
 

 

  

Á LTÁLÁ NOS 
SZERZO DE SI 
FELTE TELEK 

 

A https://www.alaszkahorgaszto.hu címen elérhető weblapon 

(továbbiakban „weblap” vagy „online foglalás”) keresztül, nyújtott 

szolgáltatások igénybevételére és felhasználóira vonatkozóan 

Gedei Zoltán e.v. 

kisadózó  

nyilvántartási 

szám: 54363373  



Az ÁSZF bármikor elérhető és letölthető a  https://www.alaszkahorgaszto.hu weboldalon a letölthető 

dokumentumok menüben. 

1. A Szolgáltató adatai 

 Neve: Gedei Zoltán e.v. kisadózó 

 Székhelye: 3358 Erdőtelek 0517/23 Alaszka Horgásztó 

 Elektronikus elérhetősége: info@alaszkahorgaszto.hu 

 Telefonos elérhetősége: +36 501-6183 

 Nyilvántartási szám: 54363373  

 Adószáma: 55650784-1-30 

 Szerződés nyelve: magyar 

 Bankszámlaszám: OTP 11739030-23919411 

 2. A tárhely-szolgáltató adatai 

 Cégnév: Magyar Hosting Kft. 

 Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

 Adószám: 23495919-2-41 

 EU-s közösségi adószám: HU23495919 

 Cégjegyzékszám: 01-09-968314 
 

 3. Alapvető rendelkezések 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF 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. (törvény, valamint a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A tevékenység 

szakmai vonatkozásában a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény az irányadó. 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre (felhasználókra, és vásárlókra is) külön kikötés 

nélkül is irányadók. 

A jelen ÁSZF 2020. október hónap 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatjuk, 

hogy Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, mely esetben a módosításokat 

azok hatályba lépése előtt a weblapon közzéteszi. A felhasználók és vásárlók (a továbbiakban: 

„Felhasználó” vagy „Vásárló” vagy „Vendég”) a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve 

annak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes, mely változtatásról a 

regisztrált felhasználók e-mailben értesítést kapnak. 

Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett online foglalási rendszerbe, vagy annak tartalmát 

bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója az online foglalásnak, az ÁSZF -ben 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, azzal, hogy a weblapra történő belépéskor az ÁSZF 

automatikusan megjelenik, s azt az erre vonatkozó fülre kattintással magára nézve kifejezetten kötelezőnek 

ismeri el. Ha a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online foglalás tartalmának 

megtekintésére. 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az online foglalás és annak bármely részlete, valamint az azon 

megjelenő tartalmak, továbbá az online foglalás terjesztésének tekintetében, így tilos az online foglalásban 

megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és 

értékesítése az Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül, azzal, hogy a konkrét Felhasználó és a Szolgáltató 
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közötti szerződést és ehhez tartozó dokumentumokat (jelen ÁSZF-et is) a  Felhasználó saját felhasználásra 

megőrizheti. 

Jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által 3358 Erdőtelek külterület 0517/23 hrsz. alatt üzemeltetett 

Alaszka Horgásztó horgászhelyeivel összefüggésben nyújtott szolgáltatásai igénybevételének 

feltételeit. 

4. Házirend 

Alaszka Carp Lake   Víztér kód: 10-034-1-4 

Tavunkon kizárólag érvényes állami horgászkártya birtokában lehetséges a területi engedélyek kiváltása. Az 

állami és területi jegyekkel kapcsolatosan a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 

törvény ill. annak kiegészítő rendelete az irányadóak. Az érvényes állami horgászjegy megléte a külföldi 

állampolgárok esetében is kötelező. Tavunk kizárólag sporthorgász tó, csak gyakorlattal rendelkező, a halak 

épségét előtérbe helyező horgászokat várunk, HALAT ELVINNI TILOS! 

 A faházzal együtt bérelt horgászhelyek horgászat ideje, az első nap 09.00 órától az utolsó éjszakát követő nap 

08.00 óráig tart. 

 

 Az úgynevezett sátras horgászhelyek reggeli kezdéssel történő horgászati ideje, 07.00 órától délután 18.00 

óráig tart, illetve 24 órás vagy ennek többszörösére foglalás esetén reggel 07.00 órától az utolsó éjszakát 

követő 07.00 óráig tart. Ugyanez vonatkozik az délutáni kezdéssel érkező 24 órás foglalásokra is, ami 18.00 

órától, másnap 18.00 óráig tart.   

 

 Horgászni csak a megváltott helyen lehet, botonként 1-1 szakáll nélküli, vagy mikro szakállas 

horoggal. Horgok mérete kizárólag 4-es, 6-os, vagy 8-as lehet. 

 

 Fonott zsinór használata főzsinórként előtét zsinórként (csapóként) is TILOS, csak horog előkeként 

használható! A halak testi épségének megóvása érdekében az ólomelhagyós szerelék használata kötelező 

(ezalatt a csúszó ólom akadálytalan szerelésére, vagy a klipszre szerelt gumiharanggal rögzített ólomra, vagy 

etetőkosárra gondoltunk). 

 

 Pontybölcső, valamint saját nagyméretű apró lyukú merítő, és jó minőségű sebfertőtlenítő használata 

kötelező! De ezek hiányában bérlésre is van lehetőség. A pontybölcsőt folyamatosan vizesen kell tartani, és 

időnként a vizet cserélni kell benne! 

 

 A halakat kíméletes kifogás, fényképezés után sérülésmentesen azonnal vissza kell engedni. A halak 

letárolása, akár rövid időre is TILOS! Fényképezni a halak épsége érdekében csak térdelő helyzetben, a 

pontybölcső fölött engedélyezett, álló helyzetben TILOS! 

 

 A csónak használata nem engedélyezett. Etetésre bojli, pellet, method mix, és főzött magvak használhatóak. A 

method mixből és főzött magvakból összesen napi 10 kg. használható horgászhelyenként. A pellet és bojli 

használatára mennyiségi korlátozás nincs. A száraz és erjesztett magvak, valamint a kutyatáp használata 

szigorúan TILOS! 

 

 Etetőcsónak használata engedélyezett. 

 

 Horgászat közben botokat őrizetlenül hagyni TILOS! Egy horgásznak mindig a helyszínen kell tartózkodnia, 

vagy a távollét idejére az összes botot ki kell venni. Elektromos kapásjelző használata kötelező! 

 

 Az éjszakai horgászat megkönnyítésére reflektort lehet használni, de csak úgy, hogy az más horgászt ne 

zavarjon. 

 

 A horgászállások autóval megközelíthetők, de az autót csak abban az esetben hagyhatják ott, ha a horgászat 

folyamán nem közlekednek vele. Akik a horgászat ideje alatt autóval el szeretnék hagyni a tó területét, 



azoknak kipakolás után a halőrház mögött lévő parkolóban kell hagyniuk azt, és csak a horgászat befejeztével 

bepakolás céljából állhatnak vele vissza. 

 

 A tó területén mindenki köteles a természetvédelem, és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályait 

betartani. A hangoskodás, más horgász zavarása, a halakkal való kíméletlen bánásmód, valamint a házirend be 

nem tartása azonnali kizárást vonhat maga után. 

 

 A tóban fürdeni tilos! 

 

 Távozáskor mindenki köteles a horgászhelyet tiszta, rendezett állapotban hátrahagyni. A keletkezett 

hulladékot a halőrháznál elhelyezett szeméttárolókba kérjük elhelyezni! Szemetes horgászállást maga mögött 

hagyó horgászt a tógazda a későbbiekben szankciókkal sújthatja. 

 

 A tó területén a halőrök és a tulajdonos által kijelölt személyek ellenőrzése rendszeres, esetenként a járművel 

távozókat is ellenőrizhetik, aminek mindenki köteles alávetnie magát. 

 

 Éjjel biztonsági őrzés van. Ennek ellenére a tó 22.00 órától 07.00 óráig zárva van. 

 

 Látogatókat előzetes bejelentés alapján fogadhatnak. Éjszakai tartózkodás esetén külön díjat számolunk fel. 

 

 

A TÓPARTON ESETLEGESEN BEKÖVETKEZETT BALESETEKÉRT, BOTTÖRÉSEKÉRT A 

TULAJDONOS SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL. A TÓPARTON MINDENKI SAJÁT 

FELELŐSSÉGÉRE TARTÓZKODIK! 

5. A Webáruházban elérhető elektronikus szolgáltatások köre 

- horgászhely foglalás 

6. A rendelés menete, fizetési módok: 

Foglalni a 1-2-3-4-5-ös faházra csak online  (minimum 2 bot) – (maximum 7 bot), minimum 48 órára 

lehet, a sátras 16-18-19-20-22-24-25-26-44- horgászhelyekre csak online (minimum 2 bot) – (maximum 

3 bot) minimum 12 illetve 24  órára vagy ennek többszöröseire lehetséges, 12 órás foglalás a szombati-

illetve a vasárnapi napokon nem lehetséges.  A foglalás akkor válik valóssá, ha a visszaigazoló e-mailben 

csatolt díjbekérő összegének 50%-a 3 napon belül megérkezik az alábbi bankszámlaszámra. Megjegyzés 

rovatban kérjük feltüntetni a díjbekérő sorszámát illetve a foglaló személy nevét. 

Kedvezményezett: Gedei Zoltán e.v. kisadózó 

Bank neve: OTP 

Címe: 3358 Erdőtelek 0517/23 Alaszka Horgásztó 

Magyarországi forint átutalás esetén: 11739030 - 23919411 

Nemzetközi bankszámlaszám: (IBAN) HU40117390302391941100000000 

 



A foglalásokra átutalt összegekről a kiállított számlákat a helyszínen, a halőrháznál lehet átvenni. Lemondás 

esetén, az időpont áthelyezésben csak akkor tudunk segíteni, ha az, érkezés napjához képest 14 napon kívül 

történik.  Az előre átutalt foglalót a foglalás lemondása esetén, a foglalás kezdeti időpontját megelőző 14 

napon belül, semmilyen formában nem áll módunkban visszafizetni. 

Áraink  

Faházas helyek minimálisan 2 bot / 24 óra:    16.000.- Ft. 

Sátras helyek minimálisan 2 bot / 12 óra:     3.000.- Ft. 

Áramvételi lehetőség / 24 óra:     1000.- Ft. 

Zuhanyzás / zseton:       500.- Ft. 

Látogatói díj:        500.- Ft. / fő. 

Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatási árainak eseti változtatásaira, amely nem lehet visszaható hatályú. 

Regisztráció 

Amennyiben az online foglalásban kínált szolgáltatásokat a Felhasználó igénybe kívánja venni, úgy az első 

foglalás előtt regisztrálnia kell a weboldalon, mely regisztráció véglegesítése előtt el kell fogadnia az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát. 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési célból kötelezően meg kell adnia a foglaláshoz szükséges 

adatokat, így nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a későbbi belépéshez szükséges egyedi 

azonosítására szolgáló jelszavát. 

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Felhasználó köteles az általa választott és megadott 

jelszót bizalmasan kezelni, a jelszó jogosulatlan harmadik személy birtokába kerüléséből eredő károkért, 

illetve hátrányokért - amennyiben az a vásárló szándékos, vagy gondatlan magatartása okán következett be - 

Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A Felhasználó e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet 

küldjön számára. A regisztrált adatokat a Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem 

biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha azt a Felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, 

hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-

mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.  

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. 

Rendelés menete (horgászhely foglalása) 

 Bejelentkezés: 

Ha az online foglalásba belépő regisztrált Felhasználó, a belépést a „Bejelentkezés” menüpont segítségével 

végezheti el. Amennyiben Felhasználó elfelejtette belépési jelszavát, a „ jelszó emlékeztető ” menüpont 

használatával, regisztrált e-mail címének megadásával kérheti jelszavának megküldését. 

Sikeres belépés esetén megjelenik a Felhasználó regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely 

segítségével elhagyhatja az online foglalást. 

  A kívánt horgászhely kiválasztása 
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A horgászhely foglalás első lépése a kívánt horgászhely kiválasztása, melyet a kívánt horgászhely számára 

fotójára kattintással tehet meg a Felhasználó. 

 A foglalás időpontjának kiválasztása (horgászat kívánt napja) 

A horgászhely kiválasztását követően meg kell adni a horgászat igénybevételének kezdő és záró időpontját - 

többnapos horgászat esetén kizárólag összefüggő dátumtartományt választhat ki a Vásárló -, melyet a pontos 

dátumra kattintással tehet meg a Felhasználó az erre vonatkozó táblázatban és a „tovább” gombra 

kattintással véglegesíthet. 

 Vendégek (horgászok) számának kiválasztása 

A sátras horgászhelyen egyidejűleg maximum 1 fő horgászhat. A megrendelésben/foglalásban korábban 

megadott hely és időpont adatokat követően meg kell adni, hogy a szolgáltatást hány fő kívánja igénybe 

venni, melyet a megfelelő személyek számát jelző ikonra kattintással tehet meg a Vásárló és a „tovább” 

gombra kattintással véglegesíthet. 

Fizetési módok 

Az online foglalásnál a horgászhely kifizetésére jelenleg csak banki előreutalással van lehetőség. 

Rendelés visszaigazolása 

Ha a Vendég átutalással kifizette horgászjegyét, úgy horgászhelye az adott helyszínre és időpontban 

biztosított. Vásárlásáról a Vásárló a belépést követően, az előre utalás dátumától számított 3 napon belül, 

saját profiljában ellenőrizheti, hogy a megadott napon a foglalását véglegesítettük. 

A foglalás csak akkor válik véglegessé, ha a foglalásról szóló átutalt összeg a szolgáltató számlájára 3 napon 

belül megérkezik. 

Rendelések lemondása és elállás 

A vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés 

megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az online horgászhelyfoglalásra, a vásárló által 

átutalt foglaló összegét a szerződés megkötését követően, nem áll módjában a vásárló részére visszafizetni.  

 7. Panaszok intézése 

Panasz esetén a Szolgáltatónál levélben ( Gedei Zoltán e.v. 3200 Gyöngyös, Damjanich utca 5. sz. levelezési 

címen, telefonon a +36 30 6487-482, vagy email-ben info@alaszkahorgaszto.hu  címen közölheti panaszát a 

Vásárló. 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vásárló a panasz 

kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és 

az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati 

példányát 

1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, 

2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 

esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató 

köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
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1. a) a Vásárló neve, lakcíme, 

2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb 

bizonyítékok jegyzéke, 

4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz 

azonnali kivizsgálása lehetséges, 

5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása, 

6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 

esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben 

megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb a panaszt elutasító álláspontját a 

Szolgáltató indokolni köteles. 

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott válasz másolati példányát öt évig köteles 

megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - 

annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

 8. Adatkezelés 

Szolgáltató az online foglalás használatával rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, 

és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott 

esetekben.   

Az online foglalás böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP 

cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és 

alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése 

szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője 

beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem 

használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a 

felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán 

rögzített adatokat Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek 

által, az online foglalás oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán 

megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott 

időszakra. 

Adatvédelmi Tájékoztatónk a  https://www.alaszkahorgaszto.hu weboldalon a letölthető dokumentumok 

menüben érhető el és tölthető le. 

 9. Egyéb rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vásárlói szerződéseknél a 

távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 


