
 
 
 
Általános Felhasználási Feltételek  
(tájékoztató kivonat a teljes szövegből) 
 
[…] 
 
A www.irkalapok.hu szolgáltatásainak regisztrált felhasználókra vonatkozó szerződés létrejötte, a 
regisztráció 
 

A Felhasználó a www.irkalapok.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó ajánlatát a 
LGYA Interneten közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és 
valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével, és elektronikus úton történő 
megküldésével teszi meg – regisztráció. A Felhasználó az adatlap kitöltésével a jelen ÁFF-ben 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. […] 
 
A LGYA a megérkezett adatlapról elektronikus visszaigazolást küld a Felhasználónak a 
Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre. 
A visszaigazolás abban az esetben, 

 
ha a Felhasználó az adatlapot megfelelően töltötte ki az ajánlat 
elfogadásának minősül, és annak Felhasználóhoz érkezésével a 
www.irkalapok.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szerződés 
létrejön - sikeres regisztráció. 
 
Ha azonban a Felhasználó az adatlapot nem megfelelően töltötte ki, akkor a 
regisztrációs oldalon a LGYA a hibákat megjelöli, és a szerződés az adatlap 
hibátlan kitöltését követően a LGYA által küldött visszaigazolás 
Felhasználóhoz érkezését követően jön létre. 

 
A Felhasználó a regisztrációval létrehozza a saját profilját, amelyen található adatait bármikor 
módosíthatja – kivéve felhasználó nevét és születési dátumát. Továbbá megadhatja, hogy 
milyen státuszban veszi igénybe a www.irkalapok.hu szolgáltatásait: iskolai szerkesztő, 
érdeklődő. A megadott adatokért felelősséggel tartozik. 
 
A Felhasználó és a LGYA között a 3. pont alapján létrejött szerződés jelen ÁFF-kel egyező 
tartalmú írásbeli szerződésnek minősül. 
A www.irkalapok.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte 16. év 
alatti kiskorúak esetében: 

 
16. év alatti kiskorú nevében a www.irkalapok.hu igénybevételére vonatkozó 
ajánlatot a kiskorú Törvényes képviselője teheti meg, amelyről regisztrálás 
folyamata során a kiskorú születési dátuma alapján egy felugró ablak 
tájékoztatja kiskorút. A Törvényes képviselő a felugró ablakon tehet írásbeli 
nyilatkozatot arról, hogy gyermeke (gyámoltja) nevében elfogadja a jelen 
ÁFF-ben foglaltakat, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke (gyámoltja) 
igénybe vegye a www.irkalapok.hu szolgáltatásait, és hozzájárulását adja a 
kiskorú adatainak kezeléséhez. 
 
A 16. év alatti kiskorú Felhasználók is köteles a jelen ÁFF és a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit a www.irkalpok.hu szolgáltatásainak 
igénybevétele során betartani. 

 
A www.irkalapok.hu az igénybevételére vonatkozó szerződés (regisztráció) nélkül korlátozottan 
használható. A nem regisztrált felhasználó csak az oldalon megjelent publikus információkat 
láthatják (cikkek olvasása, publikus dokumentumok olvasása, publikus adatok megtekintése, 
publikus hirdetések megtekintése). A nem regisztrált felhasználók a www.irkalapok.hu 
szolgáltatásainak használatával kötelezettséget vállalnak a jelen ÁFF-ben foglaltak betartására. 

 […] 
 
Kérjük, regisztráció előtt figyelmesen olvassa el szabályzatainkat és nyilatkozatainkat! 

 


