VALIMED ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
(Ambada Kft.)

1. A szolgáltató neve és elérhetősége
AMBADA Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48
Elérhetősége: info@ambada.com

2. Általános rendelkezések
2.1 Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
Szolgáltató: AMBADA Kft., mely a fejlesztők számára a Program elérését
biztosítja.
VALIMED webszolgáltatások: azok a harmadik fél által fejlesztett
programból hívható funkciók, amelyek segítségével egy orvos pecsétszáma
validálható.
Program: a Szolgáltató pecsétszám lekérdezésekkel kapcsolatos web
szolgáltatásainak összessége.
Fejlesztő: a szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatási szerződést elfogadó
fejlesztő, amely az API technológia használatával a VALIMED
API
webszolgáltatás igénybevételére alkalmazást fejleszt.

Dokumentáció: A Program dokumentációja, mely részletesen leírja, hogy a
Fejlesztők a Program használata során milyen webszolgáltatásokat hívhatnak
meg, azok mire valók, milyen paraméterekkel rendelkeznek, és melyek a
lehetséges kimeneti üzenetek. (Az API dokumentáció elérhetősége a
következő: https://valimed.hu/ValimedAPI.pdf)
Végfelhasználó: mindazon VALIMED jogosultságú felhasználó, aki Licence díj
fejében a szolgáltatást megrendelte, vagy bármilyen formában felhasználja
online rendszerben.
Regisztráció: A rendszerbe való regisztráció. (szerződés megkötésével
lehetséges)
Alkalmazás jóváhagyása és élesítése: minden egyes felhasznált weboldalon
az AMBADA Kft. az élesítés előtt a Fejlesztői Nyilatkozat kitöltését követően
jogi, üzleti és technológiai ellenőrzésen megy keresztül.
Fejlesztői Nyilatkozat: A Fejlesztő által kitöltendő nyilatkozat a kész
alkalmazásról.
2.2 Az Általános Szerződési Feltételek tárgya
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) AMBADA Kft. VALIMED API
kapcsolatos webszolgáltatásainak (továbbiakban: Program) használatára
vonatkoznak.
Az AMBADA Kft. tulajdonát képező VALIMED webszolgáltatások célja, hogy a
harmadik fél által fejlesztett online szoftverek számára biztosítsa, hogy
lekérdezhessék, egy személy a webobp.oep.hu által rendelkezésre bocsátott
adatbázisban rendelkezik-e pecsétszámmal, vagy fordítva.
A webszolgáltatások megfelelő integrációja, implementációja és élesítése a
megrendelő szoftver fejlesztőinek feladata. (Ettől külön megállapodás szerint
el lehet térni.) A Programot csak megfelelő jogosultsággal rendelkező,
VALIMED Licence státusszal rendelkező weboldalak vehetik igénybe.
A Szolgálató vállalja, hogy az API lekérdezés a VALIMED webes felületen
elérhető változatát (https://valimed.hu/) a Fejlesztők számára
webszolgáltatások által hívható, más programokkal könnyen integrálható
(REST API) módon is elérhetővé teszi. A szerződés kiterjed az alkalmazás
teszt környezetére is.
A Program használatának részleteit, leírását az AMBADA Kft. tulajdonát
képező mindenkori VALIMED API dokumentáció (ValimedAPI.pdf)
tartalmazza, mely a VALIMED honlapjáról, az https://valimed.hu címről
tölthető le.

A Fejlesztő kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte, elfogadja, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF változásait megismeri, és magára
nézve kötelezőnek tartja.
Az ÁSZF elfogadásával a Fejlesztő a szolgáltatási feltételeket elfogadja, ez a
Szolgáltatási szerződés létrejöttének egyik feltétele.
Jelen ÁSZF szabályozza a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek
alapvető jogait és kötelezettségeit.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen általános szerződési
feltételeket a Fejlesztő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Fejlesztő a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával
elfogadja a módosított általános szerződési feltételeket.

3. A szerződéses jogviszony létrejöttének feltétele a Fejlesztő és a
Szolgáltató között
Jelen ÁSZF alapján szerződő fél AMBADA Kft., mint szolgáltató (Szolgáltató),
és a szolgáltatást igénybe vevő, az ÁSZF-et elfogadó fejlesztő vagy fejlesztő
cég (Fejlesztő).
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Fejlesztők részére, hogy a Szolgáltatónál
regisztrálva a saját alkalmazásaikat a Programmal integrálják.
Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos
jogszabályok alapján nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
A Programot az Eüak.) 11. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti
jogosultságú VALIMED végfelhasználók használhatják a Fejlesztő által
fejlesztett programon keresztül, bejelentkezési nevük
pecsétszámuk
megadásával.
A Program használatához és a Végfelhasználók programjába történő
integrálásához a Fejlesztőnek regisztrálnia kell a Szolgáltatónál, és el kell
fogadnia a regisztrációra vonatkozó feltételeket, illetve az ÁSZF-et.
A regisztrációt követően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) alapján jelen ÁSZF-et
elektronikusan kell elfogadni.
A Szolgáltatónál történő regisztráció e-mail cím és mobiltelefonszám
megadásával válik teljessé.

4. A jogviszony létrejöttére vonatkozó egyéb feltételek
A Fejlesztő szavatolja, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott.
Kijelenti, hogy csőd vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, továbbá
60 napot meghaladó, lejárt esedékességű köztartozása nincs.
Azok a Fejlesztők, akik nem fogadják el a jelen ÁSZF-ben részletezett
feltételeket, nem használhatják a Programot.
A regisztráció során megadandó adatok:










fejlesztő neve, vagy cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviselő neve:
kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
mobil telefonszáma:
nyilatkozat, hogy a felhasználási feltételeket elfogadja

A regisztrációs adatokat a következő elérhetősége kérjük továbbítani:
info@ambada.com
A regisztráció során a Fejlesztőnek valós adatokat kell megadnia. A helytelen
adatot vagy adatokat megadó Fejlesztők programjai kizárhatóak a
rendszerből és a velük kötött szerződés létre nem jöttnek tekintendő.
A Fejlesztő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott
adatokat kapcsolattartás céljából eltárolja, használja.

5. A Fejlesztő jogai és kötelezettségei
Fejlesztő: a VALIMED API integrációs fejlesztője, aki elfogadja az ÁSZF-et, és a
program által biztosított lehetőségeket beleépíti saját rendszerébe.
A Fejlesztő köteles a Programot az API dokumentációban leírt módon,
rendeltetésszerűen, az ÁSZF-ben meghatározott célra és módon használni.
A Fejlesztő vállalja, hogy a Szolgáltató által részére biztosított Programot
nem módosítja, nem fejti vissza, nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy
részére, illetve felelős minden saját programján keresztül történő
visszafejtés, behatolás vagy titoksértés miatt, és köteles megtéríteni az ebből
eredő mindennemű kárt.

Fejlesztő vállalja, hogy jelen megállapodás tartalmát, továbbá az
együttműködés keretei között folytatandó tevékenységét teljes körűen,
továbbá a jelen megállapodás keretei között, valamint azt megelőzően
átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot
bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli, nyilvánosságra nem
hozza, nem másolja, kivéve, ha ahhoz a Szolgáltató előzetesen írásban
hozzájárult.
A felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb
jogcímen nevükben eljárók magatartásáért úgy felelnek, mintha maguk
jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a
Fejlesztőt.
A Fejlesztőt a program azonosító kód titkos és biztonságos kezelésével
kapcsolatosan kizárólagos és teljes körű felelősség terheli. Nem adhatja ki
harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, illetve nem
kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Szolgáltató nem vonható
felelősségre a Fejlesztő azonosítójának illetéktelen felhasználásából eredő
károkért.
Amennyiben Fejlesztő a Program működése folyamán hibát tapasztal,
köteles azt 24 órán belül, emailben az info@ambada.com címen, vagy
írásban, a 1095 Budapest, Soroksári út 48. címen jelezni a Szolgáltató
számára.
Nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek a teljesség igénye nélkül az
alábbi esetek:









A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy
visszafejtése.
Az AMBADA Kft. informatikai rendszerébe történő jogosulatlan
behatolás, vagy behatolási kísérlet (hacking).
Vírusok, férgek, hibák, kémprogramok vagy bármely más destruktív
elemek továbbítása.
A program által biztosított webszolgáltatások indokolatlan
használata (pl. nem indokolja semmi a API lekérdezést, de a
program mégis minden egyes lépésnél lekérdezi a pecsétszámot).
A program által biztosított webszolgáltatások a webszolgáltatás
által visszaadott időkereten belüli meghívása (az időkeret fogalmát
a dokumentáció részletezi).
A program webszolgáltatásainak folyamatos hívása.





A program webszolgáltatásainak 8 órát meghaladóan hibás
adatokkal való meghívása.
A program feltörésére tett kísérlet.
A program szerverének túlterhelésére tett kísérletek.

A Fejlesztő a VALIMED logóját, a AMBADA Kft. előzetes írásbeli engedélye
nélkül nem használhatja.
Amennyiben a Fejlesztő megszegi a jelen általános szerződési feltételekben
foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult az alkalmazást, illetőleg annak
használatát azonnali hatállyal, indokolás nélkül törölni vagy felfüggeszteni.
A nem rendeltetésszerű használatról a szolgáltató írásban ?
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel ? tájékoztatja a Fejlesztőt.
A Fejlesztő köteles írásban tájékoztatni a végfelhasználót a nem
rendeltetésszerű használatról szóló tájékoztatásról, illetve ha a Program
használatára való jogosultságát a Szolgáltató korlátozta, vagy a program
használatából kizárta.

6. A szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató vállalja, hogy a Végfelhasználók számára az VALIMED webes
alkalmazás használatával üzemszerűen biztosítja a Program által
megvalósított funkciók használatát.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy változtatást, javítást
hajtson végre a Programon. A program követése a Fejlesztők feladata.
A Szolgáltató vállalja, hogy minden változást megelőzően e-mailben
értesíteni fogja a felhasználókat a javítás életbelépési időpontjának
megjelölésével.
A Szolgáltató változtatás esetén köteles a felhasználókat legfeljebb 2 nappal
előre kiértesíteni a módosításokról, ide nem értve a program javításait,
melyek adhoc jellegűek is lehetnek.
A Szolgáltató a rendszer túlterheltsége esetén jogosult a program
használatát a Végfelhasználók napi
API lekérdezési számának
maximalizálásával általánosan korlátozni, illetőleg a szolgáltatást
szüneteltetni. A esetleges korlátozások paraméteriről és a szüneteltetések
időpontjairól a Szolgáltató az intézkedések megtételétől számított 1 órán
belül e-mailben értesíti az adott pillanatban élő regisztrációval rendelkező
Fejlesztőket.

7. Felelősségvállalás
A Szolgáltató a Program nem rendeltetésszerű használatból, vagy helytelen
programozásból eredő károkért felelősséget nem vállal. A felelősség ilyen
esetben kizárólag a Fejlesztőt terheli. A Szolgáltatót a rendszer túlterheltsége
esetén történő korlátozás, illetőleg a szolgáltatás szüneteltetése esetén
felelősség nem terheli.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés
folyamatos vagy hibamentes lesz. Az VALIMED API szolgáltatás, illetve az ott
elérhető adatok információk hozzáféréséből, illetve közvetett vagy közvetlen
felhasználásából, használatra alkalmatlan állapotából vagy nem megfelelő
működéséből, hiányosságából, esetleges üzemzavarból eredő károkért
és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mindazon Fejlesztő által
fejlesztett programot, amelyről a logok utólagos elemzése során
bebizonyosodik a nem rendeltetésszerű használat, szankcióként a Fejlesztő
programazonosítójának visszavonásával időlegesen a hiba kijavításáig vagy
vélelmezett szándékosság esetén véglegesen kitilthatja, és a Szolgáltató
jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, rendkívüli felmondással
megszüntetni. A Szolgáltató az időleges vagy végleges kitiltás pontos okáról
és időpontjáról a regisztrált e-mail címén értesíti a Fejlesztőt 1 munkanapon
belül.
A Program változásainak követése a Fejlesztő feladata. A Szolgáltató vállalja,
hogy a Fejlesztők részére az új verzió követésére 2 hónap átállási időt,
valamint tesztelési lehetőséget biztosít. A Fejlesztő tudomásul veszi, hogy
ezen határidő lejártával a Szolgáltató nem köteles garantálni a Program
korábbi verziójának működését.
A szolgáltató nem vonható felelősségre a Fejlesztő részére küldött program
azonosító illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

8. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte és megszűnése
A Szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha a Szerződő felek bármelyike
jogutód nélkül megszűnik.

9. Kapcsolattartás
9.1.

A Fejlesztő köteles a regisztráció során megadott e-mail címére érkezett
leveleket minden nap ellenőrizni, ellenkező esetben a Szolgáltató
szüneteltetheti, illetve törölheti. Továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a
regisztráció során megadott telefonszámon elérhető legyen.
9.2.
A szerződés teljesítése során a kapcsolattartásra kijelölt és feljogosított
személyek és elérhetőségeik:
Fejlesztő részéről: a regisztráció során megadott kapcsolattartói név, e-mail
cím és mobiltelefonszám.
A Szolgáltató részéről: lásd. Szolgáltató elérhetősége
A Fejlesztő a Szolgáltató Programjával kapcsolatos technikai jellegű kérdéseit
a következő levelezőlistára feliratkozva teheti fel: info@ambada.com
9.3.
A kapcsolattartók személyében illetve elérhetőségeikben bekövetkezett
változásokat a felek kötelesek 3 (három) munkanapon belül a másik félnek
bejelenteni.

10. Vitás kérdések rendezése, panaszkezelés
Amennyiben a Szolgáltató vitatja a Fejlesztő regisztrációjánál megadott
adatok valódiságát, vagy bármely a Fejlesztő által létrehozott alkalmazás
nevét, leírását, felhasználási feltételeit, működési mechanizmusát,
megalapozott felvetés esetén a Szolgáltatónak jogában áll megfelelő
dokumentumokat bekérni a Fejlesztőtől és a vita idejére az adott
regisztrációt, illetve az alkalmazás működését felfüggeszteni.
A felfüggesztés idejére kártérítés nem jár.
Vis maior: ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél
sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról
tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.
A szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban
közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket. A
tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén bármely vita esetén a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.), a Ptk., valamint a
vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

11. Hatályba lépés
Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2015.04.01.

