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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

- hatályos 2018. május hó 9. napjától - 

 
A Healzz2 egy felhő alapú, központi adatvédelemmel ellátott, nagy informatikai rendszerekkel kommunikáló, napi 24 
órában rendelkezésre álló modern, egészségügyi információs rendszer (praxistámogató informatikai rendszer). 

1. Szerződő felek 

1.1. A Szolgáltató neve és címe, egyéb adatai  

Cégnév: T&G Health Kft.  
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1.  
Telephely: 6721 Szeged, Bárka u. 1. 
Cégjegyzékszám: 01-09-879970  
Adószám: 13280484-2-41  
Telefonszám: +36 70 4285521 
E-mail cím:  info@healzz2.hu  
Bankszámlaszám: 14100244-76702049-01000008  
Képviseli: Dr. Babai László ügyvezető 

 

1.1.1. A Szolgáltató és szolgáltatás internetes honlapjának címei (későbbiekben együttesen Weboldal)  
www.healzz2.hu 
A szolgáltatást a Partner a szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató által a Partner számára megadott 
domain név, webcím alatt éri el és használhatja.  

1.2. Partner 

A Healzz2 használatára jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval kötelmi jogviszonyba kerülő jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli táraság.  
Partner csak és kizárólag az Egészségügyi Törvény (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) szerinti Egészségügyi 
Szolgáltató lehet. 
 

2. A szolgáltatás tárgya 

1. A szolgáltatás tárgya a www.healzz2.hu Weboldalon található praxistámogató szolgáltatás, mely szolgáltatást a 
Szolgáltató akként biztosítja a Partner részére, hogy a Partner jogosult több szolgáltatást tartalmazó 
szolgáltatáscsomagok, valamint egyedi igényeket kielégítő szolgáltatások közül választani. 

 
2. Partner a Weboldalon elérhető Healzz2 (a továbbiakban: Healzz2) teljes körű, magánrendelésekre optimalizált 

orvosi adminisztrációs rendszer igénybe vételére jogosult. A Healzz2 végigköveti a páciens útját a 
bejelentkezéstől (legyen az online, telefonos, vagy személyes), az adatfelvételen keresztül a kórlapíráson, 
vényíráson, beutalók írásán át a számlázás előkészítéséig. Tervezésénél fogva képes recepció – orvosi rendelő 
működést lekövetni, valamint recepció funkció elhagyásával tökéletesen alkalmas egyéni orvos adminisztrációs 
támogatására is. 

 
3. A Healzz2 továbbá alkalmas SMS és e-mailértesítésre, hírlevélre, laborkommunikáció és EESZT (Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér) kapcsolatra. Amennyiben a Partner a több szolgáltatást tartalmazó 
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szolgáltatáscsomagok közül választ, az adott szolgáltatáscsomag tartamától függően jogosult a Healzz2 rendszer 
funkcióinak használatára. A szolgáltatáscsomagok részletes leírása, ára, és az adott csomaghoz tartozó, Partner 
által elérhető funkciók a Weboldalon kerülnek közzétételre. 

 
4. A Szolgáltató a szolgáltatást határozatlan időre nyújtja a Partner részére. 
 
5. A határozott időtartamú szolgáltatási szerződés megszűnik a határozott időtartama lejártával. Amennyiben a 

Partner a szolgáltatást a határozott időtartama lejártát követően is igénybe kívánja venni, erről írásban értesíti a 
Szolgáltatót.  

 
6. Szolgáltató a szolgáltatás alapfunkcióját egyéni orvos esetén regisztráció útján ingyenesen biztosítja, extra 

szolgáltatások kérése és egyedi megállapodás esetén a díjakat külön szerződésben rögzítik. Szolgáltató a 
szolgáltatás nettó díjait a Weboldalon „Árlista” link alatt teszi közzé 

 
7. Szolgáltató biztosítja, hogy a vényírási, illetve kórlapírási szolgáltatás keretében közvetlenül és kizárólag a 

program igénybe vételével kiállított vények és kórlapok a mindenkori jogszabályoknak alakilag megfelelnek. 
 
8. Partner jogosult a szolgáltatási szerződést bármikor írásban, e-mailben felmondani a 30 napos felmondási idő 

betartásával a felmondással érintett hónap végére. Szolgáltató a Partner felmondása esetén a részére már 
teljesített díjakat nem köteles visszatéríteni.  

 
9. Szolgáltatások típusai: 
 

9.1. Alapszolgáltatások - alapmodul 
 

Az alábbi szolgáltatások tartoznak bele az alapmodulba: 
 

9.1.1. előjegyzési napló 
9.1.2. betegadat adminisztráció 
9.1.3. ambulánslap írás 
9.1.4. vényírás 

 
9.2. További szolgáltatások 

 
A Szolgáltató alapmodulon felüli, további szolgáltatásai: 

 
9.2.1. SMS értesítő modul 
9.2.2. e-mail értesítő modul 
9.2.3. Google naptár összekötés 
9.2.4. rendelő arculatnak megfelelő ambuláns lap fejléc használata 
9.2.5. sablonkezelés 
9.2.6. beutalók, igazolások nyomtatása 
9.2.7. Külső leletek feltöltése 
9.2.8. Online laborillesztés 
9.2.9. pácienselégedettségi kérdőív 
9.2.10. Ügyfélkártya nyomtatás 
9.2.11. hírlevél 
9.2.12. kontrollidőpontban automatikus email 
9.2.13. egyedi beavatkozási törzs kezelés 
9.2.14. egyedi árlista-kezelés 
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9.2.15. páciensek számára online leletmegtekintés* 
9.2.16. páciensek számára előjegyzési időpont módosítás* 
9.2.17. Statisztikák 
9.2.18. OrvostKeresek modul 
9.2.19. vezetői információ modul 
9.2.20. online előjegyzés modul 
9.2.21. rendelőn kívüli elérés orvos számára 
9.2.22. kétlépcsős felhasználó azonosítás SMS-sel (felhasználónként) 

 
Szolgáltató a fent részletezett további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételei megtalálhatóak a 
weboldalon, valamint kapcsolattartón keresztül is egyezteti a Partnerrel. Az ilyen szolgáltatásokra a jelen ÁSZF 
rendelkezései irányadók. 

 
9.3. Egyedi szolgáltatás 

 
A szolgáltatásnak a Partner saját szerverén történő használatára egyedi szabályok vonatkoznak, melyre nézve 
külön egyedi szerződést kötelesek Felek kötni. Külső szerver esetén a Partnernek folyamatos és korlátlan 
hozzáférést kell biztosítania a Szolgáltatónak. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
A Szolgáltató bizonyos esetekben vállal adatkonverziót korábban a Partner által használt egészségügyi 
információs rendszerből, melyre nézve külön egyedi szerződést kötelesek Felek kötni.  

 

3. A szolgáltatás igénybevétele 

3.1. Regisztráció 

1. A Healzz2 ingyenes szolgáltatásait kizárólag regisztrált Partner veheti igénybe. A regisztráció során regisztrációs 
adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, név, cím, adószám és egy jelszó megadásával. A szolgáltatás 
igénybe vételének feltétele a regisztrált Partner általi bejelentkezés és az adott szolgáltatás díjának Szolgáltató 
részére történő maradéktalan megfizetése. 

 
2. A szolgáltatás megrendelése elektronikus úton, a Weboldalon vagy emailen leadott megrendeléssel, illetve 

személyes kapcsolattartón keresztül lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.  
 

3. Amennyiben további kérdés merülne fel Partner részéről a szolgáltatással kapcsolatban, a Szolgáltató fentebb 
megadott e-mail címére küldheti el, és ott kaphat részletes felvilágosítást. Partner a regisztráció során az 
„elfogadom” gombra kattintva az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót 
visszavonhatatlanul magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és kijelenti, hogy azokat elolvasta, tartalmukat 
megértette, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. 

 
4. A regisztrációt Szolgáltató a Partner által megadott e-mail címre történő visszaigazoló levéllel véglegesíti.  
 
5. Partner az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul – 3 munkanapon belül 

– elektronikus módon emailen megküldeni.  
 
6. Szolgáltató jogosult törölni azon regisztrált Partnereket, akik a jelen ÁSZF-ben foglaltakat vagy a jogszabályokat 

bármely módon megsértik különösen azzal, ha más személy jogát vagy jogos érdekét sértik vagy veszélyeztetik, 
vagy más kifogásolható magatartást tanúsítanak. 
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7. Partner köteles biztosítani, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Partneri fiókjához. Visszaélés gyanúja 
esetén Partner köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából, valamint a biztonsági 
intézkedések elmulasztásából eredő kárért kizárólag Partner felelős. 

3.2. Megrendelés 

1. A Partner a Szolgáltatóval egyedi szerződést is köthet, az általa megrendelt szolgáltatáscsomagban foglalt 
funkciók tekintetében jelen ÁSZF-et elfogadva, annak rendelkezései szerint jogosult a Weboldal és a szolgáltatás 
használatára. Egyedi szerződést jelen ÁSZF 2.9.2-es és 2.9.3 pontokban foglaltak esetén köt a Szolgáltató és a 
Partner.  

 
2. Megrendelés, visszaigazolás, a szerződés létrejötte 
 

2.1. Szolgáltató legkésőbb a Partner megrendelésének megérkezését követő 2 munkanapon belül visszaigazoló 
e-mail útján visszaigazolja Partner részére a megrendelés megérkezését. A visszaigazoló e-mail tartalmazza 
az alábbiakat: 

 a Partner nevét,  

 a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését,  

 a megrendelés dátumát,  

 a megrendelt szolgáltatáscsomag díját (átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidőre történő felhívást) 

 a Szolgáltató bankszámlaszámát.  
 
3. A megküldött visszaigazoló e-mail az megrendelés elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és a Partner 

között érvényes szerződés jön létre. A szerződés nyelve a magyar. 
 
4. Szolgáltató kizárja, hogy a Partner megrendelésének megérkezésétől számított 2 munkanapon túl Partnerhez 

érkezett visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak minősüljön. 
 
5. A szolgáltatást Partner a szerződés hatályba lépését követően jogosult igénybe venni. 

3.3. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek 

1. A szolgáltatás díja megfizetésének módja kizárólag banki átutalás azzal, hogy Partner a megrendelt szolgáltatás 
díját a megrendeléstől számított 8 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató fentebb 
megadott számú bankszámlájára. A szolgáltatás igénybevételének alapfeltétele a díj megfizetése. 

 

2. A Szolgáltató a szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása napján vagy azt követő 3 
munkanapon belül elektronikus úton vagy papír alapú számlát állít ki és küld meg Partner részére. Jelen ÁSZF 
elfogadásával a Partner hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát bocsásson ki. 

 
3. A Szolgáltató a szolgáltatás díjának megfizetése után minden hónapban aktiválja a szolgáltatást. E kód 

használatával tudja a Partner használni a szolgáltatást. Késedelem esetén a Szolgáltató felszólítja a Partnert, 
hogy az esedékes számláját rendezze. 8 napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató inaktiválja a szolgáltatást , 
és így a Healzz2 s a Partner számára elérhetetlenné válik. Újraaktiválás csak a számla kiegyenlítése után 
történhet.  

3.4. Átvétel 

1. A szolgáltatás átvétele a szolgáltatás Partner általi első használatával valósul meg, átvételi időpontja a 
szolgáltatás Partner általi első használatának időpontja. 
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2. A szolgáltatás átvételének módja a Healzz2 Partneri Kézikönyv szerint történik, melyet a Szolgáltató a 
Megrendelés visszaigazolásával egy időben megküld a Partner részére.  

3.5. Biztonsági mentés 

1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner Healzz2-ben tárolt adatairól naponta 01:00 és 04:00 között a Healzz2 
elsődleges szerverétől fizikailag elkülönült szerveren biztonsági mentést végez, mely biztonsági mentés hét 
napra visszamenőleg napi mentésként, további három hétig heti mentés formájában tárol. Ezt követően a 
biztonsági mentést a Szolgáltató megsemmisíti. A Partner jelen ÁSZF elfogadásával teljes körű hozzájárulását 
adja a biztonsági mentés készítéséhez.  

3.6. Hiba és hibaelhárítás 

1. Ha a Partner által megrendelt szolgáltatás hibás, és a hiba a szolgáltatás átvételét megelőzően keletkezett, azt a 
Partnernek az átvételt követően 2 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató részére a fent megadott e-mail 
címen.  Ebben az esetben a hibás szolgáltatást a Szolgáltató 8 munkanapon belül a szolgáltatás jellegétől 
függően díjmentesen kijavítja. 

 
2. A Szolgáltató a Weboldalon esetlegesen felmerülő hibákat a saját tesztelési folyamatai, valamint Partneri 

bejelentéseknek megfelelően folyamatosan javítja. A hibás működésből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget. 

 
3. Szolgáltató külön díj ellenében vállalhatja, hogy a Partner érdekkörében felmerült, önhibából nála jelentkező 

hibákat is javítsa. A díjakra a Weboldalon szereplő táblázat irányadó. 
 
4. Szolgáltató eljárása kétféle lehet: ha csak programkezelési, illetve egyéb nem fejlesztői hiba vagy kérdés merül 

fel, akkor a Szolgáltató telefonos support-ot nyújt Partner részére. Ha a hiba, vagy kérdés túlmutat a support-on, 
az fejlesztésnek minősül, amelyre más óradíj és más elbírálás vonatkozik. 

 

4. Felhasználási feltételek 

1. A Weboldal használatának előfeltétele az érvényes regisztráció, mellyel egyidejűleg a Partner jelen Általános 
Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. 

 
2. A Weboldal tartalmához történő hozzáférés a Partnerek számára biztosított a regisztrációt követően, illetve 

regisztrált Partnerek esetén a bejelentkezést követően, azonban bizonyos tartalmak kizárólag díj ellenében 
érhetők el. Partner a regisztráció során köteles pontos és a valóságnak megfelelő adatokat megadni. 

 
3. Partner köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal működésének meghiúsítására vagy 

akadályozására irányul vagy arra alkalmas, valamint amely a szolgáltatás biztonságát zavarja vagy veszélyezteti. 
 
4. Partner a szolgáltatás igénybevétele és a Weboldal használata során köteles betartani a jogszabályok és a jelen 

Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megsértése esetén 
Szolgáltató jogosult a Partner regisztrációját azonnal törölni, valamint a hozzáférését korlátozni, vagy kizárni és 
az eset összes körülményétől függően kártérítési, ill. sérelemdíj iránti igényérvényesítéssel élni.  
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5. Felelősségi szabályok 

1. A Weboldalon közzétett adatok és információk tájékoztató jellegűek. Szolgáltató minden tőle elvárhatót 
megtesz ezen adatok és információk pontosságának és helyességének ellenőrzése és fenntartása érdekében, 
azonban a teljes megfelelőséget nem tudja biztosítani. 

 
2. Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Szolgáltató 

jogszabálysértés észlelése esetén köteles a hatóságokkal együttműködni annak feltárása érdekében. 
 
3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (beleértve, de nem 

kizárólagosan az alábbiakat: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, bármely 
anyagi veszteség), mely a Weboldal használatából vagy esetleges akadályozott működéséből, illetve a 
szolgáltatás igénybevételéből ered, nem érintve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.  

 
4. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Partner igényeit. 
 
5. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felelősségének megállapítása esetén az esetleges kártérítés mértéke 

nem haladhatja meg a Partner által használt szoftver használati jogának ellenértékét. 
 
6. A Weboldal használata feltételezi a Partner részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és 

elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a Partner adatszolgáltatási kötelezettségének megszegésével, hibásan vagy hiányosan megadott 
adatok miatt felmerülő károkért. 

 
7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használata során fellépő működési, illetve tartalmi hibákért vagy 

hiányosságokért, így különösen: 
7.1. működési hiba az internetes hálózatban, amely a Weboldal akadálytalan működését akadályozza, 
7.2. bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, 
7.3. bármely szoftver nem megfelelő működése, 
7.4. bármilyen programhiba vagy technikai hiba következményei. 

 
8. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel 

kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 
 
9. A Partner köteles alkalmazni azokat az eszközöket, melyekkel megvédheti a számítógépén tárolt adatait a 

behatolóktól.  
 
10. Partner elfogadja, hogy a Weboldal használata során a Szolgáltató székhelye szerinti, vonatkozó nemzeti 

jogszabályok rendelkezéseit alkalmazza. A Partner személyes joga szerinti állam szabályai által tiltott használat 
vagy Partner általi jogszabálysértés esetén Szolgáltató nem felel. 

 
11. Partner köteles tájékoztatni Szolgáltatót a Weboldalon közzétett olyan tartalom esetén, mely jogszabályba vagy 

a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik, vagy amelynek valósággal ellentétes voltáról Partner tudomással bír.  Az 
értesítés elmaradásából eredő kárért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 
12. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weboldal tartalmát előzetes értesítés nélkül 

megváltoztassa, a felületét módosítsa.  
 



 

  

2018.05.09. 
 

7 / 8 

 

6. Szellemi tulajdonjogok védelme 

1. Partner tudomásul veszi, hogy a www.healzz2.hu Weboldal és annak teljes tartalma, valamint a Healzz szoftver 
szerzői jogi jogvédelem alatt áll, melyeknek szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató.  

 
2. A Weboldalon szereplő bármely tartalom, illetve a szerzői jogi oltalom által védett szellemi alkotás ezen szerzői 

jogi jogvédelem alá esik, melynek használatára, felhasználásra Partner nem jogosult. Partner kizárólag a 
Weboldal használatával szükségszerűen együtt járó ideiglenes többszörözésre jogosult. A jelen rendelkezés 
megszegéséből eredő károkért Partner felelősséggel tartozik mind a Szolgáltató, mind harmadik személy 
irányába. 

 
3. A Szolgáltató jogosult a www.healzz2.hu Weboldalt más domain név alá áthelyezni. 
 

7. Adatvédelem 

1. Szolgáltató a Partnerek személyes adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően, így Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) szabályainak maradéktalan betartásával, és Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 

2. A Partner által generált egészségügyi adatok a Partner kizárólagos tulajdonát képezik, ezen adatokkal jelen ÁSZF 
rendelkezéseinek betartásával kizárólag a Partner jogosult rendelkezni. A Partner kérésére a mentett adatok 
másolatát külön díjazás ellenében Partner részére átadja.  
 

3. A Szolgáltató a Partner önkéntes hozzájárulásával megadott adatait bizalmasan, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel 
összhangban, Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. A Szolgáltató Adatvédelmi 
Szabályzatát a www.healzz2.hu Weboldalon teszi közzé.  

 

8. A szerződés megszűnése 

1. A Partner regisztrációjának a kérelmére, vagy a szerződésszegést megalapozó szabálysértés miatt történő 
automatikus törlése a szerződés megszűnését eredményezi.  

 
2. A Partner kérelmére történő megszűnés felmondásnak, míg az automatikus törlés a Szolgáltató azonnali hatályú 

felmondásának minősül. Azonnali hatályú felmondás esetén Partner az általa már megfizetett díj arányos 
részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató kártérítés jogcímén igényt tarthat.  

 
3. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően a Partner adatait 8 munkanapig működteti, azt követően a 

hozzáférést törli. Az adatokat a Szolgáltató a Partner részére ezen 8 munkanapon belül a Partner írásos kérésére 
elektronikus formában díjmentesen átadja. Reaktiválás esetén a Szolgáltató külön reaktiválási díjat számol fel. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

1. A jelen ÁSZF 2018. május 9. napján kerül a Szolgáltató által a Weboldalon közzétételre. 
 

2. Az ÁSZF a közzététellel lép hatályba és az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni hatályba lépést követően létrejött 
Szolgáltatási Szerződésre, továbbá a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét megelőzően bármelyik fél által adott 

http://www.healzz2.hu/
http://www.healzz2.hu/
http://www.healzz2.hu/
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ajánlat, illetve annak a másik fél által történő elfogadása, módosított tartalommal történő elfogadása vagy 
visszautasítása vonatkozásában, továbbá az ajánlattételi felhívásra is. 

 
3. Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a 

szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag 
betűvel került megjelölésre. A Partner a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről 
kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja. 

 
4. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et írásban módosítani és a módosítást közzétenni a Weboldalon  
 
5. Az ÁSZF mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja a Partner részére. 
 
6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 

jogszabályok, így különösen az alábbi jogszabályokban foglaltak az irányadóak: 
 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény; 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 
7. Partner tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:25. § rendelkezésétől eltérően az elévülést megszakító körülménynek 

minősítik a Szolgáltatónak a Partner részére szóló fizetési felszólítását. 
 
8. Abban az esetben, ha a bíróság az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, az adott 

rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF más rendelkezéseit, így azok továbbra is érvényben és 
hatályban maradnak. 

 
9. Szolgáltató vezető tisztségviselője tekintetében a Ptk. 6:541 §-ában meghatározott egyetemleges kártérítési 

felelősséget, továbbá a Ptk. 3:118. §-ában meghatározott kártérítési felelősséget Felek kizárják. Partner kijelenti, 
hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a Ptk. 6:541. §-a alapján, valamint a Ptk. 3:118. §-a alapján 
nem érvényesít semmilyen igényt. 

 
10. Nem jelent joglemondást, ha a Szolgáltató a Partnerrel szemben nem gyakorolja a szerződésszegésből eredő 

jogait az ÁSZF megszegése esetén.  
 
11. Partner részéről a Ptk. 6:202.§ szerinti jogátruházás, engedményezés és tartozásvállalás kizárólag a Szolgáltató 

által előzetesen jóváhagyott írásbeli szerződéssel történhet. Engedményezés esetén a Partner köteles hitelt 
érdemlően igazolni az engedményezés jogszerűségét.  

 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. május 09. napjától hatályos.  
 
Kelt: Budapest, 2018. (év) május (hó) 09. (nap)  
 
 


