ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Diamond Congress
Kft. tájékoztatja a Konferenciára jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevő) a köztük létrejövő
szerződés általános feltételeiről.
MEGÉRTETTEM
ÉS
ELFOGADOM”
AZ
ÁSZF-t
”MEGISMERTEM,
BEJELÖLÉSÉVEL A RÉSZTVEVŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEKET ELFOGADJA.
I. A Diamond Congress és a Résztvevő közötti szerződés
1. A DIAMOND CONGRESS és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes

2.

3.

4.

5.

regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli
szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Résztvevővel ily módon létrejött írásbeli szerződés
lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a résztvevő által megadott email címre. A
visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés
nyelve magyar résztvevők tekintetében a magyar, külföldi résztvevők esetében angol.
A Diamond Congress és a Résztvevő között létrejött szerződésben a Diamond Congress
Kft. a Résztvevő által megjelölt konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a
Résztvevő részére, a Résztvevő ezért részvételi díjat, a szolgáltatások konferencia
honlapján, közvetlen emailben, vagy a konferencia helyszínén meghirdetett ellenértéket
fizet a Diamond Congress Kft részére.
A Diamond Congress által az egyes konferenciák tekintetében nyújtott szolgáltatások
tartalmát az egyes konferenciák honlapján található információk tartalmazzák, amely
szolgáltatásokból a Résztvevő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az
általa igényeltet. A konferencia honlapja tartalmazza az adott konferencia
szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkalmazáson megrendelt szolgáltatások, annak
ellenértéke, és a konferencia honlapján található lényeges feltételek (pl.lemondási
feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF
részét, így az elektronikus szerződés részét képezik. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a
lemondási feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.
DIAMOND CONGRESS szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe.
Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetített szolgáltatások a
végszámlán kerülnek feltüntetésre.
A fizetés történhet Interneten keresztül, az OTP Bank hivatalos, saját üzemeltetésű
rendszerében, illetve amennyiben az adott kártya nem alkalmas online fizetésre a kártyaszám
egyéb módon történő megadásával (ún. mail orderrel). Banki átutalás, esetleg konferencia
helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával. A szolgáltatási
csomag bejelölését követően az alkalmazás pro forma számlát generál, amely alapján a fizetés
teljesíthető. A fizetendő tételeket a Díjbekérő levél (PRO FORMA számla) tartalmazza. A
fizetés teljesítéséről a Diamond Congress a Résztvevő részére előlegszámlát állít ki, mely
szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősül. A résztvevő végszámlája a konferencián
kerül átadásra, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A végszámla minden
esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét.

6. A Résztvevő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a konkrét konferencia
honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.
7. A DIAMOND CONGRESS és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés
határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig
tart (a konferencia vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email
és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
8. A DIAMOND CONGRESS a szakmai szervezők megbízása alapján, a konferencia és a szakma
népszerűsítése érdekében a konferencián kép- és hangfevételt készít vagy készíttet
alvállalkozókhoz és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. Az ÁSZF elfogadásával
a résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és
kizárólag a konferencia népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez.
Amennyiben a résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt a
regisztrációja során jelölheti. DIAMOND CONGRESS igyekszik az ilyen kéréseket
figyelembe venni, ezért az ilyen résztvevőket eltérő színű névkitűzővel különböztetheti meg.
Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen
esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet DIAMOND CONGRESS
haladéktalanul eltávolítja.
9. A DIAMOND CONGRESS akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben
foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés
lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
10. Hibás teljesítésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében foglalt
rendelkezések irányadóak (különös tekintettel arra, hogy a DIAMOND CONGRESS
elsősorban kijavításra köteles, illetve a Résztvevő köteles a hibát azonnal a konferencia
helyszínén bejelenteni a DIAMOND CONGRESS számára). A Diamond Congress Kft csak a
számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely
kártérítés maximális mértéke az adott konferenciára meghirdetett résztvevőre vonatkozó
részvételi díj.
11. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó.
Magatartási Kódexnek a Diamond Congress Kft nem vetette magát alá. A Diamond Congress
Kft tájékoztatja a Résztvevőket, hogy Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a
hatósággal, amely döntését ajánlásnak fogadja el.
A Résztvevő az alábbi szervekhez fordulhat panasz esetén:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó
jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér
el: http://ec.europa.eu/odr.

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári
Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a
Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el
az ügyben.
Budapest, 2016. augusztus 1.
A DIAMOND CONGRESS adatai:
Cégnév, cégjegyzékszám, adószám: Diamond Congress Kft. - 01-09-362509 - 10946130-2-41
Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 8.
Telefonszám: +36 1 225 0210
email: diamond@diamond-congress.hu
honlap: http://www.diamond-congress.hu

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (ÁSZF)
Please read the below General Terms and Conditions carefully in which Diamond
Congress Kft., advises people registering for the Conference (hereafter: Participant) re the
general terms and conditions of the contract concluded between the two parties.
BY CLICKING ON THE ’I HAVE PERUSED, UNDERSTOOD AND ACCEPT’ THE
GENERAL TERMS AND CONDITONS BUTTON, PARTICIPANT STATES THAT
THEY ACCEPT THE BELOW CONTRACTUAL CONDITIONS.
II. Contract Concluded between Diamond Congress and Participant
13. The contract

between DIAMOND CONGRESS and Participant enters into force on
voluntary registration of Participant and their acceptance of the General Terms and Conditions
and the contract is considered as an electronic written contract. The application sends a
confirmation enlisting the most important features of the conference to the e-mail address
shared by Participant. The confirmation is recorded and stored. No other archiving will be
undertaken. Language of the contract is Hungarian in case of Hungarian participants and
English in case of foreign participants.
14. As per the contract concluded between Diamond Congress and Participant, Diamond
Congress Kft., delivers Participant the services related to the conference indicated by
Participant and Participant pays the participation fee, the consideration to Diamond
Congress Kft., specified on the homepage of the conference, in a direct e-mail sent to
Participant or announced on premises of the conference for the services delivered.
15. Content of the services delivered by Diamond Congress re the individual conferences is
detailed in the information featuring on the homepages of the individual conferences of
which services Participant may voluntarily choose the ones they need with help of the
application. The homepage of the conference also includes the conditions for termination;
you are kindly requested to read them carefully. Let us call your attention to the fact that
the services ordered through the application, their consideration as well as the most
important conditions found on the homepage of the conference (e.g., conditions for
termination), further, the order placed by Participant and its confirmation make part of
the present General Terms and Conditions and are thus part of the electronic contract
too. Let us further warn you that conditions for termination may vary from generally
accepted practice.
16. DIAMOND CONGRESS makes use of subcontractors for delivering its services. Its services
may be inclusive of mediated services. Mediated services are shown on the final invoice.
17. Payment can be effected through the internet, through OTP Bank’s official proprietary system
or, if the card cannot accommodate online payments, by sharing the number of the card in any
other way (so-called mail order). Wire transfer or eventual payment in cash or by bank card on
premises of the conference in person is also possible. After clicking on the package of services,
the application generates a pro forma invoice on basis of which payment can be effected. Items
to be paid are included in the pro forma invoice. Once paid, Diamond Congress establishes a
prepayment invoice to Participant that is considered a document subject to strict accounting.
The final invoice of Participant is handed over to them during the conference, unless

Participant orders it otherwise. Such final invoice shall always include the measure of mediated
services used.
18. Participant is entitled to cancelling or terminating the contract as per the
cancellation/termination clauses featuring on the homepage of the conference.
19. The contract concluded between DIAMOND CONGRESS and Participant as per the above
comes into being for a definite period of time, up to the point of delivering the
service/consideration specified in the present contract (end of the conference). Contracting
parties may amend the contract by mutual consent in writing (e-mail and its confirmation) at
any time.
20. As contracted by the professional organizers, in order to increase the awareness of the general
public re the conference and the profession at large, DIAMOND CONGRESS prepares video
and voice recordings or photos at the conference or has such recordings or photos prepared by
subcontractors and makes such recordings or photos available via electronic means. By
accepting the General Terms and Conditions, Participant gives their consent to making video
and voice recordings or photos not infringing upon their rights to privacy and to making such
recordings or photos public with the exclusive purpose of making the conference more popular
and known. Should Participant not want to have pictures made of them, they may note it during
registration. DIAMOND CONGRESS will make its best to honour such requests, thus such
Participants may be distinguished by a separately coloured name tag. In spite of all such
measures, it is still possible that a recording or photo is made public - in such cases, on a
request sent to organizers by e-mail, DIAMOND CONGRESS will immediately remove them.
21. DIAMOND CONGRESS may terminate the contract if Participant does not honour their
contractual obligations even after notice and setting of a supplementing deadline of if they
seriously breach an important condition of the contract.
22. Cases of faulty service delivery are otherwise governed by precepts of the Civil Code of
Hungary (with special respect to the fact that DIAMOND CONGRESS is primarily obliged to
correct delivery, whereas Participant is obliged to immediately report such fault to DIAMOND
CONGRESS on premises of the conference). Diamond Congress Kft., will only assume
liability for damages occurring due to causes attributable to it and proven and the maximum
amount of compensation shall be the participation fee announced for the participants of the
conference.
23. Matters not regulated in individual contracts between parties shall be governed by the present
General Terms and Conditions. DIAMOND CONGRESS did not subject itself to any code of
conduct.
24. Matters not regulated in the present contract shall be governed by Hungarian law, primarily by
the Civil Code and other Hungarian legal regulations in effect. In case of a legal dispute, the
case shall be heard by the Hungarian court having jurisdiction and competence on basis of the
general rules of the Code of Civil Procedure.
Dated at Budapest, on 1 August 2016
Data of DIAMOND CONGRESS:
Company name, company Reg. No, tax No.: Diamond Congress Kft. - 01-09-362509 10946130-2-41
Headquarters: 8 Vérmező út, 1012 Budapest, Hungary
Phone: +36 1 225 0210
email: diamond@diamond-congress.hu
homepage: http://www.diamond-congress.hu

