kizárólag amennyiben ezt a Szervező külön, 
írásban megerősíti. 

 
4) A Jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével a Rendezvényen részt venni kívánó személy elfogadja a jelen ÁSZF 

rendelkezéseit, továbbá az adatkezelési tájékoztatást. 
 

5) A részvételre jelentkező a Jelentkezési lapot – a Felek erre vonatkozó, eseti eltérő megállapodása hiányában – legkésőbb a 
Rendezvény napját megelőző napig juttathatja el a Szervezőnek. A Szervező a Jelentkezési lap kézhezvételét követő 3 
munkanapon belül visszaigazoló email üzenetet küld a Jelentkezési lapon megadott kapcsolattartási email elérhetőségre a 
jelentkezés elfogadásáról, vagy annak elutasításáról. Amennyiben legkésőbb a Rendezvény napját megelőző napon a 
visszaigazolást a részvételre jelentkező nem kapja meg, úgy a jelentkezést elutasítottnak kell tekinteni. A részvételre 
jelentkező a visszaigazolás Szervező általi megküldéséig jogosult további jogkövetkezmény nélkül elállni a jelentkezésétől. 

 
6) A részvételre jelentkezők kifejezetten elfogadják, hogy az egyes Rendezvények létszáma korlátozott, így a Szervező nem 

köteles a részvételi jelentkezést elfogadni, azt indokolás nélkül jogosult elutasítani. A Szervező jogosult részvételi helyek 
fenntartására, azonban elsődlegesen a jelentkezés sorrendjében biztosíthat részvételi helyet. A Szervező az adott 
Rendezvényen való részvételt más Rendezvényen történő előzetes részvételhez is kötheti, amennyiben ennek 
ismeretanyaga szükséges az adott Rendezvényhez. 

 
7) Amennyiben a Szervező a jelentkezést elfogadja, és az erre vonatkozó visszaigazolást megküldi a részvételre jelentkezőnek, 

úgy a Szervező és a Jelentkezési lapon résztvevőként (a továbbiakban: Résztvevő) megjelölt személy között létrejön a 
szerződés, amelynek részét képezik a Jelentkezési lap és a jelentkezéskor hatályos Általános Szerződési Feltételek. 
Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Szerződés azzal a személlyel jön létre, akit Résztvevőként jelölnek meg, amely személy, 
szervezet részére a díjbekérő kiállításra kerül.  

 
8) Amennyiben az adott Rendezvényen történő részvételt a Szervező ellenérték („Díj”) megfizetéséhez köti, úgy a jelentkezés 

elfogadására vonatkozó visszaigazolással egyidejűleg a Szervező a Díj megfizetésére vonatkozó díjbekérőt is megküldi. A 
díjbekérő alapján megfizetett Díj kapcsán a Szervező a számlát 5 munkanapon belül állítja ki és küldi meg.  

 
9) A Díjat a Szervező a Jelentkezési lap kézhezvételéig módosíthatja. 

 
10) A Résztvevő a díjbekérő alapján köteles a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül, de legfeljebb a Rendezvény napját 

megelőző napig átutalni a Díjat a Szervező alábbi bankszámlaszámára:  
 

Bank neve: UNICREDIT Bank Hungary Zrt. 
Címe: H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
HUF Bankszámlaszám: 10900028-00000015-81330018 
HUF IBAN: HU 30 1090 0028 0000 0015 8133 0018 
EUR Bankszámlaszám: 10918001-00000015-81330355 
EUR IBAN: HU 28 1091 8001 0000 0015 8133 0355 
SWIFT: BACXHUHB 

 
11) Amennyiben a jelentkezés elfogadására irányuló visszaigazolást a Résztvevő csak a Rendezvény napján, vagy a 

Rendezvény napját megelőző napon veszi kézhez, úgy a Résztvevő jogosult a Rendezvény helyszínén, készpénzben 
megfizetni a Díjat. 
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12) A Résztvevő köteles a Díj megfizetésének teljesítésére vonatkozó igazolást a 2. pontban meghatározott Szervezői 
kapcsolattartási email címre megküldeni, az átutalási határidőt követő 1 munkanapon belül, de legkésőbb a Rendezvény 
napját megelőző napon (ide nem értve a 11. pont szerinti esetet). 

 
13) A Rendezvényen történő részvétel feltétele, hogy a Díj megfizetésre került, amelyet a Résztvevő határidőben igazolt a 

Szervező részére. A Résztvevő beszámításra nem jogosult. 
 

14) Amennyiben a teljes Díj megfizetése nem került a jelen ÁSZF szerinti határidőben igazolásra a Szervező részére – a Felek 
eltérő, eseti megállapodása hiányában – a Felek a jelentkezést elutasítottnak tekintik, amely esetben a Résztvevő nem 
jogosult a Rendezvényen részt venni. Amennyiben a Résztvevő a Díj egy részét átutalta és ezt megfelelően igazolja, a 
fennmaradó részt a Szervező 8 munkanapon belül utalja vissza arra a bankszámlaszámra, ahonnan az átutalás érkezett. 

 
15) Amennyiben a Résztvevő nem természetes személy, úgy a Jelentkezési lapon megjelöli azon természetes személyt, aki a 

Rendezvényen részt vehet.  
 

16) A Rendezvényen megjelenő képviselő („Látogató”) köteles a Szervező által meghatározott magatartási szabályokat 
megtartani. A Látogató magatartásáért a Résztvevő sajátjaként felel. A Látogató kijelölésén túl a Résztvevő nem jogosult a 
szerződésből eredő jogai átruházására. 

 
17) A Résztvevő a kapcsolattartási email címről megküldött email üzenet útján jogosult a Rendezvényen megjelenő Látogató 

személyének változását bejelenteni legkésőbb a Rendezvény napját megelőző napon. 
 

18) A Rendezvény helyszínén a Szervező a Díj megfizetését ellenőrzi, továbbá a megjelenő természetes személy Látogatót 
nyilatkoztatja, hogy mely Résztvevő képviseletében jár el („Regisztráció”). 
 

19) Amennyiben a jelentkezés elfogadására vonatkozó visszaigazolás megküldését követően a Résztvevő a Rendezvényt 
megelőző 5 napig lemondja a részvételt, a Díj a Résztvevő részére 8 munkanapon belül visszajár. Amennyiben a lemondás a 
Rendezvényt megelőző 5 napon belül történik, úgy a Díj 50%-ának megfelelő összeget köteles a Résztvevő megfizetni a 
Szervező részére. 

 
20) A részvétel részlegesen is lemondható, amennyiben egy Résztvevő több Látogató részére történően igényelt helyet a 

jelentkezés során, amely esetben a lemondás következményei az érintett Látogatók számával arányosan alkalmazandók.  
 

21) A lemondás írásban, a 2. pont szerinti elérhetőségekre történő megküldéssel lehetséges. 
 

22) A Rendezvénytől történő távolmaradás, amennyiben azt nem előzte meg lemondás, díjvisszatérítésre nem jogosít. 
 

23) A Szervező egyoldalúan jogosult a Rendezvény helyszínét, időpontját megváltoztatni, a teljes Rendezvényt vagy annak 
meghatározott részeit elhalasztani, avagy azt törölni, amennyiben azt a Szervező ellenőrzési körén kívül eső ok indokolja. A 
Szervező ellenőrzési körén kívül esik különösen az előadó esetleges akadályoztatása, a helyszínnel kapcsolatos akadályok. 
A módosításokból eredő károkért a Szervező nem felelős. Az erre vonatkozó értesítést a Szervező a körülmények által 
lehetővé tett legkorábbi ésszerű időpontban jelzi. Amennyiben ezen jelzés alapján a Résztvevő egy munkanapon belül 
lemondással él, úgy a Résztvevő részére a már teljesített Díj teljes egészében visszajár azzal, hogy a Résztvevő az ebből 
eredő bármely esetleges további igényének, kárának érvényesítéséről lemond. Az előadók személyét a Szervező jogosult 
megváltoztatni. 

 
24) A Rendezvény törlése esetén a Díjat a Szervező 8 munkanapon belül visszautalja a Résztvevő részére. 

 
25) Amennyiben a Résztvevő vagy a Látogató a Szervező által ésszerűen elvárt magatartást felszólítás ellenére sem tanúsítja, 

annak rendjét ismételten vagy súlyosan megzavarja, a helyszínt vagy a Szervező, illetve más Résztvevő tulajdonát károsítja, 
egyéb jogaikat sérti, a biztonsági, egészségügyi vagy más előírások betartására vonatkozó Szervezői utasítást nem tartja be, 
a Szervező jogosult a Rendezvény elhagyására kötelezni a Résztvevőt, avagy a Látogatót, amely esetben a Résztvevő 
semmilyen díjvisszatérítésre nem válik jogosulttá. 

 
26) A Résztvevő, vagy Látogató nem jogosult gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatására a 

Rendezvényen. 
 
27) A Rendezvényen a Szervező hozzájárulása hiányában tilos (mozgó)kép-, vagy hangfelvétel készítése, jegyzeteket azonban a 

Résztvevők szabadon készíthetnek. 
 

28) A Szervező által rendelkezésre bocsátott dokumentációt, segédanyagokat a Résztvevők saját célra használhatják fel, nem 
kizárólagos és nem átruházható felhasználási jog keretein belül. Azt meghaladóan kizárólag az Szjt. szerint a szabad 
felhasználás körébe tartozó módon jogosultak ezen anyagok felhasználására. A Szervező szellemi alkotásait nyilvánosságra 
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hozni, megváltoztatni, többszörözni, nyilvánosan előadni, harmadik fél rendelkezésére bocsátani, valamint bármely más 
módon hasznosítani a Szervező kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. Ezen segédanyagok nem minősülnek egyedi 
tanácsadásnak, és a részvétel nem hoz létre megbízási jogviszonyt a Szervező és Résztvevő között, egyedi tanácsadásra 
irányuló külön megbízás hiányában a Szervező által rendelkezésre bocsátott anyagok felhasználása kapcsán a Szervező 
felelősségét teljes egészében kizárja.  

 
29) A Jelentkezési lapon a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatok valóságáért, teljességéért és pontosságáért a 

Résztvevő felel. A Résztvevő a kapcsolattartási email címre megküldött nyilatkozatában kérheti a megadott adatok javítását. 
A kapcsolattartási email cím nem megfelelőségéből eredő következmények kizárólag a Résztvevőt terhelik. 

 
30) A Felek kifejezetten elfogadják a 2. pontban meghatározott és a Jelentkezési lapon feltüntetett kapcsolattartási email címek 

útján történő kommunikációt írásbeli kommunikációnak. 
 
31) A Szervező jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításokkal egységes szerkezetű ÁSZF az annak 

hatálybalépését követően beérkező jelentkezések tekintetében alkalmazandó. 
 

32) Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók. 
 

33) Bármely, a szerződéssel kapcsolatos jogvitában a felek kötelesek előzetesen egyeztetni, és a vitát egyezség útján rendezni. 
Ha a jogvita során az egyeztetés nem vezet eredményre, annak elbírálására Magyarország bíróságai az illetékesek. 

 
34) A Szerződés tartalma teljes mértékben írásbeliséghez kötött, így a Felek eltérő írásbeli rendelkezésének hiányában nem 

válnak a Szerződés részévé a Szerződésben kifejezetten nem rögzített (i) szokások, amelyek alkalmazásában a Felek 
korábbi üzleti kapcsolatukban esetlegesen megegyeztek, (ii) gyakorlatok, amelyet egymás között kialakítottak vagy ki fognak 
alakítani, (iii) az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai között széles körben ismert és rendszeresen 
alkalmazott szokások. 

 
35) A Szervező a Ptk. 6:78. § (2) bekezdésének megfelelően az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó pontjainak 

felsorolásával az alábbiakban kifejezetten tájékoztatja a Résztvevőt a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési 
gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételekről, amelyet a Résztvevő kifejezetten elfogad: 3), 5), 6), 9), 13), 
14), 15), 18), 21), 22), 24), 26), 27), 28), 30). 

 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS 
 
Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg részletesen.   
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