
Magyar Triatlon Szövetség

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Szolgáltató adatai
Cégnév: Magyar Triatlon Szövetség
Székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 4. fsz./2.
Adóigazgatási azonosítószám: 19240613-2-42
Nyilvántartási száma: 01-07-0000041

2. Szolgáltatást igénybe vevő

Az a jogi személy, mint a Magyar Triatlon Szövetség tagszervezete, aki/amely elektronikus,
bankkártyás fizetés használatával kapcsolatba lép a Magyar Triatlon Szövetséggel.

3. Az Általános Szerződési Feltételek 

3.1. Általános rendelkezések

1.  Az  Általános  Szerződési  Feltételek  a  Magyar  Triatlon  Szövetség  és  a  vele  tagsági
kapcsolatban lévő Szolgáltatást  igénybe vevők (különösen tagszervezetek) között  létrejövő
jogviszony  általános  feltételeit  tartalmazza.  A  Szolgáltatást  igénybe  vevők  az
intranet.triatlon.hu  szolgáltatáson  keresztül  elektronikusan  eleget  tudnak  tenni  a  Magyar
Triatlon  Szövetség  felé  fennálló  fizetési  kötelezettségeiknek,  így  különösen,  de  nem
kizárólagosan a versenyzői engedély díját, a tagdíjat, az átigazolási díjat, valamint az egyéb,
törvényi  felhatalmazáson  alapuló  díjakat  is.  A  díjak  összegét  az  országos  sportági
szakszövetség állapítja meg.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása az online befizetések előfeltétele, mely
az  „elfogadás”  gombra  kattintással  valósul  meg  az  elektronikus  rendszerbe  történő  első
belépést követően. 

3.  Az  elfogadás  gombra  kattintással  a  Szolgáltatást  igénybe  vevő  kijelenti,  hogy  a  jelen
Általános  Szerződési  Feltételekben foglalt  feltételeket  megértette  és  azokat  magára  nézve
kötelezőnek ismeri el, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez
az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott körben hozzájárult.

4. A Magyar Triatlon Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési
Feltételekben  foglaltakat  bármikor  egyoldalúan  módosíthatja.  Az  Általános  Szerződési
Feltételekben bekövetkezett változásokat a Magyar Triatlon Szövetség az intranet.triatlon.hu
weboldalon teszi közzé, melyek a közzététel napján lépnek hatályba.

5. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés
létrejöttét az elmentett szolgáltatást igénybe vevő adatai igazolják.

3.2. Elektronikus befizetés módja

1. A Szolgáltatást igénybe vevő a Magyar Triatlon Szövetség által megállapított összegeket
elektronikus, bankkártyás fizetés formájában rendezheti az interneten, az intranet.triatlon.hu
oldalon keresztül regisztrációt követően. 

2.  A Magyar  Triatlon  Szövetséggel  tagsági  jogviszonyba  lévő  tagszervezetek,  versenyzők
rendelkezésére  bocsátanak  egy  e-mail  címet  és  jelszót,  mellyel  ezt  követően  az
www.intranet.triatlon.hu oldalon keresztül lehetőségük van belépni saját profiljukhoz. Ezen a



fiókon keresztül pedig ki tudják fizetni a korábban megállapítottak szerinti összeget, miután
első belépést követően az Általános Szerződési Feltételeket elfogadták.

3.  A Magyar  Triatlon  Szövetség  az  online  befizetés  során  esetlegesen  felmerülő  hibákért
felelősséget nem vállal. 

3.3. A felek jogai és kötelezettségei, adatkezelés

1.  A Szolgáltatást  igénybe vevő kijelenti,  hogy adatai  a  valóságnak  megfelelően  kerültek
megadásra.  Vállalja,  hogy  haladéktalanul  értesíti  a  Szolgáltatót  adataiban  bekövetkezett
változásról.

2.  A Szolgáltató  kizárja  felelősségét  a  befizetés  során  megadott  téves,  hibás  vagy  hamis
adatokból eredő kárért,  ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését
követelheti a szolgáltatást igénybe vevőtől. 

3.  A Szolgáltató  köteles  az  adatkezelési  követelményeket  betartani  a  személyes  adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

4. A Szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul ahhoz, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény
22.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerint,  az  országos  sportági  szakszövetség,  nevezetesen  a
Magyar  Triatlon  Szövetség  az  adatait  nyilvántartsa,  valamint  továbbítsa  az  állami
sportinformációs rendszernek.

5. A Szolgáltató jogosult az adatokat statisztikai célra felhasználni, melyhez a Szolgáltatást
igénybe vevő ezzel egyidejűleg hozzájárul.

6.  A személyes  adatok  kezelésével,  tárolásával  kapcsolatban  a  Szolgáltató  az  elvárható
legnagyobb  gondossággal  köteles  eljárni.  Az  adatokat  bizalmasan  kezeli,  harmadik
személynek nem adja tovább. 

3.4. Panasz

1. Ha a Szolgáltatás igénybevételekor bármilyen panasz merül fel, a Szolgáltatóhoz intézett
panaszbejelentést szóban vagy írásban, postai vagy e-mail üzenet formájában tehetik meg. 

2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az illetékes az eseteges adatokkal
való visszaélések ügyében.

3.5.Vegyes, záró rendelkezések

1. A jelen megállapodás magyar nyelven jön létre. 

2. A Szolgáltatást igénybe vevő, illetve annak törvényes képviselője a Szerződés aláírásával
elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta, és azokat magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

3. Felek a jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére a Szolgáltató székhelye alapján
meghatározandó, a területileg joghatósággal, illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos  illetékességét  kötik  ki.  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a
magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt, Budapest, 2016. 04. 11.


