Felhasználási Feltételek

A Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay u. 7., képviseli: dr. Réti László elnök; a
továbbiakban: Kamara) a https://e-ugyintezes.bpugyvedikamara.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap)
tájékoztatást nyújt látogató számára (szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé stb.),
valamint lehetőséget biztosít a Kamara hatáskörébe tartozó ügyekben az elektronikus ügyintézésre.
A Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi
Felhasználási Feltételeket.
Jelen Felhasználási Feltételek dokumentum kifejezetten a Kamara e-ügykezelő rendszerének
felhasználására vonatkozik; a Kamara által nyújtott egyéb on-line vagy egyéb szolgáltatások
felhasználására a vonatkozó egyéb dokumentumok irányadók.

Felhasználó
A Felhasználási feltételek értelmében a honlap minden látogatója Felhasználónak minősül.
Felhasználó kizárólag az lehet, aki:


elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy



életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a
regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos
jóváhagyását és ezt az Üzemeltető kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy



jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és
szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

Az igénybe vétel általános feltételei
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Szolgáltató
jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használható.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez
használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a
Szolgáltatás működtetését.
Tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a közzététel céljától eltérő célú
felhasználása, illetve gyűjtése.
Felhasználó a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kamara
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen
felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért. Felhasználó elfogadja, hogy a
Honlap és a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált.
A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira
vezet. Ezen szolgáltatók eljárásáért, adatvédelmi gyakorlatáért a Kamara nem felelős.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap
használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
A Kamara mindent megtesz azért, hogy a Honlapon közölt információk pontosak, frissek és teljesek
legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár
bekövetkeztéért.
Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat vagy működési rendellenességet észlel,
kérjük haladéktalanul jelentse ezt be a Kamara felé a info@bpbar.hu e-mail címen.

Azonosítás, regisztráció
A Honlap tartalmai jelentős részben minden Felhasználó számára regisztráció nélkül elérhetők; egyes
szolgáltatások igénybe vételéhez azonban bejelentkezés, illetve regisztráció szükséges.
A Honlap egyes szolgáltatásai csak bizonyos felhasználók (pl. ügyvédek) számára elérhetők.
A Honlapon az alábbi azonosítási lehetőségek érhetők el:
a) ügyfélkapus belépés,
b) azonosítás authentikációs tanúsítvány alapján,
c) felhasználónév/jelszó páros, a kamarai honlapon történő regisztráció alapján.
Az egyes ügytípusok különféle azonosítási típusokat követelhetnek meg.
Felhasználó a regisztráció vagy egyébként a Honlap használata során megadott adatainak
megváltozásáról köteles a Kamarát haladéktalanul értesíteni, a weboldal erre szolgáló felületének
használatával.
A regisztrált adatok módosítására a weboldalon keresztül van lehetőség.
Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához
jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha
pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél,
köteles egyidejűleg értesíteni a Kamarát. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért
kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
Felhasználó bármikor jogosult törölni regisztrációját, a Honlapon keresztül. Az ettől eltérő módon (pl.
email, telefon) történő felmondás nem hatályos.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben (így
különösen a Felhasználási Feltételek megsértése vagy annak alapos gyanúja esetén) Szolgáltató

jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetni a Felhasználó
vonatkozásában.

Szerzői jogi rendelkezések
A Honlapon található tartalmak, szövegek és egyéb anyagok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A Honlap tartalmának szerzői vagyoni jogai a Kamarát
illetik meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve. A
Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang stb.) csak előzetes
írásbeli engedéllyel használható fel.
Tilos a Honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, azt kereskedelmi célra
felhasználni, vagy terjeszteni. A Honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem
változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra.

Felelősség
A Kamara egyes szolgáltatások keretében lehetőséget biztosíthat a Felhasználók számára tartalmak
feltöltésére. Az ilyen tartalmakért kizárólag az adott tartalmat elhelyező felhasználó felelős.

Felhasználó kizárása, a Szolgáltatás megszüntetése
A Kamara jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetni a Felhasználó
vonatkozásában, amennyiben
a) Felhasználó magatartása a Felhasználási Feltételekbe ütközik vagy jogszabályt sért, a Kamara
jogát (ideértve szellemi alkotáshoz fűződő jogát) vagy jogos érdekét sérti; vagy
b) a regisztráció során a Felhasználó által megadott adatok nem valósak.
A Kamara jogosult a Holnapon bármikor saját döntése szerint módosításokat végrehajtani, a
Honlapon elérhető szolgáltatásokat más honlap alá áttenni, illetve a Honlapot megszüntetni.

A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket a Felhasználók előzetes (a módosítás
hatályba lépését legalább 30 nappal megelőző) e-mailes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével elfogadja a
módosított Felhasználási feltételeket.

Egyéb rendelkezések
A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a Szolgáltatásra a Magyar Köztársaság
hatályos jogszabályai alkalmazandók.

