ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
JOGI PORTÁL
I. Általános rendelkezések
1.
Az Általános Szerződési Feltételek tárgyi, személyi és időbeli
hatálya
1.1. Tárgyi hatály:
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tárgyi hatálya a
www.jog-portal.hu;
www.lawyer-portal.com
oldalhoz
(továbbiakban:
Weboldal) kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.
Alapesetben, ha a Szabályzat másképp nem rendelkezik, hatálya nem terjed
ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető,
vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz,
nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk
közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a
Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található
hivatkozás vezet.
1.2. Személyi hatály:
Jelen Szabályzat személyi hatálya az oldalt látogató természetes személyekre
és az oldalt igénybevevő, azon regisztráló egyéni ügyvédekre és ügyvédi
irodákra mint felhasználókra terjed ki.
A felhasználók közül az ügyvédekre, ügyvédi irodákra a Szolgáltatóval
megkötött szerződések megfelelően irányadók.
Időbeli hatály:
A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Mindkét fél jogosult a
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen
Szerződést megszegi. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít, a
felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

A jelen ÁSZF-ben és a weboldalon írtak az oldal látogatói és felhasználóira
nézve kötelező erővel bírnak.

2.

Alapfogalmak:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogviszonyban az
alábbi alapfogalmakat csakis és kizárólag az alábbi egységes jelentéstartalmat
tulajdonítanak:
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2.1. Felhasználók:
Azon jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
valamint 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik a weboldalt
látogatják valamint azon jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságokra akik regisztrálnak, s ezáltal jogosulttá
válnak
a Szolgáltatás
ingyenes vagy díjfizetés ellenében történő
igénybevételére. A jogi-portál oldalon a területi ügyvédi kamarák
névjegyzékébe felvett egyéni ügyvédek, egyszemélyi vagy társas ügyvédi
irodák képviseltethetik magukat, regisztrálhatnak.
2.2. Hirdető/Előfizető:
Hirdetőnek minősül az, az egyéni ügyvéd, egyszemélyi vagy társas ügyvédi
iroda, aki saját nevében hirdetést helyez el a Honlapon. Azt a Hirdetőt, aki
szolgáltatását két (vagy több) különböző regisztráció alatt hirdeti meg, a
Szolgáltató értesíti, és későbbiekben azt szankcionálja/és az értesítést
követően törli a jogosulatlanul elhelyezett valamennyi hirdetését. Ez esetben
Szolgáltató úgy értelmezi a Hirdető magatartását, hogy az az ÁSZF
kijátszására irányult. A Hirdető a Honlapra jelen ÁSZF-ben foglalt
rendelkezések betartásával töltheti fel hirdetését. A tevékenységeként több
jogterületet (pl. cégjog, családjog, bankjog..) megjelölő Hirdető hirdetése
több vonatkozásában is megjelenik ill. többszörös találatot jelent a honlapon,
a Szolgáltató ezt nem tekinti ugyanazon szolgáltatás többszöri hirdetésének.
2.3. Regisztráció:
A Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően személyes - ill.
irodájuk adatainak, valamint a bejelentkezési információk megadásával
kötelesek bejelentkezni a Honlapon.
2.4. Adatkezelő:
Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
rögzítése is.
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3.

A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó

A Weboldal tulajdonosa, fenntartója a Go-Home Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám:
02-09-072738;
info@gohomegroup.hu;
továbbiakban:
Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás
(védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja
a Go-Home Kft. A felhasználók adatait a Go-Home Kft. kezeli.
Az oldal üzemeltetését a Go-Home Kft. megbízása alapján az Upsolution Kft.
(székhely: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma S. u. 1/c.; cégjegyzékszám: 02-09-075346)
végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások
nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal,
kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: info@upsolution.hu. Az
adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.
A felhasználó a Szolgáltatóval az Üzemeltetőn keresztül is kapcsolatba léphet, a
jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket az
Üzemeltetőhöz is eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy
azokról a Szolgáltatót értesíti.
A Weboldallal kapcsolatos kérdésekben az Üzemeltető nem jogosult harmadik
személyekkel szemben eljárni, továbbá szerződéseket kötni, jognyilatkozatokat
tenni.
4.
Irányadó jog
A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely
tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.
Abban az esetben, ha a Szolgáltató tevékenysége ide értve a reklámozási
tevékenységet is Magyarország határain túl terjed, a Szolgáltató kiköti a magyar
hatóságok és bíróságok joghatóságát, azon belül is a / Pécsi Járás Bíróság / Pécsi
Törvényszék illetékességét.
5.

A weboldal szolgáltatásainak köre:

5.1. A Weboldal a Magyarországi területi ügyvédi kamaraák névjegyzékébe
felvett egyéni ügyvédek és ügyvédi irodák részére nyújt megjelenési és hirdetési
felületet, célja minősített szakembereket és vállalkozásokat gyűjtő adatbázis
létrehozása.
A Weboldalra bármely regisztrált felhasználó a következőket töltheti fel:
a) ügyvédként személyes adatait, elérhetőségeit, ügyvédi iroda adatait,
elérhetőségeit;
b) az általa nyújtott szolgáltatást, tevékenységet, szakterületei megjelölését;
d) bemutatkozó szöveget.
A regisztrált felhasználó a Weboldalon jogosult hirdetési tevékenység
folytatására.
A honlapon működő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a regisztrált
felhasználók építik.
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5.2. A felhasználó jogosult vállalkozását, tevékenységét, szolgáltatását hirdetni.
A felhasználó a feladott hirdetésekért a Szolgáltató által meghatározott összegű
díjszabást köteles fizetni, a Szolgáltató által meghatározott módon. A szolgáltatás
alapvetően INGYENES, azonban, bizonyos szolgáltatások pl. hirdetés kiemelése,
vagy prémium hirdetésként való megjelenés stb. csak díjfizetés ellenében
vehetők igénybe. Díjszabás lásd.: II. számú melléklet.
5.3.
A regisztrált felhasználók a weboldalon  (csillag) jelöléssel
minősíthetők (1-5ig) a megbízók ill. az oldal látogatói által. A minősítés
közzétételéről (harmadik személyek általi láthatósága és az oldalon a hirdetésben
való megjelenítéséről) a hirdető regisztrációjakor saját maga dönthet, akként
hogy az minősítési adatait nyilvánossá teszi vagy sem. Ennek megváltoztatására
bármikor jogosult.
Azon felhasználók, akik a GO-HOME Kft. szolgáltatásának nyújtására
(Ingatlantörzskönyv, Ingatlanszervizkönyv hitelesítés, stb…) a GO–HOME Kft.-vel
kötött együttműködési megállapodás alapján vállalkoztak, jogosultak a GO-HOME
partneri státuszra, mely a minőségi munkát végző és minősített jogi
szakemberek részére van fenntartva. A GO-HOME partnerek a felületen GOHOME logóval kerülnek megjelölésre. A Szolgáltató egyéni döntése alapján GOHOME partnerei részére a jövőben különböző kedvezményeket, előnyöket
biztosíthat.
Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós, vaqy nem működő ügyvéd) vagy
ügyvédi iroda (pl. szünetelés, eltiltás okán nem praktizáló ügyvéd), a Szolgáltató
a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált
felhasználó nem valós személy vagy nem működő vállalkozás, a szolgáltató
felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát, ill. működést megfelelő módon
igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül
sor, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

II. Adatkezelés

1.

A kezelt adatok köre és megjelenésük a weboldalon

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, így a nem regisztrált
felhasználók is jogosultak a Weboldal megtekintésére, építőipari szakterületen
működő egyéni, illetve társas vállalkozások keresésére. A szolgáltatási szerződés
elektronikus úton, a Honlapon elvégezhető ún. Regisztráció folyamán jön létre.
Hirdetés feladására kizárólag regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztráció
során a felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek
segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik.
A Regisztráció során a Hirdető egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZFt elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezen
nyilatkozat hiányában (ha nem teszi meg elektronikus úton, azaz a Hirdető nem
jelöli be az ÁSZF elfogadását), akkor a Regisztráció folyamata megszakad, és így
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a szolgáltatási szerződés nem jön létre. Az ÁSZF elfogadása esetén az
Üzemeltető a Regisztrációt követően elektronikus levél formájában tájékoztatja
arról, hogy a Regisztráció sikeres volt, illetve hogy milyen adatokkal tud belépni a
Honlap rendszerébe ahhoz, hogy hirdetését feladhassa.
A felhasználók adatlapján szereplő adatok feltüntetése kötelező lehet bizonyos
szolgáltatások igénybe vételéhez. Az elérhetőségi adatok egy része a többi
felhasználó részére látható. A kötelezően megadott adatok közül egyes adatokat
a felhasználó a regisztrációt követően nem módosíthat, ezen adatok
megváltoztatását e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, vagy az Üzemeltetőtől.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát
megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon
létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy
indokolttá teszik.
Az egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések szabályairól a Szolgáltató minden esetben
tájékoztatást nyújt.
A szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó
ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási
feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek
megfelelően történhet.
2.

Az adatkezelés célja, jogalapja, és elvei

Az adatkezelés célja elsősorban minősített szakembereket és vállalkozásokat
gyűjtő adatbázis létrehozása, valamint a felhasználók azonosítása, továbbá a
Weboldalon történő közösségépítés, ismerősök gyűjtése, az alábbiak szerint:
- A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
- Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő
azonosítását,
- Az adatlapon megadott adatok, feltöltött képek a hirdetést, a
közösségépítést, ismerősök gyűjtését, és a velük való kapcsolattartást
szolgálja.
A Szolgáltató valamennyi személyes adatkezelésének célja a Weboldal
szolgáltatásainak biztosítása, továbbfejlesztése, elemzése, az érintettek
azonosítása. A Szolgáltató egyéb adatot nem kezel.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos
esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az
adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót
generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így
elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei
maradéktalanul érvényesüljenek:
-

Személyes adat kezelésére csak meghatározott célból és az érintett
engedélyével kerül sor;
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-

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a
kezelt adatkört is;
A személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

-

Az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

-

Ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul,
hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
Az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

-

A felhasználó köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást
15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
Amennyiben a felhasználó és a Szolgáltató között polgári jogi jogviszony jön
létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben
a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők.
Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági
eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Szolgáltató az adatokat
kezelheti.
A Szolgáltató magyarországi székhelyű jogi személy, az adatkezelés helye
Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar
jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.
Emellett a Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai
Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában
az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.
3.

Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén,
vagy a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az
adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg.
4.

Technikai adatok kezelése

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IPcímét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben a
felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs
rendszer típusát mely adatok nem kapcsolhatók össze egyéb személyes
adatokkal. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a
rendszer 7 nap elteltével törli. A felhasználási feltételekben meghatározott
esetekben a Szolgáltató az adatokat további célra nyilvántartja.
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5.

Az adatok felhasználása

Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat az alábbi
körben és módon használhatja fel:
5.1. A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás
nyújtása céljából használja fel. Az elsődleges szolgáltatás igénybe vétele során az
adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi
beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben a Szolgáltató az adatokhoz
egyedileg nem fér hozzá.
5.2. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek,
panaszainak vizsgálata során a Szolgáltató a felhasználó adatait a felhasználó
által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.
5.3. A technikai adatokat (4. pont) a Szolgáltató összesítve, statisztikai célokra
felhasználja.
5.4. A Szolgáltató jogosult adatok felhasználására jelen ÁSZF-ben meghatározott
esetekben, különösen a felhasználó jogellenes magatartása esetén.
5.5. A felhasználó a regisztrációval automatikusan feljogosítja a Szolgáltatót arra,
hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással
összefüggő hírlevelet küldjön.
6.

Adatkezelés reklámozás céljából

A weboldal egyes szolgáltatásai ingyenesek, így a Szolgáltató a weboldal
működtetését reklámozási tevékenység bevételeiből finanszírozza. A felhasználó
tehát a regisztrációval egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató
reklámot helyezzen el a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján, melyet
azonban a felhasználó utólag megtilthat.
Az adatlapon megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött
oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a
kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan,
emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
7.
Adatkezelés
fizetős
szolgáltatás
szolgáltatással való összekapcsolás esetén

igénybe

vétele

és

más

7.1. A felhasználónak a Weboldalhoz kapcsolódó fizetős szolgáltatást igénybe
vételéhez meg kell adnia a számlázáshoz, a vásárolt szolgáltatás nyújtásához
szükséges adatokat. A Szolgáltató az ily módon birtokába jutott adatokat a
vásárlás eredményes lebonyolítása, a termék vételárának beszedése, a
számlázás és a kiszállítás céljából kezelheti.
7.2. A Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolhatja más, általa fenntartott oldallal.
A különböző oldalak adatkezelései nem kapcsolódhatnak össze, kizárólag az
érintettek hozzájárulása esetén.
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8.

Az érintettek adatkezeléshez fűződő jogai

A felhasználónak jogában áll,
a) hogy adatait a helyesbítse, illetve azt a Szolgáltatótól kérje
b) hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje,
c) hogy teljes körű és részletes tájékoztatást kérjen a Szolgáltatótól adatai
kezeléséről az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőre
9.

A kezelt adatok és a regisztráció törlése

A Szolgáltató a megadott adatokat az alábbi esetekben törli ha:
9.1. azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
9.2. az érintett azt kéri 5 munkanapon belül;
9.3. az adat hiányos vagy téves és ez felhasználásra való alkalmatlansággal jár,
9.4. az adatkezelés célja megszűnt;
9.5. azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
9.6. obszcén kifejezéseket tartalmaz.
9.7. amennyiben a felhasználó a regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok
törlését kéri szolgáltatótól, az a regisztráció törlését eredményezi.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor,
oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen
helyreállítható.
10.

Adatbiztonság, adatvédelem

10.1. A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az
adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés,
továbbá
az
alkalmazott
technika
megváltozásából
fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a
felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési
neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására
hozta.
10.2. A felhasználók az oldal használata során csak saját felelősségükre
közölhetnek más személyekről bármilyen adatot és azokat csakis és kizárólag
akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha
ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Nyilvános közszereplés esetén az arra
vonatkozó szabályok érvényesülnek.
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10.3. A Szolgáltató a közzétett adatokat törli, ha bárki jelzi, hogy engedélye
nélkül közzétett adatokat talált a weblapon és az érintettség megfelelően
igazolást nyert. Ebben az esetben az érintett kérésére a Szolgáltató az adatokat
megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Az eljárás
megindítását pedig az érintettnek 60 napon belül igazolnia kell. Az eljárás
megindulása esetén a zárolt adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével
összefüggő információkat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja,
az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak,
hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.
10.4. Amennyiben a felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy
hozzáférhetővé
teszi
személyes
adatait,
ezen
harmadik
személyek
adatkezeléséért a Szolgáltató és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A
felhasználó az általa megadott, Weboldalon nyilvánosságra hozott adatok
tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan
az adatok kikerülhetnek a felhasználó rendelkezése alól.
10.5. Szolgáltató az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót a
Szolgáltató annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.
A Szolgáltató nyilvántartási azonosítója: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11.

Adatfeldolgozó megbízása

A Szolgáltató, mint adatkezelő a kezelt adatokat a jelen ÁSZF-ben meghatározott
kivételek mellett - csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény
rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
A Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes
technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó
csak a Szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult, a Szolgáltató
utasításainak megfelelően.
Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Szolgáltató felelősségét nem érinti.
III. A felhasználókra vonatkozó szabályok
1.
A felhasználás, hirdetés korlátai; tilalmak, a felhasználó, hirdető
felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem
vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért,
kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal
használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak
és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó
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valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép,
videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat
szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó
szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
-

-

-

-

Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és
méltányolható érdekeit;
Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat
gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.
Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a
szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások,
találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és
forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.
Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől,
megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást
keltsen.
Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy
valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más
szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak
tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük
gyűlöletre uszítson.
Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt
függetlenül annak felhasználói minőségétől valamely nemzeti, etnikai, faji,
vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján
egyértelműen
meghatározható
csoporthoz
tartozása
miatt
sért,
lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely
az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó
köteles különösen tartózkodni:
-

Kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
Körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű
használatának velejárói;
Minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű
használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
A nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból
zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely
a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
- Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától.
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-

Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak,
általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására
irányul.
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra
vonatkozó, valótlan információt hordoz.
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai
biztonságát veszélyezteti.
( Pl: Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami
kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web
szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja).
-

Tilos az interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más
felhasználók zaklatása.
Általában tilos a jelen ÁSZF mellékletét képező Internet Etikai Kódexének
(Netikett) megsértése.

Tilalomba ütköző hirdetés, hirdetési tevékenység:
A hirdető nem tölthet fel a Honlapra olyan hirdetést, amely:
-

-

-

-

-

-

A Honlap témaköréhez nem kapcsolódik.
Jogszabályba, illetve a jó erkölcsbe ütközik.
Amely más internetes portált reklámoz (vagy bármi más módon sértheti az
Üzemeltető és/vagy a Honlap érdekeit).
Erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy
közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra
ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz.
Félelemérzetet kelt.
Amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi
fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat
veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben
mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával
közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru
vásárlására ösztönözzék.
Pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására,
szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési
szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul).
indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a
termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat
tartalmaz.
Jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
Nem a rovat jellegének megfelelő.
Szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS)
másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint
személyes adatok védelméhez való jogokat sért.
Üzemeltető megítélése szerint sértheti a Honlap, az Üzemeltetőnek vagy a
Honlap szolgáltatásai felhasználóinak jogait.
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Nem szerepelhet a hirdetésben továbbá:
-

-

-

Olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása
jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal
arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny
igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny
vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő.
A fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök reklámozása.
Politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ.
Tiltott gyógyszerreklámnak minősül.
Burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül.
Külföldön
szervezett
szerencsejátékhoz
vagy
ajándéksorsoláshoz
kapcsolódik.
Megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ
az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a felhasználó
megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére
vonatkozik).
Dohányáru reklám.
Minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám
melyet hatályos jogszabály tilt.

További általános tilalmak:
-

-

-

-

A Honlapon nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe ütközik,
mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat,
illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő
tevékenységhez nyújt segítséget. Tilos a Honlapon a hatályos
jogszabályokba ütköző tevékenységet végezni, szerzői jogokat, illetve
szellemi tulajdonjogokat sértő tartalmú anyagot elhelyezni.
Nem megengedett a Honlapon önkényuralmi jelképek és a szerzői jog
hatálya alá eső mp3, zene, program, iso, warez, film, játék, stb.
elhelyezése
Nem engedélyezett tördelt vagy darabolt állományok feltöltése,
amennyiben az a szabályok kijátszására irányul. Futtatható állományok,
scriptek, jelszóval védett állományok feltöltése szintén nem engedélyezett.
Az oldal látogatottságát semmilyen tisztességtelen módon (pl. pop-up),
vagy mesterséges úton (rejtett frame, refresh, stb.) nem szabad növelni.

A fenti rendelkezések útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában
tiltott minden olyan magatartás, ami jogszabályba vagy az Internet-közösség
elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra az ÁSZF-ben
kifejezett utalás található-e. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az
üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.
Hirdető és felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok,
anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint az
illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
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Amennyiben a hirdetésnek - jogszabály alapján - valamilyen kötelező tartalmi
elemet is tartalmaznia kell, akkor annak elhelyezése is a Hirdető feladata.
A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A
Szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja,
regisztrációját törölheti.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a
használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely
jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.
2.

A felhasználó egyéb kötelezettségei:

Az felhasználó köteles:
-

-

-

A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és
telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.
Az
igénybe
vett
szolgáltatásokat
rendeltetésének
megfelelően,
előírásszerűen használni.
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani.
A Felhasználó köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlista szerint
díjat megadott határidőn belül megfizetni, ellenkező esetben vagy fizetési
késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására,
törvényes mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető
adatainak adósságbehajtó társaságnak történő átadása. A Szolgáltató
jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé
kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a
Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés
megkötésekor köteles teljesíteni.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát
és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt
tájékoztatni köteles az Előfizetőt a weboldalon való közzététel formájában.
Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem
módosítható.
Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem
módosítható.

A jelen fejezetbe foglalt rendelkezések megszegése esetén Szolgáltató jogosult a
szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Felhasználó felelősséggel
tartozik.
3.

Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a fenti III.1. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a
felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére, a szolgáltatás
szünetelésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a
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regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró
szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a
felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására,
hogy a magatartás nem ütközik a III.1. pontban foglaltakkal. Az értesítés
mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló
jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti így
különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a
bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz
való jog jogosultja, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a
felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező
jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság
igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás
lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás
megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal
összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv
rendelkezésére
bocsátja,
az
adott
szervre
és
eljárásra
vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.
IV. A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a
szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban
meghatározott
jogosítványait
(felhasználási
feltételek,
szolgáltatások
megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen
célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók
igényeinek megfelelően alakítsa.
A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető
felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A
Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési
problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A
Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak
biztonsága érdekében. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az
Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal
felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi
károkért.
A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről,
függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és
törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő
rendezésére.
A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján közvetítő szolgáltatónak minősül, mely szerint:
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Közvetítő szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást
nyújtó szolgáltató, amely
- Az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja,
vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és
hozzáférés-biztosítás).
- Az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja,
és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő
információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárolás).
- Az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás).
- Információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe
vevő számára (keresőszolgáltatás).
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbi jogsértésekért, károkért:
-

-

A felhasználónál a szolgáltatások igénybevételéből eredő anyagi, vagy
erkölcsi kárért, azokat felhasználó a saját felelősségére használja.
Az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén
keletkezett kárért.
A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár
előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből
eredő anyagi vagy erkölcsi kárért sem a látogatók, sem a Hirdetők
irányában, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges
károkért.
Egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért.
Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért
vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba
ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve
kárért.

V. A felhasználó jogérvényesítése
A felhasználók a szolgáltatással összefüggésben panaszaikkal, kifogásaikkal
írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató álláspontjáról,
megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.
A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
- Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt
kivizsgálja.
- Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon
belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz.
- Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.naih.hu).
- Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó
fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye
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érvényesítése érdekében keresetet
illetékességgel rendelkező bírósághoz.

terjeszthet

elő

a

hatáskörrel

és

VI. Hirdetési szolgáltatások
VI.1. A Szolgáltatási rendszer működése
A felhasználó a Weblap hirdetési felületeit a kiemelt, prémium hirdetések
kivételével ingyenesen használhatja a regisztrációt követően.
A felhasználó a hirdetési felületen igénybe vehető fizetős szolgáltatásokért a
Hirdetési csomagok (kiemelt, prémium hirdetések) szerinti díjazás megfizetését
követően jogosult használni a megvásárolt kreditek függvényében. Díjazást
lásd.: I. számú melléklet.
Vegyes rendelkezések:
A Szolgáltató és a Hirdető jogügyletének tartalmára elsősorban a közöttük, mint felek
közötti konkrét szerződés/megrendelés, másodsorban a jelen Általános Üzleti
Feltételek, harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályokban – így különösen a Polgári
Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
Szolgáltató a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja.
A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi még a változás hatálybalépése
előtt. a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.
Az Általános Üzleti Feltételek bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás
esetén az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak – annak
hatálybalépésétől – megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely az
Általános Üzleti Feltételek jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az
érintett pontváltozással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem
érinti.
Az Általános Üzleti Feltételek a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött
valamennyi szerződés/megrendelés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek
minősül, amelyet az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésekor megismer és elfogad.
Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF-et vagy egyéb szabályzatát módosítja egyoldalúan,
úgy a módosított Általános Üzleti Feltételeket, annak hatálybalépését megelőző tizenöt
nappal honlapján elhelyezi, az Ügyfelet a módosítás hatálybalépéséről, illetve
megtekinthetőségének módjáról a honlapján közzétett Hirdetmény útján értesíti.
Panasz és a panaszkezelés rendje, hibabejelentés
A jelen pont alkalmazásában:
„Panasz:" minden olyan, a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával,
termékével szemben felmerülő reklamáció, amelyet
az Ügyfél közöl a Szolgáltatóval, és amelyben az Ügyfél a Szolgáltató eljárását
kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.
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Az ügyfélpanaszokat a Szolgáltató írásban közölve vagy elektronikus levél útján
fogadja be.
Az ügyfélpanasz közlése, illetve benyújtása történhet:
- e-mailben: panasz@ghg.hu (minden nap, a nap 24 órájában)
Jogi képviselővel eljáró Ügyfél esetén az ügyfélpanaszhoz csatolni kell a jogi
képviselő meghatalmazásának eredeti példányát. Ennek hiányában a jogi
képviselő által benyújtott ügyfélpanasz kivizsgálását a Szolgáltató a
meghatalmazás kézhezvételéig nem kezdi meg és a panaszkezelési határidők a
meghatalmazás beérkezésekor kezdődnek meg.
A panaszt a Szolgáltató annak közlését követően haladéktalanul megvizsgálja, és
amennyiben szükséges, orvosolja. A szolgáltató az írásban beérkezett
ügyfélpanaszt kivizsgáltatja, érdemben elbírálja és az írásbeli panasszal
kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc
napon belül az Ügyfél részére írásban (emailben) megküldi.
Amennyiben a Szolgáltató álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy
Ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
 Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH).
Az NMHH elérhetőségei a www.nmhh.hu oldalon találhatóak.
 a Polgári Perrendtartás (1952. évi III. törvény) szabályai szerint
illetékességgel rendelkező bírósághoz / Pécsi Járás Bírósághoz / Pécsi
Törvényszékhez.
VII. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei
A szolgáltatási szerződés megszűnik:
-

A hirdetési időtartam lejártával.
Rendkívüli felmondással.
Rendes felmondással.
Bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével.

Szerződő Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekben és mellékletében
foglaltakat megismerték és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, melyet
elolvasás és megértés után, mint az akaratukkal minden megegyezőt saját
kezűleg, jóváhagyóan hagyták jóvá.
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET
1.

Hirdetési díjszabás

A Honlapon a hirdetési és kiemelési szolgáltatások fizetése átutalással, Pay-Pal
vagy bankkártyás fizetés útján történik. A Hirdető részére a hirdetési díjról a
Szolgáltató utólagosan számlát állít ki.
Hirdetéskategóriák:


Prémium kategóriás hirdetés (a főoldalon, a felület felső harmadában
kiemelt, nagyobb méretű, körbe futó hirdetés)



Kiemelt hirdetés (a normál hirdetések elé sorolt, nagyobb méretű,
keretes hirdetés)



Normál hirdetés (ingyenes)
Az árak és a hirdetés típusok változtatásának jogát a Szolgáltató
mindenkor fenntartja.

2.

Hirdetési csomagok, szolgáltatások díjazása:
A honlapon feltüntetett díjak bruttó értékek, melyek az Áfát tartalmazzák.
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