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Általános Szerződési Feltételek 

 

az Startup Campus Inkubator Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

szervezésében megvalósuló 

Startup Hét Debrecen 

programhoz 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Startup Campus Inkubator 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban SCI) által üzemeltetett 

startuphetdebrecen.hu és https://www.startupcampus.hu/startup-het-debrecen-jelentkezesek 

domain címen elérhető weboldalon (továbbiakban Weboldal) keresztül a meghirdetett 

programokra (továbbiakban Program) történő jelentkezésekre és a Programokon történő 

részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és 

ennek keretében a Programra jelentkező és a Programon részt vevő személyek (továbbiakban 

Jelentkező) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az SCI és Jelentkező együttesen a 

továbbiakban Felek). 

 

Programra történő jelentkezéssel Jelentkező kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megértette, a benne 

foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Jelentkező jelen 

ÁSZF-et nem fogadja el, a Programra nem jelentkezhet és azon nem vehet részt.  

 

1. Általános tudnivalók, Felek közötti szerződés létrejötte 

 

1.1. A szolgáltató neve, címe, adatai 

 

1.1.1. Név: Startup Campus Inkubator Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1.1.2. Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. I. em. 123; 125; 126. 

1.1.3. Cégjegyzékszám: 09 10 000547 

1.1.4. Adószám: 25452985-2-09 

1.1.5. Képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető 

1.1.6. E-mail cím 

1.1.6.1. SCI: info@startupcampus.hu 

1.1.6.2. Program (Startup Hét Debrecen): startup7debrecen@gmail.com 

 

1.2. Jelen ÁSZF a Programokra történő jelentkezéssel kapcsolatban szabályozza az SCI és a 

Jelentkező jogait és kötelezettségeit. 

 

1.3. SCI kijelenti, Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy 

jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú kommunikációt SCI és Jelentkező között, abban az 

esetben Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. Felek a fentieket arra tekintettel 

kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az 

online – Programra történő jelentkezés online szerződéskötéssel – együttműködés, így az 

egymás között folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés. 

  

1.4. Weboldalon keresztül Programokra elektronikus úton lehet jelentkezni, jelen ÁSZF-ben 

meghatározott módon. 

 

1.5. Felek között Programon történő részvételre vonatkozó szerződés jelen ÁSZF 4. pontjában 

meghatározott módon jön létre. 
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1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért 

kizárólag Jelentkező felel. SCI kizár mindenfajta felelősséget, amely Weboldalon megadott 

adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésében 

merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában 

megadott e-mail címen van lehetőség. 

 

1.7. Időpontok az egyes Programok vonatkozásában: 

 

1.7.1. Sajtótájékoztató és networking: 2019. szeptember 23. 

 

1.7.2. Az oktatás napja középiskolásoknak: 2019. szeptember 24. 

  

1.7.3. A kkv-k napja: 2019. szeptember 25. 

 

1.7.4. A befektetések napja: 2019. szeptember 26. 

 

1.7.5. Nemzetközi nap: 2019. szeptember 27. 

  

 

2. Jelentkezés 

 

2.1. Jelentkező a meghirdetett Programokkal kapcsolatos részletes információkat az adott 

Programra vonatkozó Weboldalon érheti el. Amennyiben bármely Programmal 

kapcsolatban Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen 

velünk kapcsolatba jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában megadott e-mail címen. 

 

2.2. Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést SCI csak akkor fogadja el, ha Jelentkező az 

adott Program Weboldalán elhelyezett jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges 

valamennyi kötelezően kitöltendő mezőt maradéktalanul kitölti. SCI-t Jelentkező által 

tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely 

késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

2.3. SCI fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket (pl. versenyérdek-ellentét miatt) 

visszautasítson. 

 

3. Jelentkezés feltételei 

 

3.1. A középiskolások részére (továbbiakban Középiskolások) megrendezésre kerülő 

Program esetén: 

 

3.1.1. A Jelentkezőnek középiskolai tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie a képzési 

szerződésben foglalt megállapodási cél megvalósulása miatt. 

  

3.1.2. Jelentkező vállalja, amennyiben kiválasztásra kerül, hogy a Programon megjelenik 

és prezentálja egy pitch keretében az ötletét. 

 

3.1.3. Jelentkező bármilyen innovatív ötlettel jelentkezhet a Programra, amennyiben a 

termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan kész koncepcióval rendelkezik. 

 

3.2. A Startupok részére (továbbiakban Startupok) megrendezésre kerülő Program esetén: 
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3.2.1. Jelentkező azon magyar startup, ötletgazda, aki Debrecenből vagy a régióból – ide 

sorolandó Kassa, Kolozsvár, Szatmárnémeti és környéke – érkezik. 

 

3.2.2. Jelentkező vállalja, amennyiben kiválasztásra kerül, hogy a Programon megjelenik 

és prezentálja az ötletét egy pitch keretében, amely után zártkörű találkozó keretében 

találkozik a meghívott befektetőkkel a közös együttműködés érdekében. 

 

3.2.3. Jelentkező bármilyen innovatív üzleti ötlettel vagy prototípussal, MVP-vel 

jelentkezhet a Programra, amennyiben a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan 

kész koncepcióval rendelkezik, azonban SCI kiemelt figyelmet fordít az ipar 4.0, 

energetikai, medtech, agrár, smart city, turizmus területére. 

 

3.3. A KKV-k részére (továbbiakban KKV) megrendezésre kerülő Program esetén: 

 

3.3.1. Jelentkező legalább 1 (egy) olyan főt delegál, aki a Programon megjelenve képviseli 

Jelentkezőt és Jelentkező tevékenységével, célkitűzéseivel tisztában van. 

 

3.3.2. Jelentkező az alábbiakhoz kapcsolódóan terveznek változásokat cégükben: 

innováció, digitalizáció, generációváltás. 

 

 

4. A jelentkezés menete 

 

Jelentkező az adott Program Weboldalán elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet 

az általa kiválasztott Programra. A jelentkezési lap kitöltésekor Jelentkezőnek meg kell adnia a 

következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám és a programokhoz kapcsolódó ötlet 

részleteit. Jelentkező a „Jelentkezem” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. 

Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja jelen ÁSZF és a Programhoz kapcsolódó 

Weboldalról elérhető adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A jelentkezést 

követően a rendszer egy automatikusan kiküldött e-mailben jelzi Jelentkező részére, hogy a 

jelentkezése sikeresen rögzítésre került (1. kör). SCI a Jelentkezőt telefonon megkeresi a 

jelentkezés során megadott telefonszámon az ötlettel kapcsolatosan, a kiválasztás elősegítése 

céljából (2. kör). A jelentkezések beérkezését követően az SCI csapata bizottsági ülést tart, 

mely során kiválasztásra kerülnek a Programban részt vevő Jelentkezők. A kiválasztásról 

történő döntést követően SCI felveszi a kapcsolatot a kiválasztott Jelentkezőkkel és értesíti őket 

a megadott elérhetőségek egyikén arról, hogy kiválasztásra kerültek.  

 

 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Jelentkező jogai és kötelezettségei 

 

5.1.1. Jelentkezőnek, a kiválasztást követően jogában áll Programon részt venni, 

jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. Program anyagát 

SCI a Program ideje alatt kizárólag a résztvevők számára teszi elérhetővé. 

Jelentkező nem jogosult jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. 
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5.1.2. Programot SCI engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni és tilos 

bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése Jelentkező Programon való 

részvételének felfüggesztését vonhatja maga után. 

 

5.1.3. Programon részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még 

hozzászólások formájában sem, amely a Program többi résztvevőjét, előadóit, 

illetve az SCI jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. 

 

5.1.4. Jelentkező, a kiválasztást követően kötelezettséget vállal arra, hogy Programon részt 

vesz. Amennyiben a Program valamely napja a kiválasztást követően módosításra 

kerül, abban az esetben Jelentkezőt nem köti jelen pontban meghatározott 

kötelezettségvállalás a módosított Program nap tekintetében.  

 

5.1.5. Jelentkező kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta, megértette és 

Programra való jelentkezesével elfogadta, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben kiválasztásra kerül, a Programból nem lép vissza a Program 

feltételeinek ismeretének hiányára hivatkozással. 

 

5.2. SCI jogai és kötelezettségei 

 

5.2.1. SCI-nak jogában áll Programot törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el 

a minimális létszámot vagy ha az előadó Program megtartásában akadályoztatásra 

kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. SCI 

vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti Program 

elmaradásáról. 

 

5.2.2. SCI-nak jogában áll a megállapodási szerződések teljesítése érdekében Jelentkező 

tanulói jogviszonyának igazolással történő felmutatását kérni ellenőrzés céljából. 

 

5.2.3. SCI-nak jogában áll Programból Jelentkezőt ÁSZF szerint kizárni. 

 

6. Adatvédelem 

 

SCI a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag Weboldalon 

található adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak 

kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. SCI 

részletes adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Programhoz tartozó Weboldalon. Jelentkező 

Programra történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az adatkezelési 

tájékoztató szerinti kezeléséhez. 

 

7. Szerzői jog 

 

7.1. Programok keretében kiadott, Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, 

prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (továbbiakban 

Szellemi Alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az SCI. SCI a 

Szellemi Alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával 

és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított 

felhasználási engedélyen kívül SCI minden, Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. 
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7.2. SCI nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad Jelentkezőnek, hogy 

Szellemi Alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének 

megfelelően használja. Jelentkező Szellemi Alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, 

nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. Szellemi Alkotásokat Jelentkező 

nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult 

Jelentkezőt jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni. 

 

7.3. Szellemi Alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális 

vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, kazetta, pendrive stb.) történő 

hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő 

terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá Szellemi Alkotások bármely 

részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba 

építése, akár elektronikus, akár más formában. 

 

7.4. SCI jelen ÁSZF 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben 

Jelentkező jelen ÁSZF 8. pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben 

Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi Alkotások összes másolatát és alkotóelemét 

megsemmisíteni. 

 

8. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 

 

8.1. Jelentkező Weboldallal, Weboldalon meghirdetett Programokkal, elküldött 

jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén SCI ügyfélszolgálatához fordulhat 

jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában megadott e-mail címen. 

 

8.2. Jelentkezőnek SCI által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz 

benyújtására elektronikus úton jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában megadott e-mail címen. A 

beérkezett panaszokat SCI 30 (harminc) napon belül elbírálja és Jelentkező által megadott 

elérhetőségen Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről. 

 

8.3. Amennyiben SCI és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az SCI-vel 

való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és 

kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az SCI székhelye szerint illetékes 

Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva 

Jelentkező számára: 

 

8.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

 

8.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

 

 Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 52-500-710, 52-500-745 

Fax: 52-500-720 

E-mail: bekelteto @bkik.hu 

 

 

8.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 
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Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön 

törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és 

középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igényben vesz, vagy az áruval 

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

 

9. Egyebek 

 

9.1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve 

visszavonásig hatályos. SCI bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan 

módosítani. Az esetleges módosítás Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 

hatályba. 

 

9.2. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket 

tárgyalások útján rendezzék. 

 

 

Debrecen, 2019. augusztus 21. 

Startup Campus Inkubator 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 


