ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság által a Budapesti Ügyvédi Kamara és a JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött szolgáltatási szerződés alapján nyújtott elektronikus jogi adatbázis és egyéb
szolgáltatás igénybevételére
Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által a Budapesti Ügyvédi Kamara és a JogTudorPlusz
Ügyvédi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött szolgáltatási szerződés alapján nyújtott elektronikus jogi adatbázis és egyéb
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket a jelen általános szerződési feltételek, valamint a Szolgáltató elektronikus jogi, üzleti
és céginformációs szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
I. Preambulum
1. A Budapesti Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: BÜK) az ügyvédi tevékenység társadalmi hatékonyságának javítása, az ügyfelek
magasabb szintű kiszolgálása és a versenyképesség javítása érdekében – az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a
továbbiakban: Ügyvédi Törvény) 3. § (2) bekezdése és 12. § (2) bekezdés a) pontja szerinti célok és kötelezettség alapján –, a
budapesti ügyvédi kar felzárkóztatásának felgyorsítását és a modern információtechnológiához való adaptálásának támogatását
határozta el, amelynek keretében első lépésként elektronikus jogi adatbázis szolgáltatás kamarai közreműködéssel történő
igénybevételének biztosítását határozta el az ügyvédi kar számára. A célkitűzésekhez való szakaszos csatlakozási, illetve
kapcsolódási szándékát jelezte számos területi ügyvédi kamara (a továbbiakban: TÜK).
2. A BÜK a fenti tárgyban versengő ajánlatkérést és az adatbázis szolgáltatók segítségével hosszas előkészítő munkát végzett,
amelynek eredményeit ismertette a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) és a BÜK elnökségével. A BÜK közgyűlése és
elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy a BÜK szerződést kössön az ajánlatkérési eljárás szerinti legkedvezőbb ajánlatokat adó
szolgáltatókkal. Ennek eredményeképpen az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság mint szolgáltató (a továbbiakban:
Szolgáltató), a BÜK és – BÜK minősített többségű befolyása alatt álló, a BÜK és a MÜK tulajdonában álló – JogTudorPlusz Ügyvédi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: JogTudorPlusz) 2013. április 19. napján megkötötte a jogi adatbázis
szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés).
3. A fentiekre tekintettel a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt, valamint az ÁSZF-től eltérő alábbi feltételekkel vállalja az interneten
keresztül elérhető jogi adatbázis és egyéb szolgáltatás biztosítását.
I.

Értelmező rendelkezések

1.

Szolgáltató: OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
1142 Budapest, Rákospatak utca 82.
adószám:
12012187-2-42 (HU12012187)
cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01 09 367756
számlavezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
11715007-20339614
www.opten.hu (a továbbiakban: Honlap)
honlap:
elektronikus levél:
opten@opten.hu

2.

Felhasználó: az a BÜK által nyilvántartott ügyvéd (beleértve az európai közösségi jogászt és külföldi jogi tanácsadót is, a továbbiakban:
Primer Felhasználó) vagy az általa alkalmazott személy (ügyvédjelölt, alkalmazott ügyvéd, más, munkaviszonnyal rendelkező személy,
a továbbiakban: Szekunder Felhasználó), aki Előfizetési Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére. Az ÁSZF
Előfizetőre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell a Felhasználóra is, Előfizető alatt minden esetben érteni kell a Felhasználót is.

3.

Számlafizető: az Alap Szolgáltatás tekintetében a Szolgáltatási Szerződés alapján a BÜK, illetve a JogTudorPlusz, a Kiegészítő
Szolgáltatások és az Egyéb Szolgáltatások tekintetében – amennyiben az Előfizetési Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy
– maga a Felhasználó, egyéb esetben az az Előfizetési Szerződésben számlafizetőként megjelölt ügyvédi iroda, amelynek a
Felhasználó a tagja vagy az alkalmazottja.
Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Felhasználó számára elektronikus jogi, üzleti és céginformációs szolgáltatás igénybevétele
lehetőségének a biztosítása. A Szolgáltatás lehet Alap, Kiegészítő, valamint Egyéb Szolgáltatás.

4.
5.

Alap Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Szolgáltatási Szerződés alapján biztosított alapszintű jogi adatbázis szolgáltatás.

6.

Kiegészítő Szolgáltatás: a Szolgáltató által biztosított Alap Szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás, amely kizárólag az
Alap Szolgáltatással együtt vehető igénybe.

7.

Egyéb Szolgáltatás: a Szolgáltató által biztosított Alap és Kiegészítő Szolgáltatáson kívüli egyéb szolgáltatás.

8.

BÜK ÁSZF: a jelen dokumentumban meghatározott általános szerződési feltételek.

9.

Megrendelőlap: olyan papír alapú vagy elektronikus dokumentum, amellyel a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatótól a Szolgáltatást.
A Megrendelőlapon kerül többek között meghatározásra: a Felhasználó / Számlafizető azonosító adatai; a kiválasztott Szolgáltatás
fajtája, mennyisége, a hozzáférés módja; az Előfizetési Szerződés időtartama; az Előfizetési Díj, a fizetési gyakoriság, stb.

10.

Előfizetési Szerződés: az Alap Szolgáltatás tekintetében autentikációt követően elektronikus úton, a Kiegészítő és Egyéb Szolgáltatás
tekintetében papír alapon, illetve elektronikus úton létrejött szerződés a Szolgáltatás igénybevételére, amelyet a Szolgáltatási
Szerződés, a BÜK ÁSZF, az ÁSZF, valamint a Megrendelőlap alkotnak. A BÜK ÁSZF és az ÁSZF rendelkezéseinek ütközése esetén a
BÜK ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

11.

A BÜK ÁSZF-ben külön meg nem határozott, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentését az ÁSZF határozza meg.

II.

A Szolgáltatás igénybevétele

12.

Az Alap Szolgáltatáson kívül az Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltatás nyújtása megkezdésének
feltétele az Előfizetési Díj előzetes megfizetése.

13.

A Szolgáltatást nem veheti igénybe az a Primer Felhasználó, akinek az ügyvédi tevékenysége szünetel, vagy fel van függesztve,
valamint az a Szekunder Felhasználó, aki olyan Primer Felhasználó alkalmazásában áll, akinek a tevékenysége szünetel, vagy fel van
függesztve.

III.

Felhasználási feltételek

14.

A Felhasználó a Szolgáltatást, illetve az abból nyert adatokat, információkat (beleértve ebbe az adatbázis egészét és annak
jelentéktelen részét is) az ÁSZF III. fejezetében írt feltételek és korlátozások szerint használhatja, saját – az Ügyvédi Törvényben
rögzített – jogszerű tevékenysége végzésére, a szükséges és indokolt mértékben.
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15.

A Szolgáltatást többszörös vagy korlátlan felhasználási jogot biztosító jogosultság hiányában (egyedi felhasználás) egyidejűleg kizárólag
egy felhasználó használhatja jogszerűen, így különösen az Alap és Kiegészítő Szolgáltatás esetében. A felhasználási jogosultság ez
esetben egyidejűleg sem különböző számítógépeken, sem több Felhasználó között megosztva nem jogszerű.

16.

Az Egyéb Szolgáltatást a többszörös felhasználási jogosultság alapján a Felhasználón kívül a vele, illetve azzal az ügyvédi irodával,
amelyben az érintett Felhasználó tag vagy alkalmazott munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő
személy használhatja jogszerűen.

17.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni, ha az érintett Felhasználó vagy olyan, a BÜK
által nyilvántartott ügyvédi iroda, amelyben az érintett Felhasználó tag vagy alkalmazott, a Szolgáltatóval szemben fennálló esedékes
díjfizetési kötelezettségét nem teljesítette. A Szolgáltató köteles 1 (egy) munkanapon belül értesíteni a BÜK-öt a felfüggesztés tényéről.
A Szolgáltató köteles a felfüggesztett hozzáférést legkésőbb 3 (három) munkanapon belül újból aktívvá tenni, ha az érintett Felhasználó
vagy az a BÜK által nyilvántartott ügyvédi iroda, amelyben az érintett Felhasználó tag vagy alkalmazott, minden esedékes, a
Szolgáltatóval szemben fennálló díjfizetési kötelezettségét teljesítette. A Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését megszünteti,
amennyiben a jelen pontban meghatározott okból történő felfüggesztés időtartama meghaladja a 60 (hatvan) napot. A Szolgáltató a
hozzáférés megszüntetésről köteles értesíteni a BÜK-öt.

IV.

Fizetési feltételek

18.

Az ÁSZF 46. pontjában foglalt rendelkezésektől eltérően az Alap Szolgáltatás Előfizetési Díját a BÜK, illetve a JogTudorPlusz mint
Számlafizetők a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint kötelesek a Szolgáltató részére megfizetni. Az Alap Szolgáltatás
Előfizetési Díjára nem vonatkoznak továbbá az ÁSZF 47., 48., 49., 51. és 52. pontjában foglalt rendelkezések.

19.

A Kiegészítő és az Egyéb Szolgáltatás Előfizetési Díját a Számlafizető az Előfizetési Szerződés rendelkezéseinek megfelelően köteles
megfizetni.

20.

Az ÁSZF 47. pontjában foglalt rendelkezés kizárólag az Egyéb Szolgáltatás Előfizetési Díjára vonatkozik, az Alap és Kiegészítő
Szolgáltatások Előfizetési Díjára nem alkalmazható.

21.

Az ÁSZF 55. pontjában írt rendelkezés a BÜK ÁSZF hatálya alá tartozó Előfizetési Szerződésekre nem alkalmazható.

V.

Felelősség

22.

Az Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szerződésszegő magatartásával összefüggésben a
Felhasználót ért bizonyíthatóan bekövetkezett kárért felelősséget vállal, amelynek keretében a Szolgáltató megtéríti a Felhasználónál
bizonyítottan bekövetkezett kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke összességében nem haladhatja meg az Alap és a Kiegészítő
Szolgáltatás esetében az adott Felhasználó után járó a szerződésszegéssel érintett utolsó negyedéves előfizetési időszakra vonatkozó
Előfizetési Díj összegének négyszeresét; az Egyéb Szolgáltatás esetében pedig az adott Felhasználó után járó szerződésszegéssel
érintett utolsó hónapra vonatkozó havi Előfizetési Díj összegének tizenkétszeresét.

VI.

Az Előfizetési Szerződés létrejötte, időtartama, módosítása és megszüntetése

A)

Az Előfizetési Szerződés létrejötte

23.

Az Alap Szolgáltatás tekintetében az Előfizetési Szerződés a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott BÜK adminisztrációs felületen
történő autentikációt követően az új – a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott – felhasználói egység létrehozásáról szóló
elektronikus Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz történő kézbesítésével jön létre, amelyet követően a Szolgáltató az új Felhasználó
elektronikus levélcímére megküldi a Rendszerazonosítókat.

24.

A Kiegészítő és az Egyéb Szolgáltatás tekintetében az Előfizetési Szerződés az alábbiak szerint jön létre:
a)

papír alapú megrendelés esetén az aláírt Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz való megérkezése napján;

b)

elektronikus úton történő megrendelés esetén a BÜK adminisztrációs felületen / a Honlapon elérhető elektronikus
Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz történő elküldését követően a Szolgáltató a Megrendelőlapban foglalt adatokat visszaküldi a
Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre. Amennyiben a Felhasználó az elektronikus levélben megküldött
Megrendelőlap tartalmával egyetért, úgy az elektronikus levélben található linkre navigálással az Előfizetési Szerződés létrejön.

25.

Az ÁSZF 77. pontjában írt rendelkezés a BÜK ÁSZF hatálya alá tartozó Előfizetési Szerződésekre nem alkalmazható.

B)

Az Előfizetési Szerződés időtartama

26.

Az Előfizetési Szerződés az Alap és a Kiegészítő Szolgáltatás tekintetében a 2014. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra jön
létre, amely annak elteltét követően minden további nyilatkozattétel nélkül automatikusan újabb 1 (egy) évvel meghosszabbodik,
amennyiben a Felhasználó 2014. június 30. előtt nem választ másik szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint.

27.

Az Előfizetési Szerződés az Egyéb Szolgáltatás tekintetében az Előfizetési Szerződésben meghatározott időtartamra jön létre.

C)

Az Előfizetési Szerződés egyoldalú módosítása
A Szolgáltató az ÁSZF 80. pontjában foglaltakon túl egyoldalúan módosíthatja az Előfizetési Szerződést, ha azt a Szolgáltatási
Szerződés módosítása indokolja.

D)

Az Előfizetési Szerződés megszüntetése

28.

Az Alap és a Kiegészítő Szolgáltatás tekintetében az Előfizetési Szerződés a 26. pont szerint szűnik meg, illetve szüntethető meg,
amelynek megfelelően az Alap és a Kiegészítő Szolgáltatás vonatkozásában nem alkalmazható az ÁSZF 88. pontjában írt felmondási
jog.

29.

Az Előfizetési Szerződés az Egyéb Szolgáltatás tekintetében az Előfizetési Szerződésben meghatározottak szerint szűnik meg, illetve
szüntethető meg.

VII.

Kapcsolattartás, értesítés

30.

A felek az ÁSZF 94. pontjában foglaltakon túl írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el a BÜK adminisztrációs felületen keresztül
történő adattovábbítást.

31.

Az Értesítés az ÁSZF 97. pontjában foglaltakon túl közöltnek minősül a BÜK adminisztrációs felületen történő adattovábbítás esetén az
Értesítés felületen való elküldésének webszerver által rögzített időpontjában.
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VIII.

Ügyfélszolgálat

32.

A felhasználói igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében a Szolgáltató munkanapokon 08:00 órától 17:00 óráig
ügyfélszolgálati irodát (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat), valamint internetes helpdesk szolgáltatást üzemeltet, amelynek elérhetőségei
00:00 – 24:00 óráig: www.optijus.hu/segitseg, és info@optijus.hu.

IX.

Egyéb rendelkezések

33.

A BÜK ÁSZF 2014. március 15-én lép hatályba és a BÜK ÁSZF helyébe lépő új általános szerződési feltételek hatályba lépéséig
hatályos. A BÜK ÁSZF a hatálybalépését követően létrejött Előfizetési Szerződésekre alkalmazandó.

34.

A Szolgáltató a BÜK ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben hatályba lépő teljes szövegének
folyamatos elérhetőségét biztosítja a Honlapon.

35.

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.

36.

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. Az Előfizetési Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

37.

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.

38.

A Felhasználó a Megrendelőlap Szolgáltatóval történő közlésével kijelenti, hogy
a)

a Megrendelőlap, valamint a BÜK ÁSZF, 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, 2014. március 15.
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
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