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ÁSZF 

Általános Szerződési feltételek 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1.  Szolgáltató megnevezése 

Szolgáltató neve DEAC Sport Nonprofit Kft. 

Szolgáltató székhelye és postai címe 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Cégjegyzékszám 09-09-012832 
Adószám 28841212-2-09 
Telefonszám +52-512-900 23723 mellék 
E-mail cím hello@deac.hu 
Honlap címe http://jegy.deac.hu 

 

Szolgáltató neve DEAC Futball Nonprofit Kft. 

Szolgáltató székhelye és postai címe 4032 Debrecen Dóczy József utca 9-11. 
Cégjegyzékszám  09-09-031720 
Adószám 27952993-2-09 
Telefonszám +52-512-900 23723 mellék 
E-mail cím hello@deac.hu 
Honlap címe http://jegy.deac.hu 

 

 

1.2.A DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft és a DEAC Futball Nonprofit Kft., mint 
rendezvényszervezők (Szolgáltató) az általuk szervezett sporteseményekre lehetővé teszik 
az online jegyvásárlást a jegy.deac.hu oldalon. 

1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a 
Szolgáltató (továbbiakban: Eladó) valamint az internetes rendszerét használó természetes 
vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó 
szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint az Eladó és a Vevő között keletkező 
jogokat és kötelezettségeket. 

1.4.Az Eladó online internetes rendszert (a továbbiakban: Portál) üzemeltet különböző 
sporteseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: 
Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére. Az Eladó a Vevők részére a Portálon 
listázott Rendezvények belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: 
Szolgáltatás). 
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1.5. A vásárlást megelőzően valamennyi felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) el kell 
fogadnia a jelölő négyzet bepipálásával a jelen ÁSZF-ben lentebb meghatározott 
szerződési, felhasználási és feltételeket. A Portál használata kizárólag ezen feltételeknek és 
szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a szerződési, felhasználási feltételeit az 
Eladó a jövőben módosítja, a változásokat a Portál nyitóoldalán közzéteszi és a módosításra 
a felhasználók figyelmét felhívja. 

1.6. A Vásárló az „Irány a pénztár” gomb megnyomása után eljut a pénztárba, ott fogadja el a 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit.  Ezt 
követően a „TOVÁBB” gomb megnyomásával eljut az „Összegzés” menüpontba, ahol 
megtekintheti a megrendelése adatait, és a „FIZETÉS” gomb megnyomásával véglegesíti 
azt, amivel fizetési kötelezettsége keletkezik. A rendszer ezt követően átirányítja az OTP 
SimplePay oldalra. 

1.7. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által 
megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket az Eladó a 
számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vevő 
által megadott adatok, a termékre vonatkozóan az Eladó rendszerében őrzött adatok, a 
tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az 
írásbeli szerződést.  

1.8. A létrejött szerződést az Eladó külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó 
ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és 
visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről. 

1.9. A szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket 
megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele 
során megadott személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési 
Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult. 

1.10. Eladó kizárólag a jegy.deac.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek 
szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt 
jegyekért felel. Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó 
ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció 
során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is 
bármikor megteheti, a Személyes adatok menüpont alatt.  

1.11.  A Szerződés alapján az Eladó köteles a megrendelt terméket az ÁSZF-ben lentebb 
részletezettek szerint a Vevőnek átadni, a Vevő pedig a terméket átvenni és az árát 
megfizetni. 

1.12.  A megjelenített termékek az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint, elektronikus úton 
rendelhetők, azok otthoni nyomtatás lehetőségével kerülnek átadásra. 

1.13.  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forint pénznemben (HUF) 
meghatározott bruttó árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt – jelenleg 27% mértékű 
– általános forgalmi adót (ÁFÁT). 
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1.14.  Az Eladó és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a 
Rendezvény időpontjáig tart. 

1.15. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át. 

1.16. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő 
kötelezettségei nincsenek. 

1.17. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jött létre. 

2. A Vevő adatai 

2.1. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. 
Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén 
a Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni. 

2.2. A Vevőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és 
jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb 
tevékenységgel kapcsolatban. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb 
módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó 
harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért az Eladó nem felel. 

2.3. A Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Portálon. Az 
Eladó kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, vagy 
e-mail cím megadásából eredő kárért. Az Eladó a Vevő által megadott adatoknak 
megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.  

2.4. A Vevő által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az 
Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a vásárlási felület impresszumában. 

2.5. A szolgáltatás igénybevételével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vevő által a 
jegyvásárlás során megadott személyes adatokat továbbíthassa a szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges más adatfeldolgozóknak. 

2.6. A személyes adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatban az Eladó az elvárható 
legnagyobb gondossággal jár el. 

3. A megrendelés és vásárlás visszaigazolásának menete 

3.1. Az Eladó termékeit a Vevő a Portálon elvégzett regisztrációt követően rendelheti meg. A 
vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges. 

3.2. Az előzetes regisztráció során – a felhasználói fiók létrehozásával – lehetővé válik, hogy a 
Vevőnek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlása 
során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja. 
Ebben az esetben a jövőben csak személyes jegyvásárlására van lehetősége. 

3.3. A megrendelés a Portálon lehetővé tett elektronikus úton, a lentebb részletezett módon 
történik. 
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3.4. A megrendelés menete:  

• A megvásárolni kívánt terméket/termékeket helyezze a Portálon megjelenített 
„Kosárba”. A jobb oldali sávban megtalálható "Kosár tartalma" modulban 
folyamatosan figyelemmel kísérheti a kosár tartalmának változását. 

• A megvásárolni kívánt termék/termékek kosárba helyezését követően válassza az 
"Irány a pénztár" gombot. 

• Amennyiben további termékeket is szeretne a kosárba tenni, térjen vissza a 
Rendezvényhez és folytassa a vásárlást. 

• Törlés gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. 
• Ezt követően a „TOVÁBB” gomb megnyomásával eljut az „Összegzés” 

menüpontba, ahol megtekintheti a megrendelése adatait. 
• A „FIZETÉS” gomb megnyomásával véglegesíti a megrendelést, amivel fizetési 

kötelezettsége keletkezik.  
• A rendszer ezt követően átirányítja az OTP SimplePay oldalra. 
• Válassza ki a kívánt fizetési módot. 
• A regisztráció során megadott számlázási adatokat a Rendszer betölti. Fontos, hogy 

a megrendelésekor, minden esetben ügyeljen a megadott vásárlói, számlázási adatok 
helyességére, ugyanis a megadott adatok alapján kerül számlázára a megvásárolt 
termék. 

 

3.5.Kérjük, a megrendelés elküldése előtt ismét ellenőrizze a megadott adatok helyességét! A 
telefonszám vagy az e-mail cím helytelen megadása esetén meghiúsulhat a 
kapcsolatfelvétel, és a megrendelés teljesítése. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a 
helytelenül megadott e-mail elérhetőség vagy az e-mail postafiókjához tartozó tárhely 
telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja. 

3.6. A megrendelés fentiek szerint történő elküldése ajánlattételnek minősül a Vevő részéről, 
míg a visszaigazolással létrejön a felek közötti Szerződés. 

3.7. A megrendelés elküldését követően, a megadott e-mail elérhetőségre – legkésőbb a 
megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül – visszaigazolást küld az Eladó. Szükség 
esetén a beérkezett megrendelését a megadott hívószámon, telefonon is visszaigazolja az 
Eladó, illetve egyezteti az adatokat. A fentiekre is tekintettel, az Eladó fenntartja a jogot a 
már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, azaz a Szerződéstől való elállásra. A 
részben történő teljesítés, illetve visszautasítás, azaz a Szerződés módosítása kizárólag a 
Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő 
kiegyenlítése esetén a kifizetett összeget visszafizeti az Eladó. 

3.8. A jegy.deac.hu honlapon a kártyás fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül 
attól, hogy a kártyabirtokos kártyája nem forint devizanemű. Az oldalon látható HUF 
csupán tájékoztató jellegű, mert a fizetés a kibocsátó bank terheléskori deviza eladási 
árfolyama szerint történik. Az Ön bankszámláján a fizetés beterhelt összege forintban – a 
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kártyatársasági, illetve a kibocsátó banki konverziók miatt – minimálisan eltérhet az 
árfolyamváltozás következtében. 

3.9. A jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat 
nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy 
abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód 
olvasható. A jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, 
többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a 
vevőt terheli. 

3.10. A belépőjegyet a Vevő köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vevő 
tudomásul veszi, hogy a belépőjegyen található vonalkódot a Rendezvényszervező a 
Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, amely azt azonnal érvényteleníti. A 
beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a 
Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. 
Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a 
belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye 
megegyezik-e az eredetileg belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt 
Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető. 

3.11. Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról számlát bocsát ki, 
mely a jeggyel együtt a megadott e-mail címre kerül megküldésre. Vevő tudomásul veszi, 
hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton készül számla, a számlaadatok utólag nem 
módosíthatók. 

4. Elállási és felmondási jog 

4.1. A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb 
megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.  

4.2. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az 
elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló 
belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben az Eladónak 
nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az 
előadás elmaradása esetének kivételével). 

5. A Szolgáltató által nyújtott – jegyértékesítéssel összefüggő – szolgáltatásának 
korlátai 

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Portál folyamatos 
üzemeltetése az Eladó előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Eladó ennek 
megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan 
működését, illetőleg, hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés folyamatos 
vagy hibamentes lesz. 

5.2. Az Eladó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott 
károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. 
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5.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy 
visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. 

5.4. Az Eladó kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy harmadik 
személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. 

5.5. A rendezvény elmaradása esetén a jegyek vételára visszatérítésre kerül vagy 
felhasználható a Szervező által megjelölt következő sporteseményre.  

6. Panaszkezelés 

6.1. Vevő e-mailen (hello@deac.hu) és postai úton (4032 Debrecen Egyetem tér 1.) jelezheti 
panaszát. 

6.2. Eladó a beérkező e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi a panasz 
kivizsgálását. Az Eladó a hello@deac.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, 
állapotuk szerint rendszerezve nyilvántartja és megőrzi. 

6.3. Eladó a postai úton beérkező panaszokat a beérkezést követően 30 napon belül írásban 
megválaszolja és megkezdi a panasz kivizsgálását. 

7. Vegyes rendelkezések 

7.1. Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói 
számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt 
jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában. Eladó a 
webáruházában megvásárolható jegyeknek nem tulajdonosa, hanem viszonteladója.  

7.2. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/ 
belépésre jogosító dokumentummal (jeggyel), úgy az adott intézmény nem köteles Vevő 
számára a belépést biztosítani. Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

8. Szerzői jogok 

8.1. Az Eladó internetes szolgáltatásfoglalási rendszerében megjelenített tartalom (ideértve 
többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a 
honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb 
megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a DEAC Futball Np. Kft. szellemi alkotása; kivételt 
képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei.  

8.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges 
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolat készítésen túl ezen szellemi alkotások 
az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók 
fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi 
eljárásokat vonhat maga után.  

9. Záró rendelkezések 

9.1. Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén 
az Eladó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.  
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9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

9.3. A jelen ÁSZF 2022.04.06-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad 
hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését 
legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a 
jegy.deac.hu weboldalon 

9.4. A jelen ÁSZF-nek a megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon 
gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a jegy.deac.hu 
weboldalon közzétételre kerül, illetve a Vevő számára a hozzáférés mindenkor biztosított. 
A módosítást követően a szolgáltatás további igénybevétele módosított ÁSZF 
elfogadásának minősül. 

Debrecen, 2022.04.06. 


