Általános Szerződési Feltételek
Az OPTEN Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a pályázatfigyelési szolgáltatást
igénybe vevő előfizető (a továbbiakban: Előfizető) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
I. Értelmező rendelkezések
1. Szolgáltató megnevezése:
Név:
OPTEN Kft.
Székhely: 1142 Budapest, Rákospatak utca 82.
Adószám:
12012187-2-42, HU12012187
Cégjegyzékszám:
01 09 367756
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám:
11715007-20339614
Honlap:
www.opten.hu
E-mail:
palyazat@opten.hu, opten@opten.hu
2. Előfizető: az a jogalany, amely a Szolgáltatóval előfizetési szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) köt a Szolgáltató pályázatfigyelési szolgáltatásának igénybevételére.
3. Fél/Felek: a Szolgáltató vagy az Előfizető / a Szolgáltató és az Előfizető együttesen.
4. Megrendelőlap: a Szolgáltató által biztosított papír alapú vagy elektronikus dokumentum (webes
Megrendelőlap vagy elektronikus levél), amellyel az Előfizető megrendeli a Szolgáltatást, és
amely többek között tartalmazza az Előfizető adatait, az előfizetési díjat és időszakot, a fizetési
gyakoriságot és a figyelt pályázatok körét.
5. Szerződés: jelen ÁSZF és a Megrendelőlap együttesen. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek
minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, és amely utóbb hozzáférhető az Előfizető számára.
6. Fordulónap: minden évben a szerződés létrejöttének napjával megegyező naptári nap,
amennyiben az adott hónapban nincs olyan nap, úgy a hónap utolsó napja.
II. A Szerződés tárgya
7. Az Előfizető megrendeli, a Szolgáltató pedig előfizetési díj ellenében pályázatfigyelési
szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) végez az Előfizető részére a Szerződésben foglaltak
szerint.
III. A Felek alapvető jogai és kötelezettségei
8. A Szolgáltató a Megrendelőlapon az Előfizető által kiválasztott területeknek megfelelő pályázati
lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri, az annak megfelelő pályázati lehetőségeket
felkutatja, azokról az Előfizetőt elektronikus levélben tájékoztatja – lehetőség szerint – az alábbi
paraméterekkel: pályázati kód, támogatás megnevezése, beadási határidő, támogatás célja,
kedvezményezettek köre, támogatás mértéke (%), támogatás minimális és maximális összege.
9. A Szolgáltató igény esetén telefonos vagy személyes konzultációt is biztosít az Előfizető részére,
amelyért külön díjazást jogosult felszámítani.
10. A Szolgáltatás eredményeképpen kapott adatokat, információkat az Előfizető kizárólag saját
jogszerű tevékenysége végzésére használhatja fel, azonban
a) tilos azokat terjeszteni;
b) tilos azokat újrahasznosítani; kimásolni, ha az indokolatlanul károsítja a Szolgáltató jogos
érdekeit;
c) tilos az adatokkal a Szolgáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése
(így különösen azok üzletszerű továbbértékesítése, azokkal adatbázis-szolgáltatás,
pályázatfigyelési szolgáltatás végzése, üzletszerű adatszolgáltatás);
d) tilos azokat oly módon használni, amely a Szolgáltató jogát vagy jogos érdekét sérti vagy
veszélyezteti.
11. Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés alapján megillető jogosultságok nem
átruházhatóak.
12. Amennyiben az Előfizető a felhasználásra vonatkozó bármely szabályt megszegi, kártérítési
kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.
13. Az Előfizető az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a
Szolgáltató részére. A bejelentés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő
következmények az Előfizetőt terhelik.

IV. Fizetési feltételek
14. A Szolgáltató a Megrendelőlapon meghatározott fizetési gyakoriságnak megfelelően állítja ki a
számlát következő fizetéssel érintett előfizetési időszak előfizetési díjáról.
15. Az előfizetési díjat a Szerződés megkötésétől számított minden év elteltével a Szolgáltató jogosult
legfeljebb a KSH által a Szerződés éves fordulónapját megelőző hónapban közzétett, a megelőző
egy évre vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben növelni az Előfizető külön
hozzájárulása nélkül is. Az ily módon megnövelt előfizetési díj először a Szerződés
hatálybalépésétől számított 12 (tizenkettő) hónap elteltével esedékes. Az Előfizető a fogyasztói
árindex mértékét meg nem haladó díjemelés esetén felmondásra nem jogosult.
16. Az Előfizető köteles az előfizetési díjat 8 (nyolc) banki napon belül banki átutalás útján megfizetni.
Az átutalás a számlában foglalt díj teljes összegének a Szolgáltató bankszámlaszámán történő
jóváírásakor minősül teljesítettnek.
17. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetési díj megfizetésének kötelezettsége attól
függetlenül terheli, hogy a Szolgáltató által felkutatott pályázati lehetőséget az Előfizető
felhasználja-e vagy sem, illetve, hogy egyáltalán talál-e az Előfizető számára megfelelő pályázati
lehetőséget.
18. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogkövetkezmény nélkül jogosult elállásra/azonnali
hatályú felmondásra, a teljesítés megkezdésének elhalasztására, a teljesítés felfüggesztésére és
szüneteltetésére, a követelés peres úton történő érvényesítésére vagy felszámolási eljárás
megindítására. Az Előfizető a fizetési késedelem idejére, a teljesítési határidőt követő naptól a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatályos kamatfizetésre
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a Szolgáltatónak.
V. Felelősség
19. A Szolgáltató a felkutatott pályázatokért, azok tartalmáért, helyességéért és az ezzel
összefüggésben ezek esetleges hibája miatt esetlegesen előforduló hibákért és/vagy ebből eredő
következményekért (pl.: ezekre alapozott döntésekért és az ezekből eredő károkért) mindennemű
felelősséget kizárja, tekintettel arra, hogy ezek vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége
sincs.
20. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal azért, hogy az Előfizető számára biztosan lesz az
igényeinek megfelelő pályázat, illetve, hogy az Előfizető a számára felkutatott pályázat
szempontjainak mindenben, hiánytalanul megfelel, illetve a pályázaton indulva ténylegesen
támogatásban fog részesülni.
21. A Szolgáltató a felróható magatartásával okozati összefüggésben az Előfizetőt ért bizonyíthatóan
bekövetkezett károkért felelősséget vállal, megtéríti az Előfizetőnél bizonyítottan bekövetkezett
kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke egy adott előfizetési időszakban összességében
nem haladhatja meg az adott előfizetési időszakra megfizetett előfizetési díj 100 %-át.
22. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tud szerződésszerűen teljesíteni, vele
szemben a szerződésszegés jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni, azok alól mentesül.
23. Az Előfizető a felelősség kizárására/korlátozására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten
tudomásul veszi és elfogadja.
VI. Hatályba lépés, megszűnés
24. Papír alapú megrendelés esetén a Szerződés a (cégszerűen) aláírt Megrendelőlapnak a
Szolgáltatóhoz való megérkezése napján jön létre. A Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató a
Megrendelőlapon megadott e-mail címre értesítést küld az Előfizetőnek.
25. Elektronikus megrendelés esetén az elektronikus Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz történő
elküldését követően a Szolgáltató a Megrendelőlapban foglalt adatokat visszaküldi az Előfizető
által megadott e-mail címre. Amennyiben az Előfizető az e-mailben megküldött Megrendelőlap
tartalmával egyetért és ténylegesen szerződést kíván kötni, úgy az e-mailben található linkre
navigálással a Szerződés létrejön.
26. A Szerződés a Megrendelőlapon az előfizetési időszak pontban meghatározott időtartamra jön
létre, amely annak elteltét követően minden további nyilatkozattétel nélkül évente automatikusan
meghosszabbodik újabb 1 (egy) évvel, amennyiben a Felek valamelyike a Szerződés
fordulónapját megelőzően azt a 29. pontban foglaltak szerint nem mondja fel.
27. A Szerződést a Felek egyező akarattal, írásban módosíthatják, azok érvényességéhez mindkét
szerződő Fél aláírása szükséges.

28. A Szerződés megszűnik, ha
a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnik/meghal;
b) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
c) a teljesítés lehetetlenné válik;
d) azt valamelyik Fél rendes felmondással megszünteti;
e) azt valamelyik Fél azonnali hatályú felmondással megszünteti.
29. A Szerződést kizárólag írásban lehet felmondani a fordulónapot megelőzően az éves periódus
utolsó napjára úgy, hogy a felmondás legkésőbb 30 (harminc) nappal a fordulónap előtt
kézbesítésre kerüljön a másik Fél részére.
30. Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani
a 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 jogszabályértő magatartással nem hagy fel haladéktalanul,
avagy ismételten elköveti azt, illetve a magatartása következményét haladéktalanul, de
legkésőbb az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül nem orvosolja.
31. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen – de nem kizárólag – amennyiben az Előfizető a
felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, illetve amennyiben az Előfizető a fizetési
határidő elteltéig nem egyenlíti ki a tartozását.
32. Azok a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva
továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, a
Szerződés megszűnését követően is jogosítják, illetve kötelezik a Feleket.
33. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a
Szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megkezdje, így az Előfizető elállási jogot nem
gyakorolhat.
34. A Szerződés megszűnéskor – szükség esetén – a Felek 30 (harminc) napon belül elszámolnak
egymással.
VII. A Szerződés egyoldalú módosítása
35. A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a Szerződést:
a) ha azt jogszabályváltozás, bírósági/hatósági döntés indokolja;
b) ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változtatás indokolja;
c) a Szolgáltató általi ÁSZF módosítás esetében.
36. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a honlapján elhelyezett hirdetménnyel értesíti az Előfizetőt a
módosítás hatálybalépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően. Az értesítés tartalmazza a
pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a
módosított ÁSZF elérhetőségét, az Előfizetőt az egyoldalú módosítás miatt megillető jogokra
vonatkozó tájékoztatást.
37. Az 36. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a módosítás az Előfizető jogait nem csorbítja,
illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé (pl.: a módosítására a Szolgáltatás bővítése,
színvonalának emelése, hatékonyabbá tétele vagy új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és
ezzel összefüggésben az előfizetési díj változatlan marad vagy csökken, a módosítás a
Szolgáltatás feltételeit az Előfizető szempontjából hátrányosan nem érinti) a Szolgáltató nem
köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására, egyebekben a Szolgáltató a 36.
pontban foglaltak szerint jár el.
38. Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait csorbítja, illetve kötelezettségeit terhesebbé teszi és
az Előfizető a módosítást nem kívánja elfogadni, az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül
jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal jogosult felmondani a Szerződést. Amennyiben a
felmondásra a fenti határidőn belül nem kerül sor, az a Szerződés egyoldalú módosítása
elfogadásának minősül. Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait nem csorbítja, illetve
kötelezettségeit nem teszi terhesebbé, úgy az Előfizető az azonnali hatályú felmondás jogával
nem élhet.

VIII. Titoktartás
39. A Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás szempontjából bizalmas jellegű
adatokhoz, információkhoz (a továbbiakban: Üzleti Titok) férnek hozzá.
40. A Szerződés szempontjából Üzleti Titoknak minősül – különösen, de nem kizárólag – a Szerződés
tartalma, bármely Fél, illetve annak tevékenységével kapcsolatos minden adat, információ, tény
(beleértve különösen a pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi, üzletmenetre, gazdálkodásra,
fejlesztésre, tervekre vonatkozó információkat), az azokból levont, illetőleg levonható
következtetések, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése
vagy felhasználása a jogosult Fél jogszerű pénzügyi, gazdasági, üzleti, piaci vagy egyéb érdekét
sértené vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult Fél a szükséges
intézkedéseket megtette, függetlenül attól, hogy az milyen módon jutott a másik Fél tudomására.
41. Az Üzleti Titkot a Felek időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azt csak és kizárólag a
jogosult Fél által előzetesen meghatározott és jóváhagyott mértékben használhatják fel, kivéve
amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
42. A titoksértést elkövető Fél ezen kötelezettsége megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel
tartozik a polgári jog szabályai szerint a jogosult Fél felé.
IX. Irányadó jog, jogviták rendezése
43. A Szerződésre Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.
44. A Felek a Szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
X. Egyéb rendelkezések
45. Jelen ÁSZF 2013. október 8. napján lép hatályba és új verzió hatályba lépéséig hatályos.
46. Az ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és később hatályba lépő teljes szövege folyamatosan
elérhető a Szolgáltató honlapján, illetve az Előfizető kérésére elektronikus levélben megküldésre
kerül.
47. Az Előfizető a Szerződés aláírásával hozzájárul nevének referenciaként történő felhasználásához.
48. Az Előfizető esetleges panaszait a Szolgáltató 1. pontban meghatározott elérhetőségein
érvényesítheti.
Budapest, 2013. október 8.

