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Lemuria.hu 
 

Általános Szerződési Feltételek 
 
 
 
 
 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag 
elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar 
nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, 
előfizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott 
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://lemuria.hu és aldomainjein történő 
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 
https://lemuria.hu/aszf és letölthető (kinyomtatható) az alábbi linkről: 
https://lemuria.hu/aszf.pdf  
 
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
 
A szolgáltató neve: FutureTech Solution Korlátolt Felelősségű Társaság  
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 3068 Mátraszőlős, Hévíz 
utca 13. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lemuria.hu  
Cégjegyzék száma: 12-09-010773 
Adószáma: 27065923-2-12 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Miskolci Törvényszék 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:  
 Rackforest  Kft. 1132 BP, Victor Hugo u. 

18-22  
tel: 70/362-4785  
e-mail: info@rackforest.hu  
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2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 
 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen 
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) 
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre 
külön kikötés nélkül is irányadók. 

 
2.2. A jelen Szabályzat 2019. szeptember 30. napjától hatályos és visszavonásig 

hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a 
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal 
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával 
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

 
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, 

vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja 
el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. 

 
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely 

részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének 
tekintetében.  
 

2.5. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használatából 
adódó károkért. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt 
Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség. 

 

2.6. Szolgáltató a Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-
os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen 
hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség 
alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb 
üzemeltetési feladatok.  

 

2.7. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz 
szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) 
biztosítása a Hirdető feladata. 

 

2.8. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal 
összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek 
a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan 
felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a 
Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő 
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károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának 
vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely 
harmadik személynek okozott károkért. 

 
3. VÁSÁRLÁS, ELŐFIZETÉS 

 
3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/előfizetésével kijelenti, hogy 

jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit 
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 
 

3.2. Felhasználó a vásárlás/előfizetés során köteles a saját, valós adatait megadni. 
A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok 
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja 
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival 
veszi igénybe szolgáltatásait. 

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 
adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért 
semminemű felelősség nem terheli.  

 
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó 

a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a 
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  

 
4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 
 

4.1. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A 
szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.  
 

4.2. Az egyes szolgáltatások a játékon belül a kreditrendszer menüpontban 
találhatók. 
 

4.3. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását.  
 

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen 
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  

 
4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a 

weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a 
szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen 
eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, 
akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem 
felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az 
Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

 
4.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás 

valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie 
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 
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kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a 
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és 
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk 
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek 
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt előfizetés, 
megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 
 

5. AZ ELŐFIZETÉS MENETE 
 

5.1. Felhasználó megadja a személyes adatait, majd kifizetni a szolgáltatást. 
 

5.1.1. Fizetési mód: 
 

Online bankkártyával: A my.Lemuria.hu oldalon kell megadnia 
Felhasználónak a kártyaadatokat, melyeket továbbít Szolgáltató a pénzügyi 
szolgáltató (Paypal) felé. 
 

5.2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél 
alapján minden költséget tartalmaz.  

 

5.3. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató. 
 

5.4. Az adatok megadását követően Felhasználó elküldi a megrendelését, előtte 
azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat. 

 
5.5. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó az előfizetési folyamat lezárása előtt 

minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt 
adatokat.  

 
5.6. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást 

kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől 
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az 
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A 
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, 
illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé 
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás 
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg 
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem 
tud üzenetet fogadni. 
 

6. AZ ELŐFIZETÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 
 

6.1. Az előfizetések feldolgozása folyamatosan történik. Szolgáltató minden 
esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a 
megrendelést.  

 
6.2. Általános teljesítési határidő: a sikeres befizetés után 1 nappal már elérhető a 

szolgáltatás.  



 

 

 
5 

5 Lemuria.hu - ÁSZF - 2019. 

 
7. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA 

 
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó nem 
gyakorolhatja az elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott 
digitális adattartalom (pl. elektronikus úton nyújtott tartalmak, a 
játékhoz kapcsolódó szolgáltatások) tekintetében, ha a vállalkozás a 
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és 
a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul 
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 
  

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 

 
7.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe 

venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, 
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 
 

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, 
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

 
8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, 

a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. 
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli 
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem 
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy 
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 
 

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  
 

9. PANASZKEZELÉS RENDJE 

 
9.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést/előfizetést megfelelő 

minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. 
Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel 
vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail 
címen, vagy levél útján is közölheti.  

 
9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal 
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kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy 
másolati példányát átadja a vásárlónak.  

 
9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A 

panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett 
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és 
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

 
9.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 
 

9.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 
 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, 
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos 
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok 
elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu  
  

9.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, 
melyek elérhetőségét itt találja: 
 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 
 
Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-
775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 
 
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 
 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu; 
 
Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
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Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 
240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu; 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 
 
Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 
Telefonszáma: (88) 429-008 
Fax száma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári László 
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 
 
Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

 
9.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági 

eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje 
a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, 
ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok 
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére 
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 
kötelezettségekkel kapcsolatban. 
 

9.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon 
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi 
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 

 
9.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési 

platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az 
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően 
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online 
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr 
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9.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető 
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy 
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara 
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés 
lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 

10. SZERZŐI JOGOK 
 

10.1. Miután a Lemuria.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a 
Lemuria.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének 
letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más 
módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése 
a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

 
10.2. A Lemuria.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni 

írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással 
lehet. 

 
10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a 

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az 
internetes reklámfelületeire. 

 
10.4. Tilos a Lemuria.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja 

vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen 
módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a 
Lemuria.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy 
indexelhető. 

 
10.5. A Lemuria.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás 

kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 

10.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli 
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként 
bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul 
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az 
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást 
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.   
 

11. ADATVÉDELEM 
 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 
https://www.lemuria.hu/adatvedelem  
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12. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

 
A játékban mindenki csak 1 országgal vehet részt.  
 
• Több ország regisztrálása és irányítása, kiszabizott, elhagyott ország 
melletti új ország indítása nem megengedett! 
 
•   A regisztrációs adatlap kitöltése után e-mailban kapott linken keresztül 
kell aktiválni a regisztrációt – majd a játék elkezdhető. Ezek után fogjuk 
ellenőrizni. 
 
•   Az elbírálás maximum 72 óráig tart, de minimum 1 órát vesz igénybe.  
 
• Csak azok a regisztrációs kérelmek kerülnek elfogadásra, amelyeknél 
egyértelműen kiderül, hogy nem olyan játékos kérelméről van szó, akit 
véglegesen kitiltottak a játékból, vagy már van egy regisztrált országa.  
 
• Többszörös regisztrációs kérelmek automatikusan törlésre kerülnek.  
Az ilyen kérelmeket benyújtó játékosok következő kérelme pedig automatikusan 
a kérelmek legvégére kerül. Tehát csak akkor foglalkozunk vele, ha már nem lesz 
előtte másik szabályosan benyújtott regisztrációs igény.  

 
• Amennyiben kiderül, hogy a kérelmet benyújtónak van aktív országa, 
akkor az a több ország irányítására vonatkozó büntetések életbeléptetését jelenti.  
 
o Többszörös regisztrációs kérelem esetén esetleg az ország törlését, és a 
játékból való végleges kitiltást is.  
A játékban mindenkinek be kell tartani a közélet és az internet etikettjét. 
 
Országnévnek nem választhatóak  
• vulgáris szavak, 
• etikai és etnikai, vagy más szempontból kifogásolható kifejezések, 
• számok  
• Speciális karaktereket tartalmazó nevek, amelyek nem tartoznak a magyar 
ABC betűi közé 
vagy alkalmasak a játék üzenet tartalmának megváltoztatására, megtévesztésre. 
• pontot, vesszőt ne írjatok az ország névbe! 
 
A játékon belül az üzenetek és a fórum a játékosok közötti beszélgetést szolgálja.  
 
Kérünk mindenkit, hogy a következő szabályokat tartsa be:  
 
• Az üzenetek tartalma nem lehet másokra nézve sértő. 
• Üzeneteket ismételni a fórumon nem lehet. 
• A játék vélt vagy valós hibáit a megadott e-mail címeken kell jelenteni. A 
fórum nem erre való. 
• A játékosokkal kapcsolatos problémákat, sérelmeket a megadott e-mail 
címre kell írni, a fórum nem erre való, és ott nem is tudunk vele foglalkozni. 
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A fórumok részletes leírása a játék súgójában található. 
 
A fórum használatának szabályait a fórum etikett tartalmazza. 
 
A játékon belül tilos információkat kiadni más országokról és saját magadról is. 
 
Ez alól csak a játékon belüli birodalmi tagok közötti kommunikáció jelent kivételt. 
 
A játékon kívüli, birodalmon kivüli szövetség, összebeszélés nem megengedett 
semmilyen formában. 
 
A játékos programhibák esetén köteles azokat jelenteni a megadott - 
support@lemuria.hu- email címen. 
 
A hibák szándékos kihasználása tilos. 
 
A játékos nem adhatja át az országa irányításához szükséges belépési adatokat 
másnak, országát csak ő irányíthatja.  
 
A játékban való részvétel további feltételei:  
 
• A regisztrációs oldal valós adatokkal történő kitöltése. 
• A szabályok elfogadása.  
• A játékos beleegyezik abba, hogy a megadott e-mail címét a játékkal 
kapcsolatos információk továbbítására, valamint célzott reklámok eljuttatására 
felhasználjuk. 
• A játék feltörésére, rongálására vonatkozó minden kísérletet jelentünk a 
hivatalos szerveknek. 
• A játékban esetlegesen előforduló hibákért és azok következményeiért 
semmiféle felelősséget nem vállalunk. 
• A játék készítői fenntartják a jogot, hogy bármikor bármilyen módosítást, 
fejlesztést végezzenek a játékon ha azt szükségesnek látják.  
• A regisztráció során megadott személyes adatokat a Lemuria On-line 
Stratégiai Játékot üzemeltető FutureTech Solution Korlátolt Felelősségű Társaság 

kezeli kizárólagosan, az alant található adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak 
szerint jár el, illetve az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. 
• A személyes adatok megadása kizárólag statisztikai, fejlesztési és pénzügyi 
okok miatt kötelező, ezek nélkül a játékban való részvétel nem lehetséges.  
  
A regisztrációval a játékos a szabályokat magára vonatkozóan elfogadja. Ezek 
megszegése esetén ideiglenesen(Tilt) vagy véglegesen(törlés) kitiltható a 
játékból. 
 
 

Mátraszőlős, 2019. szeptember 30. 


