
 
Felhasználási Feltételek 

MotiBro klubmenedzsment rendszer 
 

 
 
Jelen Felhasználási Feltételekben kerültek rögzítésre a MotiBro rendszer használatával 
kapcsolatos feltételek, amelyeket Ön a MotiBro rendszerbe történő regisztrációval és 
belépéssel elfogad, a MotiBro rendszer üzemeltetője pedig felhatalmazza Önt a rendszer 
használatára. A rendszerbe történő belépéssel Ön kifejezetten megerősíti, hogy jelen 
Felhasználási Feltételeket elolvasta, az ebben rögzítetteket teljeskörűen megismerte, 
megértette és önmagára nézve kötelezőnek tartja. 
 
Jelen Felhasználási Feltételek a MotiBro rendszer jelenlegi állapotára és bármely jövőbeni 
módosítására vonatkoznak. 
 
Jelen Felhasználási Feltételek a MotiBro rendszer használatának megkezdésével azonnali 
hatállyal éltebe lépnek. Amennyiben Ön nem fogadja el az alábbiakban rögzített feltételeket, 
kérjük, azonnal hagyjon fel a rendszer használatával. 
 
 
 
1. A MotiBro rendszer 
 
A MotiBro rendszer egy klubmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy felhasználói 
(klubvezetők, oktatók, sportolók/tanulók és szüleik) számára könnyebbé tegye a 
sportolásuk/gyakorlásuk/tanulásuk során felmerülő óraszervezési feladatokat, köztük lévő 
kommunikációt. 
 
A rendszer szolgáltatója: 
Szolgáltató: MotiBro Kft. 
Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1. 
Képviselő: Huncsik Péter 
Email: support@motibro.com 
Honlapok: www.motibro.com, www.motibro.eu, www.motibro.hu 
 
 
 
2. Definíciók 

 
Jelen Felhasználási Feltételekben az alábbi definíciókat használjuk: 
„MotiBro”: A MotiBro Kft. által nyújtott klubmenedzsment szoftver. 
 



„MotiBro szolgáltatás” vagy „MotiBro rendszer”: A Felhasználók által használt MotiBro 
klubmenedzsment rendszer, amely a weben érhető el. 
 
„Klub”: Egy klub, amely a MotiBro rendszert használja napi feladatai megkönnyítésére.  
 
„Felhasználó”: Az a személy (így Ön is), aki a MotiBro rendszert használja.  
 
„Felhasználói Szerep”: Egy Felhasználó több felhasználói szereppel is rendelkezhet a MotiBro-
ban (klubvezető, oktató, sportoló/tanuló és szülő). 
 
„Felhasználói Fiók” vagy „Fiók”: a MotiBro-ba a regisztráció, Facebook vagy Google 
felhasználói fiókkal történő belépés során létrejött fiók; 
 
„Felhasználási Feltételek”: Jelen megállapodás és annak bármely jövőbeli módosítása. 
 
„GDPR”: Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679(2016.04.27.) rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
 
 
 
3. Felhasználók és Felhasználói Szerepek 
 
A MotiBro rendszerben a Felhasználók az alábbiakban felsorolt Felhasználói szerepekkel 
rendelkezhetnek. Egy Felhasználóhoz több felhasználói szerep is tartozhat, valamint egyfajta 
Felhasználói szerepből akár több is (kivételt képez ez alól a Klubvezető: egy Felhasználó 
legfeljebb egy Klubban lehet klubvezető). 
 
3.1. Klubvezető 
A Klubvezető feladata a MotiBro rendszerben a klub létrehozása és annak működtetése. A 
klubvezető új oktatókat, sportolókat/tanulókat és szülőket adhat a rendszerhez, valamint eléri 
ezek minden adatát. 
 
3.2. Oktató 
Az oktató menedzseli az általa tartott órákat és a klubvezető által megadott jogosultságok 
alapján eléri a sportolói/tanulói adatokat. Az oktató új sportolókat/tanulókat vehet fel a 
rendszerben. 
 
3.3. Sportoló/Tanuló vagy Végfelhasználó 
A Végfelhasználó elérheti személyes oldalát miután a Klubvezető vagy Oktató a MotiBro-ban 
megadta email címét és a Végfelhasználó ezt az email címet megerősítette a Végfelhasználó 
email címére kapott üzenetben foglaltak alapján. 
 
3.4. Szülő 
A Végfelhasználó kaphat ilyen szerepet, amellyel a Klubvezető vagy Oktató által hozzárendelt 
gyermekei fiókjait tudja kezelni. 
 



4. A MotiBro kötelezettségei 
 
4.1. A MotiBro Szolgáltatás 
A MotiBro mindent megtesz azért, hogy a MotiBro szolgáltatás elérhető legyen a Felhasználók 
felé, kivételt képeznek ez alól azok a külső események és körülmények, amelyekre a MotiBro 
nem rendelkezik ráhatással (például internet rendelkezésre állása). 
 
4.2. Adatvédelem 
A MotiBro megtesz minden tőle elvárhatót a MotiBro rendszerben tárolt valamennyi adat 
védelme érdekében. Ennek keretében a fentiek mellett az esetlegesen előforduló 
hardverhibák, és környezeti katasztrófák okozta adatvesztés elkerülése érdekében a MotiBro-
ban tárolt összes adat 4 napra visszamenőleg minden nap legalább egy alkalommal mentésre 
kerül, amely a MotiBro Adatbázisának egészét tartalmazza a MotiBro Rendszer esetleges 
összeomlása utáni visszaállítás céljából. 
 
4.3. Adatfeldolgozás 
A MotiBro a szolgáltatásának nyújtása során a GDPR rendelkezései szerint adatfeldolgozónak 
minősül, amelynek keretében: 

• személyes adatok feldolgozására csak abban az esetben kerül sor, ha az adatkezelő (az 
adott Klub) vagy a Végfelhasználó a MotiBro rendszerben ezt kezdeményezi. 

• a MotiBro minden tőle elvárhatót megtesz a MotiBro rendszerben tárolt adatok 
biztonsága érdekében. 

• a MotiBro rendszerben rögzített személyes adatokat csak a MotiBro azon munkatársai 
érhetik el, akiknek munkájához ez szükséges, valamint a kezelt adatokkal kapcsolatban 
titoktartást vállaltak. 

• a MotiBro a MotiBro szolgáltatás nyújtása szükség során alvállalkozót vehet igénybe. 
Ennek keretében MotiBro gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a MotiBro által vállalt 
üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik. 

• A jelen szerződés teljesítése során a MotiBro-nak nem kötelezettsége (felelőssége) a 
Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő 
hibakeresés és javítás. 

• A MotiBro a Klubvezető kérése vagy a MotiBro és a Klub között létrejött szerződés 
megszűnése esetén töröl minden a MotiBro rendszerben rögzített személyes adatot 
és visszajuttatja ezt a Klubnak, hacsak az Európai Unió vagy a nemzeti jogszabályok 
másként nem rendelkeznek. 

 
 
5. A Felhasználó kötelezettségei 

 
5.1. Személyes adatok 
A Felhasználó minden szükséges óvintézkedést köteles megtenni személyes adatainak 
biztonsága érdekében. Ennek keretében a Felhasználó kiemelt, de nem kizárólagos felelőssége 
saját jelszavának biztonságos tárolása. Ennek keretében: 

• Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra.  
• Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták a jelszavát, változtassa 

meg azt. 



A fentiek, illetve az ebből eredő károkért (beleértve a MotiBro rendszerén belüli és azon kívüli 
károkat egyaránt) a MotiBro semmilyen felelősséget nem vállal.  
 
5.2. Felhasználási Feltételek 
A MotiBro rendszert használó Klubok feladata annak biztosítása, hogy a Klubhoz tartozó 
Felhasználók megismerjék jelen Felhasználási Feltételeket. 
 
5.3. A MotiBro rendszer kiskorúak általi használata 
 A MotiBro Szolgáltatás használata 16 éves kor felett engedélyezett, illetve e kor alatt abban 
az esetben, ha ehhez a kiskorú Felhasználó szülője vagy gondviselője hozzájárul. Ezeknek a 
hozzájárulásoknak a beszerzése a Klub feladata és kötelezettsége, még a Felhasználó MotiBro 
rendszerbe történő regisztrációját megelőzően. 
 

5.4. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata 
Amennyiben a Felhasználó a MotiBro-t nyilvános helyen (pl. internetkávézóban) használja, a 
rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett, az adatok védelme érdekében 
szükség van a Felhasználó közreműködésére is. 
Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt 
számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani: 

• A bejelentkező képernyőn az „Emlékezzen rám” mezőbe ne tegyen pipát.  
• Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a 

Rendszer használata. 
• A Rendszert a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával 

hagyja el. 
• A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását. 

 
 
6. Egyéb feltételek 
6.1. Felelősség kizárása 
A MotiBro alkalmazottai és tulajdonosai nem tudnak és nem vállalnak felelősséget semmilyen 
a MotiBro rendszerben rögzített óra látogatása során bekövetkezett sérülés, baleset, direkt 
vagy indirekt kár vonatkozásában. Ez a felelősségkizárás kiterjed, de nem kizárólag, az 
alábbiakra: 

• leállás vagy hiba a MotiBro szolgáltatásában, 
• adatvesztés, 
• nem megfelelő vagy veszélyes információ vagy fájl Felhasználó vagy más Felhasználó 

általi felvitele a MotiBro rendszerbe, 
• a MotiBro szolgáltatása nem megfelelő a Felhasználó számára. 

 
6.2. A MotiBro rendszer elérése 
Tilos a MotiBro rendszer elérése bármely más módon, mint amit a MotiBro a MotiBro 
szolgáltatás eléréséhez biztosít. Így tilos kiemelten, de nem kizárólag a MotiBro szolgáltatás 
elérésének megkísérlése bármely automatizált módszerrel (például scriptekkel, botokkal). 
 
 
 



6.3. A MotiBro rendszer karbantartása 
A MotiBro fenntartja a jogot, hogy rövid időszakokra leállítsa szolgáltatását (például 
karbantartási céllal) a Felhasználók értesítése mellett. Amennyiben lehetséges az ilyen 
eseményekről a MotiBro legalább 24 órával korábban értesíti a Felhasználókat. 
 
6.4. A Felhasználási Feltételek módosítása 
A MotiBro fenntartja a jogot, hogy módosítsa vagy megszűntesse a MotiBro szolgáltatást. A 
MotiBro szolgáltatásának leállítása esetén a MotiBro legalább 90 nappal korábban értesíti a 
Felhasználókat. 
 
6.5. A Szolgáltatás megtagadása 
A MotiBro fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármikor, bármely Felhasználónak 
megtagadja a MotiBro szolgáltatás igénybevételét. 
  
6.6. A Szolgáltatás megtagadása 
A MotiBro fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármikor, bármely Felhasználónak 
megtagadja a MotiBro szolgáltatás igénybevételét. 
  
6.7. Érvényessége, érvényesíthetőség, teljesség 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Felhasználási Feltételek bármely részének 
érvénytelenítése nem érvényteleníti annak más részeit, amelyek a továbbiakban is érvényesek 
és kikényszeríthetők maradnak. 
Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. a Polgári 
Törvénykönyv, és valamennyi a Jelen Felhasználási Feltételek kacsolódó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
 
7. Szerzői jogok 
 

A MotiBro szolgáltatás weboldalának és mobil alkalmazásának tartalma (pl.: szöveg, adat, 
videó, audió, kép, a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a MotiBro 
rendelkezésére bocsátott anyagokat – a MotiBro kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak 
– akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására 
kizárólag a MotiBro előzetes írásbeli hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal 
egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez 
a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi 
céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, 
adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A MotiBro szolgáltatás 
weboldalán és mobil alkalmazásában található képeket harmadik személyek csak kifejezett 
engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és 
a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat. 
 
 
 
 



8. A MotiBro szolgáltatás megszűnésének esetei 
 
8.1. A Klub és a MotiBro közt létrejött szerződés megszűnése 
A MotiBro szolgáltatás megszűnik, amennyiben a Klub és a MotiBro közt létrejött szerződés 
megszűntetésre kerül. 
 
8.2. Végfelhasználó által kezdeményezett megszűnés 
A Végfelhasználó bármikor kérheti a MotiBro rendszerben történt adatainak törlését a 
Klubhoz küldött kéréssel. 
 
8.2. MotiBro által kezdeményezett megszűnés 
A MotiBro azonnali hatállyal megszűntetheti jelen szerződést és szolgáltatást a Felhasználó 
irányába, amennyiben a MotiBro megítélése szerint a Felhasználó megszegte a jelen 
Felhasználási Felételekben foglaltakat és/vagy úgy jár vagy járt el, amely negatívan 
befolyásolja a MotiBro által nyújtott szolgáltatás megítélését vagy a MotiBro rendszert 
használó egyéb Felhasználók tevékenységét. 
 
A MotiBro szolgáltatásának megszűnése esetén a MotiBro a Jelen Felhasználási Feltételek 4.3. 
pontjában rögzítettek szerint minden személyes adatot visszaad a Klubnak, valamint ezt 
követően törli ezeket a MotiBro rendszerből. 
 
 
9. Kérdések, észrevételek a MotiBro szolgáltatással kapcsolatban 
 

A MotiBro Szolgáltatással kapcsolatos kérdések és észrevételek esetén a MotiBro 
ügyfélszolgálata az alábbi email címen érhető el: support@motibro.com.  

 


