Általános Szerződési Feltételek
a Doktoranduszok Országos Szövetségének
Fiatal Kutatói Rendszeréhez
Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Doktoranduszok Országos
Szövetségének (a továbbiakban: DOSZ vagy Szolgáltató) Fiatal Kutatói Rendszeréhez (a továbbiakban:
FKR) kapcsolódó szolgáltatásait.
1. Általános rendelkezések
1.1. A DOSZ, mint köztestület weboldalán (https://dosz.hu; „Honlap”) keresztül információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújt az FKR keretében hirdetéseket feladni kívánó személyek
(a továbbiakban: Hirdetők), valamint a Fiatal Kutatói Rendszerbe regisztráló személyek (a továbbiakban:
Tagok) számára. A Szolgáltató a Tagok számára különböző online és offline rendezvényeket szervez,
amelyekre kizárólag a Tagok számára nyitott a jelentkezés. Az online rendezvények szintén információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősülnek. A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató.
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Nyilvántartásba bejegyző hatóság
Adószám:
E-mail cím:
Telefonszám:

Az Üzemeltető adatai
Doktoranduszok Országos Szövetsége
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
FF/547-2/2013
Oktatási Hivatal
18397358-1-41
iroda@dosz.hu
+36 (30) 518-7958

1.2. Az ÁSZF szabályozza és meghatározza az FKR keretében elérhető valamennyi szolgáltatás
igénybevételének menetét és módját. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatások igénybevétele
során történő személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztató, amely itt érhető el.
1.3. AZ FKR szolgáltatásainak használatával a Hirdetők és a Tagok elfogadják a következő feltételeket mint
használatot meghatározó követelményeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, vagy nem akar eleget
tenni nekik, kérjük, ne használja az FKR szolgáltatásait.
1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja vagy módosítsa az
ÁSZF-et, beleértve az általa szervezett rendezvények regisztrációs díját is, annak érdekében, hogy eleget
tegyen a rá vonatkozó műszaki, jogi vagy egyéb követelményeknek. A Szolgáltató az így módosított ÁSZFet a Honlapján közzéteszi, amely így módosított ÁSZF a hatálybalépésének napjától, az alapján létrejött
jogviszonyokra alkalmazandó.
2. Szolgáltatások
2.1. A Hirdetők a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt követően általános vagy egyedileg meghatározott
paraméterek szerint ösztöndíjakkal, díjakkal, kitüntetésekkel, szakmai rendezvényekkel, gyakornoki
helyekkel vagy állásajánlatokkal kapcsolatos hirdetéseket tehetnek közzé a Szolgáltatón keresztül az FKRbe regisztrált Tagok számára. A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
2.2. A Tagok a Honlapon történő regisztrációt követően e-mailben megkapják a Hirdetők által feladott
általános hirdetéseket és az általuk opcionálisan megadott paraméterek szerinti hirdetéseket. E
szolgáltatások igénybevétele ingyenes. A Tagok ezen felül egyedileg regisztrálhatnak a Szolgáltató által
kizárólag a Tagok részére szervezett online vagy offline rendezvényekre (a továbbiakban: Rendezvények).

2.3. A Rendezvényeken történő részvételnek a Honlapon feltüntetettek szerinti ára van, amely a Szolgáltató
alanyi ÁFA mentessége révén ÁFA-t nem tartalmaz. Az árak helyi pénznemben, azaz forintban vannak
meghatározva és megadva.
3. A szolgáltatások igénybevételének egyes lépései, a szerződéskötés valamint a szerződés
felbontása
3.1. Általános rendelkezések
3.1.1. A megkötött szerződések nem minősülnek írásbelinek. A szerződések a Hirdető és a Szolgáltató,
valamint a Tag és a Szolgáltató között magyar nyelven jön létre, a szerződéskötés folyamata magyar nyelven
történik. A Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem lesznek hozzáférhetőek. A Szolgáltató
által nyújtott szolgáltatások nem minősülnek olyannak, amelyeket nyilvántartásba kellene vetetni. A
szolgáltatások nem engedélykötelesek.
3.1.2. A Szolgáltató az FKR keretében nyújtott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexet
nem fogadott el, s így annak kötelező hatályát nem ismeri el.
3.2. Hirdetések feladása
3.2.1. A Hirdetők a 2.1. pontban meghatározott hirdetéseket olyan módon tudják feladni, hogy felveszik a
kapcsolatot a Szolgáltatóval az iroda@dosz.hu e-mail címen, amelyben Honlapon elérhető
„Hirdetésfeladási űrlap” megfelelően kitöltött és csatolt példányán keresztül megjelölik, hogy milyen
hirdetést és milyen célcsoportnak kívánnak feladni.
3.2.2. A Szolgáltató a 3.2.1. pontban meghatározott hirdetői igény beérkezését követően 72 órán belül
megkezdi annak feldolgozását.
3.2.3. A Hirdetők a szerződés megkötését a 3.2.1. pontban meghatározott e-mail elküldésével
kezdeményezhetik.
3.2.4. A szerződés akkor jön létre, ha a hirdetői igényt visszaigazolja. A Szolgáltató a visszaigazolást
haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, elektronikus levél formájában juttatja el a Hirdetőknek az igény
leadására használt e-mail címre. A Hirdetőket a visszaigazolásig megilleti az ajánlat visszavonásának joga,
ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
3.2.5. A Hirdetőknek bármikor lehetőségük van megváltoztatni a hirdetésük tartalmát és célközönségét a
3.2.4. pontban meghatározott visszaigazolás elküldéséig.
3.2.6. Hirdető csak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében vett gazdálkodó lehet.
3.3. Hirdetések megjelenítése
3.3.1. A Tagok a hirdetések megjelenítése szolgáltatást úgy tudják igénybe venni, hogy regisztrálnak a
Honlapon és megadják azokat a paramétereket, amelyek alapján a hirdetések megjelenítését is igénybe
kívánják venni.
3.3.2. A Tagok a regisztráció kötelező adatainak kitöltésével és a regisztráció elküldésével igénybe veszik az
általános hirdetések megjelenítése szolgáltatást.
3.3.3. A Tagok a regisztráció nem kötelező, meghatározott paraméterek szerinti hirdetések megjelenítését
célzó adatok kitöltésével és a regisztráció elküldésével igénybe veszik az egyedi hirdetések megjelenítése
szolgáltatást.
3.3.4. A Tagok a Honlapra történő bejelentkezést követően a „Profilom” gombra kattintással bármikor
módosíthatják a regisztrációkor megadott adataikat.

3.3.5. A Tagok a szerződés megkötését a Honlapon történő regisztrációval kezdeményezhetik.
3.3.6. A szerződés akkor jön létre, ha a Tag regisztrációját a Szolgáltató megerősíti. A Szolgáltató a
regisztrációt követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre
küldött elektronikus levél formájában erősíti meg a regisztrációt. A Tagokat a megerősítésig megilleti az
ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
3.3.7. A Tagok a Honlapra történő bejelentkezést követően a „Profilom” gombra kattintással, majd pedig a
„Fiókom törlése” funkció használatával bármikor törölhetik felhasználói fiókjukat. A fiók törlését, a
Szolgáltató a szerződés egyoldalú felmondásának értékeli.
3.4. Rendezvényeken történő részvétel
3.4.1. A Tagok a rendezvényeken történő részvétel szolgáltatást úgy tudják igénybe venni, hogy regisztrálnak
a Honlapon, majd a bejelentkezést követően a „Rendezvények” fülre kattintva kiválasztják a megfelelő
rendezvényt, ahol a „Regisztráció” gombra kattintva, a lépéseket követve jelentkezhetnek a rendezvényekre.
3.4.2. Az egyes rendezvények oldalon a Tagok az alábbi információkat tekinthetik meg, amelyek a jelen
ÁSZF részét képezik:
a)
b)
c)
d)
e)

a kiválasztott rendezvény elnevezése,
a kiválasztott rendezvények leírása
a kiválasztott rendezvények regisztrációs díja,
a fizetésre vonatkozó információk;
a „Regisztráció beküldése” link, amelyre kattintva megtekinthetőek és módosíthatóak a regisztráció
során megadott adatok, valamint megadhatók és feltölthetőek a rendezvényhez kapcsolódó egyes
speciális adatok, illetve fájlok, illetve véglegesíthető a regisztráció;
f) a „Regisztráció szerkesztése” link, amelyre kattintva a jelentkezés során megadott adatok és fájlok
módosíthatóak;
g) a „Regisztráció ellenőrzése” link, amelyre kattintva a jelentkezés státusza ellenőrizhető;
h) az „Absztrakt lekérése” link, amelyre kattintva letölthető a feltöltött absztrakt, amennyiben releváns
a rendezvény esetében;
i) a „Regisztráció törlése” link, amelyre kattintva a rendezvényre történt jelentkezés törölhető; és
j) az „Állapot megtekintése” link, amelyre kattintva a beadott dokumentumok státusza ellenőrizhető.
3.4.3. A Tagok a „Regisztráció beküldése” linken keresztül, a „Regisztráció véglegesítése” nyomógomb
megnyomásával leadhatják a jelentkezésüket a kiválasztott rendezvényre, amelyet a Szolgáltató
haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus
levél formájában megerősít, amelyben a tájékoztatja a Tagokat a jelentkezés során megadott adatokról,
valamint amennyiben a rendezvényen történő részvétel a jelentkezés elbírálásához kötött, az elbírálás
menetéről.
3.4.4. Amennyiben a rendezvényen történő részvétel elbíráláshoz kötött, a Szolgáltató a jelentkezés
elbírálását követően értesíti a jelentkezést leadott Tagokat a jelentkezés elbírálásának eredményéről, valamint
arról, hogy a regisztrációs díj megfizetése banki átutalás formájában történhet, illetve arról, hogy a banki
átutalásra mely számlaszámra, mely kedvezményezettnek, milyen megjegyzési rovat mellett kerülhet sor.
3.4.5. A regisztrációs díj kiegyenlítését követően Tagok haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül a
regisztrációkor megadott e-mail címükre küldött elektronikus levél formájában értesítést kapnak arról, hogy
hogyan és milyen formában vehetnek részt a kiválasztott rendezvényen, valamint a Szolgáltató azonos
módon eljuttatja a Tagoknak a regisztrációs díjról kiállított számlát is.
3.4.6. A Tagok a szerződés megkötését a Honlapon történő regisztrációval, majd egy kiválasztott
rendezvényre történő jelentkezéssel kezdeményezhetik.

3.3.6. A szerződés akkor jön létre, ha a Tag jelentkezését a Szolgáltató megerősíti a 3.4.3. pont szerinti
eljárásban. A Tagokat a megerősítésig megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
3.3.7. A rendezvény oldalán a megadott adatok módosítására bármikor lehetőség van a „Regisztráció
szerkesztése” linkre kattintással, minden rendezvény esetén a „Regisztráció véglegesítése” nyomógomb
megnyomásáig.
3.3.8. A 3.4.3. pontban meghatározott megerősítés vagy amennyiben a jelentkezés elbíráláshoz kötött, a
3.4.4. pontban meghatározott eljárás szerinti értesítést követő 14 napon belül a „Regisztráció törlése”
gombra kattintással a Tagok élhetnek elállási, vagy ha a szolgáltatás nyújtása már megkezdődött felmondási
jogukkal.
4. Harmadik fél bevonása a szolgáltatásnyújtási folyamatba
4.1. A Szolgáltató a Honlap üzemeltetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe. A Szolgáltató részére az alábbi
szervezet biztosít tárhelyszolgáltatást:
A tárhelyszolgáltató adatai
Név:
Székhely:
Telephely:
E-mail cím:
Telefonszám:

C-Host Kft.
1115 Budapest, Halmi utca 29.
1115 Budapest, Halmi utca 29.
info@nethely.hu
+36 (1) 445-2040
Adatvédelmi Tájékoztató

4.2. A Szolgáltató az egyes rendezvények megszervezéséhez különböző harmadik fél közreműködőket vesz
igénybe különösen a rendezvények helyszínének biztosítására, szállásszolgáltatás biztosítására. Ezek adatait
a rendezvény aloldalán közzétett adatkezelési tájékoztató kivonat minden esetben tartalmazza.
5. Visszatérítési kérelmek
A Tagok bármikor visszavonhatják a térítéshez kötött szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésüket a
rendezvények oldalain. A már kifizetett regisztrációs díjjal, kapcsolatban a Tagok a 3.4.3. pontnban
meghatározott megerősítés vagy amennyiben a jelentkezés elbíráláshoz kötött, a 3.4.4. pontban
meghatározott eljárás szerinti értesítést követő 14 napon belül, a elállási vagy amennyiben a szolgáltatás
nyújtása már megkezdődött felmondási jog keretében élhetnek.
6. Szolgáltatások igénybevétele
6.1. Az alábbi rendelkezések meghatározzák az FKR rendszerén keresztül elérhető szolgáltatások
engedélyezett használatának módját. Minden tevékenység, amely nincs összhangban a leírt használati
előírással, vagy más módon tiltott, a felhasználási szabályok megsértésének minősülnek, ami indokolhatja a
Hirdetőkkel és Tagokkal kötött megállapodásba foglalt szolgáltatások elérésének korlátozását.
6.2. A Tagok és Hirdetők nem tehetnek olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják az FKR rendszer, a
rendezvények és a Honlap működését vagy a webhely biztonságát.
6.3. A Tagok és Hirdetők semmilyen módszert nem használhatnak rosszhiszeműen és/vagy haszonszerzés
céljából arra, hogy a szolgáltatások korlátozásait kikerülje.
6.4. A Hirdetők és a Tagok elkötelezik magukat, hogy a jogos tulajdonos (a Szolgáltató) kifejezett engedélye
nélkül, nem küld, vagy más módon nem tesz közzé a Honlapon keresztül elérhető olyan szerzői műveket,
amelyekhez a Hirdetőknek és a Tagoknak nincs megfelelő használati jogosultsága.
6.5. Nem engedélyezett a saját felhasználói fiókot elérhetővé tenni harmadik fél számára.

6.6. A Tagok kötelezettsége a szolgáltatás igénybevétele során, hogy megőrizze hozzáférési adatait és
személyes jelszavát, annak érdekében, hogy megakadályozza illetéktelenek (harmadik fél) hozzáférését.
6.7. A Szolgáltató javasolja, hogy a Tagok biztonsági okokból rendszeres időközönként változtassák meg a
jelszavukat. Ha a Tagok gyanítják, hogy egy harmadik személy ismeri a jelszavukat, azonnal módosítsák
azokat, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében, visszaélés gyanúja esetén pedig értesítsék a
Szolgáltatót az elérhetőségein keresztül.
6.8. A Szolgáltató által üzemeltett Honlap, így az azon keresztül igénybevehető szolgáltatások
megtekintéséhez és igénybevételéhez számítógép, internetkapcsolat, operációs rendszer, és
internetböngésző szükséges.
7. Az ÁSZF megsértése
7.1 Az ÁSZF a Hirdetők és Tagok általi megsértése esetén a Szolgáltató mérlegelésébe tartozik, hogy
szankciót vagy jogi eljárást kezdeményezzen, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket az eljárásokat a
jogszabályi követelményekre tekintettel kötelezettsége megindítani.
7.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy határozatlan időre megszüntesse vagy felfüggessze
szolgáltatásait azon Hirdetők és Tagok a részére, akik megsértették az ÁSZF-et. A Szolgáltató azonos jogot
tart fenn arra az esetre is, amikor oka van feltételezni, hogy a jogsértés megtörtént.
7.3. A Szolgáltató akkor is fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a szolgáltatásait a Hirdetők
és Tagok irányába, ha tudomást szerez arról, hogy elfogadhatatlan magatartást mutatnak, mások jogait sértik
vagy veszélyeztetik, vagy egyéb módon megszegik az ÁSZF-et.
8. A felelősség korlátozása
8.1. A Szolgáltató, a szándékosan okozottot károkért, valamint az emberi élet, egészség és a testi épséget
érő károkért való felelősséget kivéve, kizárja a felelősségét a Honlap és az azon keresztül elérhető
szolgáltatások használatából, továbbá a Honlapon előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért,
továbbá kizárja minden szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való
felelősségét.
8.2. A Hirdetők és a Tagok felelősek minden olyan kárért, amely a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások
jogszerűtlen, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatának következménye. A Hirdetők és Tagok
tudomásul veszik, hogy felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi
következményeket vonhat maga után.
8.3. Minden olyan esemény, amelyre a Felek tevékenységükkel nem tudnak hatni és a szerződéses teljesítést
befolyásolja, az ÁSZF szempontjából vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás,
sztrájk, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya, járványhelyzet
stb.).
9. Rendelkezésre állás
A Szolgáltató garantálja, hogy az általa biztosított szolgáltatások a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os
rendelkezésre állással teljesítik. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít, előre tervezett és
bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. A Szolgáltató kérésre, a rendelkezésre
állásról független harmadik fél által készített jelentést biztosít.
10. Panaszkezelés

10.1. A Hirdetők vagy Tagok bármely panaszukkal közvetlenül a Szolgálatóhoz fordulhatnak, a vita békés
rendezése céljából, a fenti elérhetőségeken keresztül.
11.2. Ezen túl, a Hirdetőknek és Tagoknak, mint fogyasztónak joga van arra, hogy a fogyasztói jogvita
rendezése céljából a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint területileg illetékes békéltető testülethez
forduljanak. Az eljárás megindításának egyik fontos feltétele a Szolgáltatóval megkísérelt közvetlen
panaszrendezés. A békéltető testület eljárása nem akadályozza a Hirdetők és Tagok azon jogát, hogy
igényüket bírósági eljárásban érvényesítsék. További információt itt talál erről az igényérvényesítési
lehetőségről. A területileg illetékes békéltető testületek listáját, valamint elérhetőségeit itt érheti el.
11.4. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban felmerült panasz esetén a Hirdetők és
a Tagok a Szolgáltatóhoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím:
1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)
fordulhatnak, ha úgy érzik, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte őket, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll. A Hirdetők és a Tagok jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak,
és a pert – választásuk szerint – a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatják.
11.5. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos rendelkezésekről és eljárásokról a
Honlapon közzétett, az FKR-re vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz részletes információkat,
amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi és kötelező a Felekre nézve.
12. Fogalmak
Szolgáltató: Az ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott jogi személy;
Hirdető: Ön, aki a Szolgáltatón keresztül a Fiatal Kutatói Rendszer tagjai részére hirdetéseket kíván
megjeleníteni.
Tag: Ön, aki a Honlapon regisztrációt követően hirdetéseket fogad, illetve rendezvényekre jelentkezhet.
Honlap: A www.dosz.hu Honlap
Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ.

Ez az ÁSZF 2022.01.01. napjától hatályos.
Kelt 2021.12.31.

Molnár Dániel
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége

