Felhasználási feltételek
Agrárszektor.hu
I. A felhasználási feltételek tartalma
1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Net Média Zrt. (1033 Budapest, Polgár u. 810,
a
továbbiakban:
Szolgáltató)
által
üzemeltetett
Agrárszektor.hu
(http://www.agrarszektor.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás (továbbiakban. Szolgáltatás, Szolgáltatások vagy Weboldal) igénybevételének
feltételeit tartalmazza.
2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének
használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú
Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
3. Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a
módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (http://www.
agrarszektor.hu/) tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást
követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának
minősül.
4. A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért
azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével
kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb
dokumentumok (Pl.: Adatkezelési tájékoztató, Egyedi Adatkezelési tájékoztató) a Szerződés
részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
5. Bármely, a Agrárszektor.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a
Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett
szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői
1. A Szolgáltatások céljai, jellemzői
Az Agrárszektor.hu esetében a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és
szükségszerűen esetenként szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben belföldi és külföldi –
elsődlegesen agrárium érintettségű –gazdaság, politika, közélet, életmód, kultúra, technika és
tudomány témakörökben gyors és lényegi információközléssel, ugyanakkor segítséget nyújtva
az adott hírhez kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.
Az Agrárszektor.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét
tükrözik.
Az Agrárszektor.hu az általa közölt hírek, elemzések, interjúk és egyéb írások összeállítása
során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felhasznált adatok hiteles, megbízható forrásból
származzanak. Az adatok hitelességéért mindazonáltal a Agrárszektor.hu, illetve kiadója, a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Agrárszektor.hu által közölt hírek, elemzések, interjúk és egyéb írások tájékoztató céllal
készülnek, s befektetési ajánlást nem tartalmaznak.
Valamennyi, a Szolgáltatásokban megjelenő vélemény, elemzés az azt elkészítő szakmai
véleményét tükrözi, melyben objektív és szubjektív elemek egyaránt vannak.
2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek
szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele;
3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét vagy egészét,
elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy
megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját
szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt
tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A Szolgáltatások főbb részei
1. Felhasználói tartalmak
1.1 A Szolgáltatások keretén belül Felhasználói Tartalmak közvetlen elhelyezésére nincs
lehetőség.
1.2 A Felhasználók a Facebook keretén belül a jelen Szerződés és a Facebook vonatkozó
szabályzatainak keretei között véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket és más, a
Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek
közzé.
2. Megosztás
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatások cikkoldalain található közvetlen
linkek lekattintásával harmadik fél (pl. Facebook, Instagram, Twitter, stb.) által üzemeltetett
szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a
cikkre mutató linket. A funkció használatához a megosztásra használni kívánt külső
szolgáltatáson élő regisztráció szükséges, mely teljesen független a Szolgáltatásoktól és a
Szolgáltatótól. Az említett harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és
nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
3. Szolgáltatói tartalom
3.1 A híreken, és a hozzájuk kapcsolódó további adatokon és információkon túl a
Szolgáltatásokban közzétételre kerülhetnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató,
összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű
tartalmak és állandó rovatok (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).
3.2 A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik,
illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően
válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy
közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának

figyelembevételével, a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének
jellege, tematikája szerint.
3.3 A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független,
gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó
jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.
IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen
Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a
Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt
eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű
működtetését.
2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A
szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót
illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn
történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a
személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen,
kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán az Agrárszektor.hu weboldalra (vagy
bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt
kizárólag
a
következő
módon
teheti
meg:
„Forrás: Agrárszektor.hu”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó aloldal közvetlen (deep)
linkjével
A Szolgáltatások tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői
jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a
Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A
Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi
tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy
jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a
Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait
felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy
elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a
Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő
visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom
vagy magatartás a jelen Szerződésbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.
V. Felelősség
1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás –
ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében
elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes
működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal

összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az
Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű
technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által
elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy
hacker tevékenységek).
2. Az eDM feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott
adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is
tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a
linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket
haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek
illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok
tartalmát nem ellenőrzi.
4. A Felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló szavazási adatok nem tükrözik a
szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából
vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért,
kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy
egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy
nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott
Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen
abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy
bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.
6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek
megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más
harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal
összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal
összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval
szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül
helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a
Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a
Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben
éri.
7. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett
jogsértésért a Szolgáltatás, illetve jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.
VI. A Szerződés megszűnése és módosítása
1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóval fennálló szerződést, illetve a
Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan
megszűnik, illetve hogy a jelen Szerződést bármelyik fél egyoldalú nyilatkozattal bármikor
megszüntetheti.

2. A Szolgáltató a Szerződést egyoldalúan bármikor módosíthatja, amely esetben a
Felhasználó szabadon dönthet a Szolgáltatás használatának mellőzéséről.
3. A létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a
későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető
VII. Adatkezelés
Az egyes Szolgáltatások tekintetében Szolgáltató az alábbi adatkezeléseket végzi:
a) Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés
b) Számázással összefüggő adatkezelés
c) Cikkmegjelentetéshez kapcsolódó adatkezelés
A Szolgáltatások során történő adatkezelések részleteiről itt tájékozódhat: (ide jön egy link,
amin elérhető az Adatkezelési Tájékoztató
Budapest, 2020. szeptember 1.

