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1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek az EUID Identity and Data Services Kft. (székhely: 1027 Budapest,
Kacsa utca 11.; cégjegyzékszám: 01-09-357790; adószám: 27934832-2-41; email: hello@distributix.hu)
(a továbbiakban a Szolgáltató) által kifejlesztett és egyúttal üzemeltetése alatt álló a distributix.hu
weboldalon (továbbiakban: Honlap) elérhető online Információs-megosztási szolgáltatás (a
továbbiakban: Szolgáltatás), igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan része az Adatkezelési Tájékoztató, mely a Felhasználók adatainak
kezeléséről rendelkezik.
Az Üzletfelek a Szolgáltatást csak akkor jogosultak használni, ha a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési
Tájékoztatót magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
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2. Fogalmak

Felhasználó: az Üzletfélen keresztül, a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (pl. egyéni
vállalkozó), jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely magára nézve
kötelezőnek fogadta el az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.
Szolgáltató: az EUID Identity and Data Services Kft, amely a distributix.hu domain és kapcsolódó
aldomainek alatt elérhető webalkalmazás és API (Application Programming Interfaces

-

Alkalmazásprogramozási Felületet) tulajdonosa, fejlesztője és üzemeltetője.
Honlap: a distributix.hu domain alatt elérhető weboldalak, azok tartalma, valamint a kapcsolódó
aldomainek egyes változatai és tartalmuk.
Üzletfél: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb entitás,
akivel Információ-megosztási Szolgáltatás tárgyában a Szolgáltató és az Üzletfél megállapodást kötöttek,
melynek értelmében a Szolgáltató az Üzletfél részére a Felhasználónak a Szolgáltatásban regisztrált egy
vagy több fizetési számláihoz információkat továbbíthat, a Felhasználó kifejezett felhatalmazása szerint.
Az Üzletfelek mindenkori felsorolása a Honlapon kerül közzétételre.
Felek: Szolgáltató és az Üzletfél együttesen.
Szolgáltatás/Információ-megosztási Szolgáltatás: a Szolgáltató által működtetett API felületen elérhető
alkalmazáson keresztül elérhető az Üzletfél részére nyújtott online szolgáltatás, amelynek keretében a
Szolgáltató és az Üzletfél között létrejött szerződés értelmében és, a Felhasználó által adott
felhatalmazás alapján végzi el a Felhasználó egy vagy több olyan fizetési számláinak, amelyet a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi
szolgáltatónál nyitott, fizetésiszámla-szinkronizálását és a letöltött fizetési számlaadatok továbbítását az
Üzletfél részére. A Szolgáltatás keretében Felhasználó számára lehetőség nyílik, hogy a Szolgáltatás
keretében leszinkronizált fizetésiszámla-adatait a Felhatalmazási felületen adott rendelkezése alapján és
annak tartalma szerint megossza a kiválasztott Üzletféllel.
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Felhatalmazási felület: a Szolgáltató által üzemeltetett online applikációban elérhető felület, ahol a
Felhasználó rendelkezik arról, hogy a Szolgáltató a fizetésiszámla-szinkronizálás során a Felhasználótól
beszerzett számlainformációkat mely Üzletféllel, milyen időtartamra és milyen adatkörre vonatkozóan
oszthatja meg az Információ-megosztási Szolgáltatás körében.
Érzékeny fizetési adat: a 2009. évi LXXXV. a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény (Pft.)
2.§ 5a alpontja alapján érzékeny fizetési adatnak minősül minden olyan adat, amelyek csalás
elkövetésére alkalmazhatók, ideértve a személyes hitelesítési adatokat is azzal, hogy a
számlainformációs megosztási szolgáltatás tekintetében nem érzékeny fizetési adat a számlatulajdonos
neve és a fizetési számlájának száma.
Érzékeny fizetési adatnak nem minősülő adat: A Szolgáltató a Számlainformációs Megosztási
Szolgáltatás nyújtása során olyan mértékben fér hozzá a Felhasználó fizetésiszámláihoz kapcsolódó
adataihoz, amilyen mértékben a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükség van. A Pft. 38/C. § (2)
bekezdés d), e) és f) pontok értelmében a Számlainformációs Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által
megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz fér
hozzá, nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot, a Felhasználó által kifejezetten
igényelt Számlainformációs- és Információ-megosztási Szolgáltatásoktól eltérő célból nem használ és
nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz. A Szolgáltató a Felhasználó felhatalmazása
értelmében megismerheti ezen adatokat, melyek ezáltal a Számlainformációs Szolgáltatás
vonatkozásában nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak. A Szolgáltató Információ-megosztási
Szolgáltatás tekintetében minden olyan adathoz hozzáfér, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési
számlakivonaton feltüntet, amelyek nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak:
o Fizetési számla részletes adatai pl. számlaszám, devizanem, típus és elnevezés, számlacsomagok
típusa és egyéb adatai, ezen belül
o a tranzakciók adatai (pl. beérkező tranzakciók és utalási adatok, ezek típusa, összege,
pénzneme, értéknapja és megjegyzés mezőbe írt információ, státusza, azonosító száma)
o Rendszeres tranzakciók során felmerülő adatok
o Üzletfelek adatai
o Csoportos beszedési megbízások adatai
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o

Állandó átutalások adatai

o Üzletfelek adatai
o A tranzakciók különböző kategóriái pl. költség és bevétel.
Pénzforgalmi szolgáltató: 2009. évi LXXXV. a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 2. §
22. pontja értelmében az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló
Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.
Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több
ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
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3. A Szolgáltatásban elérhető pénzforgalmi szolgáltatók, fizetési számlák köre

A Szolgáltatásban igénybe vehető szolgáltatások, Pénzforgalmi szolgáltatók és Üzletfelek listáját a
Szolgáltató folyamatosan frissíti. Az aktuális listák megtekinthetők a Honlapján.
A Szolgáltatásban felajánlott pénzforgalmi szolgáltatók, fizetési számlák elérhetősége változhat
(tipikusan Szolgáltató hatáskörén kívül eső technikai okokból), amellyel kapcsolatban a Szolgáltató
felelősséget nem vállal.
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4. A Szolgáltatás

A DistributiX Gateway szolgáltatás célja, hogy az Üzletfelek az elérhető API felületen keresztül
leszinkronizálhassák a Felhasználók fizetési számláihoz kapcsolódó adatokat és információkat,
(tranzakciótörténet, bevétel, kiadás, egyenleg stb.), a Felhasználók egyértelmű felhatalmazása alapján.
A DistributiX Gateway Szolgáltatásunkkal az AISP engedéllyel nem rendelkező Üzletfeleink részére
lehetőséget biztosítunk, hogy egyetlen API csatlakozáson keresztül elérjék a szolgáltatásunkba
becsatlakoztatott pénzforgalmi szolgáltatók interface-ét.

Csatlakozási folyamat
A DistributiX Gateway Szolgáltatás éles (production) használatához, minden esetben követelmény a jelen
ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató Üzletfél általi elfogadása, amely többek között tartalmazza az adat
lekérdezés jogalapját és célját.

DistributiX Gateway használatának folyamata
Szerződött Partnerünk elindítja a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges folyamatot, mely során
hozzáférést kér a Felhasználója fizetési számlá(i)nak az adataihoz.
A folyamat során, a Szerződött Partner Üzletfelünk tájékoztatást jelenít meg a Felhasználónak, melynek
során az alábbi információkat nyújtja a Felhasználónak:
-

a lekérdezni kívánt adatok köre,

-

az adatok felhasználásának időtartama,

-

az adatok felhasználásának célja,

-

a lekérdezéshez igénybe vett szolgáltatás neve (Distributix Gateway),

-

a lekérdezéshez igénybe vett szolgáltató adatai és elérhetősége (neve: EUID Identity and Data

Services Kft.; székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 11; e-mail címe: hello@distributix.hu; Tel: +36-1-3712557),
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-

a

szolgáltatás

Általános

Szerződési

Feltételeinek

(https://distributix.hu/dokumentumok/distributix-gateway-aszf.pdf) és az Adatvédelmi Tájékoztatónak
(https://distributix.hu/adatvedelmi-tajekoztato) az elérése.
A tájékoztatás alapján, a Felhasználó Elfogadja vagy Elutasítja az ÁSZF-et, az Adatvédelmi Tájékoztatót
és a Szolgáltatás igénybevételét.
Elfogadás esetén, a Szerződött Partner Üzletfél átirányítja a Felhasználót a DistributiX Gateway
Szolgáltatás oldalára, ahol regisztráció esetén a Szerződés létrejön.
Elutasítás esetében nem jön létre Szerződés, a Felhasználó nem kerül átirányításra a DistributiX Gateway
Szolgáltatás oldalára.
Az Információ-megosztás engedélyezési folyamata során, a Felhasználó megismeri többek között az
adattovábbítás címzettjét, jogalapját és célját, amelyet elfogadhat vagy elutasíthat. Elfogadás esetén, az
adatok továbbításra kerülnek a folyamat során meghatározott Szerződött Partner Üzletfelünk felé,
elutasítás esetén, az Üzletfelünket értesítjük az adatmegosztás elutasításáról és visszairányítjuk a
Felhasználót a Szerződött Partner oldalára.
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5. A Szolgáltatások igénybevételének feltételei, szerződéskötés

1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szolgáltató és az Üzletfél között létrejött Szerződés, az
Információ-megosztási Szolgáltatás tárgyában, amely a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató
elfogadásával teljesül.
2. A Pft. 38/C. § (2) bekezdése szerint a Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének nem lehet
feltétele, hogy szerződéses jogviszony álljon fenn a Szolgáltató és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltató között.
3. A Szolgáltató, a Felhasználó által adott egyértelmű felhatalmazás alapján a Felhasználó fizetési
számláihoz kapcsolódó információkat adhat át az Üzletfélnek.
4. Az Üzletfelek a Szolgáltatást csak akkor jogosultak használni, ha az ÁSZF-et és az Adatkezelési
Tájékoztatót magukra nézve kötelezőnek fogadják el, illetve amennyiben erre vonatkozóan a
Szolgáltatóval kötött külön szerződést kötnek.
5. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az Üzletfél a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik
személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató
jogosult az Üzletféllel fennálló Szerződését azonnali hatállyal felmondani és esetlegesen felmerülő
kárának megtérítését kérheti.
6. Az Üzletfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen
illetéktelen felhasználása, megváltozása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
7. A Pft. 38/C. § (3) bekezdése alapján
a) A Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatást és az Információ-megosztási Szolgáltatást
kizárólag a Felhasználó kifejezett jóváhagyása alapján nyújtja.
b) A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó személyes hitelesítési adataihoz a Felhasználón és
a személyes hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat
biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja.
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c) Minden egyes kapcsolat létesítése és fenntartása során a Szolgáltató azonosítja magát a
Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a fizetési számlát
vezető pénzforgalmi szolgáltatóval és a Felhasználóval biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll.
d) A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó
fizetési műveletekre vonatkozó adatokhoz, információkhoz fér hozzá, ezért kizárólag ezeket
továbbítja az Üzletfél felé a Felhasználó által adott kifejezett felhatalmazás alapján és annak
keretei között.
e) A Szolgáltató nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot és a Felhasználó
által kifejezetten igényelt Számlainformációs- és Információ-megosztási Szolgáltatásoktól eltérő
célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz, a jogszabályok és
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és
adatvédelmi követelményeknek megfelelő jogszabályi előírásokkal összhangban, ezért ilyen
adatokat nem is továbbíthat az Üzletfél részére sem.
8. A Pft. 38/C. § (4) bekezdésével összhangban a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató - a
számlainformációs szolgáltatás igénybevétele érdekében - a Szolgáltatóval biztonságos adatátviteli
kapcsolatban áll és megkülönböztetéstől mentesen kezeli a Számlainformációs Szolgáltatás és az
Információ-megosztási Szolgáltatás keretében továbbított adatkéréseket, kivéve, ha az eltérő módon
kezelés objektíven indokolható.
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6. Kezelt adatok köre
A DistributiX Gateway használata során a következő adatokat tároljuk rendszerünkben.


Üzletfél adatok (azonosító, lekérdezési jogalap),



Üzletfél által generált Felhasználó egyedi azonosítója,



A Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató/bank azonosítója,



Felhasználó pénzforgalmi szolgáltatója részére adott hozzájárulása a következőket tartalmazza:
o

hozzájárulás érvényessége, hatálya,

o

fizetési számla/fizetési számlák egyedi azonosítója,

o

elérhető adatok köre.

A Distributix Gateway Szolgáltatás keretében kezelt adatokat kizárólag a nyújtott Szolgáltatás biztosítása
érdekében tárolja, azokat Üzletfeleken kívül harmadik félnek nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó érvényben lévő felhatalmazását, annak hatálya alatt és megszűnését követően a
Felhasználói fiók megszűnéséig tároljuk.
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7. A Szolgáltatás bemutatása

1. Felhasználók a Szolgáltatóval kötött számlainformációs szolgáltatás tárgyában kötött szerződésük
alapján, a leszinkornizált fizetési számláik adataira vonatkozó információ megosztási felhatalmazást
adhatnak a Szolgáltató részére az Üzletfél/Üzletfelek személyére és a felhasználási cél(ok)ra
vonatkozóan.
2. Az Üzletfelek saját szerződéses feltételeikben írják elő, hogy mely adatkörökre és mely időszakra
vonatkozólag igénylik a fizetési számlainformációk megosztását.
3. Az Információ-megosztási Szolgáltatás minden esetben csak és kizárólag a Felhasználó által adott
egyértelmű felhatalmazás alapján történik.
4. Az Információ-megosztási Szolgáltatás keretében az Üzletfél számára átadott információk köre az
alábbi adatköröket foglalhatja magába, melyeket a Felhasználónak egyedileg kell meghatároznia:


A Felhasználó fizetési számláit vezető/nyilvántartó pénzforgalmi szolgáltató/bank azonosítója,



Felhasználó pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazása, hozzájárulása, mely a
következőket tartalmazza:
o

hozzájárulás érvényessége, hatálya;

o

elérhető adatok köre;

Felhasználó fizetési számláinak adatai, ezen belül pl.


fizetési számlá(k) száma(i);



fizetési számláinak egyedi azonosítója;



fizetési számláinak egyenlege;



részletes tranzakció információk (összeg és pénznem, értéknap és megjegyzések);



bevételek, beleértve: megjegyzés mező és megbízó adatai;



rendszeres kifizetések és részletei (partnerek, csoportos beszedések, állandó átutalások

adatai).
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5. Az Üzletfelek saját szerződéses feltételeikben írják elő, hogy mely adatkörökre és mely időszakra
vonatkozólag igénylik a fizetési számlainformációk megosztását.
6. A Szolgáltatás minden esetben csak és kizárólag a Felhasználó által adott egyértelmű felhatalmazás
alapján történik.
7. A Felhasználó az Információs-megosztási Szolgáltatásra vonatkozó felhatalmazás paramétereit a
Szolgáltató által kínált felületen tudja megtekinteni vagy visszavonni.
8. Az információ-megosztásra vonatkozó felhatalmazások egyes adatkörei külön-külön nem
módosíthatók, azok ugyanis az Üzletfél követelményei szerint kerülnek meghatározásra. Amennyiben a
Felhasználó ezzel nem ért egyet, a korábban adott információ-megosztásra vonatkozó felhatalmazás(ai)t
a Szolgáltató által biztosított felületen tudja visszavonni.
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8. Technikai háttér
1. A Szolgáltatásban elérhető pénzforgalmi szolgáltatók és fizetési számlák fizetési
számlainformációinak lekérdezését maga a Szolgáltató bonyolítja le mind technikai, mind jogi
értelemben.
2. A Szolgáltató a fizetési számla-információk lekérdezését a felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank)
által jóváhagyott technológia alkalmazásával kezeli, ismeri meg és felügyeli.
3. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokhoz és a fizetési számla-szinkronizáció során
legyűjtött valamennyi információhoz hozzáfér, de azokat nem tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó által
megadott adatokat a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, továbbá az ÁSZF és az Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglaltak Felhasználó általi elfogadásával ismerheti meg és kezelheti.
4. Azoknál a pénzforgalmi szolgáltatóknál, ahol elérhetőek az API interfészek, ott a Szolgáltató API-alapú
szinkronizálást alkalmaz, amelynek során a Felhasználó által, a pénzforgalmi szolgáltató online internetes
felületén adott felhatalmazás alapján megy végbe a szinkronizációs folyamat.
5. A Szolgáltató nem biztosít adatot azoknál a pénzforgalmi szolgáltatóknál, ahol nem elérhető, vagy nem
megfelelően működnek az API interfészek.

A Szolgáltató, mint Információ-megosztó Szolgáltatást nyújtó Szolgáltató olyan mértékben fér hozzá a
Felhasználók fizetési számláihoz kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a Szolgáltatás nyújtásához
feltétlenül szükség van.
A Szolgáltató a várható legnagyobb gondossággal jár el tevékenysége végzése során, az informatikai
biztonsági elvárások, magyar és Európai Uniós irányelvek (Directive 2015/2366 PSD2) és az Európai
Bankhatósági útmutatások (pl. EBA-OP-2018-04 Opinion of the European Banking Authority on the
Implementation of the RTS on SCA and CSC – Az Európai bankhatóság útmutatása az RTS
végrehajthatóságáról az SCA és CSC vonatkozásában) maximális figyelembevételével.
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9. Díjak
1. A Szolgáltató a DistributiX Gateway Szolgáltatás igénybevételéért az alábbi díjszabási struktúrát
alkalmazza, amely visszavonásig érvényes:

Üzletfelek részére: a Szolgáltató és az Üzletfél által kötött külön szerződés tartalmazza.
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10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1. Az Információ-megosztási Szolgáltatásba, a Felhasználó csak és kizárólag olyan fizetésiszámlá(ka)t tud
bekötni, melyhez Felhasználó az adott fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójánál online
hozzáféréssel rendelkezik.
2. Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználókat minden őket érintő súlyos működési,
biztonsági eseményről, adatvédelmi incidensről továbbá a rendelkezésére álló kárenyhítő intézkedéséről
a Honlapon történő közzététel formájában, illetve emailben.
3. A Szolgáltató jogosult az Üzletféllel az Információ-megosztási Szolgáltatás nyújtására vonatkozó
érvényben lévő szerződését 30 napos felmondással megszüntetni.
4. Az Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált e-mail címére Szolgáltató tájékoztató vagy értesítő
leveleket küldjön a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkkal.

EUID Identity and Data Services Kft.

17 / 25

11. Felelősség, Vis maior

1. A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek – az adott körülmények között
lehetséges – figyelembevételével és a tőle elvárható gondossággal jár el.
2. A Szolgáltató számlainformációs jogosultsága csak az információ lekérdezésre alkalmas, a fizetési
számla feletti rendelkezésre nem, így a Szolgáltató a fizetési számla feletti jogosulatlan lekérdezést vagy
rendelkezést, visszaélést lehetővé tevő érzékeny fizetési adatokat nem kezel.
3. A Szolgáltató az Információ-megosztási Szolgáltatást megbízható és biztonságos pénzforgalmi
szolgáltatói adatátviteli kapcsolaton keresztül nyújtja, amelynek során nem áll módjában a Felhasználó
fizetési számlája felett rendelkezni. A pénzforgalmi szolgáltató felé a Felhasználó felhatalmazása alapítja
meg a Szolgáltató jogát a fizetési számláról adatok lekérésére. A Szolgáltató az 6.-ban foglaltakkal
összhangban kizárólag a Szolgáltatásnyújtás érdekében feltétlenül szükséges nem érzékeny fizetési
adataihoz fér hozzá a Felhasználó kifejezett felhatalmazása alapján.
4. Szolgáltató más adatkezelőnek nem ad át adatokat, az adatfeldolgozónak csak titkosított adatokat ad
át feldolgozásra.
5. A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amely a Szolgáltató által el nem hárítható, vagy érdekkörébe
nem tartozó ok miatt következnek be, így különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az
adatátviteli rendszerek, a postai szolgáltatások hibáiért, az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy
Európai Uniós jogszabályokból, hatósági rendelkezésből vagy a Szolgáltató működésének
megzavarásából ered. A Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, abban az esetben sem felel,
ha ezek miatt a Szolgáltató ideiglenesen felfüggeszti, korlátozza, vagy beszünteti a Szolgáltatást.
6. Szolgáltató a vis maior eseményekről az Üzletfelet legjobb tudása szerint időben értesíti, illetve
közzéteszi ezen információt a Honlapján.
7. Az Üzletfél a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja, ideértve az
Üzletfél államának jogrendje szerinti szabályok betartásáért való felelősségét is, és elfogadja, hogy
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni- és nem vagyoni közvetlen,
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közvetett, vagy következményes károkért, költségekért, amelyek a Szolgáltatás igénybevételéből annak
használatából, vagy használatának hibáiból erednek a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget súlyosan megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
8. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Honlapon található információk naprakészek és pontosak
legyenek, minden megtesz azért, hogy a felé jelzett hibákat kijavítsa, azonban semminemű felelősséget
nem vállal a Honlapon szereplő információkért. Ezek az információk:


nem szükségszerűn átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;



tájékoztató jellegűek, melyek tartalma a Szolgáltató döntése szerint változhat;



olyan linkek lehetnek, amelyek külső webhelyekre irányítanak tovább, amelyek tartalma,
jogszerűsége felett a Szolgáltató nem rendelkezik, és amelyekért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget;



a Honlap beágyazott technológiákat használhat, a Honlap használatával az Üzletfél elfogadja a
Honlap használatának feltételeit, ideértve a Honlap által használt beágyazott technológia
használatának feltételeit is elfogadja;



nem minősülnek jogi vagy szaktanácsnak (ha az Üzletfélnek konkrét kérdésben tanácsra van
szüksége, feltétlenül célszerű szakemberhez fordulnia).

9. Ha az Üzletfél gyanús tartalmat észlel a Szolgáltatónak Honlapján, köteles azt haladéktalanul jelenteni
a Szolgáltatónak, a Szolgálató megalapozott bejelentés esetén intézkedik a jogsértő tartalom törlése
iránt.
10. Szolgáltató arra törekszik, hogy az esetleges technikai hibák a lehető legkisebb mértékben okozzanak
fennakadásokat a portál működésében. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a Honlapon feltüntetett
adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a
hibáktól. Ilyen esetekben nem tudja garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat
okozni az általa nyújtott Szolgáltatásokban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak
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működését. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap (vagy a belinkelt külső weboldalak)
használatából fakadó problémákért.
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12. Szerzői jogi védelem
1. A Honlap szerzői jogi műnek minősül és mint olyan szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői
jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó
valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
2. Az Üzletfél jogosult a Honlap egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és harmadik
felekkel megosztani, ha ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Honlapról készített minden egyes
másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright©distributiX. Minden a
jelen pontban meghatározottakon túli felhasználási formához a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
szükséges.
3. Az Üzletfél nem jogosult a Honlapon szereplő védjegyek, kereskedelmi nevek használatára, illetve
hasznosítására kivéve, ha azok tőle származnak.
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13. Az ÁSZF módosítása

1. A Felek a közöttük létrejött Szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan, az Üzletfél és Felhasználó számára nem hátrányos
módon, előzetes tájékoztatásuk nélkül módosítani.
3. A Szolgáltató jogosult továbbá - a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, valamint a Szerződésben
rögzítettekkel összhangban a Szerződést, így különösen a jelen ÁSZF-et új szolgáltatás bevezetésekor
egyoldalúan kiegészíteni, módosítani.
4. A Szolgáltató a Szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével, ide nem
értve az új szolgáltatás bevezetését.
5. Szolgáltató az Üzletfél előzetes értesítését követően jogosult a Szerződést, így különösen a jelen ÁSZFet egyoldalúan az Üzletfél hátrányára módosítani a mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezésekre
figyelemmel, így különösen, a jogi szabályozó környezet megváltozása esetén.
6. Nem minősül egyoldalú, a Üzletfél számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításnak, ha a
Szolgáltató új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat vezet be, ha az új szolgáltatás igénybevétele
a Üzletfél számára nem kötelező, valamint, ha a feltételek módosítása kizárólag az új Üzletfél vagy
újonnan megkötött szerződésekre vonatkozik.
7. Szintén nem minősül egyoldalú, az Üzletfél számára hátrányos módosításnak, ha a Szolgáltató az előre
megadott időszak letelte vagy az előre meghirdetett feltételek bekövetkezése esetén az előre
meghirdetett módon és mértékben megváltoztatja a szerződési feltételeket.
8. A jelen ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú, a Üzletfél számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításáról
a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt legalább 60 nappal értesíti az Üzletfelet a módosítás
Szolgáltató honlapján történő közzététellel, valamint az Üzletfél megadott elérhetőségein is
tájékoztathatja a módosítás tényéről és tartalmáról, amennyiben ez nem ellentétes a Felek által kötött
szerződés rendelkezéseivel.
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9. Az Üzletfél számára kedvezőtlen módosítást nem jelentő módosításokról a Szolgáltató az Üzletfelet
legkésőbb azok hatálybalépését megelőző munkanapon értesíti a módosítás Szolgáltató Honlapján
történő közzététellel.
10. Amennyiben a Szerződés egyoldalú, kedvezőtlen módosítását az Üzletfél magára nézve sérelmesnek
tartja, jogosult a Szerződést a 8. pontban meghatározott értesítéstől számított 30 napos felmondási
idővel felmondani.
11. Amennyiben az Üzletfél a hatálybalépést megelőző 30 napig nem jelzi a módosítással kapcsolatos
kifogását írásban vagy e-mailen, a módosított feltételek az Üzletfél által elfogadottnak tekintendők.
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14. Érvénytelenség

Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az
a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem
akadályozza.
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15. Adatkezelés, adatvédelem

Az Üzletfelek személyes adatainak kezeléséről a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Szolgáltató weboldalán.
https://distributix.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
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