
Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek a(z) Code Bureau Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üze-

meltetett, NIGHTWORKS mobil alkalmazás (a továbbiakban: „Mobil alkalmazás”) 

felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

Jelen Mobil alkalmazás működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. 

Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, 

tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy 

körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az egyes felhasználók által a Mobil alkalmazásban, vagy azon keresztül közzétett, vagy 

elérhetővé tett információkért, tartalomért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvet-

etten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik 

felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az 

Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazás tartalma kizárólag alapvetően szubjektív véleményeket tartalmaz, tájékoz-

tató jellegű, ezért az Üzemeletető az ott közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, 

teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogköv-

etkezményekért az semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazást minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használ-

hatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes 

hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben kelet-

kezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Mobil alkalmazás használata során 

küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármi-

lyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal 

(ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, 

az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmis-

ítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet 

is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások 

tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az 

Üzemeltető tudomására jut, hogy a Mobil alkalmazásban jogsértő információ található, a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy 

a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. 

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden 

segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a 

jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A felhasználók által a Mobil alkalmazásban közölt információk valósságáért és helyességéért 

az Üzemeltető nem felel.

A Mobil alkalmazás használatának feltételei és regisztráció

A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi 

lehetővé a Mobil alkalmazás használatát:

A Mobil alkalmazás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az 

Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása 

mellett használható;

a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem 

módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül (a Mobil alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);

tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Mobil alkalmazás üzemelt-

etéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyez-

teti a Mobil alkalmazás működtetését;

tilos a Mobil alkalmazást felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a 

Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Mobil alkalmazás felhasználója 

lehet, aki megsérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, Magyarország vonatkozó, hatály-

os jogszabályait és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára 

érhetőek el.

A felhasználók Facebook profilukkal történő bejelentkezés által tudják igénybe venni a szolgál-

tatás bizonyos funkcióit. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a 

teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A 

Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulat-

lan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető 

nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta 

nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Mobil alkalmazáshoz fűződő szellemi alkotások

A Mobil alkalmazásban megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizáróla-

gosan a Mobil alkalmazásban megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, 

a Mobil alkalmazás kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Mobil alkalmazás üzemeltetése 

során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, 

és az a Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő meg-

jelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi 

célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használ-

ható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A nightworks.hu 

domain az Üzemeltető tulajdonában áll. A „nightworks.hu ” megnevezés kizárólag az Üzemelt-

ető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Mobil alkalmazáson kívül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Mobil alkalmazás bármely részére mutató 

linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

A tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét 

vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Mobil alkalmazás között bármilyen 

kapcsolat fennállna;

a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Mobil alkalmazásről vagy az Üze-

meltetőről; 

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést 

sértő tartalmat.

A linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

Hirdetések 

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ebben a Mobil alkalmazásban elérhető valamennyi 

tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe 

tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok 

használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. 

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás és a Code Bureau Kft. termék- és szolgáltatásnevei a NIGHT-

WORKS Mobil alkalmazásés a Code Bureau Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. 

„Nightworks.hu” Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, 

illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen 

anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok 

felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem 

másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, 

nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből szár-

mazékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen 

oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi 

célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az 

összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli 

engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy 

közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy össze-

állítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy 

anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs 

engedélyezve.

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás aloldalairól elérhető más oldalak

A Mobil alkalmazás esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa 

hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai 

normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk 

lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, 

amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. 

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló 

adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankció-

jaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is 

kizárhatja a Mobil alkalmazás felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási 

kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüg-

gésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó 

az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemben-

tartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az 

Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szem-

ben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Mobil alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és 

lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Mobil 

alkalmazás megadott felületein. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal 

egyetlen, a Mobil alkalmazás tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót 

semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Mobil alkal-

mazás bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes 

termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az 

azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Mobil alkalmazás betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen 

felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A mó-

dosítást követően a Mobil alkalmazás megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását 

jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Mobil alkalmazás nyitóold-

aláról elérhető "Tovább" menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul 

törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett 

hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető 

indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Mobil alkalmazás törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogsza-

bályai az irányadóak.

 Budapest, 2015. december 1.
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a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem 

módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül (a Mobil alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);

tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Mobil alkalmazás üzemelt-

etéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyez-

teti a Mobil alkalmazás működtetését;

tilos a Mobil alkalmazást felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a 

Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Mobil alkalmazás felhasználója 

lehet, aki megsérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, Magyarország vonatkozó, hatály-

os jogszabályait és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára 

érhetőek el.

A felhasználók Facebook profilukkal történő bejelentkezés által tudják igénybe venni a szolgál-

tatás bizonyos funkcióit. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a 

teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A 

Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulat-

lan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető 

nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta 

nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Mobil alkalmazáshoz fűződő szellemi alkotások

A Mobil alkalmazásban megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizáróla-

gosan a Mobil alkalmazásban megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, 

a Mobil alkalmazás kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Mobil alkalmazás üzemeltetése 

során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, 

és az a Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő meg-

jelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi 

célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használ-

ható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A nightworks.hu 

domain az Üzemeltető tulajdonában áll. A „nightworks.hu ” megnevezés kizárólag az Üzemelt-

ető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Mobil alkalmazáson kívül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Mobil alkalmazás bármely részére mutató 

linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

A tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét 

vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Mobil alkalmazás között bármilyen 

kapcsolat fennállna;

a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Mobil alkalmazásről vagy az Üze-

meltetőről; 

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést 

sértő tartalmat.

A linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

Hirdetések 

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ebben a Mobil alkalmazásban elérhető valamennyi 

tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe 

tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok 

használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. 

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás és a Code Bureau Kft. termék- és szolgáltatásnevei a NIGHT-

WORKS Mobil alkalmazásés a Code Bureau Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. 

„Nightworks.hu” Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, 

illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen 

anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok 

felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem 

másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, 

nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből szár-

mazékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen 

oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi 

célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az 

összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli 

engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy 

közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy össze-

állítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy 

anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs 

engedélyezve.

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás aloldalairól elérhető más oldalak

A Mobil alkalmazás esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa 

hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai 

normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk 

lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, 

amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. 

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló 

adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankció-

jaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is 

kizárhatja a Mobil alkalmazás felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási 

kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüg-

gésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó 

az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemben-

tartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az 

Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szem-

ben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Mobil alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és 

lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Mobil 

alkalmazás megadott felületein. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal 

egyetlen, a Mobil alkalmazás tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót 

semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Mobil alkal-

mazás bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes 

termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az 

azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Mobil alkalmazás betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen 

felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A mó-

dosítást követően a Mobil alkalmazás megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását 

jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Mobil alkalmazás nyitóold-

aláról elérhető "Tovább" menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul 

törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett 

hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető 

indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Mobil alkalmazás törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogsza-

bályai az irányadóak.

 Budapest, 2015. december 1.



Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek a(z) Code Bureau Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üze-

meltetett, NIGHTWORKS mobil alkalmazás (a továbbiakban: „Mobil alkalmazás”) 

felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

Jelen Mobil alkalmazás működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. 

Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, 

tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy 

körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az egyes felhasználók által a Mobil alkalmazásban, vagy azon keresztül közzétett, vagy 

elérhetővé tett információkért, tartalomért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvet-

etten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik 

felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az 

Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazás tartalma kizárólag alapvetően szubjektív véleményeket tartalmaz, tájékoz-

tató jellegű, ezért az Üzemeletető az ott közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, 

teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogköv-

etkezményekért az semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazást minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használ-

hatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes 

hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben kelet-

kezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Mobil alkalmazás használata során 

küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármi-

lyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal 

(ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, 

az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmis-

ítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet 

is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások 

tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az 

Üzemeltető tudomására jut, hogy a Mobil alkalmazásban jogsértő információ található, a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy 

a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. 

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden 

segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a 

jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A felhasználók által a Mobil alkalmazásban közölt információk valósságáért és helyességéért 

az Üzemeltető nem felel.

A Mobil alkalmazás használatának feltételei és regisztráció

A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi 

lehetővé a Mobil alkalmazás használatát:

A Mobil alkalmazás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az 

Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása 

mellett használható;

a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem 

módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül (a Mobil alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);

tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Mobil alkalmazás üzemelt-

etéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyez-

teti a Mobil alkalmazás működtetését;

tilos a Mobil alkalmazást felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a 

Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Mobil alkalmazás felhasználója 

lehet, aki megsérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, Magyarország vonatkozó, hatály-

os jogszabályait és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára 

érhetőek el.

A felhasználók Facebook profilukkal történő bejelentkezés által tudják igénybe venni a szolgál-

tatás bizonyos funkcióit. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a 

teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A 

Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulat-

lan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető 

nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta 

nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Mobil alkalmazáshoz fűződő szellemi alkotások

A Mobil alkalmazásban megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizáróla-

gosan a Mobil alkalmazásban megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, 

a Mobil alkalmazás kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Mobil alkalmazás üzemeltetése 

során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, 

és az a Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő meg-

jelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi 

célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használ-

ható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A nightworks.hu 

domain az Üzemeltető tulajdonában áll. A „nightworks.hu ” megnevezés kizárólag az Üzemelt-

ető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Mobil alkalmazáson kívül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Mobil alkalmazás bármely részére mutató 

linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

A tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét 

vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Mobil alkalmazás között bármilyen 

kapcsolat fennállna;

a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Mobil alkalmazásről vagy az Üze-

meltetőről; 

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést 

sértő tartalmat.

A linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

Hirdetések 

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ebben a Mobil alkalmazásban elérhető valamennyi 

tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe 

tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok 

használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. 

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás és a Code Bureau Kft. termék- és szolgáltatásnevei a NIGHT-

WORKS Mobil alkalmazásés a Code Bureau Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. 

„Nightworks.hu” Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, 

illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen 

anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok 

felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem 

másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, 

nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből szár-

mazékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen 

oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi 

célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az 

összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli 

engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy 

közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy össze-

állítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy 

anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs 

engedélyezve.

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás aloldalairól elérhető más oldalak

A Mobil alkalmazás esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa 

hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai 

normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk 

lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, 

amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. 

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló 

adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankció-

jaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is 

kizárhatja a Mobil alkalmazás felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási 

kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüg-

gésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó 

az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemben-

tartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az 

Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szem-

ben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Mobil alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és 

lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Mobil 

alkalmazás megadott felületein. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal 

egyetlen, a Mobil alkalmazás tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót 

semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Mobil alkal-

mazás bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes 

termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az 

azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Mobil alkalmazás betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen 

felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A mó-

dosítást követően a Mobil alkalmazás megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását 

jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Mobil alkalmazás nyitóold-

aláról elérhető "Tovább" menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul 

törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett 

hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető 

indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Mobil alkalmazás törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogsza-

bályai az irányadóak.

 Budapest, 2015. december 1.



Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek a(z) Code Bureau Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üze-

meltetett, NIGHTWORKS mobil alkalmazás (a továbbiakban: „Mobil alkalmazás”) 

felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

Jelen Mobil alkalmazás működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. 

Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, 

tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy 

körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az egyes felhasználók által a Mobil alkalmazásban, vagy azon keresztül közzétett, vagy 

elérhetővé tett információkért, tartalomért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvet-

etten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik 

felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az 

Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazás tartalma kizárólag alapvetően szubjektív véleményeket tartalmaz, tájékoz-

tató jellegű, ezért az Üzemeletető az ott közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, 

teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogköv-

etkezményekért az semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazást minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használ-

hatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes 

hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben kelet-

kezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Mobil alkalmazás használata során 

küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármi-

lyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal 

(ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, 

az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmis-

ítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet 

is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások 

tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az 

Üzemeltető tudomására jut, hogy a Mobil alkalmazásban jogsértő információ található, a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy 

a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. 

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden 

segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a 

jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A felhasználók által a Mobil alkalmazásban közölt információk valósságáért és helyességéért 

az Üzemeltető nem felel.

A Mobil alkalmazás használatának feltételei és regisztráció

A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi 

lehetővé a Mobil alkalmazás használatát:

A Mobil alkalmazás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az 

Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása 

mellett használható;

a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem 

módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül (a Mobil alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);

tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Mobil alkalmazás üzemelt-

etéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyez-

teti a Mobil alkalmazás működtetését;

tilos a Mobil alkalmazást felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a 

Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Mobil alkalmazás felhasználója 

lehet, aki megsérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, Magyarország vonatkozó, hatály-

os jogszabályait és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára 

érhetőek el.

A felhasználók Facebook profilukkal történő bejelentkezés által tudják igénybe venni a szolgál-

tatás bizonyos funkcióit. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a 

teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A 

Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulat-

lan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető 

nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta 

nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Mobil alkalmazáshoz fűződő szellemi alkotások

A Mobil alkalmazásban megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizáróla-

gosan a Mobil alkalmazásban megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, 

a Mobil alkalmazás kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Mobil alkalmazás üzemeltetése 

során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, 

és az a Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő meg-

jelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi 

célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használ-

ható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A nightworks.hu 

domain az Üzemeltető tulajdonában áll. A „nightworks.hu ” megnevezés kizárólag az Üzemelt-

ető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Mobil alkalmazáson kívül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Mobil alkalmazás bármely részére mutató 

linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

A tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét 

vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Mobil alkalmazás között bármilyen 

kapcsolat fennállna;

a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Mobil alkalmazásről vagy az Üze-

meltetőről; 

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést 

sértő tartalmat.

A linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

Hirdetések 

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ebben a Mobil alkalmazásban elérhető valamennyi 

tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe 

tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok 

használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. 

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás és a Code Bureau Kft. termék- és szolgáltatásnevei a NIGHT-

WORKS Mobil alkalmazásés a Code Bureau Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. 

„Nightworks.hu” Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, 

illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen 

anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok 

felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem 

másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, 

nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből szár-

mazékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen 

oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi 

célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az 

összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli 

engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy 

közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy össze-

állítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy 

anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs 

engedélyezve.

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás aloldalairól elérhető más oldalak

A Mobil alkalmazás esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa 

hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai 

normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk 

lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, 

amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. 

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló 

adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankció-

jaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is 

kizárhatja a Mobil alkalmazás felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási 

kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüg-

gésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó 

az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemben-

tartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az 

Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szem-

ben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Mobil alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és 

lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Mobil 

alkalmazás megadott felületein. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal 

egyetlen, a Mobil alkalmazás tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót 

semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Mobil alkal-

mazás bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes 

termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az 

azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Mobil alkalmazás betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen 

felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A mó-

dosítást követően a Mobil alkalmazás megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását 

jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Mobil alkalmazás nyitóold-

aláról elérhető "Tovább" menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul 

törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett 

hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető 

indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Mobil alkalmazás törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogsza-

bályai az irányadóak.

 Budapest, 2015. december 1.



Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek a(z) Code Bureau Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üze-

meltetett, NIGHTWORKS mobil alkalmazás (a továbbiakban: „Mobil alkalmazás”) 

felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

Jelen Mobil alkalmazás működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. 

Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, 

tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy 

körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az egyes felhasználók által a Mobil alkalmazásban, vagy azon keresztül közzétett, vagy 

elérhetővé tett információkért, tartalomért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvet-

etten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik 

felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az 

Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazás tartalma kizárólag alapvetően szubjektív véleményeket tartalmaz, tájékoz-

tató jellegű, ezért az Üzemeletető az ott közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, 

teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogköv-

etkezményekért az semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazást minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használ-

hatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes 

hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben kelet-

kezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Mobil alkalmazás használata során 

küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármi-

lyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal 

(ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, 

az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmis-

ítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet 

is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások 

tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az 

Üzemeltető tudomására jut, hogy a Mobil alkalmazásban jogsértő információ található, a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy 

a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. 

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden 

segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a 

jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A felhasználók által a Mobil alkalmazásban közölt információk valósságáért és helyességéért 

az Üzemeltető nem felel.

A Mobil alkalmazás használatának feltételei és regisztráció

A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi 

lehetővé a Mobil alkalmazás használatát:

A Mobil alkalmazás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az 

Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása 

mellett használható;

a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem 

módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül (a Mobil alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);

tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Mobil alkalmazás üzemelt-

etéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyez-

teti a Mobil alkalmazás működtetését;

tilos a Mobil alkalmazást felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a 

Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Mobil alkalmazás felhasználója 

lehet, aki megsérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, Magyarország vonatkozó, hatály-

os jogszabályait és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára 

érhetőek el.

A felhasználók Facebook profilukkal történő bejelentkezés által tudják igénybe venni a szolgál-

tatás bizonyos funkcióit. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a 

teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A 

Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulat-

lan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető 

nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta 

nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Mobil alkalmazáshoz fűződő szellemi alkotások

A Mobil alkalmazásban megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizáróla-

gosan a Mobil alkalmazásban megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, 

a Mobil alkalmazás kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Mobil alkalmazás üzemeltetése 

során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, 

és az a Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő meg-

jelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi 

célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használ-

ható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A nightworks.hu 

domain az Üzemeltető tulajdonában áll. A „nightworks.hu ” megnevezés kizárólag az Üzemelt-

ető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Mobil alkalmazáson kívül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Mobil alkalmazás bármely részére mutató 

linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

A tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét 

vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Mobil alkalmazás között bármilyen 

kapcsolat fennállna;

a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Mobil alkalmazásről vagy az Üze-

meltetőről; 

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést 

sértő tartalmat.

A linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

Hirdetések 

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ebben a Mobil alkalmazásban elérhető valamennyi 

tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe 

tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok 

használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. 

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás és a Code Bureau Kft. termék- és szolgáltatásnevei a NIGHT-

WORKS Mobil alkalmazásés a Code Bureau Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. 

„Nightworks.hu” Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, 

illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen 

anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok 

felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem 

másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, 

nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből szár-

mazékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen 

oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi 

célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az 

összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli 

engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy 

közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy össze-

állítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy 

anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs 

engedélyezve.

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás aloldalairól elérhető más oldalak

A Mobil alkalmazás esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa 

hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai 

normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk 

lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, 

amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. 

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló 

adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankció-

jaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is 

kizárhatja a Mobil alkalmazás felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási 

kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüg-

gésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó 

az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemben-

tartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az 

Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szem-

ben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Mobil alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és 

lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Mobil 

alkalmazás megadott felületein. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal 

egyetlen, a Mobil alkalmazás tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót 

semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Mobil alkal-

mazás bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes 

termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az 

azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Mobil alkalmazás betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen 

felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A mó-

dosítást követően a Mobil alkalmazás megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását 

jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Mobil alkalmazás nyitóold-

aláról elérhető "Tovább" menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul 

törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett 

hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető 

indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Mobil alkalmazás törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogsza-

bályai az irányadóak.

 Budapest, 2015. december 1.



Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek a(z) Code Bureau Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üze-

meltetett, NIGHTWORKS mobil alkalmazás (a továbbiakban: „Mobil alkalmazás”) 

felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

Jelen Mobil alkalmazás működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. 

Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, 

tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy 

körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az egyes felhasználók által a Mobil alkalmazásban, vagy azon keresztül közzétett, vagy 

elérhetővé tett információkért, tartalomért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvet-

etten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik 

felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az 

Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazás tartalma kizárólag alapvetően szubjektív véleményeket tartalmaz, tájékoz-

tató jellegű, ezért az Üzemeletető az ott közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, 

teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogköv-

etkezményekért az semmilyen felelősséget nem vállal.

A Mobil alkalmazást minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használ-

hatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes 

hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben kelet-

kezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Mobil alkalmazás használata során 

küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármi-

lyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal 

(ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, 

az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmis-

ítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet 

is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások 

tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az 

Üzemeltető tudomására jut, hogy a Mobil alkalmazásban jogsértő információ található, a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy 

a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. 

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden 

segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a 

jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A felhasználók által a Mobil alkalmazásban közölt információk valósságáért és helyességéért 

az Üzemeltető nem felel.

A Mobil alkalmazás használatának feltételei és regisztráció

A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi 

lehetővé a Mobil alkalmazás használatát:

A Mobil alkalmazás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az 

Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása 

mellett használható;

a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem 

módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli 

hozzájárulása nélkül (a Mobil alkalmazás szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);

tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Mobil alkalmazás üzemelt-

etéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyez-

teti a Mobil alkalmazás működtetését;

tilos a Mobil alkalmazást felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a 

Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Mobil alkalmazás felhasználója 

lehet, aki megsérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, Magyarország vonatkozó, hatály-

os jogszabályait és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára 

érhetőek el.

A felhasználók Facebook profilukkal történő bejelentkezés által tudják igénybe venni a szolgál-

tatás bizonyos funkcióit. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a 

teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A 

Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulat-

lan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető 

nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta 

nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Mobil alkalmazáshoz fűződő szellemi alkotások

A Mobil alkalmazásban megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizáróla-

gosan a Mobil alkalmazásban megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, 

a Mobil alkalmazás kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Mobil alkalmazás üzemeltetése 

során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, 

és az a Mobil alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő meg-

jelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi 

célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használ-

ható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A nightworks.hu 

domain az Üzemeltető tulajdonában áll. A „nightworks.hu ” megnevezés kizárólag az Üzemelt-

ető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Mobil alkalmazáson kívül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Mobil alkalmazás bármely részére mutató 

linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

A tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét 

vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Mobil alkalmazás között bármilyen 

kapcsolat fennállna;

a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Mobil alkalmazásről vagy az Üze-

meltetőről; 

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést 

sértő tartalmat.

A linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

Hirdetések 

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Mobil alkalmazásban megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal fele-

lősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesz-

tőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes 

mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ebben a Mobil alkalmazásban elérhető valamennyi 

tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe 

tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok 

használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. 

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás és a Code Bureau Kft. termék- és szolgáltatásnevei a NIGHT-

WORKS Mobil alkalmazásés a Code Bureau Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. 

„Nightworks.hu” Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, 

illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen 

anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok 

felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem 

másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, 

nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből szár-

mazékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen 

oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi 

célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az 

összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli 

engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy 

közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy össze-

állítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy 

anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs 

engedélyezve.

A NIGHTWORKS Mobil alkalmazás aloldalairól elérhető más oldalak

A Mobil alkalmazás esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa 

hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai 

normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk 

lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, 

amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. 

Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló 

adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankció-

jaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is 

kizárhatja a Mobil alkalmazás felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási 

kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüg-

gésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó 

az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemben-

tartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az 

Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szem-

ben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Mobil alkalmazásban lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és 

lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Mobil 

alkalmazás megadott felületein. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal 

egyetlen, a Mobil alkalmazás tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót 

semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Mobil alkal-

mazás bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes 

termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az 

azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Mobil alkalmazás betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen 

felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A mó-

dosítást követően a Mobil alkalmazás megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását 

jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Mobil alkalmazás nyitóold-

aláról elérhető "Tovább" menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul 

törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett 

hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető 

indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Mobil alkalmazás törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogsza-

bályai az irányadóak.

 Budapest, 2015. december 1.


