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Fesztivál WiFi  

Felhasználási Feltételek 

Festival WiFi  

Terms and Conditions 

 

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. („Sziget”) 

– műszaki és technikai lehetőségeitől függően – 

ingyenes vezeték nélküli internetelérést biztosít 

látogatóinak a Sziget Fesztiválon – az alábbi 

feltételekkel („Fesztivál WiFi”). 

 

A Fesztivál WiFi a Sziget Fesztivál területére a K-

hídon, illetve a H-hídon történő belépéssel válik 

elérhetővé, a szolgáltatási térképen megjelölt WiFi 

hozzáférési pontokon. 

/https://cdn2.szigetfestival.com/c80amj/f851/hu/m

edia/2019/07/hun_szolg_terkep.pdf 

 

A Fesztivál WiFi szolgáltatás 2019. augusztus 4. 

18:00 órától 2019. augusztus 14. 06:00 óráig 

érhető el. 

 

A csatlakozáshoz e-mail cím megadása 

szükséges. /Adatai kezeléséről az erre vonatkozó 

(a belépési felületen található linken elérhető) 

Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat./ 

 

A Sziget fenntartja a jogot, hogy bármikor 

megszüntesse vagy felfüggessze a Fesztivál WiFi 

szolgáltatást vagy megváltoztassa a jelen 

Felhasználási Feltételeket. 

 

A Fesztivál WiFi szolgáltatást Ön teljes mértékben 

a saját felelősségére veszi igénybe. 

 

A Sziget nem vállal felelősséget a Fesztivál WiFi 

folyamatos eléréséért és nem tudja ellenőrizni, 

garantálni, hogy bármely szolgáltatás, weboldal 

hiba - vagy vírusmentes legyen. 

 

A Sziget nem tudja ellenőrizni az Ön által a 

szolgáltatáson keresztül továbbított vagy fogadott 

információkat, azokért nem felel. 

 

Hálózati diagnosztika céljából nem vizsgáljuk sem 

a szolgáltatás igénybevételét, sem az Ön által 

küldött vagy kapott információk jellegét. 

 

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (“Sziget”) – 

depending on its technical possibilities – provides 

free wireless internet access to the visitors in the 

area of Sziget Festival, under the following 

conditions (“Festival WiFi”). 

 

Festival WiFi becomes available by entering to the 

area of Sziget Festival through K-bridge and H-

bridge, at the WiFi acces points marked on the 

services map. 

https://cdn2.szigetfestival.com/c80amj/f851/en-

int/media/2019/07/eng_service.pdf 

 

Festival WiFi service is available between 4th 

August 2019 6 PM until 14th August 2019 6 AM. 

 

 

You must need to enter your email address to join. 

/The information on the data management is 

available it in the relevant Privacy Policy (at the link 

found on the login screen)/. 

 

Sziget reserves the right to stop or suspend the 

Festival WiFi service or change the present Terms 

and Conditions anytime. 

 

 

Your use of Festival WiFi service is carried out 

entirely at your own risk. 

 

Sziget has no responsibility for, or control over, that 

you may continuously access Festival WiFi and 

does not guarantee that any services, webpage 

are free from error or virus free. 

 

Sziget has no responsibility for, or control over, the 

information you transmit or receive via the service. 

 

 

We do not examine the use to which you put the 

service or the nature of the information you send or 

receive for the purposes of network diagnostics. 

 

https://cdn2.szigetfestival.com/c80amj/f851/hu/media/2019/07/hun_szolg_terkep.pdf
https://cdn2.szigetfestival.com/c80amj/f851/hu/media/2019/07/hun_szolg_terkep.pdf
https://cdn2.szigetfestival.com/c80amj/f851/en-int/media/2019/07/eng_service.pdf
https://cdn2.szigetfestival.com/c80amj/f851/en-int/media/2019/07/eng_service.pdf
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A Sziget nem garantálja a Fesztivál WiFi 

folyamatos elérhetőségét, sem az információ 

továbbításának vagy fogadásának gyors 

sebességét azon keresztül, ahogyan azt sem, 

hogy a szolgáltatás kompatibilis az Ön eszközével 

vagy bármilyen szoftverével, amelyet használ. 

 

A Sziget ésszerű lépéseket tesz a szolgáltatás 

biztonságának elősegítése érdekében, hogy 

megakadályozza a szolgáltatás által továbbított 

vagy fogadott információkhoz való jogosulatlan 

hozzáférést, azonban nem garantálja azon 

információk biztonságát, amelyeket Ön a 

szolgáltatás segítségével továbbít vagy fogad. 

Javasoljuk, hogy kerülje bármely bizalmas 

információ vagy adat Fesztivál WiFi-n keresztül 

történő elküldését vagy fogadását, ha mégis 

megteszi, ez az Ön  saját felelőssége. 

 

A Fesztivál WiFi fogyasztói használatra hivatott. 

Amennyiben Ön kereskedelmi, üzleti célokra is 

használja, a Sziget kizárja a felelősségét bármely, 

azon keresztül továbbított adatvesztésért vagy az 

adatokkal való visszaélésért, és az ebből eredő 

valamennyi kárért. 

 

A Fesztivál WiFi használatával Ön elfogadja, hogy 

Ön a felelős az információinak védelméért és 

rendelkeznie kell a megfelelően biztonságos, az 

információk és adatok integritását és titkosságát 

biztosító eszközökkel. 

 

A Fesztivál WiFi használata során tilos rágalmazó, 

fenyegető, megfélemlítő vagy zaklatásnak 

minősíthető, valamint obszcén, gyűlöletkeltő, 

pornográf, sértő vagy megalázó képeket 

tartalmazó, másokat nemi, faji, vallási, származási, 

életkori, testi vagy mentális fogyatékosságuk okán 

sértő vagy egyébként jogellenes tartalom küldése 

vagy fogadása. 

 

Szerzői jog által védett zene, video, fotó és más 

tartalom letöltése, feltöltése, másolása, e-mail 

vagy üzenetküldő szolgáltatás útján történő 

fogadása, küldése vagy ilyen tartalom más módon 

történő felhasználása tilos, kivéve, ha annak 

jogosultja annak használatára Önnek 

felhatalmazást adott. 

Sziget cannot guarantee the continuous availability 

of Festival WiFi, neither the fast speed at which 

information may be transmitted or received via the 

service, and neither that the Service will be 

compatible with your device or any software which 

you use. 

 

Sziget takes reasonable steps to ensure the 

security of the service and to prevent unlawful 

access to information transmitted or received using 

the service, however Sziget shall not guarantee the 

security of the information which you may transmit 

or receive when using the service. We recommend 

to avoid using the service to transmit or receive any 

confidential information or data through Festival 

WiFi, and should you choose to do so you do so at 

your own risk. 

 

 

Festival WiFi is intended for consumer use only. In 

the event that you use it for commercial, business 

purposes, Sziget exclude its liability for any loss or 

misuse of your transferred information, and any 

damages may arise of that. 

 

 

When using Festival Wifi you accept that it is your 

responsibility to protect your information and you 

must have adequate security to ensure theintegrity 

and confidentiality of your information and data. 

 

 

When using Festival WiFi you shall not send or 

receive any content which may be defamatory, 

threatening, intimidating, harassing, or contains 

obscene, hateful, pornographic, abusive or 

degrading images of others based on their gender, 

race, religion, origin, age, physical or mental 

disability, or otherwise unlawful. 

 

 

You shall not download, upload, make copy, send, 

receive via e-mail or any messaging service or 

otherwise use music, video, photo, text and other 

content that are copyrighted works, unless the 

owner of such works has authorised its use by you. 
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A Fesztivál WiFi szolgáltatás nem használható 

semmilyen olyan tevékenység folytatására, amely 

bűncselekmény vagy annak megvalósítására 

alkalmas akár Magyarországon, akár a világ 

bármely más államában. A szolgáltatás 

használatával Ön tudomásul veszi, hogy Sziget 

köteles információt szolgáltatni a bűnüldöző és 

kormányzati szerveknek, illetve más 

hatóságoknak, és köteles együttműködni azokkal 

az Ön által folytatott, gyanús vagy feltehetően 

jogellenes tevékenységek kivizsgálása során. 

 

A Sziget jogosult megszüntetni vagy ideiglenesen 

felfüggeszteni a Fesztivál WiFi szolgáltatás 

elérését, amennyiben alapos okkal feltételezhető, 

hogy Ön a használat során a fenti feltételeket 

megsértette. 

 

Ön köteles teljes egészében megtéríteni a Sziget 

minden olyan kárigényét (ideértve harmadik 

személyek igényeit is), amely a Fesztivál WiFi 

szolgáltatásának jogellenes használatával 

felmerült. 

 

You shall not use Festival WiFi service to engage 

in any activity which constitutes or is capable of 

constituting a criminal offence, either in Hungary or 

in any state throughout the world. By using the 

service, You acknowledge that Sziget shall be 

required to provide information to and cooperate 

with law enforcement, governmental agencies and 

other authorities in the investigation of any 

suspected or alleged illegal activity by you. 

 

 

 

Sziget may terminate or temporarily suspend your 

access to the Festival WiFi if it reasonably believes 

that you are in breach of any conditions herein. 

 

 

 

You shall compensate Sziget fully for any damages 

(including third party claims) which may arise in 

relation to the unlawful use of Festival WiFi service. 

   

2019. augusztus 4. /  4th August 2019 

 


