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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Hatálybalépés dátuma: 2021. március 01. napja 

 

I. Általános rendelkezések:  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bérbeadó által biztosított 

VR-eszközök bérletére vonatkozó feltételeket tartalmazzák.  

A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 

6:77. §-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek minősül, amelyben foglalt 

rendelkezések a Bérbeadó és a Bérlő között létrejövő VR-eszköz bérleti szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF bérlő általi kifejezett elfogadása a megrendelés és a 

bérleti szerződés érvényes létrejöttének a feltétele.  

Bérbeadó adatai:  

Név Tisza Mozi Kft. 

Weboldal www.tiszamozi.hu 

Cégjegyzékszám Cg 16-09-000281 

Székhely 5000, Szolnok, Templom út 4. 

Adószám 10332245-2-16 

E-mail tiszamozi@tiszamozi.hu 

Telefonszám 06 56 424 910 

 

II. Fogalmak:  

A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak:  

1. ÁSZF alatt a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell érteni. 

2. Megrendelő: a bérleti igényét jelző személy, aki a Bérlőre vonatkozó feltételeknek 

megfelel. (a bérleti szerződés megkötését követően Bérlő) 

3. Bérbeadó: Tisza Mozi Kft. 
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4. Bérbeadó képviselője: a bérbeadó cégjogi képviselője, vagy a bérbeadóval 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, aki a 

megrendelésekkel, a bérleti szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosult.  

 

5. Bérlő: az a 18. életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező, - saját 

nyilatkozata szerint - mentális betegségben nem szenvedő természetes személy, aki a 

bérbeadóval VR-eszközök kibérlésére saját felelősségére és egészségi, mentális 

kockázata mellett bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés tárgyára és annak 

funkciójára tekintettel a használó minden esetben csak természetes személy lehet, 

függetlenül attól, hogy a bérleti szerződést bérlőként nem természetes személy, hanem 

Magyarország területén bejegyzett, és Magyarországon működő, csőd-, 

végelszámolási, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem álló jogi személy köti. Ez 

esetben a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell azon személyek személyes adatait is, 

akik a bérelt VR-eszközt ténylegesen használják. A rendeltetésszerű használat 

betartásáért a bérleti szerződésben bérlőként feltüntetett jogi személy és a VR-eszközt 

ténylegesen használó természetes személy egyetemlegesen felelnek.  

6. Felek: Bérbeadó és a Bérlő együttesen. 

7. Személyes adatok: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. 

8. Bérleti szerződés: a Bérbeadó és a Bérlő között bérleti jogviszony feltételeit, a 

Bérbeadó és a Bérlő jogait és kötelezettségeit tartalmazó megállapodás.  

9. VR: virtuális realitás 

10. VR-eszközök: Oculus Quest 2 VR szemüveg a hozzá tartozó bal- és jobb kézbe 

illeszthető kontroller párral (a hozzá tartozó töltővel és kábellel) 

11. VR-eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások (software): Oculus Quest 2 VR 

szemüvegre optimalizált angol nyelvű menürendszer és angol nyelvű programok, 

12. Bérleti díj: a Bérlő által a VR-eszközök használatáért fizetendő díj, 

13. Bérleti jogviszonyra vonatkozó, mindenkori hatályos szabályok: az egyedi bérleti 

szerződés, az ÁSZF, a házirend és a bérleti jogviszonyra vonatkozó jogszabályok 

összessége.  

14. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat: a bérbeadó honlapján közzétett, mindenkori 

hatályos szabályzat, 

15. Házirend: a Bérbeadó által egyoldalúan megállapított és a bérbeadó honlapján 

közzétett mindenkori hatályos szabályok, melyek a VR-eszközök TISZApART MOZI 

emeleti közösségi terében (Stúdió) való használatra vonatkoznak. 

16. Helyszíni bérlés: a TISZApART MOZI emeleti közösségi terében (Stúdió) 

megvalósuló bérlés, 

17. Otthoni bérlés: a bérlő által megadott címen (ingatlanban) megvalósuló bérlés, mely 

esetben a VR-eszközöket a bérlő képviselője az ún. animátor szállítja a helyszínre, aki 

a bérlet időtartama alatt segítséget nyújt a VR-eszközök használatához, és a helyszínen 

ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot. Az otthoni bérlés esetében a használat 

feltétele a VR-eszköz működéséhez szükséges sávszélességű és megfelelő gyorsaságú 

szakadásmentes internetkapcsolat biztosítása, mely a bérlő kötelezettsége.  

18. Bérbeadó honlapja: www.tiszamozi.hu 

19. Szolgáltatáscsomag: a bérleti szerződés tárgya, a bérbeadó által összeállított kínálatból 

kiválasztható, és az egyedi bérleti szerződésben meghatározott szolgáltatásegyüttes, 

mely a VR eszközöket, a VR-eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza.  

 

http://www.tiszamozi.hu/
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III. A bérleti szerződés tárgya:  

A bérbeadó a bérleti szerződésben meghatározott VR-eszközöket és a hozzá tartozó 

szoftvereket határozott időtartamra a bérleti díj megfizetése ellenében rendeltetésszerű 

használatra alkalmas, fertőtlenített, tiszta állapotban a bérlő részére bérbe adja, a bérlő pedig 

ezen eszközöket birtokba veheti, és a jelen szabályok betartásával használhatja.   

A bérlet típusai: a bérleti szerződés helyszíni bérlésre vagy házhoz szállítással otthoni bérlésre 

vonatkozhat.  

IV. A VR-eszköz bérleti szerződés létrejötte, hatálya, tartama:  

IV. 1. A bérlés általános feltételei:  

A bérlő tudomásul veszi, hogy a VR-eszköz viselése, használata veszélyes üzemnek minősül, 

ezért a bérelt VR-eszközt csak saját felelősségére bérelheti. 9-13 év közötti gyermekek a VR-

eszközt kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják.  

Az eszköz által nyújtott audiovizuális élmény miatt a használók a saját, (kiskorú esetén a 

szülők) felelősségére, egészségügyi kockázatára használják az eszközt, a használat 

következtében esetlegesen bekövetkező mentális sérülés vonatkozásában a bérbeadó minden 

felelősségét kizárja, amelyet bérbe vevő tudomásul vesz. 

A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt VR-eszközöket kizárólag rendeltetésének megfelelően 

használhatja, a nem rendeltetésszerű használattal összefüggésben okozott károkért a bérlő 

kártérítési felelősséggel tartozik.  

A bérlő otthoni használat esetén is köteles a felhasználásra vonatkozó használati és kezelési 

útmutatót betartani, ennek elmulasztásából, megszegéséből eredő károkért a bérlő 

kizárólagosan felelős. 

A bérlő már a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a helyszíni bérlés esetén a VR Eszközök 

működéséhez szükséges internetet a bérbeadó biztosítja, míg otthoni bérlés esetén a megfelelő 

sávszélességű és gyorsaságú internetkapcsolatot a bérlő köteles biztosítani, ennek hiánya nem 

minősül üzemzavarnak és a bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét nem érinti.  

A bérbeadó nem felel a szerződéskötéskor előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső, 

külső ok miatt bekövetkező károkért, a vis maior esetek esetén sem mentesül a bérlő a bérleti 

díj megfizetése alól. 

Üzemzavarnak minősül a bérbeadó vagy a bérlő internetszolgáltatója hálózati rendszere 

működésében váratlanul és hirtelen fellépő olyan tartós meghibásodás, mely a 30 percet 

egybefüggően meghaladja.  

Üzemzavarnak minősül továbbá a bérelt VR-eszköz rendeltetésszerű használata során fellépő 

meghibásodás, mely esetben, ha cserekészülék nyomban nem biztosítható, vagy a hiba jellege 

miatt a készülék azonnal a helyszínen nem javítható meg, a bérleti díj a bérlő részére 

visszajár.  
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Az üzemzavar esetén a bérlő részére az általa előre megfizetett bérleti díjat a bérbeadó 1 banki 

napon belül köteles visszafizetni.  

A nem rendeltetésszerű használatból eredő, továbbá az üzemzavar miatti, valamint a vis maior 

meghibásodással összefüggésben bekövetkező károkért a bérbeadó a kártérítési felelősségét 

kizárja.   

IV. 2. A megrendelés folyamata:  

A megrendelés, szerződéskötés nyelve: magyar 

A VR-eszköz bérlésére irányuló megrendelést, az igényelt szolgáltatáscsomag, a bérlés napja, 

időtartama, a bérlet jellege (otthoni használat, vagy a bérbeadó székhelyén lévő Stúdió 

helyiség), számla kiállítása iránti igény és a választott fizetési mód megjelölésével a 

www.tiszamozi.hu weboldalon feltüntetett office@tiszamozi.hu e-mail címen vagy a 

Bérbeadó székhelyén (5000 Szolnok, Templom út 4.) a nyitva tartási idő alatt személyesen 

lehet jelezni a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok megadása mellett.  

A megrendelés fenti e-mail címre történő elküldésével, vagy személyes leadásával a 

megrendelő kijelenti, hogy a bérbeadó honlapján közzétett ÁSZF rendelkezéseit megismerte 

és elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a 

megrendelés elküldésével a bérleti szerződés nem jön létre. A megrendelés elküldésével a 

megrendelő kijelenti, hogy a bérbeadó honlapján közzétett adatvédelmi tájékoztató tartalmát 

megismerte, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a megrendelésben feltüntetett és 

önként megadott személyes adatait a bérbeadó kezelje.   

A bérbeadó az elektronikus úton megküldött megrendelés megérkezését követő 24 órán belül 

elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a megrendelést a szabad VR-eszközök 

kapacitásának függvényében. A megrendelést visszaigazoló e-mail címzett részére történő 

hozzáférhetővé válását követő 4 órán belül köteles a bérleti díjat átutalni. Amennyiben a 

bérleti díjat a fenti határidőn belül nem írják jóvá a bérbeadó számláján, úgy a bérbeadó a 

megrendelést törli.  

Személyes megrendelés esetén a megrendelési igényt a TISZApART MOZI nyitvatartási 

idejében lehet leadni, ez esetben a megrendelés visszaigazolása a szabad VR-eszközök 

kapacitásának függvényében azonnal megtörténik.  

Amennyiben az adott VR Eszközök időközben nem állnak rendelkezésre, a Bérbeadó jogosult 

a megrendelést visszautasítani. 

A Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 1 óráig, de nem később, mint a 

megrendelés teljesítését megelőző 24 óra jogosult lemondani, ellenkező esetben a megrendelt 

szolgáltatáscsomag díját a Megrendelő megfizetni köteles. 

 

 

http://www.tiszamozi.hu/
mailto:office@tiszamozi.hu
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IV.3. A bérleti szerződés megkötésének szabályozása:  

A Felek közötti bérleti szerződés a szerződés aláírásával, a bérleti díj megfizetésével és a VR-

Eszközök átadásával jön létre. A bérbeadó felel az átadott VR-Eszköz rendeltetésszerű 

használatra való alkalmasságáért. A VR Eszközök átadásakor a Felek bérleti szerződést 

kötnek, mely tartalmazza többek között a Felek személyét, személyes adatait, elérhetőségeket, 

a VR Eszközök listáját és állapotát, a szerződés hatályát, a fizetési feltételeket, biztosítékokat, 

kártérítési és egyéb felelősségi szabályokat.  

A bérlő a VR-Eszközt kizárólag saját felelősségére használhatja a VR-eszköz használati és 

kezelési útmutatójában foglalt előírások szerint. A bérlő VR-eszközt harmadik személynek 

nem adhatja bérbe. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a 

használatot megelőzően a bérbeadó képviseletében eljáró animátortól a VR-eszköz 

használatára vonatkozó útmutatást, feltételeket megismerte, annak betartásáért felelősséggel 

tartozik. A bérlő tudomásul veszi, hogy a VR-eszköz használatára vonatkozó útmutatással, 

figyelmeztetéssel ellentétes magatartás nem rendeltetésszerű használatnak minősül, az ebből 

eredő károkért a bérbeadó a felelősségét kizárja.  

A bérleti szerződés a bérleti szerződésben meghatározott időtartamra jön létre. A minimális 

bérlési idő 1 óra, azaz: 60 perc. A bérleti szerződés a bérleti szerződésben meghatározott 

időtartam elteltét követően sem alakul át határozatlan időtartamúvá.  

A bérlet tartamába nem számítandó be az eszköz ki-, és visszaszállításának időtartama. 

V. A bérleti díj teljesítése:  

V.1. Általános szabályok:  

A bérleti díjakat a bérbeadott VR-eszköz típusától, a megrendelt csomagtól függő 

árkategóriában, forintban határozza meg. A bérleti díjak az általános forgalmi adót 

tartalmazzák.  

A bérbeadó fenntartja a bérleti díjak módosításának jogát azzal, hogy a módosított díjszabás a 

bérbeadó honlapján való közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A díjszabás módosítása a 

módosítás hatályba lépésekor folyamatban lévő megrendeléseket nem érinti.  

A mindenkor hatályos bérleti díjakat a bérbeadó honlapja és az ÁSZF 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

A bérlő a fizetési kötelezettségét készpénzben, POS-terminál, vagy banki átutalás útján a 

bérbeadó honlapján közzétett bankszámlaszámra teljesítheti, azzal, hogy ez utóbbi esetben a 

közlemény rovatban a bérlő nevét fel kell tüntetni. 
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V.2. Helyszíni bérlés esetén:  

A helyszíni bérlés során a bérelt VR-eszközök kizárólag a bérbeadó székhelyén lévő emeleti 

közösségi térben (Stúdió) használhatóak. A VR-eszköz bérlése alkalmanként 1 óra. (60 perc)  

A bérleti díjat a bérlő a bérleti szerződés megkötésekor a bérbeadó által üzemeltetett 

TISZApART MOZI pénztárában készpénzben, vagy bankkártyával köteles megfizetni számla 

ellenében. Számla kiállítása iránti igényt a bérlő közvetlenül a fizetést megelőzően köteles 

jelezni a bérbeadó képviselője részére.  

V.3. Otthoni bérlés esetén:  

A bérbeadó a megrendelés visszaigazolásának megfelelően a megrendelt VR-eszközöket a 

megrendelésben feltüntetett címre szállítja.  

Otthoni bérlés esetén a bérlet tárgyát képező szolgáltatáscsomag  Szolnok Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén  belül magába foglalja a házhoz szállítás díját is, azonban Szolnok 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívüli helyszín esetén a bérlő a bérleti díjon felül 

az ÁSZF 1. sz. mellékletében meghatározott házhoz szállítási felárat is köteles megfizetni 

személyesen leadott megrendelés esetén a helyszínen a megrendelés visszaigazolásával 

egyidejűleg, elektronikus úton (e-mailben leadott) megrendelés esetén a megrendelés 

visszaigazolását követő 4 órán belül.  

Amennyiben a megrendelő az általa megadott elérhetőségeken nem érhető el, és a 

megrendelésben megadott időpontban és helyen nem tartózkodik a címen, úgy a bérleti 

szerződés teljesítettnek minősül, és a bérleti díjat a bérbeadó a bérlő részére nem fizeti vissza.  

VI. Bérleti szerződés időtartamának módosítása, a bérleti szerződés megszűnése: 

A bérleti szerződés a bérleti szerződésben meghatározott időtartam elteltével szűnik meg.  

Amennyiben a bérlő a bérlet időtartamának lejártát követően a bérlet időtartamát meg kívánja 

hosszabbítani, úgy erre irányuló szándékát mind a helyszíni, mind az otthoni bérlés esetén az 

animátor részére köteles jelezni. A bérlet meghosszabbításának időtartama 1 vagy 2 óra lehet. 

A bérlet meghosszabbítása esetén a bérleti díj fizetése helyszíni bérlés során a TISZApART 

MOZI pénztárban, otthoni bérlés esetén a meghosszabbított bérlet díjának megfizetését a 

bérlőnek a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó megállapodás aláírásával 

egyidejűleg animátor részére készpénzben kell teljesíteni, melyről a bérlő képviselője bevételi 

pénztárbizonylatot állít ki.  

A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a birtokában lévő VR-eszközt 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó képviselője részére visszaadni, 

mely állapotot a bérbeadó képviselője a visszaadáskor ellenőriz. A rendeltetésszerű állapotban 

visszaadott eszközről a bérbeadó visszavételi nyilatkozatot ad ki a bérlő részére.  
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Amennyiben a bérbeadó az ellenőrzés során megállapítja, hogy a bérlet időtartama alatt a VR-

eszköz meghibásodott és a meghibásodás a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, 

a visszaadáskor a bérlő jelenlétében ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a 

meghibásodás okát, és a hibával kapcsolatos valamennyi észrevételt rögzítenek. Amennyiben 

a VR-eszköz megjavítása során bebizonyosodik, hogy a VR-eszköz meghibásodása a bérleti 

időtartam alatt a bérlő nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, úgy a bérlő az 

eszközben okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

VII. Adatvédelem, tájékoztatás:  

A bérbeadó a megrendelés és a bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan birtokába kerülő 

személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. tagállamokra közvetlen 

hatállyal bíró rendelete (GDPR rendelet), továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok és a 

bérbeadó honlapján közzétett adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az 

érintett (bérlő) hozzájárulása alapján a bérbeadó a bérleti szerződésből eredő jogainak 

gyakorlása érdekében kezeli.  

A Bérbeadó személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi szabályzata bérbeadó 

honlapján a https://www.tiszamozi.hu/Docs/AdatkezelesiTajekoztato/TiszaMozi-

AdatkezelesiTajekoztato.pdf link alatt érhető el. 

VIII. Vegyes rendelkezések:  

Jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokra, az ÁSZF értelmezésére a magyar jog irányadó. 

Ha a Ptk-ban meghatározott érvénytelenségi ok az ÁSZF meghatározott részét érinti, az 

érvénytelenség jogkövetkezményeit kizárólag az ÁSZF ezen részére kell alkalmazni. 

A bérleti szerződés teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek peren kívüli egyeztetés lefolytatni. 

Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben bármelyik fél 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény általános rendelkezései szerinti 

hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.  

Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések 2021. március 01 napjától a bérbeadó honlapján 

történő közzétételtől, a módosításig vagy visszavonásig hatályosak.  
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VR-ÁSZF I. sz. melléklete:  

Helyszíni bérlés esetén a bérleti díj: 3000.- Ft/fő/óra 

Otthoni bérlés esetén:  

VR Kóstoló Csomag: 

-Maximálisan 10 db. szemüveg (Oculus Quest) + szoftver rendelhető 

-A csomag díja tartalmaz egy animátort, aki végig jelen marad, segít. 

-Házhozszállítás esetén 2 óra (120 perc) határozott időtartamra szól a csomag.  

A bérleti díj: 9.000.- Ft  egy db. szemüveg plusz 7.000.- Ft minden további szemüveg 

VR Party Csomag: 

-Maximálisan 10 db. szemüveg (Oculus Quest) rendelhető 

-A csomag díja tartalmaz egy animátort, aki végig jelen marad, segít. 

-Házhozszállítás esetén 4 órás időtartamra szól a csomag, az eszközök töltési ideje ebben a 4 

órában benne van. 

A bérleti díj: 13.000.- Ft egy db. szemüveg plusz 7000.- Ft minden további szemüveg 

Otthoni bérlés esetén Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívüli házhoz 

szállítása díja 45 Ft/km  

A bérbeadó székhelye és a megadott cím közötti pontos távolság meghatározása GPS 

koordináták alapján történik.  

 

       Tisza Mozi Kft 


