
 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
SOCCA TAGSÁGI KÁRTYA, HONLAP 

 
HATÁLYOS: 2022. 04.29.NAPJÁTÓL 

 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a SOCCA - Kispályás Magyar 
Labdarúgó Szabadidő Sportszövetség (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett soccahungary.hu  
Honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül történő SOCCA tagsági kártya igénylés tárgyában létrejött 
szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és 
kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozóan a Honlapra látogató valamennyi felhasználóra 
(a SOCCA tagsági kártya igénylő és Honlapra látogató a továbbiakban együtt: „Felhasználó”) irányadó 
szabályokat tartalmazza.  
 
A Honlapra látogatással, SOCCA tagsági kártya igényléssel a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et és 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
A jelen ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges a SOCCA tagsági kártya igényléséhez szükséges regisztrációs 
lap benyújtásához. 
 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
 
Név: SOCCA - Kispályás Magyar Labdarúgó Szabadidő Sportszövetség 
Székhely: 2173 Kartal, Baross utca 2. 
Bírósági nyilvántartási szám: 13-02-0008151 
Adószám: 19323718-1-13 
Képviseli: Csuhai Tibor elnök 
Honlap: soccahungary.hu   
E-mail cím: info@soccahungary.hu 
Telefonszám: +36300194929; +36309935007 
 

2. A SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE TÁRHELYET BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
 
Cégnév: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B. II. em. 206. 
Adószám: 25859502-2-42 
Közösségi adószám: HU25859502 
Cégjegyzékszám: 01-09-293034 
Honlap: sybell.hu 
Telefonszám: +3617076726 
E-mail cím: hello@sybell.hu 
 

3. EGYÉB: 
 
A Szolgáltató a Honlap működésével, a SOCCA tagsági kártya igénylés folyamatával, illetve a Honlapon lévő 
információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségeken áll rendelkezésre. 
 
A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
 

II. SOCCA TAGSÁGI KÁRTYA IGÉNYLÉS 
 



 

 

1. A Szolgáltató a Honlapján teszi lehetővé SOCCA tagsági kártya igénylését minden nála regisztrált 
játékos számára. 
 
A Szolgáltató által megrendezett kispályás focitornákon és bajnokságokon olyan játékosok jogosultak 
részt venni, akik rendelkeznek SOCCA tagsági kártyával. A SOCCA tagsági kártyán a játékos neve és 
fotója szerepel, valamint egy QR kód. A QR kód teszi lehetővé a részvételi jogosultság ellenőrzését. 
Amennyiben a QR kód beolvasásnál egy zöld pipa jelenik meg, azt jelenti, hogy a játékos jogosult 
játszani, amennyiben egy piros X, azt jelenti, hogy nem jogosult játszani.  
 

2. A SOCCA tagsági kártya igényléséhez a Honlapon keresztül, elektronikus úton regisztrálni kell 
regisztrációs lap (a továbbiakban: „Űrlap”) kitöltésével.  
 
A Felhasználó az Űrlap kitöltése és elküldése során nyilatkozik az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató 
megismeréséről, kifejezett elfogadásáról, és megteszi az adatkezeléshez szükséges egyéb 
nyilatkozatokat.  
 
Az Űrlapon kért adatok megadása, nyilatkozatok megtétele kötelező, ezután történhet a regisztráció 
véglegesítése, elküldése. 
 
A Szolgáltató a sikeres regisztrálásról a regisztráció beérkezését követően, legkésőbb 24 órán belül 
visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.  
 
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg, 
mert a Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a regisztráció során, vagy az 
e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 
 

3. A szerződés a regisztráció Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem 
minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés 
létrejöttét az elektronikusan elmentett regisztrációs adatok igazolják. A Felek közötti szerződés 
magyar nyelven jön létre. 

 
4. A regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a 

Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok 
helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. 
Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett 
hozzájárulásának beszerzése. 

 
A Felhasználó a jogviszony fennállása alatt köteles a megadott adataiban bekövetkezett változásról a 
Szolgáltatót haladéktalanul a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatói e-mail címre vagy postacímre 
küldött tájékoztatással értesíteni.  

 
5. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy 

az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban 
az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, 
hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés 
(online szerződéskötés), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő 
levelezés. 
 

6. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott postai levélben) kérheti a 
Szolgáltatótól regisztrációja törlését. 

 
7. A Felhasználó a SOCCA tagsági kártyával és a regisztrációval kapcsolatos további részletes 

információkat a Honlapon érheti el. Amennyiben a Felhasználónak a Honlapon közölteknél több 



 

 

információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a fenti elérhetőségek 
valamelyikén. 
 

8. A Szolgáltató fenntartja a jogot a regisztrációs feltételek megváltoztatására. A Felhasználó a 
mindenkori regisztrációs feltételekről a Honlapon tájékozódhat.  
 

9. A SOCCA tagsági kártya kiadása jelenleg ingyenes, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot arra, hogy 
a későbbiekben díjfizetéshez kösse. A díj bevezetése nem érinti az azt megelőzően már kiadott SOCCA 
tagsági kártyákat, sem pedig a díj bevezetése előtt leadott regisztrációkat. 
 

III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 

A Szolgáltató a regisztráció visszaigazolását követő 7 munkanapon belül vállalja a SOCCA tagsági kártya 
elkészítését. A SOCCA tagsági kártya elkészüléséről a Szolgáltató az elkészülést követő további 3 
munkanapon belül e-mail értesítést küld a Felhasználó részére. A SOCCA tagsági kártya átvételére kizárólag 
személyesen van lehetőség előre egyeztetett időpontban és helyszínen. 
 

IV. ADATVÉDELEM 
 

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli 
a Honlapon található Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A részletes Adatvédelmi 
Tájékoztató megtalálható a Honlapon. 
 

V. SZELLEMI TULAJDON 
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi 
és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és 
technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem 
alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató által megjelölt jogosult. 
 
A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális 
vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely 
formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének 
megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más 
formában. 
 
A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás 
pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. 
 

VI. A HONLAP TARTALMA 
 
A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó 
felelőssége. 
 
A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek 
és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – 
jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik. 
 
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért 
vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett 
anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett 
vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő 
működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. 



 

 

 
A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek 
által üzemeltetett más honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival 
kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott honlap, 
szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az 
ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten 
kizár. 
 

VII. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
A Szolgáltató megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése 
érdekében, azonban javasolja, hogy a Felhasználó is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, például 
használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági 
frissítéseit.  
 
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A 
Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 
 
A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben sem: 
 

Ø ha bármely működési hiba miatt a regisztráció nem érkezett be, 
Ø a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező 

meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. 
 
A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF-ben körülírt szolgáltatások tekintetében különösen az alábbi jogszabályok 
rendelkezései irányadóak: 
 

Ø a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (Ptk.), 
Ø elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény. 
 
A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A 
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat egyoldalúan módosítsa, 
szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a 
Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül 
megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak 
módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre.  
 
 


