
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Előfizetési Szerződés

az EGZATIK Szakkiadó Kft  elektronikus szolgáltatásainak igénybevételére  és  a  szabalyzat.com
alkalmazás felhasználási jogára.

1. Értelmező rendelkezések
1.1. Szolgáltató: EGZATIK Szakkiadó Kft.

 székhely:  1146  Budapest,  Abonyi  utca  6.  fszt.  3.;  adószám:  12526972-2-42;
cégjegyzékszám: 01 09 193013; e-mail: zatik@egzatik.hu; képviselő: Zatik László. 
1.2.Előfizető:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem rendelkező
szervezet, (jogalany) amely Előfizetési Szerződést köt a Szolgáltatóval a szabalyzat.com alkalmazás
és Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére. A továbbiakban Előfizető alatt a
tényleges jogszerű használót is érteni kell. 
1.3. Regisztrált: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki regisztráció útján került a Szolgáltató nyilvántartásába.
1.4. Számlafizető: Előfizetési Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Előfizető, egyéb esetben
az Előfizetési Szerződésben számlafizetőként megjelölt szerződő fél. 
1.5.  Szabalyzat.com:  Szolgáltató  kizárólagos  tulajdonát  képező,  szerzői  jogi  és  egyéb  szellemi
alkotásokra  vonatkozó  jogszabályok  védelme  alatt  álló  elektronikus  dokumentumszerkesztő
alkalmazás és weboldal. 
1.6.  Szolgáltatás:  Jelen  szerződés  1.5.  pontjában  megjelölt,  a  szabalyzat.com
dokumentumszerkesztő alkalmazás jelen szerződésben korlátozott felhasználási jogosultságának és
az  alkalmazáshoz  kapcsolódó  elektronikus  szolgáltatások  –  hírlevél,  tartalomkezelés  -
igénybevételének biztosítása.
1.7. Weboldal: www.szabalyzat.com
1.8.  Megrendelőlap:  olyan  elektronikus  dokumentum,  amellyel  az  Előfizető  megrendeli  a
Szolgáltatótól a Szolgáltatást. A megrendelőlapon meghatározásra kerül többek között az Előfizető /
Számlafizető azonosító adatai; a kiválasztott szolgáltatás fajtája, mennyisége, a hozzáférés módja;
az előfizetési szerződés időtartama; az előfizetési díj, a fizetési gyakoriság.
1.9. Előfizetési időszak: Az előfizetés naptári évre vonatkozik, december 31. napján jár le.
1.10. Előfizetési Díj: a Szolgáltatás igénybevételének biztosításáért a Szolgáltatónak fizetendő díj,
amely a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek. 
1.11. ÁSZF: jelen dokumentum által rögzített Általános Szerződési Feltételek.

2. A szerződés tárgyi terjedelme

2.1.  A szolgáltatás alapját képező szabalyzat.com alkalmazás, a weboldal az ezekhez kapcsolódó
írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi joga a Szolgáltatót illeti meg.
Felek megállapodása alapján Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad Előfizetőnek a
www.szabalyzat.com  elnevezésű  weboldalba  integrált  alkalmazás  használatára  –  továbbiakban:
www.szabalyzat.com. Ezen használati engedély keretében Előfizető a saját, a tulajdonában álló, az
általa képviselt gazdálkodó szervezetek, illetve az Előfizetővel, vagy az általa képviselt gazdálkodó
szervezettel  számviteli-,  könyvelési  megbízási  jogviszonyban álló  gazdálkodó szervezetek cégre
adaptált számviteli-, és egyéb szabályzatainak elkészítésére kap jogosultságot. 
2.2. Felek lerögzítik, hogy Szolgáltató Előfizető részére saját célú felhasználási engedélyt ad az
Előfizető  saját  jogszerű  tevékenysége  végzésére,  a  szükséges  és  indokolt  mértékben,  amely
keretében  az  adatbázis  tartalmához  való  jogszerű  hozzáféréshez  és  annak  rendeltetésszerű
felhasználásához  szükséges  cselekményeket  elvégezheti,  azonban  ezen  tevékenység  keretein
túlmenően tilos  az alkalmazás Előfizető részéről  üzleti célra történő felhasználása. 
2.2.1.Tilos az alkalmazással elkészített szabályzatok Előfizető általi értékesítése.



2.2.2.  Tilos  a  szabalyzat.com alkalmazás  és  a  hozzá  kapcsolódó  szolgáltatások,  az  abból  nyert
adatok terjesztése (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog
átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás); 
2.2.3. Tilos az adatbázis egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá
tilos  az  adatbázis  akár  jelentéktelen  részét  ismételten  és  rendszeresen  kimásolni,  illetve
újrahasznosítani, ha az sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja a
Szolgáltató jogos érdekeit.
2.2.4.  Tilos  a  Szolgáltatóval  azonos  vagy  ahhoz  hasonló  üzleti  tevékenység  végzése  a
szabalyzat.com  alkalmazás  felhasználási  jogának,  illetve  a  kapcsolódó  szolgáltatások  akár
jelentéktelen  része  vagy  a  Szolgáltatás  útján  nyert  azonos  jellegű  adatok  és  információk
felhasználásával. 
Tilos a szabalyzat.com alkalmazást és a kapcsolódó szolgáltatásokat oly módon használni, amely a
Szolgáltató szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. 
2.3.  Előfizető  az  Előfizetési  díj  megfizetését  követően,  az  előfizetési  időn  belül  jogosult  a
szabalyzat.com és a kapcsolódó szolgáltatások használatára. Szolgáltatót az Előfizető által tévesen
és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Regisztrált, illetőleg
az Előfizető  a  jelszavát  elfelejti,  vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható  okból  hozzáférhetővé  válik.  A  Szolgáltató  minden  regisztrációt  egy  önálló  jogi
személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatását a Regisztrált a bejelentkezés után,
a  „Saját  fiók”-ban  kezdeményezheti.  (Amennyiben  előfizetésre  nem  került  sor,  a  regisztráló
személy ugyanitt kezdeményezheti a regisztráció megszüntetését.) 
Az Előfizető köteles betartani az Előfizetési  Szerződés, valamint a Szolgáltatás igénybevételére,
használatára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. 

3. Az előfizetési szerződés létrejötte, időtartama, módosítása és megszűnése

3.1. Az előfizetési szerződés a weboldalon elérhető elektronikus megrendelőlapon az Előfizető által
megadott  adatok  a  Szolgáltató  általi  rögzítését  követően  jön  létre  az  alábbiak  szerint.  A
„Megrendelés” gombra kattintással kerül sor az előfizetésre.
3.2.  Szolgáltató  az  Előfizető  megrendelését  (ajánlatát)  külön  elfogadó  e-mail  útján  fogadja  el,
melyben az Előfizetőt tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről. 
Mindettől függetlenül az Előfizetési Szerződés létrejön a Szolgáltatás használatának megkezdésével
is, amely magatartás az Előfizető vagy az Előfizetőnek nem minősülő személy részéről az ÁSZF
elfogadására irányuló ráutaló magatartásnak mint jognyilatkozatnak minősül.
3.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bárminemű módosítására. 
3.4.  A Szolgáltató – a  szerződési  szabadság elve alapján  – fenntartja  a  jogát  arra,  hogy üzleti,
gazdasági, pénzügyi és egyéb lényeges jogi érdekei megóvása érdekében egyes jogalanyokkal az
Előfizetési Szerződés megkötését megtagadja, illetve a létrejött Előfizetési Szerződéstől elálljon. 
3.5.  A Szolgáltatás  nyújtás  megkezdésének  feltétele  az  előfizetési  díj  előzetes  megfizetése.  A
Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét az ügyviteli, adminisztrációs és technikai
feladatai ellátását követően az Előfizetési Díj teljesítésétől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon
belül  biztosítja  az  Előfizető  számára.  Ennek  megfelelően  Szolgáltató  a  szabalyzat.com
alkalmazáshoz  (tartalomhoz)  való  hozzáférést,  annak  használatát  abban  az  esetben  biztosítja
Előfizető részére, ha a tárgyévi előfizetési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének Előfizető
eleget tett.
3.6.  Az  Előfizetési  Szerződés  bármely  okból  történő  megszűnésével  egyidejűleg  a  Szolgáltató
megszünteti a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Ezen rendelkezés értelmében az előfizetés
megszűnését követően Előfizető felhasználói fiókja törlésre kerül.
3.7.  Szolgáltató az Előfizető adatait  és  az előfizető által  elkészített  cégre adaptált  szabályzatok
adatait az előfizetés megszűnését követően nem tárolja. Előfizető ezen rendelkezéseket tudomásul
veszi. 



4. Az Előfizetési Szerződés időtartama, a szerződés megszüntetése 

4.1.  Az  Előfizetési  Szerződés  a  Megrendelőlapon  az  „Előfizetési  Időszak”  pontban  megjelölt
határozott  időtartamra  jön  létre,  amely  a  megrendeléstől  a  tárgyév  december  31.  napjáig  -
fordulónap  -  tart.  A  fordulónap  elteltével,  valamint  ezt  követően  évente  minden  további
nyilatkozattétel  nélkül  az  előfizetési  szerződés  automatikusan  meghosszabbodik  újabb  1  (egy)
évvel, amennyiben a felek valamelyike azt a Fordulónapot megelőzően a 4.2. pontban foglaltak
szerint nem mondja fel. Az Előfizetési Szerződés felmondásának elmaradását a felek kifejezetten az
Előfizetési  Szerződés  hatályának  fenntartására  irányuló  szándékot  kifejező  jognyilatkozatként
értékelik. 
4.2. Az Előfizetési Szerződést írásban lehet felmondani a Fordulónapot megelőző napra, úgy hogy a
felmondás legkésőbb 30 (harminc)  nappal  a Fordulónap előtt  kézbesítésre  kerüljön a  másik fél
részére. Ennek megfelelően az előfizetést az Előfizető jogosult a Szolgáltatóhoz a tárgyév november
30. napjáig beérkezett felmondás útján megszüntetni. 
4.3.  Bármelyik  fél  jogosult  a  másik  félhez  intézett  írásbeli  nyilatkozattal,  azonnali  hatállyal
felmondani az Előfizetési Szerződést, amennyiben a másik fél bizonyítható módon 
a) szándékos vagy súlyos szerződésszegést / jogszabálysértést követ el;
b)  szerződésszegést  vagy  jogszabálysértést  követ  el  és  az  e  tényről  kapott  írásbeli  felszólítás
ellenére a szerződésellenes vagy jogszabálysértő magatartással nem hagy fel haladéktalanul, avagy
ismételten  elköveti  azt,  illetve  a  magatartása  következményét  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az
írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül nem orvosolja. 
4.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen – de nem kizárólag – a 6.3.,6.4.,6.5., 6.6., 5.10.
pontokban  foglalt  rendelkezések  megsértése.  A  6.3.,6.4.,6.5.,6.6.  pont  megsértése  esetén  az
Előfizető jogsértésenként 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató
részére.  Az 5.10. pont Előfizető általi  megsértése esetén Előfizetőnek 300.000. Ft kötbérfizetési
kötelezettség keletkezik másolt, vagy jelentős mértékben azonos felhasznált oldalanként. 
4.5.  A  felmondási  jog  gyakorlása  a  Szolgáltatónak  az  Előfizetővel  szemben  fennálló  egyéb
igényeinek érvényesítését nem érinti. 
4.6.  Azok  az  Előfizetési  Szerződés  alapján  fennálló  jogok  és  kötelezettségek,  amelyeknek
természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a szellemi alkotásokra
vonatkozó rendelkezésekre, az Előfizetési Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

5. Az Előfizető elállási jogával kapcsolatos tájékoztatás

5.1.  Szolgáltató  tájékoztatja  Előfizetőt,  hogy  a  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  értelmében  a
vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől  (termék átvételétől)  számított  14
napon belül.  A vásárló elállási  jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján,  illetőleg a
45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  2.  számú  mellékletében  található  nyilatkozat-minta
felhasználásával gyakorolhatja.
5.2. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014.
Korm.  rendelet  29.  §-ában  foglaltak  esetén,  így  különösen  -  olyan  nem  előre  gyártott  termék
esetében,  amelyet  a  vásárló  utasítása alapján vagy kifejezett  kérésére állítottak elő,  vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak; - a nem tárgyi adathordozón
nyújtott  digitális  adattartalom  tekintetében,  ha  a  Szolgáltató  a  vásárló  kifejezett,  előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott
annak tudomásul  vételéről,  hogy a  teljesítés  megkezdését  követően elveszíti  elállási/felmondási
jogát.
5.3.  Előfizető kijelenti,  hogy az előfizetési  díj  megfizetését  követően a  Szolgáltató teljesítésébe
előzetesen beleegyezik, egyúttal előfizető tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet
29.§ m) pontja alapján a Szolgáltató teljesítésének (a szabalyzat.com alkalmazás jelen szerződésben



meghatározottak  szerint  Előfizető  részére  elektronikus  úton  hozzáférhetővé  tétele)  megkezdését
követően elállási jogát nem gyakorolhatja. 

5.10. A szabalyzat.com alkalmazás szerzői joga Szolgáltatót illeti. A Szolgáltató engedélye nélkül
tilos  a  szabalyzat.com  alkalmazásban  megjelenő  bármely  anyag  nyomtatott,  vagy  elektronikus
formában történő közzététele, vagy forgalomba hozatala. A szabalyzat.com adatbázisában található
bármely tartalom forrás és szerző megjelölése nélküli, a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélküli
utánközlésének,  felhasználásának  esetén  a  jogsértő  személy  kötbért  köteles  fizetni,  melynek
mértéke  300.000.-  Ft  másolt,  felhasznált  oldalanként.  A  szabalyzat.com  szöveges  és  képi
tartalmának, változatlan, illetőleg jelentős mértékben azonos átvétele és felhasználása a Szolgáltató
írásbeli  hozzájárulása hiányában tilos és a Szolgáltató kötbérkövetelését alapozza meg, melynek
mértéke a  fentiekben meghatározott,  azaz 300.000.-  Ft  másolt,  vagy jelentős  mértékben azonos
felhasznált  oldalanként.  Jelentős  mértékben  azonos  az  az  oldal,  amelynek  szövege,  képi
megjelenítése a szabalyzat.com adatbázisában szereplő, szerzői jog által védett tartalommal több
mint  60%-ban  megegyező,  figyelembe  véve  a  szöveg,  képi  megjelenítés  struktúráját,  az  átvett
szavakat, kifejezéseket. Másolt oldalnak tekintendő a tartalom azon felhasználása, amikor a jogtalan
felhasználó  egy  bekezdést  változatlan  formában  vesz  át.  A szabalyzat.com alkalmazás  tartalmi
elemeit képező iratminták és nyomtatványok saját, nem üzleti célú, szakmai célú felhasználása az
Előfizetőt megilleti.

6. A Szolgáltatás használatának keretei

6.1.  A használati  jog  korlátozott,  másnak  át  nem  engedhető.  Korlátozott,  mert  Szolgáltató  a
szabalyzat.com alkalmazás használatát csak az előfizetési szerződésben meghatározott, korlátozott
számú felhasználónak engedélyezi. A használati jog kizárólag a regisztrált Előfizetőt illeti meg.
6.2.  A Szolgáltató  által  Előfizető  részére  engedélyezett  használati  jog  nem foglalja  magában  a
tulajdonjogot,  mely  a  szabalyzat.com  alkalmazásra  vonatkozó  minden  egyéb  jogosultsággal
egyetemben Szolgáltatót illeti. Szolgáltató minden jogot fenntart. A szabalyzat.com a szerzői jog és
a  nemzetközi  szerzői  jogi  egyezmények,  valamint  egyéb,  a  szellemi  alkotásokra  vonatkozó
jogszabályok védelme alatt áll. Előfizető felelős az általa, vagy megbízottja által elkövetett minden
olyan cselekményért, mely a szabalyzat.com jogosulatlan felhasználásának tekinthető.
6.3. Amennyiben Előfizető tudomást szerez az általa törvényes jogcímen használt szabalyzat.com
bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak azonnali megszüntetése
érdekében. A jogosulatlan felhasználás megakadályozására való törekvés eredménytelensége esetén
Előfizető köteles erről a tényről Szolgáltatót írásban haladéktalanul értesíteni.
6.4.  A szabalyzat.com  jelen  szerződésben  meghatározottak  szerinti  felhasználási  jogosultságát
Előfizető nem adhatja tovább harmadik személynek, valamint nem másolhatja, csupán biztonsági,
illetve archiválási célból készíthet róla részleges vagy teljes másolatot.
6.5.  Előfizető  a  szabalyzat.com alkalmazást  nem veheti,  illetve  nem adhatja  kölcsönbe,  bérbe,
lízingbe, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe.
6.6.  Előfizető  köteles  tartózkodni  a  szabalyzat.com  szoftverkódjának  visszafejtésétől.  Ezen
túlmenően tilos azt:
a, módosítani, vagy átalakítására előkészületet tenni, 
b, megfelelő használati jog nélkül internetes vagy intranetes rendszerben használni, 
c, belső felépítésének feltárását célzó elemzésnek alávetni.

7. A szerződéses ellenérték

7.1. A szolgáltatás  ellenértékét a megrendelőlapon található árjegyzék tartalmazza. Amennyiben a
Szolgáltató  minden  gondossága  ellenére  hibás  ár  kerül  feltüntetésre  a  Weboldalon,  különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék 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  szabalyzat.com  felhasználását  engedélyezni,  hanem  tájékoztatja
Előfizetőt  a  használati  jog  valós  ellenértékéről,  amelynek  ismeretében  az  elállhat  vásárlási
szándékától. 

8. Fizetési feltételek

8.1. Az Előfizetési Díj előre egy összegben fizetendő.
8.2. A Szolgáltató számlát állít ki az Előfizetési Díjról. 
8.3. Az Előfizetési Díj évente az Előfizetési Szerződés hatálybalépését követő első Fordulónappal
legfeljebb  a  KSH  által  a  Fordulónapot  megelőző  hónapban  közzétett,  a  megelőző  egy  évre
vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelkedik.
8.4.  A számla  kiállítása  papír  alapon,  vagy  –  a  felek  erre  vonatkozó  megállapodása  esetén  –
elektronikus úton történik.
8.5. Az Előfizető  az Előfizetési díjat az OTP Simple alkalmazás keretében bankkártyával történő
fizetés  útján  egyenlíti  ki.  Előfizető  a  szolgáltatási  díj  kiegyenlítését  követően  megkezdheti  a
szabalyzat.com  alkalmazás  használatát,  melyet  a  Szolgáltató  elektronikus  formában  tesz
hozzáférhetővé az Előfizető részére. 
8.6.  Előfizető  kifejezett  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az  első  előfizetési  időszakot
(megrendeléstől  december  31-i  fordulónapig  terjedő  időszak)  követő  évi  Előfizetési  díjat  a
Szolgáltató  automatikusan  beszedje  az  Előfizető  által  megadott  bankszámlaszámról.  Felek  a
szerződés  jelen  pontjában  is  lerögzítik,  hogy jelen  szerződés  4.2.  pontja  alapján  az  Előfizetési
Szerződést  írásban  lehet  felmondani  a  Fordulónapot  megelőző  napra,  úgy  hogy  a  felmondás
legkésőbb 30 (harminc) nappal a Fordulónap előtt kézbesítésre kerüljön a másik fél részére. 
8.7.  Az  Előfizetési  Szerződés  felmondásának  elmaradását  a  felek  kifejezetten  az  Előfizetési
Szerződés  hatályának fenntartására irányuló  szándékot  kifejező és  az Előfizetési  Díj  fentiekben
részletezett beszedési megbízás útján történő megfizetésére irányuló magatartásként értékelik.
8.8. Előfizető kijelenti, hogy a 8.6. pontban foglalt rendelkezést megértette.
8.8. A beszedési megbízás teljesítéséhez szükséges jogosultságokkal ezen rendelkezés értelmében
Előfizető felhatalmazza Szolgáltatót.
8.9. Amennyiben a Számlafizető az Előfizetőtől eltérő személy, úgy a Számlafizető és az Előfizető
kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy az Előfizetési Szerződésből eredően a Szolgáltató felé
fennálló,  bármelyiküket  terhelő  valamennyi  fizetési  kötelezettség  teljesítéséért  egyetemlegesen
felelnek  (pl.:  Előfizetési  Díj,  késedelmi  kamat,  követelés  behajtásával  kapcsolatos  költség,
kártérítés,  kötbér,  stb.);  amelyre  tekintettel  a  fizetési  kötelezettség  késedelmes  teljesítése  vagy
nemteljesítése esetén a jogkövetkezmények mind az Előfizetővel, mind a Számlafizetővel szemben
beállnak, és a Szolgáltató választhat, hogy a követelését mely kötelezettel szemben érvényesíti.
8.10.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Szolgáltató  a  Szolgáltatás  tekintetében  a  rendelkezésre  állást,  a
Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja az Előfizető
részére,  így  az  Előfizetési  Díj  megfizetésének kötelezettsége  attól  független,  hogy az  Előfizető
ténylegesen igénybe veszi-e a Szolgáltatást vagy sem.
8.11. Az Előfizetési  Díj megfizetése nem hárítható el  azon az alapon, hogy az Előfizető adatok
nélkül  vagy  téves  adatok  alapján  használja  a  szolgáltatást  illetve,  hogy  számára  érdektelen
információkhoz  jutott,  úgyszintén  nem  hárítható  el  a  díjfizetés  illetéktelen  felhasználásra  való
hivatkozással.
8.12. Számlafizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Előfizetési Díj pénzügyi teljesítésével
kapcsolatos adatokat rögzíti,  és ezen adatokat aggregált formában fizetési tapasztalat információ
gyűjtése  és  szolgáltatása  keretében  felhasználhatja,  és  azokat  az  e  szolgáltatást  igénybe  vevők
számára elérhetővé teheti.

9. A Szolgáltatás igénybevétele

9.1. A Szolgáltatás nyújtás megkezdésének feltétele az előfizetési díj előzetes megfizetése.



9.2. A Szolgáltató az online Szolgáltatást interneten történő elérhetőség útján biztosítja, oly módon,
hogy a hozzáférés helyét és idejét az Előfizető egyénileg választja meg.
9.3.  A Szolgáltatás  minden  naptári  nap  00:00-24:00  óra  időintervallumban  érhető  el  azzal  a
megkötéssel,  hogy a  Szolgáltató  a  Szolgáltatás  elérhetősége  tekintetében éves  szinten  99  %-os
rendelkezésre állási időt garantál.
9.4.  A Szolgáltató  –  lehetőség  szerint  előzetes  értesítést  követően – a  hozzáférést  karbantartás,
hibaelhárítás miatt átmenetileg korlátozhatja.
9.5.  A Szolgáltató  a  Szolgáltatás  igénybevételének  lehetőségét  az  ügyviteli,  adminisztrációs  és
technikai  feladatai  ellátását  követően az  Előfizetési  Díj  teljesítésétől  számított  legfeljebb 5 (öt)
munkanapon  belül  biztosítja  az  Előfizető  számára.  Ennek  megfelelően   Szolgáltató  a
szabalyzat.com alkalmazáshoz (tartalomhoz) való hozzáférést, annak használatát abban az esetben
biztosítja Előfizető részére, ha a tárgyévi előfizetési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének
Előfizető eleget tett.
9.6. Az előfizetés megszűnését követően Előfizető felhasználói fiókja törlésre kerül. Szolgáltató az
Előfizető adatait és az előfizető által elkészített cégre adaptált szabályzatok adatait az előfizetés
megszűnését követően nem tárolja. Előfizető ezen rendelkezéseket tudomásul veszi. 
9.7.  Az  ÁSZF megváltozásáról  Szolgáltató  Előfizetőnek  az  előfizetői  fiókban  megadott  e-mail
címére tájékoztatást küld.
9.8. Az előfizetői fiókban megadott adatok helyességéért az Előfizető felel.
9.9.  Előfizető  a  felmondást  és  fiókja  törlését  követően  létesített  ismételt  előfizetés  esetén  a
rendszerbe lépési díj megfizetésére köteles.

10. Terméktámogatás

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az esetlegesen felmerülő technikai és használati
problémák megoldásához telefonos terméktámogatást biztosít, melyet Előfizető a (06 42) 283 570-
es telefonszámon vehet igénybe. 
10.2.  Kivételesen bonyolult  esetben Szolgáltató személyes  terméktámogatást  is  nyújthat,  egyedi
elbírálás alapján. A terméktámogatás igénybe vehető előfizetés esetén az előfizetés időtartama alatt.

11. Jogszavatosság

11.1. Szolgáltató a szabalyzat.com alkalmazást mint saját szellemi termékét jogosult forgalmazni,
arra harmadik személy jogot nem szerzett, és nincs olyan jogosultság, amely a szabalyzat.com jelen
szerződésben meghatározott feltételek szerinti felhasználását kizárná, vagy korlátozná.

12. Szerződésszegés

12.1.  Ezen  szerződés  bármely  pontjának  Előfizető  által  történő  megszegése  magával  vonja  a
használati jog azonnali megszűnését és kártérítési kötelezettség keletkezését. 

13. Korlátozott felelősség

13.1.  Szolgáltató  nem  vállal  felelősséget  semmilyen  közvetett  vagy  közvetlen  kárért,  mely  a
szabalyzat.com alkalmazás használatából, az abban előforduló szöveghibákból, a szövegek téves
interpretációjából, vagy a szabalyzat.com szoftverének hibás működéséből ered.
13.2.  A  Szolgáltató  tevékenysége  nem  képezhet  hivatkozási  alapot  sem  hatósági,  sem  más
eljárásban amelynek tárgya Előfizető számviteli szabályzatok elkészítésével kapcsolatos törvényi
kötelezettségének nem teljesítése, illetve nem megfelelő teljesítése.
13.3. Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik. A Szolgáltatónak jelen
szerződés bármely pontja alapján támasztható felelőssége minden esetben legfeljebb az Előfizető
által a termékért vagy termékekért fizetett licencdíj összeghatáráig terjed.



13.4.  Szolgáltató  nem  garantálja,  hogy  az  Előfizető  részére  használatba  adott  szabalyzat.com
alkalmazás  teljesen  hibamentesen  vagy  bárminemű  zavar  nélkül  működik,  ill.  hogy  minden
"berendezéssel" és "szoftver konfigurációval" kompatibilis. A biztonságos üzemeltetés érdekében
fontos, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt és a használat során valamennyi utasítást és
tanácsot betartson és a vásárlás előtt számítógépének adatait és a használt, vagy használni kívánt
szoftvereinek jellemzőit mérlegelje.
13.5. Előfizető a  www.szabalyzat.com elnevezésű weboldalt, illetve a szabalyzat.com alkalmazást
kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal,
vagy  bűncselekménnyel  okozott,  továbbá  az  életet,  testi  épséget,  egészséget  megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
13.6.  A Szolgáltató  kizár  minden  felelősséget  a  Weboldal  és  a  szabalyzat.com  használói  által
tanúsított magatartásért.
13.7.  Mind  a  Regisztrált,  mind  az  Előfizető  teljes  mértékben  és  kizárólagosan  felelős  saját
magatartásáért,  Kiadó  ilyen  esetben  teljes  mértékben  együttműködik  az  eljáró  hatóságokkal  a
jogsértések felderítése végett. 
13.8.  A Weboldal  oldalai  olyan  kapcsolódási  pontokat  (linkeket)  tartalmazhatnak,  amely  más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
13.9.  Az  Előfizető  által  a  Weboldal  használata  során  esetlegesen  elérhetővé  tett  tartalmat  a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató
jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
13.10. Előfizető tudomásul veszi, hogy a weboldal és a szabalyzat.com alkalmazás használata során
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a fentiek
használatával  összefüggő  bármely  tevékenység  az  Előfizető  államának  joga  szerint  nem
megengedett, a használatért kizárólag az Előfizetőt terheli a felelősség.

14. Egyéb rendelkezések

14.1 Az Előfizetési Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség
jogkövetkezményeit  csak  ezen  rendelkezésre  kell  alkalmazni,  az  érvénytelenség  az  Előfizetési
Szerződés  többi  részét  nem  érinti.  Az  érvénytelen  rész  helyébe  automatikusan  a  hatályos
jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a felek az Előfizetési Szerződést az érvénytelen
rész nélkül is megkötötték volna.
14.2.  Felek  esetleges  jövőbeni  jogvitájuk  eldöntésére  a  Szolgáltató  székhelye  szerinti  bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben vitájukat békés úton nem tudják rendezni.
14.3. Előfizető a Szolgáltató által átadott szabalyzat.com alkalmazás használatának megkezdésével
jelen szerződés szerződési feltételeit akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek
ismeri el.
14.4.  Előfizető  a  megrendelés  során  megadott  számlázási  adatainak,  mint  ügyféladatoknak  a
Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató számára a
kedvezményes ajánlatairól, akcióiról, hasonló szolgáltatásairól tájékoztatást nyújtson.
14.5. A Regisztrált és az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Előfizető által megadott
postai címre és e-mail címre tájékoztatókat, hírleveleket és egyéb információkat tartalmazó postai
küldeményeket, illetve elektronikus leveleket küldjön.
14.6. Az ÁSZF 2017. november 27-én lép hatályba és az ÁSZF helyébe lépő új általános szerződési
feltételek hatályba lépéséig hatályos.
14.7.  Az ÁSZF a  hatálybalépését  követően létrejött  Előfizetési  Szerződésekre  alkalmazandó.  A
Szolgáltató az ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben
hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét biztosítja a Honlapon.
14.8.  Az  Előfizető  az  Előfizetési  Szerződés  megkötésével  hozzájárul  a  nevének  referenciaként
történő felhasználásához.

http://www.szabalyzat.com/


14.9.  Az  Előfizetési  Szerződés  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a  felek  között  az  Előfizetési
Szerződés  tárgyában  esetleg  korábban  létrejött  bármilyen  írásbeli  vagy  szóbeli  megállapodás;
valamennyi  szokás,  amelynek  alkalmazásában  a  felek  korábban  megegyeztek,  és  valamennyi
gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti, és a jogviszonyukban az
Előfizetési  Szerződésben foglaltak az irányadók, amely a felek valamennyi, általuk lényegesnek
minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza; azzal, hogy az Előfizetési Szerződéssel
érintett üzletágban alkalmazott szokások csak annyiban válnak az Előfizetési Szerződés részévé,
amennyiben arról az Előfizetési Szerződés kifejezetten rendelkezik.
14.10.  Ha  bármelyik  fél  egy  vagy  több  esetben  nem  ragaszkodik  az  Előfizetési  Szerződés
feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve az Előfizetési Szerződésben meghatározott valamely jog,
jogorvoslat  vagy választás gyakorlásához,  illetve követelés érvényesítéséhez,  az nem jelenti  azt,
hogy ugyanannak  a  feltételnek a  jövőbeni  teljesítéséről,  vagy ugyanazon  jog,  jogorvoslat  vagy
választás jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, illetve a követeléstől el fog állni.
14.11.  Az  Előfizetési  Szerződésből  fakadó  vagy  ahhoz  kapcsolódó  bármilyen  jogról  történő
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.12. Az Előfizető a Megrendelőlap Szolgáltatóval történő közlésével kijelenti, hogy
 a) a Megrendelőlap, valamint az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és
azokat kifejezetten elfogadja; 
b) a jogszabályoktól,  a szokásos szerződési gyakorlattól,  valamint  – amennyiben a  felek között
korábban szerződéses jogviszony állt fenn, úgy – a felek között korábban alkalmazott feltételektől
eltérő rendelkezésekről a Szolgáltató külön tájékoztatta,  amely tájékoztatást  megfelelőnek tartja,
mindezen rendelkezéseket megismerte, tudomásul vette, azokat kifejezetten elfogadja; továbbá
c) az Előfizetési Szerződést mindezen rendelkezésekkel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.

Budapest, 2017. november 27.


