
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 
Üdvözölünk a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 
Budapest, Hajógyár Sziget 23796/58; Cg. 01 09 263756, Adószám: 10837410-2-41; e-mail: 
info@sziget.hu), mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Balaton 
Sound „Safety First” ChatBot funkciójában (továbbiakban: ChatBot).  
 
Kérjük, hogy a ChatBot használata előtt figyelmesen olvasd el a jelen felhasználási feltételeket 
(továbbiakban: Felhasználási Feltételek). A ChatBot használatával elfogadod a Felhasználási 
Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.  
 
A ChatBot üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai: 
 
 Név:  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Székhely:  1033 Budapest, Hajógyár Sziget 23796/58 
 Adószám:  10837410-2-41 
 Cégjegyzékszám: 01-09-263756 
 E-mail:   info@sziget.hu 

 
A ChatBot célja, tartalma, használata  
 
A Balaton Sound „Safety First” ChatBot abból a célból jött létre, hogy a Balaton Sound Fesztivál 
időtartama alatt a Fesztivállal kapcsolatos információkkal segítse a Fesztiválon résztvevőket, 
illetve a Felhasználót, továbbá, hogy segítsen a Felhasználóknak a Fesztivál ideje alatt és 
területén egyszerűen és gyorsan segítséghez jutni, amennyiben a Fesztivál területén a 
Felhasználó vagy más személy rosszul lesz, őt vagy más személyt sérülés, támadás ér, illetve 
Felhasználó ilyen esetet lát.   
 
A ChatBot egy „virtuális asszisztens”, amelyen keresztül a Felhasználó és a ChatBot előre 
programozott chat beszélgetést folytathat. A ChatBot 16. életévét betöltött, cselekvőképes 
személyek számára érhetőek el a ChatBottal történő kapcsolatfelvétel útján. A 
kapcsolatfelvétel kezdeményezésével a Felhasználó egyben kijelenti, hogy 
 

 16. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, 

 minden esetben valós adatokat és infomációkat ad meg, 

 a ChatBotot rendeltetésszerűen és megfelelően használja.  

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy adott Felhasználó által megadott adatok, 

információk köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, illetve, hogy az adott Felhasználó a 

ChatBotot nem rendeltetésszerűen, illetve nem megfelelően használja, úgy jogosult az adott 

Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a ChatBot 

szolgáltatásainak használatából kizárni. 

A ChatBot nyelve magyar. 

A ChatBot funkció használata ingyenes, azonban a ChatBot használatához folyamatos 
adatkapcsolat és messenger alkalmazás szükséges. Az adatkapcsolat díja a Felhasználó 
adatdíjcsomagjának megfelelő díjazás szerint fizetendő. Az adatdíjcsomag szerinti díj 
megfizetése a Felhasználó felelőssége. 
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A ChatBoton keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe 
vegye a ChatBotban elérhető alábbi szolgáltatásokat, azaz: 
 

 Információ kérése a Balaton Sound Fesztivállal kapcsolatban, a Fesztivál ideje 
alatt a Fesztivál programjairól, az egyes programok helyszíneiről, a Fesztivál 
területén elérhető szolgáltatásokról, stb.  

 

 Segítségnyújtás kérése a Balaton Sound Fesztivál ideje alatt, annak területén, 
amennyiben a Felhasználót vagy más személyt sérülés, támadás ért vagy a 
Felhasználó ilyen esetet látott, illetve rosszul lét esetén túlzott alkohol-vagy 
tudatmódosító szer fogyasztása miatt.  

 
A ChatBot által nyújtott információk kizárólag a Balaton Sound Fesztiválra, annak időtartamára 
és helyszínére vonatkoznak. A ChatBot nem élő személy, így segítségnyújtás esetén is pusztán 
információ-cserére alkalmas, az élő személyeket nem helyettesíti. 
 
A ChatBot nem nyújt egészségügyi ellátást vagy szolgáltatást, továbbá biztonsági 
szolgáltatást és nem is helyettesíti azt.  
 
A ChatBot funkció pusztán abban segít, hogy a Felhasználó szükség esetén gyorsabban és 
könnyebben tudja megtalálni a Fesztivál területén elhelyezett és rendelkezésre álló 
segítségnyújtó és biztonsági állomásokat, illetve az azon szolgálatot teljesítő, dolgozó segítő 
személyzetet. A tényleges segítség nyújtást ezen segítő személyzet látja el. A tényleges 
segítségnyújtásban az egyes segítő állomásokon dolgozó „Safety Guard” önkéntesek is 
közreműködnek (a továbbiakban: Safety Guard).  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a segítségnyújtást végző személyek a ChatBoton keresztül 
elérhető szolgáltatások rendeltetésszerű és megfelelő használata mellett tudnak csak 
tényleges, személyes segítséget nyújtani. 
 
Amennyiben Felhasználó szeretné a ChatBoton keresztül arról értesíteni a Safety Guardot, 
hogy az az általa megjelölt helyszínre érkezzen egy esetlegesen felmerülő és a ChatBot 
segítségnyújtás funkció körébe eső probléma kezelése céljából, úgy a ChatBot lokáció-
megosztás funkciójával jelezheti a ChatBotban a Fesztivál területén belüli földrajzi helyzetét. A 
lokáció-megosztás a ChatBoton keresztül érhető el és a ChatBot nyitó üzenetében is jelzett 
„baj van” kulcsszóra hívható elő. A ChatBot a lokáció-megosztásról értesíti a Safety Guardot. 
Lokáció-megosztás hiányában a Fesztivál területén belüli helyszín pontosan és egyértelműen 
nem beazonosítható, így lokáció-megosztás hiányában a Safety Guard felelősséget nem vállal 
a helyszíni személyes segítség nyújtás hiánya miatt.  
 
 
A ChatBotban tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A 
Felhasználónak a ChatBoton található információkra alapított döntése, magatartása, a 
ChatBot kérdéseire adott válaszok helytállósága, valóságnak való megfelelése kizárólag a 
Felhasználó felelőssége.  
 
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a ChatBotban megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, 
továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a ChatBot üzemeltetését felfüggessze vagy 
véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen 
Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a ChatBotban elhelyezett 
értesítés útján szerezhet tudomást. 
 



Kapcsolatfelvétel a ChatBottal 
 
A ChatBoton keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó 
felvegye a kapcsolatot a Chatbottal, azaz egy messenger üzenetet küldjön a ChatBotnak a 
Chatbot felületen keresztül (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolatfelvétel 
következtében a ChatBot számára láthatóvá válnak a Felhasználó alábbi adatai: 
 

 név*; 

 facebook profil*; 

 facebook profil azonosító (facebook ID)*; 
 
A Felhasználó ezután döntése szerint azonnal vagy akár később is igénybe veheti a ChatBot 
szolgáltatásait a a Fesztivál ideje alatt a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően. 
 
A Felhasználó kizárólag a saját adatait adhatja meg a Kapcsolatfelvétel során. A sikeres 
Kapcsolatfelvétellel egyben a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint 
a ChatBot Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató). A 
Kapcsolatfelvétellel a Felhasználó egyben kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételek, 
valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat 
maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri 
el. 
 
A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó 
felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a ChatBotban megadott adatok 
helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben, továbbá a 
ChatBot nem megfelelő, illetve nem rendeltetésszerű használatából eredően merül fel.  
 
A ChatBot tartalmáért való felelősség 
 
Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a ChatBotban elérhető információk 
pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést 
megtesz a ChatBot biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a 
ChatBotban – akár a ChatBot üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy 
módosítás történik, illetve, hogy a ChatBot működését az Üzemeltetőn kívül álló okok 
befolyásolják, esetleg akadályozzák. A ChatBot válaszideje több külső tényezőtől függ, azt 
befolyásolhatja pl. az adatkapcsolat, az átviteli sebesség, stb. A Felhasználó felelőssége, hogy 
adott esetben figyelembe vegye, hogy a válaszidőt több külső tényező is befolyásolhatja, 
lassíthatja. Az Üzemeltető a chatbot válaszidejéért, a válasz esetleges késlekedéséért vagy 
elmaradásáért felelősséget nem vállal.A ChatBot használata ezért kizárólag akkor és olyan 
mértékben javasolt, hogy az ne veszélyeztesse a Felhasználó vagy mások életét, testi épségét 
vagy egészségét. Ennek megítélése a Felhasználó felelőssége. Az Üzemeltető e tekintetben 
felelősségét kizárja. 
 
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget 
semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a ChatBotban elérhető 
információk helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, a válaszadás 
késlekedése, a válasz elmaradása, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy 
közvetlen felhasználása, továbbá a ChatBot használatra alkalmatlan állapota, az adatkapcsolat 
megszakadása vagy lassulása, illetve a ChatBot nem megfelelő működése, hiányossága, 
esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal 



felelősséget továbbá a ChatBot biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony 
programoktól való mentességéért.  

 
A ChatBotba történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a ChatBot 
használatának jelen Felhasználási Feltételeit, a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót és 
elismeri, hogy a ChatBotot saját felelősségére használja. 
 
A ChatBottal kapcsolatos szellemi tulajdonjog 
 
A ChatBoton elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb 
tartalma, a ChatBot szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi 
tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi 
tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A ChatBot tartalmának, illetve az 
Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető 
előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.  
 
A ChatBot tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi 
igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után 
vonhatnak.  

 
Vegyes rendelkezések  

 
Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az 
esetleges módosítás a ChatBotban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
 
Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és 
teljesíteni.  
 
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita 
eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.  
 
A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem 
érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és 
végrehajthatóságát.  
 
 
Budapest, 2018. 
 

Sziget Kulturális Menedzser 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 

Üzemeltető 
 
 
 

 


