
 

 

Általános Szerződési Feltételek 

I) Bevezető rendelkezések, felek, a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás 

1. A jelen „Általános Szerződési Feltételek” („ÁSZF”) szabályozza az (alábbiakban 

meghatározott) Szolgáltató által 2360 Gyál, Ady Endre utca 22. szám alatt üzemeltetett A22 

Airport & Sport Hotel szálloda (a „Szálloda”) szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó a 

szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit. 

2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális 

megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott 

üzletnek megfelelő feltételekkel. 

A Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a „Szolgáltató”) 

A szolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Ady Endre utca 22. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 

használt elektronikus levelezési címe: lendvaigy@gyalisportcsarnok.hu 

Cégjegyzékszáma: 13-09-160450 

Adószáma: 24184409-2-13 

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Telefonszáma: +36 30 423 
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II) A szerződő felek 

1. A szerződő fél a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi 

személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes 

személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást 

megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég. 

2. A Szolgáltató és a Vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási 

megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek. 

III) A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása: 

1. A Vendég szóban vagy írásban (ideértve különösen a postai küldeményt és az emailt) küldött 

ajánlatkérésére a Szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot 

küld a Vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül azt a Vendég 

nem igazolja vissza, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. 

2. A szolgáltatási szerződés a Vendég által leadott megrendelés a Szolgáltató írásbeli 

visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés írásban 

megkötött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás 

csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban 

visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosításának Szolgáltató általi szóbeli 

visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet. 

3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. 

4. Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a 



 

 

Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt 

megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. 

5. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételnek Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához 

a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már 

teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. 

6. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat 

törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A Szállodában 

bejelentés nélkül senki sem lakhat. 

7. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a Szerződő Felek írásba foglalt együttes 

akaratával lehetséges. 

IV) Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out) 

1. A Vendég a lefoglalt szoba elfoglalására a megállapodás szerinti napon [16:00] órától jogosult. 

2. Amennyiben a Vendég nem jelenik meg a szerződésben meghatározott napon [20:00] óráig a 

Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni kivéve, ha a Szerződő Felek későbbi érkezési 

időpontot kötöttek ki. 

3. A Vendégnek a szobát az elutazási napon legkésőbb [10:00] óráig el kell hagynia. 

4. A Szolgáltató a Szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai 

érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.  

V) Az elszállásolás meghosszabbítása: 

1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása 

szükséges. 

2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12:30 

óráig nem üríti és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, 

úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is felszámítani azzal, hogy ezzel együtt 

a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 

VI) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei: 

1. A Szolgáltató a Vendégek számára lehetővé teszi - a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés 

ellenében -, hogy a szállodába kutyáját, vagy macskáját bevigye azzal, hogy a háziállat a 

szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló 

közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket - 

pl.: étterem, wellness, stb. - a háziállatok nem használhatják. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli 

meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat 

fogadását megtagadni. 

2. A Vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért. 

3. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha: 

a. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, 

illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok 

biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja; 

b. a Vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás 



 

 

ellenére sem hagyja abba; 

c. a Vendég nem tartja be a Szálloda biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen 

dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba, 

d. a Vendég az alkalmazottakkal, vagy a többi Vendéggel kifogásolható módon, 

durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, 

vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít, 

e. a Vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi 

Vendég nyugalmát; 

f. a Vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a 

szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti. 

4. A Vendég a Szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi 

igénybe. 

VII) A szolgáltatások biztosítása: 

1. Amennyiben a Szolgáltató a saját érdekkörében felmerült körülményből kifolyólag nem tudja 

biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni. 

2. A Szolgáltató a fenti 1. pontban vállalt kötelezettsége körében köteles: 

a. a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott 

kikötött időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig - egy másik 

ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a Vendég 

elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának 

valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli. 

b. igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget 

biztosítani a Vendégnek, hogy a szálláshelyváltozást az általa megjelölt 

személlyel közölhesse. 

c. ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő 

szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez. 

3. Amennyiben a Szolgáltató a (2) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, 

illetve ha a Vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a Vendég 

utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

VIII) A szolgáltató által alkalmazott árak: 

1. A Szálloda mindenkori listaárai - Rack Rate -a Szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre, az 

egyéb szolgáltatások áraival egyetemben. 

2. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni 

azzal, hogy ez a rendelkezés nem érinti az árak megváltoztatását megelőzően tett ajánlatokban 

szereplő árakat.  

3. A Szolgáltató által közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem 

tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató 

fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés 

nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a Vendégre. 

4. A Szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is 

meghatározni. 



 

 

5. Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és Vendégközvetítés esetében, 

együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát 

állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner 

esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra. 

IX) Kedvezmények: 

1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. 

2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak össze semmilyen más kedvezménnyel. 

3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy 

rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg. 

X) Gyermekkedvezmények 

1. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség. 

2. A pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egyidőben egyeztetni szükséges. 

XI) A fizetés módja és annak garanciája: 

1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel [(Forintban)], 

bankkártyával vagy hitelkártyával [(American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Visa 

Electron)], [Szép kártyával (OTP, K&H, MKB)], illetve internetes foglalási  oldalon keresztüli 

fizetéssel. 

2. Amennyiben a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar 

forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam 

alapján történik. A Szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza 

vételi árfolyamról a Szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt. 

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által igénybe vett extra, azaz a 

megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások 

ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen 

garanciák az alábbiak lehetnek: 

a. hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül 

egy díjelőleg, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül. 

b. szolgáltatási díjelőleg: a kaució kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel 

nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül. 

4. A Szolgáltató a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a Vendég szobaszámlájára 

terheli, azzal, hogy azt a Vendég jogosult a vendéglátó egységben közvetlenül is kifizetni.  

XII) A lemondási feltételek: 

Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, az alábbi lemondási és 

módosítási feltételek irányadók:  

a. amennyiben a lemondás legkésőbb az érkezés napja előtt 15 nappal megtörténik, 

foglalási díj nem kerül felszámításra; előzetesen kifizetett foglaló/egyéb 

összegek 10 munkanapon belül visszautalásra kerülnek.  

b. a fenti határidő elmulasztása, illetve meg nem jelenés esetén az első éjszaka 100 



 

 

százaléka kerül felszámolásra. 

c. amennyiben a lemondás legkésőbb az érkezés napja előtt 3  nappal történik, 

akkor a tartózkodási időre vonatkozó teljes összeg felszámításra kerül. 

Lemondás történhet: személyes találkozás esetén, telefonon keresztül, emailen, foglalási rendszereken 

keresztül.  

XIII) A Vendég jogai: 

1. A Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek 

használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális 

feltételek hatálya alá. 

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban 

előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül 

kivizsgálja és arra a Vendégnek érdemi választ ad. 

XIV) A Vendég kötelezettségei: 

1. A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a 

szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató részére kiegyenlíteni. 

2. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a Szállodába, és nyilvános 

helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést 

számlázzon ki (az úgy nevezett „dugópénz” italok). 

3. A Szálloda vendéglátóipari egységeiből ételt/italt kivinni tilos. 

4. [A Vendégek gépjárművei térítés ellenében használhatják a szálloda két, felszíni, zárt, kamerával 

megfigyelt parkolóját. A parkolóban a KRESZ előírása szerint kell közlekedni.] 

5. A Vendég a szemetet a Szálloda területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő 

edényekbe köteles kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem 

lehet. 

6. A Szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját 

felelősségére használhatja. 

7. [A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a Szálloda 

nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a Szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a 

vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen 

(beleértve a teraszokat, erkélyeket is) tilos a dohányzás.] A hivatkozott jogszabály betartására 

vonatkozó kötelességére felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szálloda 

elhelyezte. A Szálloda alkalmazottjai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálloda területén 

tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen 

magatartás abbahagyására. A Vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy 

köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben 

bármely Vendég vagy a Szálloda területén tartózkodó személy jogsértő magatartása miatt a 

szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság 

összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. 

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult [25.000,-Ft] extra takarítási díjat 

felszámolni a Vendéggel szemben. 



 

 

8. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös 

rendeltetésű tereit az itt elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén 

a liftek használata tilos. 

9.  A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos 

hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges. 

10. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan 

felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában. 

11. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden 

szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset 

körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető 

eljáráshoz szükségesek. 

12. A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve 

mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső 

területek) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek. 

13. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a 

kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után 

kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat 

a Vendég az elutazásának napján [10:00] óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A 

szobakártya ezen időpontot követően – kivéve, ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a 

tartózkodás meghosszabbításáról- érvényességét veszti. 

XV) A vendég kártérítési felelőssége: 

1. A Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy 

elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó 

személyek okoznak. 

2. A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését 

közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni. 

XVI) A szolgáltató jogai: 

1. A Szálloda területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat (recepció) jogosult a ki- és a 

belépő vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a 

járművek kilépéskori átvizsgálására. 

2. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles 

(térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény („Ptk.”) szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, 

melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell 

megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja 

a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a 

Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a 

zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes 

mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül 

elhagyhatják a szállodát 



 

 

3. [Vagyon és balesetvédelmi okokból a Szálloda egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. 

A Vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket 

az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, ezt követően azok automatikusan törlésre kerülnek.] 

XVII) A Szolgáltató kötelezettségei: 

1. A Szolgáltató köteles a Vendéggel kötött szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb 

szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni. 

2. A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémakezeléshez szükséges 

lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni. 

3. A Szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22:00 órát 

követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű 

televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a 

szállodai személyzet felel. 

XVIII) A Szolgáltató kártérítési felelőssége  

1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak 

elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a 

Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el.  

2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató 

alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy 

azokat a Vendég maga okozta. 

3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. 

Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem 

vállal.  

4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot 

megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár 

olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben 

az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. 

5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.  

6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness 

részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett 

elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett. 

7. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a 

szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg 

a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. 

XIX) A Vendég betegsége, halála: 

1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és 

maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.  

2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a 

beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és 

eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a 

betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges 



 

 

károk tekintetében. 

XX) Háziállatok: 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodában nem fogad háziállatokat. 

XXI) Titoktartás: 

A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs 

önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az 

adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a 

vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni. 

XXII) Vis maior: 

1. A jelen ÁSZF alkalmazásában vis maiornak minősül a szerződéskötés időpontjában előre nem 

láthat, olyan mértékű ellenállhatatlan erő, esemény, amelynek elhárítására nincs lehetőség (így 

különösen háború, forradalom, lázadás, katonai puccs, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, 

földrengés, egyéb természeti vagy ipari katasztrófa, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, 

jogszabályváltozás, rendkívüli politikai, társadalmi események, állami intézkedés, radikális piaci 

változások) és amely a fél ellenőrzési körén kívül esik 

2. A vis maior az akadályoztatott felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeinek teljesítése 

alól.  

3. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok 

és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az 

ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. A felek kijelentik, hogy 

a Vendég egészségi állapotában bármely okból bekövetkezett változást (pl. baleset, 

megbetegedés), illetve a Vendég érdekkörébe eső családi, társadalmi eseményeket, történéseket 

nem tekintik vis maiornak. 

XXIII) A teljesítés helye, alkalmazandó jog és joghatóság: 

1. A teljesítés helye az a hely, ahol a Szálloda található. 

2. A Szerződő Felek közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. 

3. A jelen ÁSZF-ből és a Szerződő Felek közötti egyedi szerződésekből eredő vagy azzal 

kapcsolatban felmerülő jogviták tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény szerint illetékes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. 

XXIV) Az adatkezelés biztonsága 

1. A Szálloda honlapján lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. 

A Hírlevélre történő feliratkozással a felhasználó hozzájárul megadott adat kezeléséhez. A 

Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. 

2. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. 

3. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai 

férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az adatkezelő 



 

 

nem ad át. 

4. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és 

kifejezetett hozzájárulása vagy kérése alapján. 

5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a 

megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei 

fennállnak. A törvényes, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben 

a Felhasználó nem emelhet kifogást 

XXV) Adatvédelmi nyilatkozat 

1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A 

rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget 

téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, valamint kialakítja a azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó 

jogszabályok betartásához szükségesek. 

2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény 

értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira (amennyiben a 

Vendég ehhez hozzájárult) használja fel. 

3. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a 

fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során 

módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes 

ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi. 

 

Utolsó módosítás: Gyál, 2020.07.10. 


