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Tisztelt Előfizetőnk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a CompLex Jogi Adatbank Általános Szerződési Feltételei
2012. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosulnak:
1. Értelmező rendelkezések Előfizetői Szerződés
kezdetű bekezdésének eredeti szövege:

CompLex
Jogi Adatbank

Előfizetői Szerződés: előfizetői szerződésnek minősülnek az alábbi akaratnyilatkozatok:
1. Kétoldalú, teljesen írásban kötött szerződés: az
Előfizető és a Szolgáltató által (cégszerűen) aláírt
előfizetési szerződés.
2. Megrendelőlapon kötött szerződés:
a) a Szolgáltató által a megrendelőlapon részletezett tartalommal elkészített és az Előfizető által
kitöltött és cégszerűen aláírt, majd a Szolgáltatónak elküldött megrendelőlap, és az ennek nyomán a szolgáltató által kiállított számla, valamint
a regisztrációs kód, és szerződésszám elküldése.
b) bármely olyan írásos, vagy elektronikus megrendelés, amely tartalmazza a megrendelőlapon foglalt, a szolgáltatás lényeges paramétereit tartalmazó tényt majd az ennek nyomán a Szolgáltató
által az előfizetési időszakra vonatkozó számla, és
regisztrációs kód Előfizetőnek történő elküldése.
A bekezdés új szövege:
Előfizetői Szerződés: az Előfizető által (cégszerűen)
aláírt Előfizetési Szerződés. Ennek hiányában az
adatbázis frissítésének előfizetésére vagy az előfizetés módosítására vonatkozó egyéb egyértelmű – az
előfizetés módosítása esetén kizárólag írásbeli –
akaratnyilvánításnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása (elektronikus vagy postai úton, faxon, illetőleg telefonon, vagy a Szolgáltató meghatalmazottja
útján), és ennek nyomán a Szolgáltató által, a regisztrációs adatok, valamint az előfizetési időszakra
vonatkozó számla Előfizetőnek történő elküldése.
2. Értelmező rendelkezések Előfizetési, illetve
hozzáférési időszak kezdetű bekezdésének
eredeti szövege:
Előfizetési, illetve hozzáférési időszak: az Előfizetői
Szerződés azon időszaka, amelyre – az Adatbank frissítésének érdekében – a díjfizetés előre, számla ellenében megtörtént. Az előfizetés időtartama a megrendelés napját követő hó első napjától indul.
A bekezdés új szövege:
Előfizetés, illetve előfizetési időszak: az Előfizetői
Szerződés azon időszaka, amelyre – az Adatbank frissítésének érdekében – a díjfizetés előre, számla ellenében megtörtént.
3. V. A szerződés hatálya, a hozzáférési időszak
hosszabbítása és hitelkeret összegének növelése
fejezet eredeti szövege:
1. Az Előfizetői Szerződés – a felek eltérő írásbeli
rendelkezésének hiányában – határozott időtartamra, az Előfizetői Szerződésben kinyilvánított
hozzáférési időszakra és előfizetési konstrukcióban (árlista) jön létre.
2. Az előfizetési konstrukciók a mindenkor érvényes
árlistában vannak meghatározva. Előfizető csak az
árlistában található konstrukciók közül választhat.
3. Amennyiben az Előfizető konstrukciót kíván váltani, azt kizárólag a folyamatban lévő előfizetési
konstrukció lejártát követően teheti meg.
4. Az előfizetés kizárólag az előfizetési időszak végén
hosszabbítható meg.
5. A hitelkeret összege az Ügyfélszolgálaton keresztül bármikor megnövelhető.
6. Az az Előfizető, akihez több Szerződésszám tartozik, az egyes előfizetési konstrukciókat szabadon
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rendelheti hozzá a Felhasználóihoz, de egy szerződésszámhoz csak egy Felhasználó (Bejelentkezési név és jelszó) tartozhat.
7. A szolgáltatás igénybevételének kezdő napjától
vagy az előfizetési időtartam leteltével a teljes előfizetésre vetített előfizetési díj nem követelhető
vissza. Amennyiben egy Előfizetőhöz több Szerződésszám, azaz több Felhasználói konstrukciói tartozik és ezek közül bármelyik megkezdi az adott
konstrukció igénybevételét, úgy az a többi konstrukció vonatkozásában is megvalósítja a szolgáltatás igénybevételének megkezdését.
8. Felhasználó az Adatbank honlapján bármikor ingyenesen megtekintheti, és folyamatosan követheti hitelkeret összegének egyenlegét.
A fejezet új száma és szövege:
IV. A szerződés hatálya
1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – az Előfizető eltérő rendelkezésének hiányában – a megrendelés Szolgáltatónál történő nyilvántartásba
vétele napján, a legfrissebb (aktuális) adatbázis
szolgáltatásával kezdődik. Az előfizetés időtartama a számlarendezés napját követő napon indul.
2. Az Előfizetői Szerződés – a felek eltérő rendelkezésének hiányában – határozatlan időtartamra
jön létre.
3. Az Előfizetői Szerződés az előfizetési időszak lejárta után – a felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában – folyamatosan hatályban marad (automatikus meghosszabbítás).
4. Az új előfizetés indulásakor a Szolgáltató előfizetési számlát állít ki és a regisztrációs adatokkal
egyidejűleg az Előfizetőnek megküld. Az első előfizetési időszakot követően a további (automatikusan meghosszabbodó) előfizetési időszakokra vonatkozó számlát a Szolgáltató a folyamatban lévő
előfizetési időszak lejártát megelőzően, legkésőbb
a lejáratot megelőző hónapban postázza az Előfizetőnek. Az automatikusan kiküldésre kerülő számla alapja az aktuális termék előfizetési konstrukciója, az abban feltüntetett kiinduló ár alapja pedig a
Szolgáltató mindenkori érvényes árlistája, melyet a
http://jab.complex.hu/prices.php oldalon érhet el
az Előfizető. A számla végösszegéből, amennyiben
az Előfizető a weboldalon is kihirdetett hűségprogram résztvevője, az Előfizetőt megillető hűségkedvezmény automatikusan levonásra kerül.
Amennyiben az Előfizető
a folyamatban lévő Előfizetői Szerződésének
írásos felmondását az előfizetési időszak lejárta előtt legalább 15 nappal az Ügyfélszolgálatra nem juttatta el;
és az előfizetési időszak lejártát megelőzően
minimum 15 nappal az elkövetkező előfizetői
időszakra vonatkozó termék/konstrukció változtatási kérelmét írásban nem juttatta el az
Ügyfélszolgálatra;
és az Előfizetési Szerződés automatikus hoszszabbodásához az Előfizetői Szerződés lejáratát
megelőzően kiküldött számlát nem fizette be
az azon feltüntetett fizetési határidőig, úgy a
Szolgáltató – választása szerint –
a) a szolgáltatást felfüggeszti, vagy
b) a fizetési határidőn túl, de maximum az új
[változtatott konstrukcióval hosszabbodó/megújuló (változatlanul hosszabbodó)]
előfizetési időszak első napjától 90 naptári
napig biztosítja Előfizetőnek a Szolgáltatás-
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hoz/Termékhez való hozzáférést korlátozás
nélkül, és amennyiben a befizetés ezen időszak alatt sem történik meg, úgy a szolgáltatást felfüggeszti.
Ha a felfüggesztést követő 8 naptári napon belül
sem történik meg a számla kiegyenlítése, sem
az Előfizetői Szerződés írásbeli felmondása, úgy
a Szolgáltató – minden további jognyilatkozat
nélkül – a keletkezett összes követelését (ideértve az automatikusan meghosszabbodott teljes időszakra jutó összes előfizetési díjat) érvényesítheti, illetve – választása szerint – jogosult
az Előfizetői Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására és az általa nyújtott Szolgáltatás/Termék összes díjának és felmerült költségének az Előfizető felé történő kiszámlázására a
mindenkori érvényes árlista díjtételei alapján
(havi díjszabás és kézbesítési költség);
az Előfizető az Előfizetői Szerződést írásos formában az Ügyfélszolgálaton felmondja, a Szolgáltató jogosult az általa nyújtott Szolgáltatás/Termék összes díjának és felmerült költségének az
Előfizető felé történő kiszámlázására a mindenkori érvényes árlista díjtételei alapján (havi díjszabás és kézbesítési költség).
5. Ha az első előfizetési időszakra vonatkozó számlát és
az ahhoz tartozó adathordozót a következő frissítés
postázásig az Előfizető a Szolgáltatónak nem küldi
vissza, továbbá a számlát pénzügyileg nem teljesíti,
a Szolgáltató az így keletkező tartozást kintlévőségként kezeli.
6. Kintlévőségi állományba került tartozások havi díjszabással részarányosan kerülnek kiszámlázásra. Kintlévőség pénzügyi teljesítését követően az előfizetés
folytatható vagy új előfizetés indítható az aktuális árlistában feltüntetett ellenérték megfizetésével.
7. Az előfizetési konstrukciók a mindenkor érvényes
árlistában vannak meghatározva. Előfizető csak az
árlistában található konstrukciók közül választhat.
8. Amennyiben az Előfizető magasabb konstrukcióra
kíván váltani, azt a folyamatban lévő előfizetési
konstrukció közben is megteheti.
9. Az előfizetés kizárólag az előfizetési időszak végén
hosszabbítható meg.
10. A hitelkeret összege az Ügyfélszolgálaton keresztül bármikor megnövelhető.
11. Az az Előfizető, akihez több Szerződésszám tartozik, az egyes előfizetési konstrukciókat szabadon
rendelheti hozzá a Felhasználóihoz, de egy szerződésszámhoz csak egy Felhasználó (Bejelentkezési
név és jelszó) tartozhat.
12. A szolgáltatás igénybevételének kezdő napjától
vagy az előfizetési időtartam leteltével a teljes
előfizetésre vetített előfizetési díj nem követelhető vissza. Amennyiben egy Előfizetőhöz több Szerződés szám, azaz több Felhasználói konstrukciói
tartozik és ezek közül bármelyik megkezdi az adott
konstrukció igénybevételét, úgy az a többi konstrukció vonatkozásában is megvalósítja a szolgáltatás igénybevételének megkezdését.
13. Felhasználó az Adatbank honlapján bármikor ingyenesen megtekintheti, és folyamatosan követheti hitelkeret összegének egyenlegét.
4. VI. Díjfizetés fejezet eredeti szövege
1. Az előfizetési díj megfizetésére az Előfizető – az
Adatbank tényleges Felhasználójától függetlenül –
köteles.
2. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
tv. 16. § (11) bekezdésének értelmében a Szolgáltató az előfizetésről kiállított számláin teljesítési
időpontnak a fizetési határidővel megegyező napot
tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.
A fejezet új száma és szövege: V. Díj és díjfizetés
1. A CompLex Jogi Adatbank árait a Szolgáltató által kiadott aktuális árlista tartalmazza, melynek alapján –
az Előfizetői Szerződésben foglaltak szerint – az Elő-
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fizető díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított és postai úton megküldött számla ellenében.
Az Előfizető – a felek eltérő írásbeli rendelkezésének
hiányában – köteles az előfizetés teljes időtartamára
eső frissítés díját előre, egy összegben megfizetni.
A hitelkeret felhasználására vonatkozó számla
utólagosan érkezik az Előfizetőhöz az általa megadott postai címre. A számlázás havonta történik,
ha legalább 2000 forint értékben történt letöltés,
vásárlás ebben az időszakban.
Kivételes számlázás a IV. fejezet 8. pontjában meghatározott értékkülönbözetről történő számla kiállítása.
Ha az Előfizető a számlában szereplő díjat, az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül
nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg
átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató írásban felszólítja a teljesítésre.
Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Szolgáltató
az Előfizetőt a szolgáltatásból kizárhatja.Az előfizetési díj megfizetésére az Előfizető – az adatbázis tényleges felhasználójától függetlenül – köteles.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (áfatörvény) 58. § (1) bekezdésének értelmében a Szolgáltató az előfizetésről kiállított számláin teljesítési időpontnak a fizetési határidővel
megegyező napot tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.

5. VIII. Az előfizetői szerződés megszűnésének
esetei fejezet eredeti szövege:
Az előfizetői szerződés megszűnik:
• Az előfizetés időtartamának lejártával;
• a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
• az üzleti/intézményi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
• a természetes személy Előfizető halálával;
• a felek közös megegyezésével.
1. Az előfizetői szerződés megszűnésére (kivéve az
időtartam lejárta esetén történő megszűnés esetét)
irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
2. A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja az Előfizetői Szerződést és megszüntetheti az adatbázis frissítését, ha jelen ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseket az Előfizető vagy a hozzá
tartozó Felhasználó súlyosan megszegi.
3. Az Előfizetői Szerződés megszűnését követően az
Előfizető újabb megrendelését csak új szerződésre
vonatkozó feltételekkel érvényesítheti.
A fejezet új száma és szövege:
VI. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei
1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik:
– a határozott időtartam lejártával;
– bármely félnek a folyamatban lévő előfizetési
időszak utolsó napjára, írásban történő rendes
felmondásával. A felmondás időtartama legalább
15 nap. A felmondás kezdőnapja az értesítés átvételét követő nap. Az Előfizető felmondásának
legkésőbb az előfizetési időszak lejárta előtt 15
nappal meg kell érkeznie az Ügyfélszolgálatra, illetve a Szolgáltatóhoz;
– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
– az üzleti/intézményi Előfizető jogutód nélküli
megszűnésével;
– a természetes személy Előfizető halálával;
– a felek közös megegyezésével.
Az előfizetői szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.
2. A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja az Előfizetői Szerződést és megszüntetheti az adatbázis frissítését, ha az Előfizetői szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az Előfizető súlyosan megszegi.
3. Az Előfizetői Szerződés megszűnését követően az
Előfizető újabb megrendelését csak új szerződésre
vonatkozó feltételekkel érvényesítheti.
6. IX. Rendelkezésre állás, hibakezelés fejezet
eredeti szövege:
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1. Az Adatbank rendelkezésre állása:
– munkanap 8.00–17.00-ig: 98%
– munkaszüneti nap és munkanap 17.00–8.00-ig:
90%.
2. A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett adat- és
programhibákat a hiba bejelentését követő 10 napon
belül kivizsgálja és – lehetőségei szerint – kijavítja.
3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan
kárért, mely az Adatbank nem szakszerű vagy nem
jogszerű felhasználásából ered.
A bekezdés új száma és szövege:
VII. Reparáció és szavatosság, rendelkezésre állás
1. A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett adat- és
programhibákat a hiba bejelentését követő 10 napon
belül kivizsgálja és – lehetőségei szerint – kijavítja.
2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan
kárért, mely az Adatbank nem szakszerű vagy nem
jogszerű felhasználásából ered.
3. A Szolgáltató kizárólag az aktuális adatbázist tartalmazó online frissítéstől az azt közvetlenül követő online frissítéséig tartozik szavatossággal.
4. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.
5. Az Adatbank rendelkezésre állása:
– munkanap 8.00–17.00-ig: 98%
– munkaszüneti nap és munkanap 17.00–8.00-ig:
90%.
7. IX. Szállítás című új fejezet ismertetése:
1. Az online frissítés letöltését és saját gépre mentését az Előfizető végzi.
2. A Szolgáltató frissítési kötelezettsége mindaddig fennáll, míg az Előfizető előfizetési számlája rendezett.
3. Szolgáltató az online frissítés letöltését folyamatosan biztosítja, ennek érdekében auditált minőségirányítási és információbiztonsági rendszert
üzemeltet. Az online frissítési szolgáltatás szünetelésére kerülhet sor:
a) a szünetelést legalább 3 nappal megelőző elektronikus értesítés mellett a hálózat karbantartása
miatt, ami alkalmanként a 3 munkanapot nem
haladhatja meg,
b) előre nem látható illetve el nem hárítható külső ok (pl. vis maior) esetén.
4. A használat során a dokumentumok letöltése és a
dokumentumárak listázása a hitelkeret összegéből
történik.
8. XI. Felhasználási jogosultság és IV. Az Adatbank használata fejezetek (a XI. fejezet 5. pontja kivételével)
eredeti szövegének számozása módosult, egy fejezetté olvadt a X. fejezet Felhasználási jogosultság alatt.
9. XI. Felhasználási jogosultság fejezet
5. pontjának eredeti szövege:
5. A letöltött dokumentumokat az Felhasználó saját gépére elmentheti, használhatja, a kitölthető dokumentumokat kitöltheti, és felhasználhatja. A letöltött dokumentum – amennyiben a Felhasználó nem menti
saját gépére vagy más adatrögzítőre – a letöltés napjától számított 72 órán keresztül a rendszerből bármennyiszer letölthető anélkül, hogy ezért újra meg
kellene fizetnie a Felhasználónak a dokumentum díját. Azonban 72 órával a dokumentum fizetős letöltését követően ugyanannak a dokumentumnak a letöltése ismételten térítésköteles.
A X. Felhasználási jogosultság fejezet módosult 10. pontja:
10. A letöltött dokumentumokat az Felhasználó saját
gépére elmentheti, használhatja, a kitölthető dokumentumokat kitöltheti, és felhasználhatja. A letöltött dokumentum – amennyiben a Felhasználó
nem menti saját gépére vagy más adatrögzítőre –
az előfizetés ideje alatt a rendszerből bármennyiszer letölthető anélkül, hogy ezért újra meg kellene fizetnie a Felhasználónak a dokumentum díját.
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