
KOMPaas Portál felhasználási feltételei 

1. Meghatározások

1.1. OPERÁTOR – Korlátolt felelősségű társaság "KOMPaaS", amely az osztrák jog szerint működik, 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt és erre a kiadott engedélyekkel rendelkezik. 

1.2. ELŐFIZETŐ – egy jogi személy, egyéni vállalkozó vagy egy olyan személy, aki az OPERATOR-al 

kötött megállapodást a távzöklési szolgáltatások nyújtásáról. 

1.3. TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ - olyan természetes személy, aki távzöklési szolgáltatás 

igénybevételéhez hozzáférést kap saját felhasználásra az OPERÁTOR-től szerződéskötés nélkül vagy 

olyan jogalany érdekeit képviseli, amely nem kötött szerződést a távközlési szolgáltatások nyújtására 

az OPERATOR-ral. 

1.4. FELHASZNÁLÓ - olyan személy, aki az OPERATOR szolgáltatásainak igénybevételére az 

ELŐFIZZETŐ által kötött, a távközlési szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodás alapján jogosult. 

1.5. FIÓK TULAJDONOS – a FELHASZNÁLÓ vagy a TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ által a 

MyKOMPaaS FIÓK tulajdonosaként bejelentett személy. A MyKOMPaaS FIÓK TULAJDONOS az 

ELŐFIZETŐ képviselőjeként kezeli a szolgáltatásokat, kezeli a FELHASZNÁLÓK hozzáférési jogát a 

szolgáltatásokhoz a FIÓK-ban. 

1.6. MyKOMPaaS FIÓK – az előfizető önkiszolgáló szolgáltatással rendelkező portálja, amelyet az 

OPERATOR az lk.kompaas.tech - ban létrehoz és tart fenn, amely tartalmazza a szolgáltatások 

elnevezését, a költségeket, a telepítési módot (előtörlesztés vagy utólagos fizetés), a hitelkeret 

összegét, a kapott szolgáltatások mennyiségéről és az aktuális folyószámla egyenlegéről. Ebben a 

portálban az OPERATOR beilleszti a számlákat, a dokumentumokat és az értesítéseket, valamint a 

megállapodás feltételeivel összhangban lévő egyéb információkat. 

1.7. JELSZÓ – azonosító alfanumerikus kód a MyKOMPaaS FIÓK-hoz való hozzáféréshez. 

1.8. REGISZTRÁCIÓ – az ELŐFIZETŐ azonosítása a regisztrációs űrlap kitöltésével az internetes 

oldalon www.kompaas.hu és a nyújtott adatok automatikus megerősítése továbbá a kiküldött e- 

mailben a hivatkozáson keresztüli MyKOMPaaS fiók jelszó beállítása. Ezt követően a MyKOMPaaS 

FIÓK-ban a regisztrációs folyamat teljesítettnek tekinthető. A MyKOMPaaS FIÓK-ban való regisztráció 

ténye a MyKOMPaaS FIÓK felhasználási feltételek teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti. 

2. A megállapodás tárgya

2.1. Az OPERÁTOR biztosítja a TESZTELŐ FELHASZNÁLÓNAK vagy a FELHASZNÁLÓNAK a 

MyKOMPaaS FIÓK-hoz való hozzáférést a távközlési szolgáltatások operatív irányításához az 

Üzemeltető és az Előfizető közötti önkiszolgáló rendszeren keresztül és információcsere révén. 

2.2. Az ELŐFIZETŐ köteles a szerződés megkötésére vonatkozó kérelem kitöltésével a valós, 

naprakész és teljes körű tájékoztatást nyújtani önmagáról, és időben frissítenie annak pontosságát, 

relevanciáját, teljességét és megbízhatóságát. 

3. A felek jogai és kötelezettségei

3.1. Az OPERÁTOR kötelességei:

3.1.1. Az ELŐFIZETŐ részére a MyKOMPaaS FIÓK-hoz való hozzáférés biztosítása a regisztráció 

időpontjától. 

http://confluence.welltime.ru/pages/viewpage.action?pageId=15925495


3.1.2 A szolgáltatások nyújtásának ideiglenes felfüggesztése esetén a MyKOMPaaS FIÓK továbbra is 

elérhető az ELŐFIZETŐ részére a távközlési szolgáltatás megállapodás ideje alatt. 

3.1.3. Nem teszi közzé vagy továbbítja harmadik félnek az ELŐFIZETŐ, a FIÓK TULAJDONOS vagy 

TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ adatait és a személyes területen végzett tranzakcióikat, kivéve ha az 

alkalmazandó osztrák jog előírja. 

3.2. Az OPERÁTOR jogai: 

3.2.1. A MyKOMPaaS FIÓK-hoz való hozzáférést korlátozhatja vagy megtilthatja a FELHASZNÁLÓ 

vagy TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ részére, amennyiben az a kötelezettségeit megszegi. 

3.2.2. A MyKOMPaaS FIÓK módosítása az új termékek és szolgáltatások bevezetésével kapcsolatban, 

valamint az új szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása az ELŐFIZETŐ vagy a TESZTELŐ 

FELHASZNÁLÓ részére előzetes értesítése nélkül. 

3.2.3. Az OPERÁTOR-nak jogában áll a szükséges megelőző vagy egyéb munkákat bármikor saját 

belátása szerint, az ELŐFIZETŐ és TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ előzetes értesítése mellett elvégezni, 

ugyanakkor a MyKOMPaaS FIÓK vagy szolgáltatásai bármikor részben vagy teljesen 

hozzáférhetetlenek lehetnek a megelőző vagy más munkák miatt vagy egyéb technikai okokból. 

3.2.4. Saját belátása szerint bármikor módosíthatja és / vagy kiegészítheti ezt a megállapodást anélkül, 

hogy előzetes és / vagy utólagos értesítést küldene a ELŐFIZETŐ és a TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ 

részére. A megállapodás módosításai ezen az oldalon kerülnek közzétételre. A MyKOMPaaS FIÓK 

további felhasználása az ilyen változtatások után a ELŐFIZETŐ vagy TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ által 

a válzotatásoknak vagy kiegészítéseknek a hozzájárulását jeleni. 

 
 

3.3. Az ELŐFIZETŐ kötelességei: 

3.3.1. Internet-hozzáférést biztosít saját költségén, továbbá konfigurálja és védi eszközeinek 

illetéktelen használattól, valamint azonnal tájékoztat, amikor ilyen esetekről tudomást szerez. 

3.3.2. Felel azért, hogy megőrizze a jelszavát a MyKOMPaaS FIÓK-hoz és a jelszó jogosulatlan 

használatából adódó veszteségekért. 

3.3.3. A jelszó elvesztése esetén vagy amennyiben az a gyanú áll fenn hogy egy illetéktelen személy a 

bejelentkezési jelszót használja, azonnal megváltoztatja a jelszót. 

3.3.4. Teljes felelősséget vállal a MyKOMPaaS FIÓK-ban történő regisztráció után a MyKOMPaaS 

FIÓK-on keresztülvégrehajtott összes tevékenységért, beleértve az FIÓK TULAJDONOS-t és az általa 

létrehozott FELHASZNÁLÓK összes tevékenységéért. 

3.4. ELŐFIZETŐ jogai: 
 

3.4.1. A MyKOMPaaS FIÓK a jelen megállapodás feltételei szerinti használata. 

3.4.2. Kérelemmel fordulhat az OPERÁTORHOZ, abban az esetben, ha a ELŐFIZETŐ bármilyen 

kéréssel, észrefévetellel vagy követeléssel rendelkezik, a MyKOMPaaS FIÓK szolgáltatásaival 

kapcsolatban. 

 
 

4. Kizárólagos jogok a MyKOMPaaS FIÓK-ban elhelyezett tartalomra vonatkozóan 

4.1. A MyKOMPaaS FIÓK-ban elhelyezett összes tárgy, ideértve a tervezési elemeket, szövegeket, 

grafikákat, illusztrációkat, videókat, szkripteket, programokat, animációkat és egyéb tárgyakat és 

gyűjteményeiket (a továbbiakban: Tartalom), az OPERATOR tárgyai, objektumai kizárólagos jogi 



védettséggel rendelkeznek. 

 
4.2. Az e megállapodásban meghatározott esetek kivételével, valamint az osztrák hatályos jogszabályai 

szerint a tartalom nem másolható (reprodukált), újrafeldolgozható, terjeszthető, keretben jeleníthető 

meg, nem publikálható, nem tölthető le, nem továbbítható, nem kerülhet forgalomba, a jogtulajdonos 

engedélye, kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosult kifejezetten a hozzájárulását adta az anyag 

szabad felhasználásához. 

 
5. Egyéb feltételek 

5.1. Abban az esetben, ha a vis maior körülményei közvetlenül vagy közvetve megtiltják vagy 

akadályozzák az OPERÁTOR-i kötelezettségeik teljesítését, az OPERATOR mentesül a felelősség alól 

a vállalt kötelezettségek elmulasztásáért vagy helytelen teljesítéséért. 

5.2. A jelen megállapodással tilos a FELHASZNÁLÓ-nak vagy TESZTELŐ FELHASZNÁLÓ-nak a 

MyKOMPaaS FIÓK-ban: 

 
5.2.1. A MyKOMPaaS FIÓK olyan módon használni, amely zavarhatja a beállított MyKOMPaaS FIÓK 

és és annak szolgáltatásainak zavartalan működését. 

 
5.2.2. Automatikus szkripteket (programokat) használjon az információk gyűjtésére és (vagy) a 

MyKOMPaaS FIÓK és szolgáltatásainak kölcsönhatására. 
 

5.2.3. A MyKOMPaaS FIÓK-ban való regisztráció a más szervezet vagy személy nevében. 
 

5.2.4. Vírusokat és egyéb rosszindulatú programokat tartalmazó és azok vírusos fájljainak a feltöltése. 

5.2.5. Hackeléssel hozzáférést szerezni valaki más számlájához, szemben az a személy akaratával, 

akihez a számla tartozik. 

5.3. Az OPERATOR nem felelős: 
 

5.3.1 A MyKOMPaaS FIÓK harmadik fél általi jogosulatlan használatának következményei miatt 

5.2.2 A ELŐFIZETŐ hibájából, mulasztásából, munkavégzésből eredő megszakításaiból, 

működésbeli változásokból, hibákból, késedelmekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek 

nem az OPERATOR hibájából következtek be. 

5.5. Az ELŐFIZETŐ-re vonatkozó valamennyi feltétel egyaránt alkalmazható a TESZTELŐ 

FELHASZNÁLÓ-ra. 

5.6. Az OPERATOR jogosult értesítés nélkül az ELŐFIZETŐ által használt MyKOMPaaS FIÓK 

felfüggesztésére e szerződésben foglalt feltételek megsértése vagy a távközlési szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó szerződés megszűnése esetén. 

6. A megállapodás életbelépése és megszüntetése 
 

6.1. A megállapodás az MyKOMPaaS FIÓK-ban való előfizetői regisztráció napjától lép hatályba. A jelen 

megállapodás feltételei mindaddig érvényben maradnak, amíg a felek egyikének kijelenti szándékát a 

Megállapodás megszüntetésére. 


