éptár felhasználási feltételek
(frissítve September 1, 2019)

Definiciók
Tag vagy "Ön": személy vagy cég képviselője, aki kitöltötte a „regisztrációs űrlapot”.
éptár, "Mi" vagy "éptár": Éptár Kft., a vállalat, amely a szolgáltatást tulajdonosa és amely lehetővé
teszi a hozzáférést a szakmai szolgáltatásokhoz az Interneten keresztül (vendégek és tagok számára
egyaránt) az www.eptar.hu weboldalon keresztül.
Internet: Több szerver által alkotott hálózat, amelyek földrajzi értelemben is különböző helyen
találhatók.
Azonosítás: Bármilyen kód, kódsor vagy jelszó, amelynek segítségével a tag
azonosíthatja Önmagát és elérheti az éptár szolgáltatásait. eptar.hu: Az Éptár Kft.
weboldala.
Résztvevők: Összességében a "tagok" és az "éptár".
Feltételek: éptár Felhasználói feltételek.

Cél
Ezen szerződés célja, hogy meghatározza, hogy az éptár oldalon található és a tagok számára
elérhető programelemeket és adatokat, milyen felhasználói feltételek mellett használhatják a tagok. Az
éptár szolgáltatásait csak abban az esetben veheti igénybe, amennyiben ezeket a feltételeket
tudomásul veszi és elfogadja. A felhasználási feltételek elfogadása szükségszerű a következőkben
leírtak alapján. Bármely éptár szolgáltatás használatához Önnek el kell fogadnia ebben a
szerződésben foglaltakat. Bármely éptár szolgáltatás használatával Ön elfogadja ezen szerződésben
foglaltakat.
Felek elfogadják, hogy az internet egy nyitott és informális hálózat, melyet számítógépek nemzetközi
hálózata képez. Ez a hálózat különböző adatforgalmi sebességgel rendelkeznek és saját felhasználói
szabályzattal rendelkezik. Senki nem garantálhatja, hogy az internet egésze állandóan és
hibamentesen működik. Az eptar.hu szolgáltatásai minden nap elérhetők, éjjel-nappal, kivéve azon
vismajor eseményeket, amelyekre az éptár-nak nincs hatása, valamint azokat az eseteket, amikor
karbantartás vagy más ütemezett munkálatok miatt szerverünket leállítjuk. Az éptár szolgáltatásainak
igénybevételéhez kapcsolódó jogok nem kizárólagosak és nem átruházhatók.

Azonosítók és jelszavak használata
Ezek az azonosítók teszik lehetővé, hogy a tagok az éptár oldalon azonosítani tudják magukat és ezzel
hozzáférjenek a számukra elérhető szolgáltatásokhoz. A kapcsolat bizalmas és személyes. Minden
éptár tag, aki regisztrálta megát az éptár oldalon egyedüli felhasználói jogot kap az éptár
szolgáltatásainak felhasználására és így jelszavának biztonságos kezelése is a tag feladata. Tag
vállalja, hogy jelszavát titokban tartja és semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra.

Az internet használatának szabályai
éptár nem felel semmilyen adatért, szolgáltatásért, amelyek áthaladnak az internet különböző
csatornáin és nem ellenőrizhetők az éptár számára. Tagok az éptár oldal meglátogatása alatt saját
azonosítójuk, jelszavuk és egyéb adataik biztonságáért, melyet a kliensgépről az eptar oldal számára
elküldenek, maguk felelnek. Tagok tudomásul veszik, hogy az interneten keresztül keringő adatokat
bizonyos esetekben felhasználási és jogi szabályok védik. A tag tudomásul veszi, hogy az internetet
keresztül megosztott adataiért és azok biztonságáért csak és kizárólag a tag felel.

eptar.hu felhasználási szabályai
Tag kijelenti, hogy elolvasta, megértette és kitétel nélkül elfogadja azokat a feltételeket, amelyek ezen
felhasználási feltételek dokumentumban szerepelnek és amely a regisztráció kitöltése során a
képernyőn megjelenik. Eptar.hu a regisztrációt követően a tag által kitöltött e-mail címre megerősítő
levelet küld. A kapcsolat csak abban az esetben jön létre, amennyiben a tag regisztrációját az eptar
elfogadja.

Az eptar.hu szolgáltatás felhasználói
Azok a felhasználók, akik az éptár szolgáltatásait tagként szeretnék igénybe venni, ki kell tölteniük a
regisztrációs íven az összes szükséges adatot. A felhasználó vállalja, hogy az éptár oldalon feltüntetett
adatai helyesek, valamint vállalja, hogy más adataival nem él vissza és hoz létre hamis felhasználói
fiókot.

Szolgáltatások
online kereskedelmi szolgáltatás
Éptár nem vállal felelősséget letöltési sebesség volumenének tekintetében a világ minden tájára
vonatkozólag, mivel az az internet hálózat bonyolultságától, felépítésétől, a felhasználó által használt
számítógép kapcsolódási helyétől és az adott napszakban az internet használatának intenzitásától is
függ.

Karbantartás
éptár folyamatosan fejleszti és bővíti az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat. Ennek következtében
Önnek el kell fogadnia, hogy a szolgáltatás kinézete, funkcionalitása, amelyet az éptár Önnek
szolgáltat, bármikor megváltozhat anélkül, hogy erről Önnek korábban étesítést küldenénk. Valamint
Ön elfogadja, hogy az éptár szolgáltatás vagy annak egy része, bizonyos esetekben, figyelmeztetés
nélkül lekapcsolásra kerülhet, karbantartás vagy más egyéb oknál fogva.

Felellősség
TAG ELFOGADJA, HOGY AZ ÉPTÁR NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A
SZOLGÁLTATÁS MEGSZEKÍTÁSA KAPCSÁN KELETKEZŐ, A TAGOT VAGY BÁRMELY MÁS
HARMADIK SZEMÉLYT ÉRINTŐ KÁROKÉRT.
A Magyar jog előírja, hogy a tag által közvetlenül vagy közvetve, az általa vagy alkalmazottja által, az
éptár számára vagy harmadik fél számára okozott kárért, melyet az éptár szolgáltatásokat használja, a
tag a felelős. Tag kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy ezen felhasználási feltételekben foglaltak
figyelmen kívül hagyása esetén, az általa az éptár vagy harmadik fél számára okozott sérülést vagy
kárt (mind anyagi, mind ügyvédi költségek, mind más tekintetben) köteles megtéríteni az éptár
számára.
Éptár nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az éptár hatáskörén kívül keletkeztek, mint
az internetkapcsolat megszakadása miatti adatvesztés vagy egyéb kár. Éptár nem vállal felelősséget
semmilyen olyan kárért, amely az éptár szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használatából vagy
olyan használatából erednek, amely ezzel a felhasználói feltételekkel nem összeegyeztethető. Éptár
nem vállal felelősséget azon szoftverek kompatibilitásáért, megbízhatóságáért vagy
használhatóságáért, melyeket csak forgalmaz és nem saját termékeként jegyzi.

ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÉPTÁR SZOLGÁLTATÁSAIT ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE
HASZNÁLJA, AZON IDŐSZAKBAN, AMIKOR ÉS AHOGYAN AZ ELÉRHETŐ.

ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÉPTÁR NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS
HASZNÁLATA AZ ÖN SZÁMÁRA SZÜNET ÉS TÖREDEZETTSÉG-MENTES, BIZTONSÁGOS ÉS
HIBAMENTES LESZ.
ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÉPTÁR SZOLGÁLTATÁSAIT ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE
HASZNÁLJA ÉS KIJELENTI, HOGY ELFOGADJA A SZOLGÁLTATÁS KIELÉGÍTŐ
MŰKÖDÉSÉT, MINŐSÉGÉT, TELJESÍTMÉNYÉT, AMELYET NYÚJT ÖNNEK. AZ ÉPTÁR
SZOLGÁLTATÁSA ÚGY NYÚJTJA, „AHOGY AZ VAN”, GARANCIA NÉLKÜL ÉS NEM
HIBAMENTESEN.
ÉPTÁR ELUTASÍT MINDEN OLYAN IGÉNYT, AMELY A FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKKEL,
GARANCIÁVAL, EGYÉB KONDÍCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜL, LEGYEN AZ AKÁR
AKÁR VÉLELMEZETT VAGY VALÓS IGÉNY, SZÓBELI VAGY ÍRÁSBAN ELHANGZOTT ÍGÉRET
(BELEÉRTVE MINDEN A KERESKEDELMI- VAGY A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT
IS).
FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS. ÉPTÁR ELUTASÍT MINDEN KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET,
AMELY BÁRMILYEN KÁRESEMÉNY KAPCSÁN FELMERÜL, AMELY VALAMILYEN VÉLETLEN,
BÜNTETENDŐ CSELEKEDET ÁLTAL, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON A
FELHASZNÁLÓ GÉPÉN AZ ÉPTÁR MEGOLDÁSOK HASZNÁLATA KÖZBEN BEKÖVETKEZIK
(BELEÉRTVE AZ ÜZLETI ELŐNY ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI KÁROKAT, PROFITVESZTESÉGET,
ADATVESZTÉST VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ ROSSZ ADATSZOLGÁLTATÁST),
AMELY KÍVÜL ESIK EZEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT GARANCIÁN VAGY AZ ÉPTÁR
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIN MÉG AKKOR IS, HA EZ FORMÁJÁBAN ÉS JOGI
LEHETŐSÉGÉBEN (AKÁR TÖRVÉNYILEG, A MAGÁNJOG KERETEIN BELÜL, AZ OBJEKTÍV
FELELŐSSÉG KÖRÉN BELÜL VAGY A GARANCIÁLIS IGÉNY) EZEN DOKUMENTUM ALÁ
ESŐNEK TŰNHET.

Tartalom tulajdonjoga
Hacsak nincs külön hangsúlyozottan, írásban megadva, akkor minden program amelyet az éptár
fejlesztett vagy amely az eptar.hu oldalon megtalálható az éptár tulajdonát képezi még akkor is, ha a
felhasználó személyes fiókjában megjelenik vagy az éptár engedélyt adnak megjelenítésére
felhasználó oldalain. Ön elfogadja, hogy minden eptar termék, éptár szolgáltatás szellemi és tulajdoni
jogait az éptár birtokolja. Az eptar.hu-n elérhető összes szolgáltatás az éptár tulajdonát képezik és azt
szerzői jog, védjegy és szabadalmi jog és más alkalmazandó jog védi, függetlenül attól, hogy ezeket a
jogokat bejegyezték-e vagy sem. Felhasználónak nem áll jogában a programok vagy szolgáltatásokat,
a hozzájuk kapcsolódó dokumentációk egészét vagy azok egy részét semmilyen módon reprodukálni,
lemásolni, lokalizálni, átalakítani, adaptálni vagy kiegészíteni bármilyen elemmel, amely nem felel meg
az előírásoknak. Felhasználó kijelenti, hogy nem fejti vissza, nem fordítja le vagy nem bontja szét az
éptár oldalon elérhető programot, szolgáltatást.
Felhasználó semmilyen szolgáltatás vagy termék megvásárlásakor nem szerez semmilyen jogot az
éptár.hu vagy az éptár más névjegyének, márkanevének használatához. Felhasználó az éptár
szolgáltatásokat, programokat nem adhatja át és nem adhatja bérbe harmadik félnek. Ön az éptár
szolgáltatások/programok megvásárlásával egy személyre szóló, nem kizárólagos, nem átruházható
felhasználási jogot kap.
Ez a szerződés az éptár és Felhasználó közt jött létre, akit (személy vagy egy képviselt cég) a
regisztrációnál megadott e-mail cím azonosít, melyet az éptár e-mailben jóváhagyott.

Biztonsági mentés
eptar.hu nem vállal felelősséget azért, hogy Ön elveszti a megvásárolt termékre vonatkozó
licenszfájlokat, kulcsokat vagy más igazoló eszközt. Önnek lehetősége van az eptar.hu oldalon
megvásárolt programokat tartalmazó adathordozóról vagy más természetű adathalmazról biztonsági
másolatot készíteni és azt gépén egy példányban tárolni. Eptar.hu nem köteles az oldalán vásárolt
termékekről biztonsági mentést készíteni és azt szerverein az Ön számára elérhető módon tárolni.
Ezügyben kérjük olvassa el a termékekre vonatkozó Licensz Szerződést.

Felhasználó azonosítás és hozzáférés biztosítása
Valamely szolgáltatások és tartalmak eléréséhez Önnek meg kell adnia bizonyos adatokat Önmagáról,
mint azonosító adatok és kapcsolati információk, ezek az adatok a regisztráció során megadandó
adatok. Későbbiekben a felhasználás során elképzelhető, hogy ezeket az azonosító adatokat az
oldalon a használat folytatásához az oldal újra bekéri. Ön elismeri, hogy az Ön által az eptar oldalon
megadott adatok valósak és érvényesek. Ön kijelenti, hogy az Ön által megadott e-mail cím valós és
az Ön személyéhez kapcsolódik.
Ön kijelenti, hogy Ön az eptar.hu szolgáltatásait szabályos módon, jogilag nem kifogásolható céllal
használja, és a felhasználás ezen liszenszszerződés pontjainak, a hatályos törvényeknek és a
szokásjognak nem mond ellent.
Ön elfogadja, hogy az eptar szolgáltatásait csak és kizárólag az éptar.hu által az Ön számára
biztosított felhasználói felületen keresztül használja. Ön elfogadja, hogy az eptar szolgáltatásait nem
használja és nem is próbál meg hozzáférni valamilyen automatizált módon, mint például web
adatbányász programok.
Ön kijelenti, hogy nem vesz rész és nem fejt ki olyan tevékenységet, amely zavarhatja vagy
elérhetetlenné teszi az eptar szolgáltatásait vagy a szervereket és hálózatokat, amelyek az eptar
szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

Adatok
Adatkezelési Szabályzatunk segítséget nyújt az Ön, vállalkozásai és a közvélemény számára
megérteni, hogy az éptár milyen módon gyűjti és tárol szerverein azokat az adatokat, amelyeket Ön
megad a számunkra, segít Önnek megfontolt döntést hozni, amikor oldalaink szolgáltatásait igénybe
veszi és így adatait megosztja velünk. Kérjük olvassa el az Adatkezelési Szabályzat-ot.

Visszafizetés és kártérítés
Minden szoftver megvásárlási tranzakció végleges, kivéve ha a termék hibás vagy bontatlan
csomagolással kerül vissza cégünkhöz. Minden termékcserére/visszafizetésre vonatkozó igényt az
eredeti vásárlástól számított 30 napon belül tudunk csak figyelembe venni a fenti feltételek teljesülése
mellett. Bizonyos esetekben a gyártó termékeire egyedi visszafizetési feltételeket szab, amely
szabályok az itt felsoroltaktól eltérhet, ezek a feltételek az adott termék terméklapján feltüntetésre
kerül. Bizonyos fejlesztők korlátozott visszatérítési szabályokat szabnak termékeikkel kapcsolatban.
Mielőtt megvásárolna egy terméket Önnek kötelessége körültekintően tájékozódni afelől, hogy a
termék milyen rendszerkövetelményekkel, kompatibilitási korlátokkal, rendelkezik, és el kell fogadnia
az éptár.hu Felhasználási Feltételeit (ezt a dokumentumot) és a termékre vonatkozó licensz
feltételeket. Amennyiben Önnek kérdése vagy észrevétele merülne fel a megvásárolandó termékkel
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az éptár-ral.
Amennyiben hibás/inkompatibilis vagy rossz verziót kap vagy tölt le, kérjük vegye fel a kapcsolatot az
éptár-ral, hogy megkaphassa a megfelelő verziót vagy visszatéríthessük a termék árát. Éptár fenntartja
a jogot, hogy amennyiben a követelést jogtalannak tatja vagy az nem felel meg a fenti
követelményeknek (pl. bontatlan csomagolás), akkor a visszafizetési kérelmet elutasítsa. Hitelkártyás
vásárlás esetén a visszatérítés összegéből a postaköltséget és/vagy 5% adminisztratív díjat levonunk.
Visszatérítés, visszafizetés esetén Ön köteles gépéről minden adatot, termékre vonatkozó fájlt
eltávolítani.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Ez a megállapodás az éptár és a tag közt jött létre a regisztráció pillanatában és határozatlan időre
szól. Bármely fél előzetes bejelentés nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a
szerződést a Tag mondja fel, arról e-mail-ben vagy levélben értesítenie kell az éptár-t.

A Felhasználói feltételek módosítása
Éptár fenntartja a jogot, hogy ezen felhasználási feltételeket megváltoztassa, annak érdekében, hogy
az az oldalon található szolgáltatásokkal és/vagy azok felhasználásával összhangban legyenek.
Amikor ezeket a változásokat megteszi, az éptár egy új másolatot tesz közzé a www.eptar.hu oldalon,
és bármely korábbi verziót is elérhetővé teszi az Ön számára.
Ön elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználási feltételek megváltozása után használja az éptár
szolgáltatásait, Ön azzal elfogadja az új felhasználási feltételeket. ÖNNEK JOGÁBAN ÁLL NEM
ELFOGADNI AZ ÚJ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, DE EZESETBEN NEM HASZNÁLHATJA AZ
ÉPTÁR WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAIT.

Megállapodás megsértése – Felmondás
Amennyiben bármely fél a szerződésben található feltételeket megszegi és az a további rendes
működést, együttműködést vagy a másik fél üzleti céljait sérti, akkor bármely fél a megállapodást
felmondhatja írásban a másik fél számára eljuttatott e-mail-ben. A továbbiakban éptár fenntartja a
jogot, hogy ezt a megállapodást felszólítás nélkül felmondja, abban az esetben, ha a tag ezen
felhasználói feltételek valamelyikét nem tartja tiszteletben, kalózkodás vagy illegális használat
lehetősége merül fel vagy bizonyíthatóan a tagon keresztül illegálisan jutnak ki megoldások az
internetre. Valamint éptár fenntartja a jogot, hogy a fenti esetek bármelyikében a felhasználó fiókját
letíltsa vagy a felhasználó hozzáférési jogát korlátozza. Ezen esetekben a Tag lemond fellebezési
jogáról, hogy a továbbiakban is hozzáférjen az éptár fiókjához és az éptár szolgáltatásaihoz. Éptár
fenntartja a jogot, hogy az ilyen minősített esetekben eljárást indítson a Tag ellen a felelősség
megállapítása érdekében.

Copyright
Tag köteles külön engedélyt beszerezni azon termékek megosztásához, bemutatásához, melyeket
bármely szerzői-, tulajdoni jog vagy bármely szellemi tulajdonra vonatkozó más jog véd.
Ön nem másolhatja, módosíthatja, származtatja le, fejtheti vissza az eptar.hu weboldalt, illetve az azon
található szolgáltatásokat programokat.

Egyéb rendelkezések
Egész szerződés: Ezek a feltételek képzik a teljes Felhasználói Feltételek megállapodást, pontjait
mindkét fél elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja. Ez a megállapodás minden korábbi szóbeli
és más úton megfogalmazott egyezséget, megállapodást magában foglal.
Megbízás: Tag nem adhatja ki ezt a dokumentációt az éptár írásos beleegyezése nélkül, amely
beleegyezést az éptár indokolatlanul nem tagadhat meg. Amennyiben a tag bármilyen formában
megsérti ezen megállapodás bármely pontját, a megállapodás semmissé válik.
Vis major: éptár nem vonható felelősségre a szolgáltatásban bekövetkező sebességcsökkenésért vagy
az adatáramlás megszakadásáért a saját felelősségi körén túl.
Érvénytelenítés: Amennyiben ennek a szerződésnek bármely pontja érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a szerződés érvényességét, a szerződés az adott pont
kivételével érvényes és végrehajtható marad.
Részleges érvényesség: Amennyiben ennek a szerződésnek bármely pontja érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a szerződés érvényességét, a szerződés az adott pont
kivételével érvényes és végrehajtható marad.
Fejléc: A fejlécben szereplő definíciók a szerződésben szereplő felek és kifejezések
egyértelműsítésére szolgálnak, és nem érintik vagy érvénytelenítik ezen szerződés bármely pontját.

Kapcsolat az éptár és tag közt: Az éptár oldalon regisztrált tag nem munkatársa és nem szerződött
partnere az éptár-nak, így nem jogosult aláírni bármilyen megállapodást, szerződést vagy ígérvényt az
éptár nevében. Az itt megfogalmazott feltételek nem jelentik ,hogy felek közt bármilyen partnerség,
munkaviszony vagy ügynöki viszony a partnerek közt.
Vitás kérdések: Ez a szerződés a Magyar jog paragrafusait és szellemiségét alapul véve készült (a
Magyar jogszabályokra való hivatkozás nélkül), a felek közti jogi viták rendezésére a Budapesti
Kerületi Bíróságot jelöli meg. Tag ezen Felhasználói feltételek elfogadásával elfogadja, hogy a vitás
esetekben a Magyar jogot alapul véve az itt említett bíróság ítélkezzen. Felek továbbá kijelentik, hogy
elfogadják, hogy az éptár ezen szerződés megsértése miatti kártérítésének behajtásakor minden nemű
ügyvédi és egyéb ügyviteli díjat megkövetelhet.
Choice of Law: This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the
State of HUngary (without reference to Hungarian's rules regarding conflict of laws) and the parties
further consent to exclusive jurisdiction and venue in the district courts sitting in Budapest, Hungary.
Member waives all defenses of lack of personal jurisdiction and forum non conveniens. Member further
agrees that éptár shall be entitled to recover its attorneys' fees and costs expended in enforcing any of
the terms of these Terms.
Magyar nyelv: Ez a Felhasználói szerződés magyar nyelven készült, bármilyen más nyelvre való
fordításából származó félreértés esetén a magyar nyelvű verzió a mérvadó.
Nem meghatalmazás: Ezen dokumentum semelyik pontja, vagy annak más értelmezése nem ad
felhatalmazást Önnek, hogy engedélyt vagy bármilyen jogokat szerezzen az éptár szerzői jogaival,
védjegyeivel vagy más jogi oltalom alá eső termékével kapcsolatban.
No Licenses: Nothing contained in these Terms shall be construed as granting, by implication, estoppel
or otherwise, any licenses or rights under any patents, copyrights, trademarks or other legally
protectable proprietary rights (present or future) of éptár unless expressly provided for herein.
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