
Álltalános Szerződési Feltételek     

     

Vállalkozás adatok: 

Tulajdonos neve: Dóczi Roland e.v. 

Adószám: 69035311-1-33 

Nyilvántartási szám: 52604179 

Paypal: paypal@hostpost.hu 

     

I. A szerződés létrejötte és felmondása     
A weboldalon leadott regisztrációval a regisztrált fél elfogadja és tudomásul veszi az 

Álltalános Szerződési Feltételekbe foglaltakat! A szerződés kizárólag Magyarországon 

bejelentett lakcímmel, illetve Európában bejelentett személy kötheti meg a Szolgáltatóval.   

Jogszabály változás miatt nem fogadunk vállalkozások megrendelését, ezért sincs 

feltüntetve a Regisztrációnál az adószám!  

Az igénylőnek, aki a szolgáltatást igénybe szeretné venni, online elérhető szerződést kell 

kötnie a Szolgáltatóval. Ennek a szerződésnek létrejötte határozza meg a felek jogait és 

kötelességeit. A szerződés megkötése a megrendeléssel történik. A szerződési felételek 

jelen dokumentumban rögzítettek. A szolgáltató jogosult egyedi megállapodást kötni.     

1. Az igénylő kizárólag a weboldalon megrendelt szolgáltatást vehet igénybe. Kivételt 

jelent az egyedi megállapodás.     

2. Az igénylő kizárólag saját e-mail címmel regisztrálhat. Nem regisztrálhat eldobható 

vagy ideiglenes e-mail címmel.     

3. A regisztrációnál megadott adatok hitelességét a Bérlő tartozik felelőséggel.     

4. I/3. Változás esetén a Bérlő haladéktalanul köteles ezt jelezni a Szolgáltató felé.     

5. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje minkét fél részéről a szolgáltatás lejárati 

dátuma.      

6. A Szolgáltató jogosult azonnali felmondásra amennyiben szerződésszegés vagy 

törvénysértő magatartást mutat.     

7. A szolgáltató a megszüntetett vagy felfüggesztett szolgáltatásnál jogosult a biztonsági 

mentést azonnal törölni.     

8. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető a pénzvisszafizetésre. 

Kivételt jelent a II./3. pontba foglaltak.     

     
     
     

II. Fizetés & Egyéb     
Az igénylő a weboldalon leadott megrendelés után tudja befizetni a megrendelt 

szolgáltatást. A szolgáltató fizetés PayPal, Banki átutalás és különleges esetekben egyéb 

pl.: Emelt Díjas Hívás fizetést is engedélyez.     

1. A Szolgáltató köteles értesíteni a Bérlőt legalább 7 nappal a szolgáltatása lejárat előtt.     

2. A szolgáltatás díja lejárat napjáig nem kerül kiegyenlítésre úgy a Szolgáltató az adott 

szolgáltatást korlátozhatja.     

3. A szolgáltató garantálja az éves 99% elérést.     

4. A szolgáltató negyedévente előreütemezett karbantartást végezhet, ami nem 

haladhatja meg a 8 óra kiesést. Ezt a tevékenységet kizárólag az esti/éjszakai órában 

folytathatja a szolgáltató.     

5. Előreütemezett karbantartás esetén a Szolgáltató köteles a Bérlőt tájékoztatni 

emailben a karbantartás kezdetéről legalább 1 héttel.     

6. II. 4-5 pontban foglalt „előreütemezett karbantartás” nem minősül kiesett elérésnek 

ezáltal nem számít bele a II.3 pontban meghatározott százalékban.       

7. A regisztrált felhasználó elfogadja, hogy tájékoztató, illetve akciókról, 

kedvezményekről és egyéb információkról kaphat e-mailt.     

8. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, 

amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen 

körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság 

rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló 

munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések 

stb.     

9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más 

vonatkozón jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok 

alkalmazandók.     

10. Bérlő felelőséggel tartozik az okozott károkért és egyéb jogsértésekért.     

11. A Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint 

további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni az Előfizetőtől. Ilyen 

irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 

felfüggeszteni vagy korlátozni.     



12. A szolgáltató szerverein elhelyezett adatokért, adat elvesztéséért nem vállal semmi 

féle felelőséget, illetve anyagi kárért, viszont kijelenti, hogy az adatokat a tőle 

elvárható gondossággal óvja.     

13. A Bérlő által igénybe vett szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben 

vagy egészében felfüggeszthető vagy korlátozható vagy felmondható az alábbi 

esetekben:     

Virtuális és Dedikált szerverekre vonatkozóan     

• A Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése     

• A Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó 

tevékenység     

• A Szolgáltató jó hírnevét sérteni vagy veszélyeztetni     

• Kéretlen e-mailek (SPAM) küldése     

• E-mailek küldése nem létező címekre     

• Illegális tartalom elérhetővé tétele     

• Hivatalos szervektől történő megkeresés esetén     

• A Felhasználó a kapcsolattartó címeken (email, telefon, levelezési cím) nem elérhető     

• Bármilyen cryptocoinhoz kapcsolódó értékesítés, vásárlás, bányászat.     

Webtárhelyre vonatkozóan     

• Hosszú futású, felügyelet nélküli alkalmazások, botok vagy daemonok futtatása, 

tárolása     

• Bármilyen web spider, web feltérképező vagy hasonló funkció futtatása, tárolása     

• Bármely IRC hálózathoz kapcsolódó dolog futtatása, tárolása     

• P2P kliens, tracker, szoftver, szerver alkalmazások, fájlok futtatása, tárolása     

• Résztvevős bármely P2P hálózaton, vagy csak csatlakozás azt nyújtó szerverhez     

• 100000-nél több fájl és email tárolása     

• A tárhely biztonsági mentésnek vagy FTP tárhelynek való használata     

• 15 másodpercnél hosszabb MySQL lekérdezések futtatása     

• Nagy számú média fájlok tárolása (film, zene stb.)     

   

Barion Bankkártyás Fizetés    
   

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és 

epénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív 

funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt 

követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos 

rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya 

használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi 

számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós 

időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion 

felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és 

vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát 

kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB 

engedély: HEN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és 

igazságosan kezeljük.   

   

   


