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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK 
 
kiterjednek a Trexsys Kft. által nyújtott  szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött 
szolgáltatási szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és műszaki 
feltételeinek meghatározását, továbbá a szolgáltatási szerződés módosításának, és 
megszűnésének eseteit. Az általános szerződési feltételektől (továbbiakban: ÁSZF) 
elválaszthatatlan a Szolgáltató weboldalán is közzétett 1. sz. melléklet tartalmazza az egyes 
szolgáltatási csomagok árlistáját. A Szolgáltató az elõfizetõ számára a szolgáltatási 
szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, árlistában meghatározott díjért. A 
Megrendelő a szolgáltatási szerzõdési nyilatkozat aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat. 
 

I. SZERZŐDŐ FELEK 
 
I. KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ (továbbiakban Szolgáltató)  
Szolgáltató: Trexsys Kft (2660, Balassagyarmat, Dózsa út 27.) 
Adószám: 14313185-2-12 
Cégjegyzék száma: Cg.12-09-005626/3 szám 
Főtevékenysége: Egyéb információtechnológiai szolgáltatás 
Bankszámla száma: MKB 10300002-10591626-49020010  
Ügyvezető: Tresó Pál 
Weboldala: http://www.trexsys.hu 
E-mail: info@trexsys.hu  
Telefon: 06-30/682-0598 
 
A Szolgáltató közvetítő Szolgáltatónak minősül a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontja 
alapján. A Szolgáltató szolgáltatási szerződéseit gazdasági, illetve szakmai tevékenysége 
körében köti.  A Szolgáltató magán Megrendelőkkel fogyasztói szolgáltatási szerződést, míg 
az üzleti előfizetőkkel szolgáltatási szerződést köt. 
 

MEGRENDELŐK 
 
Ha mind a magán Megrendelőkre és mind az üzleti Megrendelőkre vonatkozó szabályt rögzít 
az ÁSZF, akkor a Megrendelőre vonatkozó szabály kiterjed mind a magán- és üzleti 
Megrendelőkre.   
  
1.1. Magán Megrendelő fogyasztónak az a cselekvőképes nagykorú természetes személy 

minősül, aki fogyasztóként a gazdasági  vagy szakmai tevékenység körén kívül eső 
célból köti a Szolgáltatóval a szerződést.  A Szolgáltató és a Magán Megrendelő 
egymással fogyasztói szolgáltatást szerződést köt. 
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1.2. A szolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a magán Megrendelő 
fogyasztónak a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel kell rendelkeznie.   

  
1.3. Üzleti Megrendelőnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki gazdasági 

vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból köti a Szolgáltatóval a szerződést. 
Üzleti Megrendelőnek minősül a betéti társaság (Bt), közkereseti társaság (Kkt), 
korlátolt felelősségű társaság (kft), részvénytársaság (Zrt, és a Nyrt). Az állam, a 
helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az 
alapítvány, az állami vállalat, az egyéb állami költségvetési gazdálkodó szerv, a 
szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az 
európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek 
vállalata, a leányvállalat,  a vízgazdálkodási társulat, és az erdőbirtokossági társulat. 
Üzleti Megrendelőnek minősül az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, végrehajtói iroda, 
közjegyző, közjegyzői iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az üzleti Megrendelővel a 
Szolgáltató, akkor köt szolgáltatási szerződést, ha ő a Magyar Köztársaság területén 
bejegyzett székhellyel rendelkezik, és a nevében eljáró személy jogosult az üzleti 
Megrendelő törvényes képviseletére. Ha az üzleti Megrendelő nevében eljáró 
személynek nem lenne törvényes képviseleti joga, akkor az eljárását a Szolgáltató 
megbízás nélküli ügyvitelnek tekinti, amelyért a Ptk 211.§ (1) bekezdésre irányadó 
szabályok szerint a képviselőnek kell felelnie, ha az a szervezet, amelynek nevében 
eljárt a szerződéskötés utóbb nem hagyta jóvá. 

  
2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 
2.1. A Szolgáltató a weboldalán részletes tájékoztatást ad a szerződéskötés menetéről, és 

Megrendelői számára letölthető és előhívható módon hozzáférést biztosít a jelen 
ÁSZF-hez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelő lapokhoz. A 
Szolgáltató technikai lehetőséget biztosít, hogy a Megrendelő az ajánlatát a 
megrendelést megelőzően módosíthassa, vagy visszavonhassa. 

 
2.2. A Szolgáltató weboldalán közzé tett árlisták ajánlattételi felhívásnak minősülnek, 

amelyek elfogadására a Megrendelő tesz ajánlatot. A Megrendelőnek az 
ajánlattételhez szükséges a jelen ÁSZF elfogadásáról szóló szolgáltatási szerződést és 
a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelő lapot a Szolgáltató weblapján a 
valós adataival ki kell töltenie, és a szolgáltatás minőségére vonatkozóan ajánlatát 
meghatároznia. A kitöltött adatokkal együtt ki kell nyomtatni a jelen ÁSZF 
elfogadásáról  szóló szolgáltatási szerződést, és a megrendelő lapot, illetve ha 
szükséges a domain név szolgáltatás igénybevételéhez szükséges meghatalmazást.  

  
2.3. A kinyomtatott szolgáltatási szerződéshez, megrendelő lapot a magán Megrendelő 

aláírásával, üzleti Megrendelő cégszerű aláírásával látja el. A szolgáltatási szerződés 
megkötésének előfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét, vagy 
székhelyét. A szolgáltatási szerződés mellékletét képezi a magán Megrendelők 
esetében a személyazonosító igazolványuk és a lakcímkártyájuk másolata. Az üzleti 
Megrendelőnek a szolgáltatási szerződés megkötéséhez mellékelniük kell a bíróság, 
vagy cégbírósági bejegyző végzés másolatát, és a képviselő aláírási jogosultságának 
igazolásához aláírási címpéldány másolatát. 

 
2.4. Az Megrendelő ajánlatát eljuttathatja személyesen, postán vagy telefaxon a 

Szolgáltató részére. A Megrendelők ajánlati kötöttsége megszűnik az ajánlatnak a 
Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 48 óra után. A Megrendelő 
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megrendelésének elfogadását a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja. Ha 48 órán 
belül nem igazolná vissza a megrendelés elfogadását a Szolgáltató, akkor a 
Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik. 

 
2.5. A Szolgáltató tájékoztatást ad a Megrendelő részére megküldött visszaigazolásban, 

hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot elfogadta, a szerződést iktatta, 
és iktatószámáról. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szolgáltatási 
szerződés a visszaigazolás részére történő megérkezésével érvényesen létrejött. A 
Megrendelőnek a szerződés érvényes létrejöttével beáll a szolgáltatás megfizetésére 
irányuló kötelezettsége.  

 
2.6. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe 

vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek 
nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait a szerződés 
teljesítéséhez szükséges célból kezelni.   

 
2.7. A Szolgáltató az 1992.évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja 

a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat. A 
Szolgáltató azonban  nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek 
annak ellenére következtek be, hogy  ő a tőle elvárható módon technikai és 
szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése 
érdekében. 

 
2.8. A magán Megrendelők jogosultak a szerződés érvényes létrejöttétől számított 8 

napon belül a szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni. A magán Megrendelőnek 
a szolgáltatási szerződéstől történő elállása esetén is köteles, ha megrendelése 
domain név regisztrációjára  irányult a megrendelésével felmerült költségek 
megtérítésére. Az üzleti Megrendelőt nem illeti meg a 8 napos elállási jog. 

  
2.9. A felek a domain név regisztrációt is tartalmazó szolgáltatások esetén a szerződést 

legalább 12 havi időtartamra kötik. Ha a Megrendelő 12 hónapon belül felmondja a 
szolgáltatási szerződést, ez nem mentesíti a 12 hónapra eső szolgáltatási díj 
megfizetése alól.   

 
2.10. A felek a domain név regisztrációt  nem tartalmazó szolgáltatások esetén 12 

hónapnál rövidebb szolgáltatási időszakot csak a szerződéskötést megelőzően 
határozhatnak meg. 

 
3. SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

 
3.1. A Szolgáltató biztosítja szerverének elérhetőségét a megrendelő számára (FTP, 

POP3, MySQL, stb), mely által a megrendelő honlap-állományát a szerverre a bérelt 
tárhelykapacitás erejéig szabadon feltöltheti, valamint a megrendelt e-mail 
postafiók(oka)t rendeltetésszerűen használhatja.    

 
3.2. MySQL tárterület bérlésekor a Szolgáltató figyelemmel kíséri a tárhely-foglaltságot és 

tárhely-túllépés esetén  minden megkezdett MB után az aktuális ártáblázatnak 
megfelelő többletdíjat utólag kiszámlázza.   
 

3.3. A Szolgáltató a jelen szerződésben megadott szolgáltatásokat éves 99%-os 
rendelkezésre állás mellett biztosítja. A rendelkezésre állásba nem tartoznak bele az 
előre bejelentett karbantartások. A Szolgáltató nem felelős azon veszteségekért vagy 
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bármilyen más kárért, amelyet a szolgáltatások esetleges meghibásodása okoz. A 
Szolgáltató kizárja a felelősségét azon szolgáltatási szavatossági kifogások 
vonatkozásában, amelyeket a Megrendelő azon okból állít, hogy 72 órás időtartamon 
belül nem tudott webtárhelyéhez hozzáférni, vagy e-mail levelezését folytatni. 
 

3.4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (egyéb korlátozás hiányában) feltöltött 
információit bármely helyről elérhetővé tegyék a hálózaton. (linkelérhetőség)  

 
3.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra,  hogy a feltöltött honlapok 

hivatkozásait (linkek) saját strukturált honlap-rendszerében elhelyezi. 
 
3.6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF I. számú mellékletében meghatározza a domain név 

regisztráció és webtárhely hosting szolgáltatásainak díjait. A szolgáltató a díjait az 
átlagos fogyasztói igényeket kielégítő szolgáltatás mértéke alapján határozza meg. A 
Szolgáltató az I. sz. mellékletet weboldalán közzéteszi. 

 
3.7. A Szolgáltató köteles a megrendelt  szolgáltatásokat annak megrendeléstől számított 

5 munkanapon belül biztosítani.  Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél 
által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Megrendelő felé. 

 
3.8. A Szolgáltató díjmentesen technikai  támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás 

igénybevételéhez, illetve 8 órás munkaidőben ügyfélszolgálatot tart fenn a felmerült 
technikai problémák kezelésére.    
 
 

3.9. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor meghatározza,hogy éves, vagy havi 
rendszerességgel fizet, illetve meghatározhatja a fizetés formáját, azaz átutalással 
vagy postai befizetési csekk alapján fizet. A Megrendelő által meghatározott fizetési 
rendszeresség és  mód alapján a Szolgáltató az érvényes árlistában megadott díjak 
alapján a Megrendelőt díjbekérővel, vagy számlával felhívja fizetési kötelezettségei 
teljesítésére. A Megrendelőnek a bizonylat alapján 15 napon belül köteles a fizetési 
kötelezettségeit teljesíteni.  Ha a Megrendelő díjbekérőn teljesítette fizetési 
kötelezettségeit,  a Szolgáltató  Áfá-t is tartalmazó számlát állít ki. 

 
3.10. A Megrendelő a részére kibocsátott díjbekérő, vagy számla kézhezvételétől számított 

15 napon belül írásban kifogást emelhet a bizonylat tartalma ellen, ha az eltérne a 
jelen ÁSZF- szerint meghatározott díjaktól. Ha a Megrendelő a fenti határidőn belül 
nem kifogásolja a bizonylatot, ill. fizetési felszólítást, akkor azt elfogadottnak kell 
tekinteni.  

  
3.11. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató 

jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása 
érdekében jogi képviselőjének átadni.  A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel 
szemben fennálló követelését –  annak értesítése mellett- harmadik személy részére 
engedményezni.   
 

3.12. Szolgáltató a szerverein elhelyezett anyagokról, az e-mail postafiókok tartalmáról és 
a működtetett adatbázisokról napi rendszerességgel adatmentést végez, melynek 
tartalmát 6 napra visszamenőleg megőrzi, azt a Megrendelő írásbeli kérésére havi 
egy alkalommal díjmentesen visszaállítja. A Szolgáltatás ingyenes kiegészítő 
szolgáltatásnak tekintendő, így Szolgáltató felelősséget nem vállal a sikertelennek 
bizonyult adatmentésekért, a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy 



Nógrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Cg.12-09-005626/3 szám 

elérhetetlenségéből bekövetkező adatveszteségért. Szolgáltató az adat visszaállítását 
minden esetben  a Megrendelő felelősségére végzi el, így felelősséget nem vállal a 
sikertelen adat visszaállításokért, vagy az így bekövetkezett adatveszteségekért.  
 
 

4. SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGESZTÉSE 
 

4.1. Ha a Megrendelő a havi fizetést választotta, és a részére megküldött díjbekérő 
alapján 30 napon belül nem rendezi tartozását, akkor a Szolgáltató jogosult a 
szolgáltatását felfüggeszteni, és a Megrendelő tárhely-hozzáférését korlátozni.   

  
4.2. Ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás felfüggeszti és a Megrendelőnek 

hozzáférési jogait korlátozza erről a Megrendelőt a weblapon történő figyelmeztetés 
közzétételével haladéktalanul tájékozatja. 

 
4.3. A Szolgáltató 60 napos időtartamra vonatkozóan felfüggeszti a szolgáltatást. Ha a 

Megrendelő rendezi a tartozását, akkor a Szolgáltató a szolgáltatást haladéktalanul 
hozzáférhetővé teszi.  A szolgáltatás visszakapcsolási díja a felfüggesztés után 
minden esetben 2000.-Ft azaz kettőezer forint + AFA. 

  
4.4. A Szolgáltató a  60 napos felfüggesztési időtartam alatt a Megrendelőnek a weblapon 

tárolt anyagait megőrzi. A Megrendelő kérésére a díjtáblázat szerinti összegért a 
tárhelyen tárolt adatokat CD lemezre kimenti, és a Megrendelő részére megküldi. 
 

4.5. A tizenkét hónapos tartamra kötött szolgáltatói szerződések esetén a Szolgáltató 
jogosult a 60 napot meghaladó Megrendelői tartozás esetén a 12 hónapból még 
fennmaradt időszakra esően a teljes szolgáltatás díját követelni. 

  
4.6. Ha a Megrendelő több szolgáltatást vesz a Szolgáltatótól igénybe, és valamely 

szolgáltatási jogviszony alapján tartozása keletkezik, és a Szolgáltató a Megrendelő 
által igénybe vett szolgáltatást felfüggesztheti. Ha a Megrendelő előre kifizetett 
szolgáltatási díját a Szolgáltató a keletkezett tartozásba beszámítja. 

  
4.7. Ha a Megrendelő a felfüggesztés időtartama alatt a tartozását nem rendezi, akkor a 

Szolgáltató jogosult a szerződéses jogviszony felmondására. A Szolgáltató a 
szolgáltatás felmondását követően még 30 napig őrzi meg a Megrendelő adatait a 
tárhelyen. 

  
4.8. A Szolgáltató szolgáltatás felfüggesztését a jelen szerződés 7.4. pontjában rögzített 

okok fennállása esetén rendelheti el. 
 
 

5. SZOLGÁLTATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA 
 
5.1. A felek között határozott időre létrejött szerződés időtartama lejár, akkor a 

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a határidő lejártát megelőz 30 napon belül, 
hogy a szerződése határozatlan idejű szerződéssé alakult. A határozatlan idejű 
szerződés alapján a szolgáltatás újabb 12 hónapos időtartamra meghosszabbodik. 

5.2. A Szolgáltató a fenti határidőben tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a határozatlan 
idejűvé alakult szolgáltatási jogviszonyt a Megrendelő 30 napos határidővel 
felmondhatja.   
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5.3. Ha a Megrendelő a tájékoztatás kézhezvételétől számított 20 napon belül nem 
mondja fel a szolgáltatást, akkor a Szolgáltató a korábbi megrendelés alapján 
teljesít. 

6. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 

6.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak 
hatályba lépést megelőzően honlapján közzétett hír  formájában tájékoztatnia kell az 
ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az 
ÁSZF-t.  A Szolgáltató a 12 hónapos időtartamra előre és egyösszegben kifizetett 
szolgáltatásnak sem a tartalmát, sem a díját a Megrendelő hátrányára nem 
módosíthatja.   

  
6.2. Ha a felek a közöttük korábban létrejött szolgáltatási szerződést módosítani kívánják, 

vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor 
a Megrendelő a megrendelő lapot a II. fejezet előírásai alapján kitölti, és a 
Szolgáltató részére megküldi. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről a 
Szolgáltató visszaigazolást küld.   
 

6.3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szolgáltatási 
szerződés akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a 
Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval 
szemben.   
 

6.4. A Szolgáltató 12 hónapos időtartamra kötött szerződés esetében, ha havonta 
részletekben fizeti a Megrendelő a díjakat, akkor a szolgáltatás díját a Szolgáltató 
csak akkor növelheti, ha az a szolgáltatás minőségének javulásával a díj növelése 
arányos. Ha a Szolgáltató és Megrendelő 12 hónapnál rövidebb szolgáltatási 
időszakban állapodtak meg, vagy egyedi megrendelési szerződés kötöttek, és a 
Szolgáltató növeli a  díjait, az Megrendelő 30 napos határidővel felmondhatja a 
szolgáltatást. 
 

6.5. A Szolgáltató 12 hónapos időtartamra kötött szerződés esetében fenntartja magának 
azt a jogot – a megrendelő előzetes tájékoztatása mellett -, hogy a weblapján 
közzétett szolgáltatási díját egyoldalúan és arányosan módosíthassa, ha a 
megrendelő az átlagos fogyasztói szokásoktól jelentősen eltérő módon, legalább 
ötszörös erőforrást használ fel. 
 

7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

7.1. A határozatlan idejű szerződéseket bármelyik fél 30 napos felmondási idővel indoklás 
nélkül felmondhatja.   A felek a határozatlan idejű szerződést közös megegyezés 
alapján a 30 napnál rövidebb határidővel is megszüntethetik.   
 

7.2. Ha a Megrendelő határozatlan idejűvé vált szerződés alapján havi rendszerességgel 
törleszti a szolgáltatás díját, akkor az esedékes forduló napot megelőző 30. napon 
mondhatja fel a jelen szerződést.  
 

7.3. Ha a Megrendelő határozatlan idejűvé vált szerződés alapján 12 hónapra előre 
kifizette a szolgáltatását, és a 12 hónapos időtartamon belül nem az éves forduló 
napra akarja a szerződést felmondani, akkor az általa befizetett szolgáltatási díj 
időarányos része visszajár. 
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7.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, amennyiben  őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik 
személyt törvényes jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely 
szorosan a szolgáltatás ellátásához köthető, és amelyről Megrendelőnek a 
szolgáltatás megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok 
szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles. 

 
7.5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét 
tanúsítja 

 
7.5.1. a webtárterületen - törvénybe ütköző módon - pornográf, iparvédelmi és szerzői 

jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem 
egyeztethető anyagokat helyez el, és azokat felhívásra haladéktalanul nem távolítja 
el 

7.5.2. a web tárterületen olyan programkódot helyez el, ami kárt okozhat vagy nem 
alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;   

7.5.3. a  Megrendelő tevékenységével a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét 
csökkenti, vagy magatartása más felhasználók informatikai biztonságát 
veszélyeztetheti; 

7.5.4. az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldésével, valamint más módon a 
felhasználókat zaklatja; 

7.5.5. szándékos magatartásával az Internet Etikai Kódexét (Netikett) megsérti, és ezzel a 
magatartásával felhívásra haladéktalanul nem hagy fel; 

7.5.6. ha az Megrendelő több mint 60 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem 
rendezi tartozását.  

7.5.7. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tárhelyén elhelyezett információk felett nem képes 
ellenőrzést gyakorolni, azonban olyan anyagokat, amelyek a törvényi előírásokat sérti 
- a Megrendelő felhívása után, ha ő azokat nem távolítja el,- akkor gondoskodik a 
jogsértő adatok megsemmisítéséről.   
 

7.6. Ha a Szolgáltató a határozott időre kötött szolgáltatási szerződést a 7.4 cikkben 
meghatározott okból azonnali hatállyal felmondta, akkor is követelheti a 12 hónapból 
fennmaradó hónapokra a szolgáltatás díját.   

  
7.7. A felek között létrejött szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése, 

vagy felmondása nem mentesíti a feleket, hogy fennálló kötelezettségeik, vagy 
díjtartozásaik alól.   

  
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
8.1. A Szolgáltató szerkesztési, WEB-lap karbantartási feladatokat a jelen ÁSZF keretében 

nem vállal. 
8.2. Az ÁSZF-re, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra az 

alábbi jogszabályok az irányadók:  
a.) Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.  
b.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv  
c.)  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  
CVIII. törvény   
d.)  személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  
szóló 1992. évi LVIII. tv.   
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e.) A  távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.)Korm.rendelet 
 
8.3. Az ÁSZF kizárólag magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogvitákra a magyar 
jog előírásai az irányadóak.   
  
8.4. A felek a jogvitáik rendezésére, így például a szolgáltatási díj meg nem fizetése esetére 
a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amely bíróság jogosult 
továbbá a végrehajtási eljárásban is eljárni.   
 
 
Balassagyarmat, 2008.06.01 

TresóPál 
ügyvezető 


