GÉPNET.HU SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)
1. A szerződés célja
1.1. A gépnet.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és Előfizető (továbbiakban Szolgáltató és Előfizető
együttesen: Felek) megállapodása adatbázis fenntartási és frissítési szolgáltatások nyújtásáról
(továbbiakban Szolgáltatás), melynek Előfizetőre vonatkozó további rendelkezéseit az gépnet.hu Egyedi
Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: GESS) tartalmazza. Az ÁSZF és a GESS együttesen a
továbbiakban: szerződés.
1.2. A szerződést a felek abból a célból kötik meg, hogy folyamatosan, Előfizető aktuális adataival is feltöltve
működjön a www.gepnet.hu címen elérhető honlap (továbbiakban: honlap) és ahhoz a látogatók területi
korlátozás nélkül az Interneten folyamatosan hozzáférhessenek a szerződésben meghatározott időn belül
úgy, hogy a honlap tartalmi elemeihez való hozzáférés/vagy interaktív kapcsolatfelvétel helyét és idejét a
látogatók egyénileg választják meg.
2. A szerződés hatálya
2.1. Szolgáltató a szerződésben szabályozott szolgáltatásokat a GESS-ben meghatározott ideig nyújtja
Előfizető számára.
3. A szerződés tárgya
3.1. Szolgáltató Előfizető részére a GESS- szerint meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a jelen ÁSZF-ben
foglalt feltételek szerint. Az ÁSZF megtalálható és megtekinthető a Szolgáltató irodájában (1068 Budapest,
Szófia utca 8. I/6..) munkanapokon 9-17 óra között.
3.2. Előfizető a GESS aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
3.3. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF teljesítése érdekében külső, vele szerződéses jogviszonyban álló
szolgáltató partnerének szolgáltatásait igénybe venni.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató rendelkezik a közvetített szolgáltatás továbbterhelésének
lehetőségével.
4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
4.1. A Szolgáltató által a GESS alapján feltöltött tartalomnak alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű,
valamint a jelen ÁSZF-ben kikötött célnak megfelelő felhasználására.
4.2. A Szolgáltató szavatol azért, hogy a 3. pontban meghatározott eredmények elérése végett az Előfizető
által az INTERNET útján hirdetési célra feltöltött adatokból álló adattartalomnak úgy biztosít megjelenési
lehetőséget a www.gepnet.hu honlapon, hogy azzal a honlapot működtető szoftverek működésében
semmiféle kárt nem okoz, és a tartalomfejlesztésben és adatfeltöltésben az elvárható legpontosabb
munkát végzi el.
4.3. A Szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy az Előfizető és a látogatók az adatokhoz adattárszerűen, tehát
egyénileg, előre meghatározott kiválasztási, elrendezési és szerkesztési elvek szerint hozzáférhessenek
jelen szerződés szerint.
4.4. Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben és a GESS-ben meghatározott és részletesen leírt szolgáltatások
folyamatos biztosítására, kivételt képez ez alól a Szolgáltató által előre bejelentett karbantartások
időtartama.
4.5. Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a
GESS-ben foglaltaknak megfelelően történik, amelynek teljesítése Szolgáltató átutalási számlája alapján
történik 8 (nyolc) nap átutalási határidővel. Szolgáltató egyoldalúan korlátozhatja Előfizető jogosultságait 8
napon túli számlatartozás esetén.
4.6. Határozatlan idejű szerződés esetén a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak
tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles
Előfizetőt e-mail vagy fax formájában. Előre kifizetett szolgáltatás díja nem módosítható.
4.7. A honlapon megjelenő, Előfizető által rendelkezésre bocsátott és feltöltött információ tartalmáért
Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy törölje a nem elfogadható
tartalmú, vagy nem megfelelő kategóriába sorolt információt.
4.8. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat,
azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi
károkért. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a szolgáltatás problémamentes üzemeltetéséért,
azonban felelősséget nem vállal a szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért.
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4.9.

Szolgáltató jogosult Előfizető adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek
Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség
adatszolgáltatásra és az 5.6. pontban leírt eset.

4.10. Szolgáltató a honlap látogatottságát naplózza, melyből statisztikát készít. A statisztika összesített
valamint Előfizetőre vonatkozó adatait Szolgáltató a GESS-ben vállalt feltételek szerint Előfizető
rendelkezésére bocsátja.
4.11. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatnia kell Előfizetőt a
változás életbe lépése előtt 30 nappal.
4.12. Szolgáltató bármikor jogosult a szolgáltatást nyújtó alkalmazások (szerverprogramok, adatbázis-kezelők,
stb.) frissítésére. Frissítés alatt értendők a már meglévő alkalmazások újabb, biztonságosabb vagy jobb
erőforrás-kihasználással működő verzióinak telepítése. A frissítés nem minősül a szolgáltatás tartalmi
módosításának.
4.13. Vis Maior: Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok
- így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz - miatt
nem képes, az esetben a szolgáltatás szünetel.
5. Előfizető jogai és kötelezettségei
5.1. Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján
a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételekkel.
5.2. Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és egyéb rá vonatkozó
informatikai és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
5.3. Előfizető jogosult az általa a honlapon elérhetővé tenni kívánt hirdetéseket (továbbiakban: Tartalom) az
általa tetszőlegesen választott időpontban, a rendszer által lehetővé tett formátumban a honlapon
megjeleníteni az előre meghatározott besorolásnak megfelelő gépkategóriák helyén, a Szerzői jogi
törvény, a Btk. és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségek tiszteletben tartása
mellett. Amennyiben Előfizető ezen kötelezettségét megszegi Szolgáltató jogosult a feltöltött tartalmat
azonnal törölni.
5.4. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató által biztosított lehetséges formátumoktól eltérő
formátumban kíván Tartalmat megjeleníteni, arra Szolgáltató előzetes írásbeli egyeztetést követően
biztosít lehetőséget.
5.5. Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben Szolgáltató
jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy
helytelen használatból eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik. Előfizető köteles a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges GESS-ben szereplő azonosítókat titokban tartani. Amennyiben Előfizető
ezen kötelezettségét megszegi, az ezzel összefüggésben megvalósuló jogosulatlan használatból eredő
károkért, valamint az Adatbázis tartalmának jogosulatlan használata általi megváltoztatásáért Előfizető
felel (beleértve különösen a 7.7. és 7.8. pont szerinti felelősséget is).
5.6. Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért a GESS-ben meghatározott díjat megfizetni. Előfizető
elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a 8.1.
pontban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására és Előfizető adatainak átadására egy, a
Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló inkasszó társaságnak.
5.7. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül
Szolgáltatónak bejelenteni.
5.8. Előfizető köteles a GESS-ben meghatározott díjakat Szolgáltató részére megfizetni 8 (nyolc) nap átutalási
határidővel Szolgáltató átutalási számlája alapján. Szolgáltató egyoldalúan korlátozhatja Előfizető
jogosultságait 8 napon túli számlatartozás esetén.
6. Frissítés
6.1. Amennyiben Előfizető az általa feltöltött Tartalmat frissíteni vagy módosítani kívánja, jogosult azt bármikor
saját hatáskörben megtenni az 5.3 és 5.5 pontban meghatározottak szerint
6.2. Szolgáltató a frissítés során eltávolított Tartalmat nem őrzi meg.
7. Szerzői jogok
7.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a www.gepnet.hu honlap (illetve annak valamennyi, Szolgáltató által
valamely módszer vagy rendszer szerint elrendezett tartalmi eleme) szerzői jogi védelemben részesülő
gyűjteményes műnek minősülő adatbázis (továbbiakban: Adatbázis). A szerzői jogi védelem kiterjed a
gyűjteményes mű egészére és annak elemeire (grafika, animáció, layout, interaktivitás design,
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rendszerterv, programozás, adatstruktúra stb.) Az Adatbázis szerzői jogi jogosultja az Interart Consulting
Kft.
7.2. Előfizető a szerződés alapján az Adatbázis rá vonatkozó részére nézve (Előfizető kereskedelmi nevei,
védjegyei vagy szolgáltatásnevei, grafika, animáció, layout, interaktivitás design) felhasználási jogot szerez
azzal, hogy a jelen pontban meghatározott elemeket - mindennemű változtatás nélkül - belső
felhasználásra akár reklámozási, akár anélküli célzattal felhasználhatja.
7.3. Felek kijelentik, hogy belső felhasználás alatt Előfizető szervezeti egységei és az azokkal
munkaviszonyban álló alkalmazottak, továbbá Előfizető és meglévő valamint célzatos külső partnerei
közötti felhasználás értendő.
7.4. Előfizető engedélyezi, hogy az 5.3 pont szerinti Tartalmat, valamint az Előfizető által Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott egyéb anyagokat Szolgáltató, illetve a 3.3. és 3.4. pont szerinti partnerei
számítástechnikai eszközeiken tárolják és azokat az Adatbázisban elérhetővé tegyék a honlap
(www.gepnet.hu) látogatói számára jelen Szerződés szerint.
7.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a honlap www.gepnet.hu, (melynek részét képezi az 5.3 pont szerinti
Tartalom, valamint az Előfizető által Szolgáltató rendelkezésére bocsátott egyéb anyagok is) látogatói
jogosultak a Szolgáltató által meghatározott feltételek mellett területi korlátozás nélkül az Adatbázis
tartalmához való hozzáférésre, a tartalom letöltésére, a letöltött tartalom rögzítésére, többszörözésére,
illetve a tartalom jövedelemszerző (pl. tervezési tevékenység) vagy nem jövedelemszerző tevékenységük
során történő felhasználására, továbbá az Adatbázis tartalmának rendeltetésszerű felhasználásához
szükséges egyéb cselekmények elvégezésére.
7.6. Szolgáltató jogosult az Interneten szokásos, harmadik személyre vonatkozó reklámcsíkok (banner) vagy
szöveges linkek elhelyezésére a honlap (www.gepnet.hu) Előfizető Tartalmát bemutató oldalain.
7.7. Előfizető kijelenti, s szavatol azért, hogy az általa a szerződés keretében az 5.3. pont valamint a 6. pont
szerint feltöltött Tartalom és az annak részét képező szellemi alkotások valamint az általa feltöltött egyéb
anyagok és az annak részét képező szellemi alkotások területi korlátozás nélküli, legalább a szerződés
időtartamára szóló felhasználási jogaival rendelkezik, (ideértve de nem kizárólag az alábbi felhasználási
jogokat:
a) adattárban való, bármely technikai eszközzel megvalósuló rögzítés,
b) többszörözés,
c) a művek bármely technikai eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése,
d) harmadik személynek történő átengedés, amely lehetővé teszi, hogy a honlap látogatói a szerzői
művekhez, szellemi alkotásokhoz az általuk meghatározott helyen és időben férhessenek hozzá),
amely felhasználási jogok lehetővé teszik a szellemi alkotások GESS és ÁSZF keretében és előírásai
szerint történő felhasználását (különös tekintettel, de nem kizárólag a 7.4. pont és 7.5. pont szerinti
felhasználást).
Előfizető szavatolja és vállalja, hogy ha Szolgáltatóval szemben az általa az 5.3. pont és a 6. pont szerint
feltöltött Tartalom és az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott egyéb anyagok részét képező
szellemi alkotások szerzői jogi jogosultjai szerzői jogon alapuló követelést támasztanak, az ilyen jellegű
követelések esetén Előfizető teljes körű (anyagi, erkölcsi és büntetőjogi) felelősséget vállal.
7.8. Előfizető felel az általa az 5.3.pont és a 6. pont szerint Szolgáltatónak átadott Tartalomért. A felelősség
kiterjed különösen arra, hogy a Tartalom nem tartalmaz:
a) jogosulatlanul vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény
által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
b) szerzői jogokat sértő alkotóelemeket
c) megtévesztő jellegű adatokat;
d) hamis tényeket, valós tényeket nem tüntet fel hamis színben, mások személyhez fűződő jogait nem
sérti;
e) olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak
szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a
társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra, becsmérlők vagy
megalázók, faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára
bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a
magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják;
f) bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére
alkalmas alkotóelemeket.
Előfizető teljes körű (anyagi, erkölcsi és büntetőjogi) felelősséget vállal jelen pont megszegése miatt
Szolgáltatóval szemben támasztott követelések esetén.
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7.9. A GESS aláírásával Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató a honlapot (www.gepnet.hu), illetve annak
részeit harmadik személyeknek bemutassa.
8. Díjak
8.1. Előfizető a díjakat a jelen ÁSZF 4. és 5. pontjában foglaltak szerint köteles Szolgáltató részére megfizetni.
Előfizető késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi
kamat fizetésére köteles.
8.2. Előfizető a szolgáltatásért a GESS-ben meghatározott díjakat köteles fizetni a Szolgáltatónak.
9. A szerződés felmondása
9.1. A határozatlan idejű szerződést Előfizető tárgyhónap utolsó napjától számított 60 napos felmondási
határidővel indokolás nélkül felmondhatja. Amennyiben Előfizető egy hónapnál hosszabb időszakot előre
kifizetett a Szolgáltató számára, úgy legkorábban a kifizetett időszak végére mondhatja fel a szerződést. A
felmondás kizárólag írásban történhet, ajánlott postai levél útján, illetve a Szolgáltató székhelyén átadott
írásos felmondás útján. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
9.2. A határozott idejű szerződést a felek nem mondhatják fel.
9.3. A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali
hatállyal mondhatja fel, azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére 8 napos
határidővel a másik felet felszólította és ez a határidő eredménytelenül telt el. Az azonnali hatályú
felmondást indokolni kell. Azonnali hatályú felmondási ok különösen, ha Előfizető a Szolgáltató számláját
esedékességig nem fizeti ki. Azonnali hatályú felmondás esetében is felek a teljesült szolgáltatás
arányában egymással elszámolni tartoznak.
9.4. A szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól,
amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.
10. Jogviták
10.1. Az ÁSZF-ben és a GESS-ben nem szabályozott kérdésekben a PTK szabályai és más vonatkozó
jogszabályok alkalmazandók és irányadóak. A Szolgáltató és az Előfizető kölcsönösen elfogadják a Pesti
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét, amennyiben vitájukat elsődlegesen
békés úton nem tudják rendezni.
11. Kapcsolattartás
11.1. A felek a szerződés megkötésével egyidejűleg kijelölik és a GESS-ben rögzítik, illetve írásban a másik fél
tudomására hozzák annak a felelős személynek a nevét, aki az adott felet a frissítési munkák alatt szakmai
kérdésekben teljes döntési jogkörrel képviseli, akinek az értesítéseket küldeni kell, illetve aki a folyamatos,
zavartalan együttműködésért felelős.
12. Egyebek
12.1. Ha a szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik
érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.
Jelen ÁSZF 2009. január 1.-től hatályos.
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