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1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

1.1.1.  Az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatásával  az  építõipar  szereplõi  figyelemmel
kísérhetik a  jogszabályváltozásokat,  továbbá gyakorlatias  iránymutatást kapnak arra, hogy a
bekövetkezett  módosítások  miatt  milyen  módon  kell  átalakítaniuk  az  addig  folytatott
gyakorlatukat.

1.1.2.  Szolgáltató az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatása útján nem tárgyi adathordozón
nyújtott  digitális  adattartalomhoz  biztosít  hozzáférést.  A  szolgáltatás  az  Elõfizetõ  nevében
eljáró  természetes  személy  igénybe  vevõ  egyedi  azonosítását  követõen  zárt  internetes
felületen  keresztül  érhetõ  el.  A  szolgáltatás  az  építõipar  szereplõi  számára  hasznos
tartalmakhoz biztosít hozzáférést.

1.1.3.  Az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás a mûszaki szakemberek mellett a jogászok
számára is segítséget jelenthet, hiszen az építésügyi hatósági eljárások, kivitelezési szabályok
mellett  az  építõipari  cégek  mûködését  befolyásoló  joganyagokat  is  figyelemmel  kíséri.
Egyebek  mellett  a  cégeljárás,  a  polgári  peres  eljárás,  a  követelések  érvényesítése  és  az
ingatlannyilvántartás szabályozásában bekövetkezett változásokat is nyomon lehet követni az
Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatássegítségével.

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

2.1.1.  Az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:
· A  �JogszabályVÁLTOZÁSOK  idõrendben�menüpont  cikkeiben  az  Elõfizetõ

egyrészt hétköznapi nyelven megfogalmazott jogszabályértelmezést kaphat az éppen
aktuális módosításokról, az építésügyet érintõ bírósági határozatokról. A leírások arra
törekszenek, hogy a gyakorlati változásokra irányítsák a figyelmet, ezzel is elõsegítve
a  változásokhoz  történõ  gyors  alkalmazkodást.  Az  Építésijog.hu  szerzõi  hangsúlyt
fektetnek  arra,  hogy  az  esetleges  jogszabályi  szankciók,  jogszabálysértések
megelõzése érdekében az építõipar szereplõi  fel  tudjanak készülni a munkájuk során
jelentkezõ  új  szabályok  alkalmazására.  Másrészt  a  �JogszabályVÁLTOZÁSOK
idõrendben�menüpontcikkei  idõrõl  idõre  bemutatnak  olyan  témaköröket,  amelyek
valamiért a gyakorlati életben, a jogszabályok alkalmazása során problémát okoznak,
és ezen problémára igyekszik a szerzõ megoldást találni.

· Az �Építésügyi FOGALMAK ABC szerint� menüpontaz építési jogi fogalmak pontos
értelmezését  és  használatát  könnyíti  meg  az  adott  kifejezés,  elnevezés  pontos
jogszabályi  meghatározásának  bemutatásával.  E  menüpont  alatt  a  jelentõsebb
fogalmak  korábbi  meghatározásai  is  meghatálhatók,  kiemelve  a  bekövetkezett
változásokat.

· A  �Gyakorlatias  MAGYARÁZATOK  témakörök  szerint�  menüpontanyagai  az
építésügy szereplõit érintõ gyakorlati problémákat dolgoznak fel.

2.1.2.  A 2.1.1. pontban felsorolt anyagok egy része ingyenesen, az Építésijog.hu Elõfizetéses
Szolgáltatás igénybevétele nélkül is elérhetõ.



3. AZ ELÕFIZETÉSI SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. Általános feltételek

3.1.1.  A  jelen  ÁSZF  hatálya  alá  tartozó  elõfizetési  szerzõdés  az  Építésijog.hu  portálon
keresztül azÉpítésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás tárgyában megrendelést tevõ látogató és a
Szolgáltató között távollévõk között kötött szerzõdésként jön létre.

3.1.2.  Amennyiben  az  Elõfizetõ  a  hatályos  jogi  szabályozás  értelmében  fogyasztónak
minõsül  (a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró
természetes  személy;  a  továbbiakban:  Fogyasztó),  úgy  a  Felek  között  a  45/2014.  (II.  26.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói szerzõdés jön létre. A jelen ÁSZF értelmezése
során  az  Elõfizetõ  kifejezés  egyaránt  magában  foglalja  a  Fogyasztóként  minõsülõ  és  a
Fogyasztóként  nem  minõsülõ  Elõfizetõket.  A  jelen  ÁSZF  értelmezése  során  a  Fogyasztó
kifejezés alatt kizárólag a Fogyasztóként minősülő Előfizető értendő; az ÁSZF ezen kifejezést
alkalmazandó  rendelkezéseinek  hatálya  nem  terjed  ki  a  Fogyasztóként  nem  minõsülõ
Elõfizetõkre.

3.1.3.  Az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás vonatkozásában irányadóak az információs
társadalommal  összefüggõ  szolgáltatások  egyes  kérdéseirõl  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény
rendelkezései.

3.1.4.  Az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  tárgyában  elõfizetési  szerzõdés  kötése
elektronikus  úton  leadott  megrendelés  útján  lehetséges,  a  jelen  ÁSZFben  meghatározott
módon.

3.1.5.  Az Építésijog.hu portál szolgáltatásainak egy része elérhetõ minden látogató számára
regisztráció,  illetve  elõfizetés  nélkül  is.  Az  elõfizetéshez  kötött  tartalmak  esetében  a  nem
Elõfizetõ  látogatót  �  vagy  az Elõfizetõt,  amennyiben  a  belépést  elmulasztotta  �  egy  felirat
figyelmezteti  arra,  hogy  az  adott  tartalom  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás
igénybevétele mellett érhetõ el.

3.1.6.  A  jelen ÁSZF  tárgyát  képezõ Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás  regisztrációhoz
és  elõfizetéshez  (informatikai  rendszerbe  történõ,  az  elõzõek  útján  lehetõvé  váló
bejelentkezéshez) kötött szolgáltatás.

3.1.7.  A  jelen  ÁSZF  elérhetõ  és  tartós  adathordozóra  lementhetõ,  majd  a  késõbbiekben
bármely  korlátozástól  mentesen  elõhívható  az  Építésijog.hu  portált  látogató  valamennyi
látogató  számára,  így  pontos  tartalma  az  elõfizetési  szerzõdés  megkötésére  vonatkozó
megrendelés tételét megelõzõen megismerhetõ és utólagosan is ellenõrizhetõ.

3.1.8.  Szolgáltató  az  Építésijog.hu  portál  minden  látogatója  számára  regisztráció,  illetve
elõfizetés nélkül elérhetõ felületén minden témakörhöz kapcsolódóan feltölt és folyamatosan
elhelyez  szabadon  hozzáférhetõ  információs  anyagokat.  A  mintaként  feltöltött  anyagokból
látható, hogy az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatása milyen módon és milyen mértékben
nyújt  segítséget  a  gyakorlati  életben  felmerülõ kérdések megoldására,  így ezen  információs
anyagok  lehetõséget  biztosítanak  annak  elõzetes  felmérésére,  hogy  az  Építésijog.hu
Elõfizetéses Szolgáltatástól milyen jellegû, mértékû és minõségû szolgáltatások várhatóak.



3.1.9.  Az  Építésijog.hu  portál  látogatóinak  a  portál  valamennyi  látogató  számára  elérhetõ
felületén  keresztül  van  lehetõsége  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  tárgyában
szerzõdés kötésre irányuló megrendelést tenni a Szolgáltató felé.

3.1.10. A  megrendelés  tétel  során  a  látogatónak  lehetõsége  van  nyilatkozni  arról,  hogy  a
hatályos jogi szabályozás és a fentiekben foglalt tájékoztatás alapján fogyasztóként kívánjae
igénybe venni a szolgáltatást, vagy sem. Az Építésijog.hu portál alapértelmezett beállítása a
megrendelõt  fogyasztónak  tekinti.  Megrendelõ  köteles  a  nyilatkozatát  a  valóságnak
megfelelõen megtenni. Késõbbiekben ezen minõséggel összefüggõ kérdés felmerülése esetén
a tényleges körülmények irányadóak.

3.1.11. A szolgáltatásnyújtás kezdete tekintetében nincs megkülönböztetve a fogyasztóként és
a  nem  fogyasztóként  minõsülõ  Megrendelõ.  A  Megrendelõ  az  elõfizetõi  díj  teljesítését
követõen  jogosult  a  szolgáltatást  igénybe  venni  (hozzáférés  biztosítása  az  Építésijog.hu
Elõfizetéses Szolgáltatáshoz).

3.1.12. A Megrendelõ  a  szolgáltatás megrendelésével kifejezett,  elõzetes  beleegyezését  adja
ahhoz,  hogy  a  teljesítésa  3.1.11.  pontban  foglaltak  szerinti megkezdõdjön.  A  fogyasztónak
minõsülõ  Megrendelõ  a  teljesítés  megkezdését  követõen  nem  veszíti  el  a  szerzõdés
felmondásának jogát� figyelemmel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének
m)  pontjában  foglaltakra  (a  szolgáltatás  tárgya  nem  tárgyi  adathordozón  nyújtott  digitális
adattartalom)  is  �,  mivel  a  Megrendelõ  felmondási  jogát  a  jogszabály  által  meghatározott
idõtartamon túlmenõen is biztosítjuka 3.3 alfejezetben foglaltak szerint.

3.1.13. Szolgáltató  tájékoztatja  a  fogyasztóként  minõsülõ  megrendelõként  az  Építésijog.hu
Elõfizetéses Szolgáltatása iránt érdeklõdõket, hogy a jogalkotó arra tekintettel határozta meg a
felmondási  jog  alóli  kivételként  a  nem  tárgyi  adathordozón  nyújtott  digitális  adattartalom
vonatkozásában  nyújtott  szolgáltatást  a  teljesítés  �  Fogyasztó  erre  irányuló  nyilatkozatán
alapuló�  megkezdését  követõ  idõpontra  vonatkozóan,  mivel  a  szolgáltatás  nyújtása  nem
időarányosan  történik;  a  hozzáférés  biztosítása  a  szolgálatás  nyújtás  kezdeti  időpontjában
rendelkezésre álló valamennyi elõfizetéses tartalomra kiterjed.

3.1.14. A  Fogyasztót  a  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  alapján  a  teljesítés  megkezdéséig
indokolás  nélküli  elállási  jog  illeti  meg,  amelyet  az  Artifex  Kft.  felmondásként  a  3.3
alfejezetben  foglaltak  szerint,  a  teljesítés  megkezdését  (az  Építésijog.hu  Elõfizetéses
Szolgáltatás igénybevételét) követõen is biztosít.

3.1.15. A Felek között az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás tárgyában létrejött szerzõdés
nem minõsül írásba foglalt szerzõdésnek. A Szolgáltató a megrendelésrõl szóló visszaigazoló
emaileket  (a  szerzõdés  létrejöttének  igazolását)  elektronikus  formában  iktatja  és  az  az  adó
megállapításához  való  jog  elévüléséig;  halasztott  adó  esetén  a  halasztott  adó  esedékessége
naptári évének utolsó napjától számított 5 évig õrzi.

3.1.16. A szerzõdésekés a Felek közötti kapcsolattartás nyelve magyar.



3.2. Megrendelés folyamata

3.2.1.  Az Építésijog.hu Elõfizetéses  Szolgáltatás megrendelésére  általános  esetben  a  portál
Elõfizetés aloldalán (http://epitesijog.hu/elofizetes ) van lehetõség.

3.2.2.  A  Szolgáltató  ezen  az  Elõfizetés  aloldalon  nyújt  tájékoztatást  a  megrendelõnek  az
elõfizetés feltételeirõl, az megrendelõ által megteendõ lépésekrõl és ezek következményeirõl.

3.2.3.  Az  elõfizetés  kezdeményezéséhez  a megrendelõnek  ki  kell  választania  az Elõfizetés
aloldalon  felkínált  lehetõségek  közül  a  kívánt  elõfizetésfajtát,  valamint  a  kívánt  fizetési
módot.

3.2.4.  Ezt követõen a megrendelõnek ki kell  töltenie az Elõfizetés aloldalon  található ûrlap
valamennyi  rovatát.  Ugyanitt  bejelölheti,  hogy  a  számlázási  névtõl  eltérõ  postázási  címet
kíváne  megadni  �  ha  igen,  akkor  erre  a  késõbbiekben  megnyíló  újabb  ûrlapon  nyílik
lehetõsége.

3.2.5.  A megrendelõ az ûrlap alatt elhelyezett linkre kattintva letöltheti jelen ÁSZF szövegét.
A  jelölõnégyzetre  kattintva  nyilatkozik  arról,  hogy  jelen  ÁSZFben  rögzített  feltételeket
elfogadja, a benne foglalt Adatvédelmi tájékoztatóval, továbbá a � bankkártyás fizetés esetére
vonatkozó  �  Adattovábbítási  nyilatkozattal  együtt.  Az  elõfizetésre  kizárólag  akkor  van
lehetõség, ha a megrendelõ a fenti módon elfogadja jelen ÁSZFet. Amennyiben elmulaszt a
jelölõnégyzetre kattintani, az oldalon figyelmeztetõ felirat jelenik meg, és ebben az esetben a
megrendelési folyamat nem folytatható.

3.2.6.  Ezt követõen megrendelõ rákattint a �Megrendelés� gombra. Ezzel elindítja a fizetési
folyamatot.

3.2.7.  Amennyiben a megrendelõ megelõzõleg a �bankkártyás fizetés� opciót választotta, a
portál  átirányítja  a  megrendelõt  az  OTPSimple  biztonságos  fizetés  oldalára.  Az  OTP
Simple  rendszerében  végzett  sikeres  bankkártyás  fizetési  folyamatról  az Építésijog.hu
rendszerét  üzemeltetõ  Szolgáltató  automatikus  értesítést  kap.  Szolgáltató  ezt  követõen
aktiválja  a megrendelõ  elõfizetését  (attól  a  dátumtól, melyet  a megrendelõ  elõzõleg
megadott  az  ûrlapon).  Ezt  követõen  a megrendelõ  visszajut  az Építésijog.hu  oldalára,
ahol  tájékoztatást  kap  arról,  hogy  elektronikus  levélben  kap  értesítést  a  további  teendõkrõl.
A  rendszer  automatikusan  kiküldi  ezt  az  elektronikus  levelet  a megrendelõnek, melyben
értesíti  a  sikeres  fizetésrõl,  és  közli  azt  a  linket, mely  egy  olyan  ûrlaphoz  vezet,  amelyen
megadhatja  az  elõfizetõi  belépéshez  szükséges  kódpárt  (felhasználónevet  és  jelszót).
Sikertelen  kártyahasználat  esetén  az  errõl  tájékoztató  figyelmeztetõ  oldal  jelenik meg.

3.2.8.  Amennyiben  a  megrendelõ  a  �fizetés  átutalással�  opciót  választotta,  Szolgáltató
rendszere  automatikusan  díjbekérõt  generál,  és  a  megrendelõ  által  megadott  címre
elektronikus  levelet küld, melyben megadja azt a  linket, ahonnan a megrendelõ e díjbekérõt
letöltheti.  Egyúttal  a  megrendelõ  számára  megjelenik  az  az  oldal,  melyben  Szolgáltató
nyugtázza, hogy elindult a megrendelési folyamat, és tájékoztatja a megrendelõt a díjbekérõ
elküldésérõl.  Amikor  Szolgáltató  észleli  a  díjbekérõn  szereplõ  összeg  beérkezését  a
bankszámlájára,  három  munkanapon  belül  aktiválja  a  megrendelõ  elõfizetését  (attól  a
dátumtól,  melyet  a  megrendelõ  elõzõleg  megadott  az  ûrlapon).  Az  aktiválás  keretében  a
megrendelõ elektronikus  levelet kap, melyben egyrészt  talál egy olyan  linket, ahol a számla
másolatát letöltheti, másrészt azt a linket, mely egy olyan ûrlaphoz vezet, amelyen megadhatja



az elõfizetõi belépéshez szükséges kódpárt (felhasználónevet és jelszót).

3.2.9.  A fentiek után Szolgáltató számlát küld a megrendelõnek az általa megadott címre.

3.2.10. Fogyasztóként  nem  minõsülõ  Elõfizetõ  nevében  megrendelés  tételére  az  Elõfizetõ
cégjegyzésre jogosult képviselõje jogosult, illetve cégjegyzésre jogosult képviselõi jogosultak
a cégjegyzés módjának megfelelõen.

3.2.11. Az  elõfizetési  szerzõdés  a  3.2.1.3.2.6.  pont  szerinti  megrendelési  ûrlap  Szolgáltató
általi kézhezvételének napján jön létre határozott idõre. A jelen ÁSZF az elõfizetési szerzõdés
elválaszthatatlan részét képezi.

3.2.12. A  fentiek  szerint  létrejött  elõfizetési  szerzõdés  elektronikus  úton  megkötött
szerzõdésnek  minõsül,  amelyre  a  Polgári  Törvénykönyvrõl  szóló  2013.  évi  V.  törvény,  az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások  egyes  kérdéseirõl  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvényben  foglaltak  irányadóak.
Fogyasztó  esetén  a  szerzõdés  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerzõdések  részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem elõtt  tartja a
fogyasztók  jogairól  szóló  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2011/83/EU  irányelvének
rendelkezéseit.A megrendelési nyilatkozat tétele ezen szerzõdéskötési mód elfogadásaként is
minõsül.

3.3. Elállás, felmondás. �Érdemi segítség� garancia

3.3.1.  Megrendelõ  a  szolgáltatás  nyújtásának  megkezdéséig  bármikor,  indokolás  nélkül
elállhat  az  elõfizetési  szerzõdéstõl.  A  Szolgáltató  az  általánostól  és  a  jogszabály  által
megköveteltnél  sokkal  nagyobb  felmondási  lehetõséget  biztosít,  ha  az  Elõfizetõ  mégsem
lenne  megelégedve  a  szolgáltatással  (�Érdemi  segítség�  garancia).  Az  �Érdemi  segítség�
garancia alapján a Megrendelõt � függetlenül attól, hogy Fogyasztó vagy nem Fogyasztó � az
elõfizetési szerzõdés létrejöttétõl számított

3.3.2.  a) 30 napos felmondási jog illeti meg 3 hónapra szóló elõfizetés esetében

3.3.3.  b) 60 napos felmondási jog illeti meg 12 hónapra szóló elõfizetés esetében

3.3.4.  c)  120  napos  felmondási  jog  illeti  meg  12  hónapra  szóló  �Prémium�  elõfizetés
esetében.

3.3.5.  Az  �Érdemi  segítség�  garancia  idõtartama  alatt  az  Elõfizetõ  felmondását  nem  kell
megindokolnia,  amennyiben  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  szolgáltatás  számára  nem  jelent  érdemi
segítséget,  jogosult  az  elõfizetési  szerzõdést  felmondani.  Az  �Érdemi  segítség�  garancia
idõtartama  alatti  felmondás  (elállás)  esetén  Szolgáltató  a  Megrendelõ  által  megfizetett
elõfizetési  díj  teljes  összegét  haladéktalanul,  de  legkésõbb  a  Megrendelõ  elállási
nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelõ részére az
elõfizetési díjat.

3.3.6.  Megrendelõ a felmondási (elállási)  jogával  indoklás nélkül élhet  írásban, postai vagy
elektronikus  levélben  tett  egyszerû  nyilatkozattal.  Ha  a Megrendelõ  a  felmondási  (elállási)



jogával  élni  kíván,  a  felmondási  (elállási)  szándékát  tartalmazó  egyértelmû  nyilatkozatát
köteles eljuttatni Szolgáltató  jelen ÁSZF elején  feltüntetett  elérhetõségei útján a Szolgáltató
részére.  Ebbõl  a  célból  Megrendelõ  felhasználhatja  a  jelen  ÁSZFhez  mellékelt  elállási
nyilatkozatmintát is. Megrendelõ határidõben gyakorolja felmondási (elállási) jogát, ha a fent
megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi felmondási (elállási) nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

3.3.7.  A Megrendelõt  terheli annak bizonyítása, hogy elállási  jogát a  jelen 3.3 alfejezetben
meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta.

3.3.8.  Szolgáltató  emailben  a  kézhezvételtõl  számított  48  órán  belül  visszaigazolja  a
Megrendelõ felmondási (elállási) nyilatkozatának megérkezését.

3.3.9.  Írásban  történõ  nyilatkozat  esetén  azt  határidõben  érvényesítettnek  kell  tekinteni,  ha
Megrendelõ  a  felmondási  nyilatkozatát  a  3.3.1.  pontban  foglalt  határidõn  belül  elküldi  a
Szolgáltatónak.

3.3.10. Postai  úton  történõ  jelzés  alkalmával  a  postára  adás  dátumát,  email  esetén  az  email
küldésének  idejét  veszi  figyelembe  a  Szolgáltató  a  határidõ  számítás  szempontjából.
Szolgáltató javasolja Megrendelõnek, hogy levelét tértivevényes küldeményként adja postára,
hogy hitelt érdemlõen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

3.3.11. Az  elõfizetési  díj  visszatérítése  során  az  eredeti  ügylet  során  alkalmazott  fizetési
móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez  kifejezetten  a  hozzájárulását  adja;  e  visszatérítési  mód  alkalmazásából
kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

3.3.12. Elõfizetõ a vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések alapján  is élhet  felmondási  jogával,
illetve  az  �Érdemi  segítség�  garancia  idõtartamát  követõen  is  érvényesítheti  a  Szolgáltató
hibás teljesítése esetében szavatossági jogait a 7. pontban foglaltaknak megfelelõen.

4. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK

4.1. Elõfizetési díj

4.1.1.  A szolgáltatás nyújtás megkezdésének  (hozzáférés biztosítása)  feltétele az  elõfizetési
díj kiegyenlítése.

4.1.2.  Az  elõfizetési  díj  szolgáltatás  ellenértékének minõsülõ  díj,  amelynek megfizetésével
az  Elõfizetõ  jogosulttá  válik  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  �  elõfizetési  díjtól
függõen � a 4.1.5. pont szerinti határozott idõn keresztül történõ használatára.

4.1.3.  Szolgáltató vállalja, hogy az elõfizetési díj kézhezvételét követõ három munkanapon
belül  aktiválja  az  Elõfizetõ  hozzáférését  (megkezdi  a  teljesítést),  és  errõl  az  Elõfizetõt
elektronikus  levélben  tájékoztatja,  amelynek  mellékleteként  elküldi  Elõfizetõ  részére  az
elõfizetési  díjra  vonatkozóan  az  elektronikus  aláírásról  szóló  törvény rendelkezései  szerinti,
fokozott  biztonságú  elektronikus  aláírással  és  minõsített  szolgáltató  által  kibocsátott
idõbélyegzõvel ellátott számlát (PKI alapú számla).



4.1.4.  Szolgáltató  jogosult  elektronikus  vagy papíralapú  számlát  kiállítani. Az  elektronikus
számla az elõfizetési díjra vonatkozóan az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései
szerinti, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minõsített szolgáltató által kibocsátott
idõbélyegzõvel  ellátott  számla  (PKI  alapú  számla).  Elõfizetõ  a  megrendelés  elküldésével
beleegyezik  a  fentiek  szerinti  elektronikus  számla  befogadásába;  illetve  amennyiben  nem
kívánja befogadni azt, úgy erre vonatkozóan külön nyilatkozatot kell tennie Szolgáltató felé.

4.1.5.  Szolgáltató  az  elõfizetés  idõtartama  és  díja  vonatkozásában  az  alábbi  lehetõségeket
ajánlja fel:

3 hónap  ..,  9.900, Ft + áfa
12 hónap  ..  31.900, Ft + áfa
12 hónap ��Prémium� (4.1.9.)  32.900, Ft + áfa

4.1.6.  Szolgáltató  az  elõfizetõi  szerzõdés  tárgyát  képezõ  hozzáférést  a  teljesítés
megkezdésétõl  számítottan  az  elõfizetési  idõszak  utolsó  naptári  napjának  végéig  biztosítja.
Szolgáltató jogosult arra, hogy a Megrendelõ részére egyedileg meghatározott Elõfizetési díjat
határozzon meg,  vagy adott  idõszakban  akció  áron  és  feltétekkel  értékesítse  a  szolgáltatást.
Amennyiben  a  Megrendelõ  több  elõfizetést  szeretne  igénybe  venni  �  ezzel  biztosítva  az
egyidejû,  több felhasználó általi  igénybevételt �,  lehetõsége van a megrendelést megelõzõen
kedvezményes egyedi ajánlatot kérni Szolgáltatótól.

4.1.7.  Az elõfizetési díj egy konkrétan és egyedileg azonosított természetes személy igénybe
vevõ általi hozzáférés ellenértékét foglalja magában abban az esetben is, ha az Elõfizetõ nem
természetes  személy.  Elõfizetõ  nem  természetes  személy  igénybe  vevõként  vele
munkavégzésre  irányuló  jogviszonyban  álló  személyt  jogosult  kijelölni,  egy  elõfizetés
esetében egyidejûleg egy személy jelölhetõ ki.

4.1.8.  Egy  elõfizetéssel  egyidõben  egy  egyedileg  azonosított  természetes  személy  férhet
hozzá  a  szolgáltatáshoz,  egyidõben  másodikként  a  portálra  belépõ  személy  hozzáférését  a
Szolgáltató nem teszi  lehetõvé. Szolgáltató az Elõfizetõ hozzáférését  jogosult  felfüggeszteni
(az Elõfizetõ értesítése mellett), amennyiben ugyanazon felhasználói névvel, egyidejû, többes
használat  kísérletét  észleli.  Az  Elõfizetõ  kérésére  a  Szolgáltató  módosítja  az  Elõfizetõ
jelszavát vagy felhasználói nevét, ezzel kizárva, hogy az illetéktelenül megszerzett adatokkal
az Elõfizetõn kívüli személyek is használják a szolgáltatást.

4.1.9.  A �Prémium� elõfizetést választó Elõfizetõk az alábbiakra jogosultak:
a) az Építésijog.hu Előfizetéses Szolgáltatás a 12 hónapig tartó használata;
b) a 3.3.1. c) pont szerinti időtartamra szóló felmondási lehetőség;
c) a Szolgáltató által idõszakosan felajánlott kiadványokra, szakmai anyagokra.

4.1.10. Szolgáltató a szolgáltatás  igénybevétele kapcsán az elõfizetési díjon  felül  semmilyen
egyéb  költséget,  illetve  díjat  nem  számít  fel  (a  számviteli  szabályok  szerint  felszámítandó
általános  forgalmi  adót  a  fentieknek  megfelelõen  számítja  fel),  ugyanakkor  a  hozzáférés
felhasználó  oldali  költségei  (különös  tekintettel  az  internet  hozzáférés  és  a  számítógép
használat költségeire) az Elõfizetõt terhelik.



4.1.11. Szolgáltató az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatást zárt internetes felületen nyújtja,
amelynek internetes címét a 3.2.5 pont szerinti visszaigazolásban is az Elõfizetõ tudomására
hozza.  Szolgáltató  az  elõfizetési  idõszak  alatt  az  elõfizetési  díj  ellenében  biztosítja  az
Elõfizetõ  természetes  személy  igénybe  vevõje  számára,  hogy  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses
Szolgáltatászárt internetes felületére felhasználónévjelszó párossal léphessen be.

4.2. Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás fizetés esetén

4.2.1.  Elõfizetõ elfogadja, hogy az Artifex Kiadó Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Pajkos u.
28.)  által  a(z)  www.epitesijog.hu  felhasználói  adatbázisában  tárolt  alábbi  személyes  adatai
átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 3032.), mint adatkezelõ
részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország,
telefonszám, email cím.

4.2.2.  Az  adattovábbítás  célja:  a  felhasználók  részére  történõ  ügyfélszolgálati
segítségnyújtás,  a  tranzakciók visszaigazolása  és  a  felhasználók védelme érdekében végzett
fraudmonitoring.

4.2.3.  A www.epitesijog.hu honlapon a kártyás fizetés során forintban történik a tranzakció,
függetlenül attól, hogy a kártyabirtokos kártyája nem forint devizanemû.

4.2.4.  Elõfizetõ  bankszámláján  a  fizetés  beterhelt  összege  forintban  �  a  kártyatársasági,
illetve  a  kibocsátó  banki  konverziók  miatt  �  minimálisan  eltérhet  az  árfolyamváltozás
következtében.

5. SZERZÕI JOGI FELTÉTELEK

5.1.1.  Szolgáltató,  illetve  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  keretében  publikáló
szerzõk  az  elõfizetési  díjban  foglalt  felhasználási  jogdíj  ellenében  engedélyezik  a
hozzáférhetõvé tett szerzõi jogi alkotások megtekintését, az elõfizetési idõszak alatt korlátlan
alkalommal történõ elolvasását.

5.1.2.  Szolgáltató,  illetve  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  keretében  publikáló
szerzõk  a  hozzáférhetõvé  tett  szerzõi  jogi  alkotások  felett  az  elõzõ  pont  alapján  biztosított
jogosultságon  túlmenõ  minden  jogot  fenntartanak.  A  felhasználási  engedély  nem  terjed  ki
különösen  ezen  szerzõi  jogi  alkotások  másolására,  átdolgozására,  fordítására,  terjesztésére,
harmadik  személyek  számára  történõ hozzáférhetõvé  tételére. A  szabad  felhasználási  esetek
vonatkozásában a szerzõi jogi törvény rendelkezései irányadóak.

5.1.3.  Elõfizetõ  a  biztosított  hozzáférést  köteles  rendeltetésszerûen  (kizárólag,  mint
internetes  tudásbázist)  használni,  azt nem próbálhatja  feltörni,  a portálszolgáltatást biztosító
szerver  számítógép(ek)re  semmiféle  tartalmat  vagy  szoftvert  nem  telepíthet. Amennyiben  a
Szolgáltató  jogellenes,  vagy  nem  rendeltetésszerû  használatot,  illetve  felhasználást  észlel,
jogosult az Elõfizetõ hozzáférését felfüggeszteni (az Elõfizetõ értesítése mellett), továbbá az
Elõfizetõ  által  elhelyezett  tartalmat  törölni,  káros következményeit megszüntetni,  illetõleg a
szükséges jogi lépéseket megtenni.



5.1.4.  Elõfizetõ  tudomásul  veszi,  hogy  a  szolgáltatáshoz  történõ  hozzáférés  lehetõségét
biztosító  azonosító  adatok  harmadik  személy  számára�  a  4.1.7.  pont  szerinti  kivétellel  �
történõ hozzáférhetõvé tétele súlyos szerzõdésszegésként minõsül.

5.1.5.  Elõfizetõ  tudomásul  veszi,  hogy  az  elõfizetése  alapján  hozzáférésre  jogosult
természetes személy igénybe vevõ cselekményeiért polgári jogi � és esetlegesen büntetõjogi �
felelõsség szabályai szerint tartozik helytállni.

5.1.6.  Az Építésijog.hu portál nem Elõfizetõ egyéb  látogatója  is magára nézve kötelezõnek
fogadja el az 5.1.13. pontokban foglaltakat.

6. TECHNIKAI FELTÉTELEK

6.1.1.  Szolgáltató  köteles  biztonságos  szerverek  üzemeltetésével  folyamatosan  (heti  hét
napon  át,  napi  24  óra  idõtartamban),  legalább  95%os  rendelkezésre  állással  biztosítani  az
Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás elérhetõségét. Mûszaki hiba esetén Szolgálatóköteles a
hibát a  lehetõ  legrövidebb  idõ alatt, de maximum három munkanapon belül kijavítani és az
elérhetõséget helyreállítani.

6.1.2.  A  szolgáltatás  az  elterjedt  internetes  böngészõkkel  (de  legalább  az  Internet Explorer
10.  vagy  késõbbi  változatával,  a Mozilla  Firefox  33.0  és  késõbbi  változataival,  valamint  a
Google Chrome 39.0 és késõbbi változataival használható a leghatékonyabban.

6.1.3.  Szolgáltató jogosult a másolásvédelmet technikai eszközök útján is biztosítani.

6.1.4.  Szolgáltató  nyilatkozik,  hogy  azepitesijog.hu  oldalain  mûködõ  információs  rendszer
biztonsági  foka  megfelelõ,  használata  nem  jelent  kockázatot,  ugyanakkor  javasolja,  hogy
Elõfizetõ  tegye  meg  az  alábbi  óvintézkedéseket:  használjon  vírus  és  spyware  védelmi
szoftvereket  friss  adatbázissal,  telepítse  az  operációs  rendszer  biztonsági  frissítéseit.  A
weboldalhasználata  feltételezi  a  hozzáférõrészérõl  az  Internet  technikai  és  mûszaki
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását.

7. SZAVATOSSÁG ÉS FELELÕSSÉG

7.1.1.  Szolgáltató  szavatolja,  hogy  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  keretében
hozzáférhetõvé  tett  tartalmak  vonatkozásában  rendelkezik  az  itt  publikáló  szerzõktõl
származó valamennyi engedéllyel, amelyek a jelen ÁSZFben, illetve a Felek között létrejövõ
szerzõdésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek.

7.1.2.  Az Építésijog.hu portálon ingyenes elérhetõvé tett, illetve az Építésijog.hu Elõfizetéses
Szolgáltatás  keretében  hozzáférhetõvé  tett  tartalmak  nem  minõsülnek  hiteles  jogszabály
értelmezésnek, az itt található anyagok, tanulmányok kizárólag a szerzõk szakmai véleményét
tükrözik.

7.1.3.  Az  Építésijog.hu  portálon  ingyenes  elérhetõvé  tett,  illetve  az  Építésijog.hu  Figyelõ
Elõfizetéses  Szolgáltatás  keretében  hozzáférhetõvé  tett  tartalmak  jogi  tanácsadásként  nem



értelmezhetõek.  A  kiadványban  szereplõ  információk  az  alapul  szolgáló  és  feltüntetett
jogszabályokban  törénõ  ellenõrizése  nem  mellõzhetõ.  Elõfizetõ  köteles  minden  esetben
figyelembe venni a  tájékoztató elkészítésének  idõpontját, és áttekinteni a kérdésére hatályos
jogszabályi rendelkezéseket is. A hozzáférõ egyedi ügyben felmerülõ kérdése csak a hatályos
jogszabályok megismerése és a konkrét ügyben felmerült tényállás pontos elemzését követõen
válaszolható meg, ezért ezek vizsgálata elengedhetetlen.

7.1.4.  Bár  az  Építésijog.hu  portálon  ingyenes  elérhetõvé  tett,  illetve  az  Építésijog.hu
Elõfizetéses Szolgáltatás keretében hozzáférhetõvé  tett  tartalmakat  alaposan ellenõriztük,  az
esetleg  ennek  ellenére  elõforduló  hibákért  és  az  ezekbõl  fakadó  károkért  a  szerzõ(k),  az
Építésijog.hu Kft. és a Szolgáltató jelen ÁSZFben foglalt korlátozással vállal felelõsséget. Az
Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  keretében  hozzáférhetõvé  tett  információk  és  adatok
kizárólag  tájékoztatásul  szolgálnak,  azok  teljességéért  és  minden  élethelyzetre  való
alkalmazhatóságáért a szerzõ(k), az Építésijog.hu Kft. és a Szolgáltató felelõsséget nem vállal.

7.1.5.  Az Építésijog.hu portálon ingyenes elérhetõvé tett, illetve az Építésijog.hu Elõfizetéses
Szolgáltatás  keretében  hozzáférhetõvé  tett  tartalmak  hibájából,  pontatlanságából  eredõ  kár
felmerülése  esetében  a  Szolgáltató  kizárólag  az  Elõfizetõvel  szemben  vállal  kártérítési
kötelezettséget, a portál egyéb látogatójával vagy a portál tartalmát más forrásból megismerõ
személlyel  szemben  nem.  Amennyiben  Elõfizetõ  álláspontja  szerint  vele  szemben  hatósági
vagy  peres  eljárás  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  keretében  hozzáférhetõvé  tett
tartalmak hibájából, pontatlanságából indul, a kártérítési igényérvényesítésének feltételeként,
az  eljárás  megindulását  követõ  60  napon  belül  köteles  errõl  a  tényrõl  a  Szolgáltatót
tájékoztatni.  A  Szolgáltató  a  tájékoztatást  követõ  30  napon  belül  közli  álláspontját  az
Elõfizetõ által jelzett hibáról, pontatlanságról.

7.1.6.  A Szolgáltató kártérítési felelõssége  a fenti igényérvényesítési feltételek mellett  az
Elõfizetési díj ötszörös mértékéig korlátozott, ezen mértéken túlmenõen Elõfizetõ semmilyen
igényt nem érvényesíthet.

7.1.7.  Elõfizetõ  és  a  portál  egyéb  látogatója  tudomásul  veszi,  hogy  a  szerzõvel  és  az
Építésijog.hu Kftvel szemben kártérítési igényt közvetlenül nem érvényesíthet.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETÕSÉGEK

8.1.  Panaszügyintézés

8.1.1.  Az Artifex Kiadó Kft.  abban érdekelt,  hogy Elõfizetõ  a  legteljesebb mértékben meg
legyen  elégedve  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatással,  ezért  bármilyen  kritika,
probléma  megoldásában  érdekelt  és  minden  észrevételt  szívesen  fogad.  Szolgáltató  és  a
szerzõk arra törekednek, hogy egyetlen elõfizetõben se merüljön fel egy pillanatra sem, hogy
nem hasznos az általa megrendelt szolgáltatás.

8.1.2.  Elõfizetõ  a  Szolgáltató  tevékenységével  kapcsolatos  kifogásait  az  alábbi
elérhetõségeken terjesztheti elõ:



8.1.3.  Ügyfélszolgálat:
A technikai jellegû, elõfizetéssel vagy számlázással kapcsolatos kérdéseket itt lehet feltenni:
Csanády Fruzsina;info@artifexkiado.hu, telefon: +36 1 7831711
A tartalmi problémákat, szakmai kérdéseket az alábbi címre kérjük megküldeni:
Dr. Jámbor Attila; jambor.attila@epitesijog.hu

8.1.4.  Szolgáltató üzlethelyiséggel nem rendelkezik, így személyes panaszbejelentésre nincs
lehetõség.

8.1.5.  Szolgáltató az emailen vagy postai úton elküldött panaszra legkésõbb 30 napon belül
köteles  érdemben  írásban  válaszolni,  és  ha  a  panaszt  nem  tartja  jogosnak,  köteles  ezen
álláspontját megindokolni.

8.1.6.  A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetõségek

8.2.1.  Amennyiben  a  Szolgáltató  és  a  Fogyasztó  között  esetlegesen  fennálló  fogyasztói
jogvita  Szolgáltatóval  való  tárgyalások  során  nem  rendezõdik,  az  alábbi  jogérvényesítési
lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

· Panasztétel  a  fogyasztóvédelmi  hatóságoknál.  Amennyiben  a  Fogyasztó  fogyasztói
jogainak megsértését észleli,  jogosult panasszal  fordulni a  lakóhelye  szerint  illetékes
fogyasztóvédelmi  hatósághoz.  A  panasz  elbírálását  követõen  a  hatóság  dönt  a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

· Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi
szabályok  alkalmazásával,  valamint  a  szerzõdés  megkötésével  és  teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó
eljárást  kezdeményezhet  a  Szolgáltató  székhelye  szerint  illetékes  szakmai  kamara
mellett  mûködõ  békéltetõ  testületnél.  Békéltetõ  Testületre  vonatkozó  szabályok
alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház,
társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:
�  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
�  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
�  Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
�  Fax: 06 (1) 488 21 86
�  Telefon: 06 (1) 488 21 31

8.2.2.  Bírósági  eljárás.  Elõfizetõ  a  vonatkozó  jogszabályokban  foglaltak  szerint  jogosult  a
jogvitából származó követelésének bíróság elõtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.



9. ÁSZF HATÁLYA

9.1.1.  Az  ÁSZF  a  hatálya  alatt  létrejött  elõfizetõi  szerzõdésekre  terjed  ki.  Az  ÁSZF  új
általános  szerzõdési  feltételek  kibocsátásával  veszti  hatályát  az  ezt  követõen  megkötésre
kerülõ elõfizetési szerzõdések vonatkozásában. Új általános szerzõdési feltételek kibocsátása
a  jelen  ÁSZF  hatálya  alatt  létrejött  elõfizetõi  szerzõdéseket  nem  érinti,  tartalmukat  nem
módosítja.

9.1.2.  Az  ÁSZF  esetleges  módosításai  az  epitesijog.hu  oldalon  történõ  közléssel,  és  az
Elõfizetõk részére  történõ elektronikus megküldéssel  lépnek hatályba, azzal, hogy a közlést,
megküldést követõen létrejövõ elõfizetõi szerzõdésekre kell alkalmazni.

9.1.3.  A  Szolgáltató  vagy  munkatársai  elérhetõségében  bekövetkezett  módosítások  a
hatályban lévõ elõfizetõi szerzõdések esetében is értelemszerûen alkalmazandóak.

Budapest, 2015. december 22.



1.  MELLÉKLET � ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA
(csak az elõfizetési szerzõdéstõl való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Artifex Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Pajkos utca 28.; Tel.:
3617831711; email cím: info@artifexkiado.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az
Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás nyújtására irányuló elõfizetési szerzõdés tekintetében.

Szerzõdéskötés idõpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása :

Kelt:



2.  MELLÉKLET  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Artifex Kiadó Kft. (1119 Budapest, Pajkos utca 28.)

1.  A jelen tájékoztató a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint készült.

2. Érintett: az  a  természetes  személy,  aki  a  maga  nevében  megadja  a  saját  adatait,
valamint a vállalkozása/munkahelye adatait az adatkezelõnek.

3. Az  érintettek  köre: internetes  oldalon/ûrlapon  saját  nevében  vagy  a
vállalkozása/munkahelye nevében regisztráló természetes személy.

4. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettõl felvett adatok.

5. Kezelt  adatok: természetes  személy  neve,  email  címe,  telefonszáma,
foglalkozása/beosztása;  valamint  munkahelyének/vállalkozásának  neve,  számlázási  adatai,
postázási címe.

6. Adatkezelõ: Artifex  Kiadó;  Székhely:  1119  Budapest,  Pajkos  utca  28.;
Cégjegyzékszám:  0109926752;  Email:  info@artifexkiado.hu;  Telefon:  +3617838532;
Honlap: www.epitesijog.hu.

7. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH80970/2014.

8. Lehetséges adatfeldolgozók:
  Civil Partner Kft. Székhely: 1112 Bp., Vadon u. 28. Cégjegyzékszám: 0109700351;
(technikai háttér biztosítása),
  Skycentrum  Bt.  Székhely:  1089  Bp.  Golgota  u.  3.  Cégjegyzékszám:  0106744571;
(technikai háttér biztosítása, szerverszolgáltatás),
  OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 3032.; Cégjegyzékszám:
0109174466; (OTPSimple fizetési platform szolgáltató).

9. Az adatkezelés módja: elektronikus információs rendszerrel.

10.  Az érintettek kezelt adatait kizárólag az adatkezelõ és az adatfeldolgozók munkatársai
ismerhetik meg. Az adatok � kivéve  jogszabály engedélye vagy az  illetékes bíróság  jogerõs
ítélete esetén � sem harmadik félhez, sem külföldre nem kerülnek továbbításra.

11. Az adatkezelés célja:
(1)  A szolgáltató az Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés
létrehozása,  tartalmának meghatározása, módosítása,  teljesítésének  figyelemmel kísérése,  az
abból  származó  díjak  számlázása,  valamint  az  azzal  kapcsolatos  követelések  érvényesítése
céljából  kezelheti  az  igénybe  vevõ  azonosításához  szükséges  természetes  személyazonosító
adatokat és lakcímet.
(2)  A  szolgáltató  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  nyújtására  irányuló
szerzõdésbõl  származó  díjak  számlázása  céljából  kezelheti  az  információs  társadalommal
összefüggõ szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet,  valamint  a  szolgáltatás  igénybevételének  idõpontjára,  idõtartamára  és  helyére
vonatkozó adatokat.



(3)  A  szolgáltató    a  (2)  bekezdésben  foglaltakon  túlmenõen    a  szolgáltatás  nyújtása
céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a  szolgáltatás nyújtásához  technikailag
elengedhetetlenül  szükségesek. A  szolgáltatónak  az  egyéb  feltételek  azonossága  esetén  úgy
kell  megválasztania  és  minden  esetben  oly  módon  kell  üzemeltetnie  az  Építésijog.hu
Elõfizetéses  Szolgáltatás  nyújtása  során  alkalmazott  eszközöket,  hogy  személyes  adatok
kezelésére  csak  akkor  kerüljön  sor,  ha  ez  a  szolgáltatás  nyújtásához  és  a  vonatkozó
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4)  A  szolgáltató  a  szolgáltatás  igénybevételével  kapcsolatos  adatokat  bármely,  a  (3)
bekezdésben meghatározottaktól eltérõ célból � így különösen szolgáltatása hatékonyságának
növelése,  az  igénybe  vevõnek  címzett  elektronikus  hirdetés  vagy  egyéb  címzett  tartalom
eljuttatása, piackutatás céljából � csak az adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és
az igénybe vevõ hozzájárulása alapján kezelhet.
(5)  Szolgáltató  az  igénybe  vevõnek  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás
igénybevételét megelõzõen  és  a  szolgáltatás  igénybevétele  során  is  folyamatosan  biztosítja,
hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6)  A  (4)  bekezdésben  meghatározott  adatok  nem  kapcsolhatók  össze  az  igénybe  vevõ
azonosító  adataival  és  az  igénybe  vevõ  hozzájárulása  nélkül  nem  adhatók  át  harmadik
személy számára.
(7)  Az  (1)  (3)  bekezdésben  meghatározott  célokból  kezelt  adatokat  törölni  kell  a
szerzõdés  létrejöttének  elmaradását,  a  szerzõdés  megszûnését,  valamint  a  számlázást
követõen.  A  (4)  bekezdésben  meghatározott  célból  kezelt  adatokat  törölni  kell,  ha  az
adatkezelési  cél  megszûnt,  vagy  az  igénybe  vevõ  így  rendelkezik.  Törvény  eltérõ
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8)  Az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  nyújtása  nem  tehetõ  függõvé  az  igénybe
vevõnek  valamely  (1)  (3)  bekezdésében  nem  említett  célból  történõ  adatkezeléshez  való
hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehetõ igénybe.
(9)  A külön  törvényben meghatározott  tájékoztatáson kívül a szolgáltató biztosítja, hogy
az  igénybe  vevõ  az  Építésijog.hu  Elõfizetéses  Szolgáltatás  igénybevétele  elõtt  és  az
igénybevétel  során  bármikor megismerhesse,  hogy  a  szolgáltató mely  adatkezelési  célokból
mely adatfajtákat kezel.

12. Az  adatkezelés  jogalapja: jogszabályi  felhatalmazáson  alapul.  Az  elõzõ  pont  (4)
bekezdése  szerinti  egyes  esetekben  kiegészítõ  jelleggel  felmerülhet  hozzájárulás  kérése
további adatkezeléshez, a hozzájárulás elmaradása ugyanakkor az Építésijog.hu Elõfizetéses
Szolgáltatás igénybe vételének lehetõségét nem korlátozza.

13. Az adatkezelés idõtartama: az érintett kérésére történõ törlésig, vagy az adatkezelési
cél megszûnéséig.

14.  Adattovábbítás:  sem  harmadik  félnek  sem  külföldre  nem  történik.  (Kizárólag  az
adatkezelõ  és  az  ÁSZFben  megjelölt  adatfeldolgozók,  valamint  az  érintett  között  zajlik
adatforgalom.)

15.  Az érintett kérelmezheti az adatkezelõnél
  tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
  személyes adatainak helyesbítését, valamint
  személyes adatainak törlését vagy zárolását.



16.  Az  érintett  tiltakozhat  személyes  adatának  kezelése  ellen  a  2011.  évi  CXII.  törvény
(Infotv.) szerint.

17.  Az  érintett  a  15.  és  16.  pontokban  felsoroltakat  kérelmezheti/benyújthatja  az
adatkezelõnél elektronikus úton (leiratkozás), elektronikus  levél, vagy postai  levél útján. Az
adatkezelõ  az  Infotv.  által  megszabott  határidõ  elteltét  megelõzõen  köteles  tájékoztatni  az
érintettet a kérelme/tiltakozása végrehajtásáról.

18.  Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa  megbízott  adatfeldolgozó  által  feldolgozott  adatairól,  azok  forrásáról,  az  adatkezelés
céljáról,  jogalapjáról,  idõtartamáról,  az adatfeldolgozó nevérõl,  címérõl  és  az adatkezeléssel
összefüggõ tevékenységérõl az Infotvben megszabott határidõvel.

19.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Infotv. szabályozza. Az adatkezelõ és
az adatfeldolgozók kötelesek az Infotv. rendelkezéseit maradéktalanul betartani és általában is
jóhiszemûen eljárni az adatkezelés során.

20.  Az  érintett  jogorvoslat  ügyében  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatósághoz  fordulhat  (postacím:  1530  Budapest,  Pf.:  5;  cím:  1125  Budapest,  Szilágyi
Erzsébet  fasor  22/c;  telefon:  +36  (1)  3911400;  Fax:  +36  (1)  3911410;  email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.


