ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS). A DAS célja, hogy a digitális
megoldások elterjesztésével és az ágazat tudatos adatgazdálkodásával hozzájáruljon a hazai agrárium
hatékonyságának növekedéséhez, a termelői jövedelmek emeléséhez a környezeti erőforrások optimális
felhasználásához, valamint a lakosság egészséges élelmiszerrel történő ellátásához.
A www.digitalisagrarakademia.hu weboldal célja a Kárpát-medencei magyar termelők felkészítése a digitális
megoldások alkalmazására. A Digitális Agrárakadémia segít eligazodni a digitális megoldások között, segít
megtervezni a termelőknek a saját gazdaságuk digitális átállását, kiválasztani és használni a valóban hatékony
megoldásokat. A Digitális Agrárakadémiában 9 modulban 31 online ismereterjesztő anyag érhető el. A Kárpátmedence környező országainak igényei alapján elkészültek a helyi tananyag kiegészítések is. A DAA-ban a
fogalmak magyarázatát tartalmazó tudásbázis, az elérhető digitális közszolgáltatások katalógusa és a digitális
bemutató gazdaságok adatbázisa is elérhető.
Általános adatok
A Digitális Agrárakadémia online platformot a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., cégjegyzék száma: Cg.01-09-986454., adószáma: 23733251-2-41.,
telefonszáma: 06 70 669 5648; e-mail cím: titkárság@djnkft.hu; képviseli: Jobbágy László ügyvezető), mint
Szolgáltató tulajdonos működteti.
1. Az ÁSZF elfogadása a létrejövő szerződés jellemzői

1.1 A Digitális Agrárakadémia a Szolgáltató által kifejlesztett online felület, amelynek célja, hogy a Kárpát-
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medencei magyar termelőket, mint felhasználók (amelyek Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba
vett gazdálkodó szervezetek – a továbbiakban együttesen: „szállítók”, illetve önállóan „szállító”) felkészítése
a digitális megoldások alkalmazására, ahol 9 modulban 31 online ismereterjesztő anyag érhető el.
Szolgáltató elkötelezett célja tehát a fenti szerződő felek egymásra találásának megkönnyítése, az online
elérhető tananyagok letöltése vonatkozásában illetve annak bármely jogkövetkezménye vonatkozásában
Szolgáltató semmilyen szerepet nem tölt be (jogai, kötelezettségei nincsenek), arra rá sem lát.
1.2 Felhasználó; aki a www.digitalisagrarakademia.hu weboldalon regisztrál és a tananyagokat megtekinti,
letöltheti mint felhasználó .
1.3 A Digitális Agrárakadémia online platform pontos működési feltételeit; a felhasználói fiók regisztrációjának,
a magánszemélykénti felhasználói profil kitöltésének szabályait; a felhasználói fiók esetleges törlésének
részletes leírását az ÁSZF, és a felhasználási feltételek című dokumentumok tartalmazzák. Ezt egészíti ki
adatkezelési szempontból az Adatkezelési Tájékoztató aktuális verziója, melyet itt ér el:
www.digitalisagrarakademia.hu/wp-content/uploads/2021/11/Adatkezelesi_tajekoztato_DAA.pdf
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mielőtt a jelen ÁSZF-et elfogadja, valamint az azt kiegészítő
Adatkezelési Tájékoztatót és a Felhasználói Feltételeket teljes terjedelmében ismerje meg.
1.4 A jelen ÁSZF elfogadásának folyamata során Felhasználó a Digitális Agrárakadémia platformon az
„Általános Szerződési Feltételeket megismertem és elfogadom” állítás melletti kockában pipát helyez el,
amennyiben jelen ÁSZF-et valóban megismerte és elfogadta, másodszor azt, hogy az „Adatkezelési
Tájékoztatót megismertem és elfogadom”. A két pipa elhelyezése által Felhasználó tehát elektronikus úton
jognyilatkozatot tesz arra nézve, hogy a két dokumentumot elolvasta, megértette és magára nézve kötelező
erejűként elfogadja; azaz ilyen tartalommal Szolgáltatóval szerződni kíván. E két jognyilatkozat beérkezését
és a szolgáltatás díjának megfizetését követően (mely lépéseket kizárólag a Digitális Agrárakadémia
platformon tud Felhasználó megtenni) azokat Szolgáltató e-mailben – amely nem automatikus válaszüzenet
– visszaigazolja (lásd: 3.7. pont). E visszaigazolás napján jön létre Felhasználó és Szolgáltató között az
online szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti,
így az a szerződéskötést követően nem érhető el, az online szerződés létrejöttét az elektronikusan
elmentett Felhasználó által megadott adatok, valamint az igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó adatok
igazolják. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő
eszköz használatának díja nem merül fel.
titkarsag@djnkft.hu
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
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1.5 A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a értelmében Felhasználót az alábbiakról tájékoztatja Szolgáltató:

A Digitális Agrárakadémia platformon elérhető Szolgáltatások tulajdonságai megtalálhatóak a
Felhasználási feltételekben; a Felhasználó regisztráció nélkül megtekinthet erre vonatkozóan minden
adatot.
- A Szolgáltató nevét és elérhetőségét (székhely, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe)
az ÁSZF Általános adatok fejezetében.
- A Szolgáltató tevékenységének helye az Általános adatok fejezetben megjelölt Székhely. A fogyasztó a
panaszait az Általános adatok fejezetben megjelölt bármely elérhetőségre címezheti. A panaszkezelésre
vonatkozó szabályokat jelen ÁSZF 9. pontja tartalmazza.
- a szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét
a szolgáltatási felület tartalmazza.
- A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés határozott időre, a regisztrációt követő 12 hónapra jön
létre; a Szerződés megszűnik a jelen ÁSZF 14. pontjában foglalt estekben, illetve a felhasználó
regisztrációjának törlésével, valamint a szolgáltatás megszűnésével.
- A Szolgáltatás igénybevételére szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon számítógép stb.) internet-, mobilvagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés)
ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs
szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díja szolgáltatást nem alkalmaz.
- A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről szóló információkat jelen
ÁSZF 7. pontja tartalmazza.
- A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF 8. pontja
tartalmazza.
- A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási
jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit.
- A Szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére,
elérhetőségeit jelen ÁSZF 5. pontja rögzíti.
- A Szolgáltató a digitális adattartalom működése, műszaki védelem érdekében az adattartalmat több
merevlemezen tárolja biztonsági rendszerrel ellátott szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a
rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeres mentés készül a teljes
adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
- Szolgáltató a megjelenő adatokat adatbázisokban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű
titkosítással vannak tárolva.
- A Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen felmerülő jogvita esetében a Felhasználó a jelen ÁSZFben rögzített bármely elérhetőségen kezdeményezheti a jogvita peren kívüli rendezését.
- A fogyasztó és a szolgáltató között, a Szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a szolgáltatás
minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita
(fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezésére békéltető testület előtt van lehetőség. A
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapest Békéltető Testület, székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
1.6 Az 1.5. pontban megjelölt két dokumentum teremti meg kizárólagosan a Felhasználó és a Szolgáltató közötti
jogviszony okirati hátterét. Felek kijelentik, hogy közöttük egyéb megállapodás, másik általános szerződési
feltétel, szakmai szokás vagy szokvány, illetve üzleti gyakorlat alkalmazása még részben sem történik meg.
1.7 Felhasználóra az Adatkezelési Tájékoztató szerződéskötéskor irányadó verziója irányadó mindaddig, amíg az
Adatkezelési Tájékoztatóban változás nem áll be. Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató időközben
változna, a változás tényéről és annak hatályba lépési dátumáról valamennyi regisztrált felhasználó
elektronikus üzenetet kap az általa megadott kapcsolattartói e-mail címre. Szolgáltató a hatályba lépésig kellő
időt biztosít arra, hogy valamennyi felhasználó a változásokat előzetesen megismerhesse.
-

2. A Digitális Agrárakadémia platformon elérhet szolgáltatások köre

3. A szolgáltatási díj megfizetése
titkarsag@djnkft.hu
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2.1 Szolgáltató a regisztrációt követően Felhasználó számára lehetővé teszi, hogy teljeskörűen igénybe vegye a
honlapon található tananyagok elérését.
2.2 Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére jogosult a honlapon történő regisztrációt követően.
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3.1

A szolgáltatások díjmentesen igénybevehetőek.

5. Kapcsolattartók:
5.1 A jelen Megbízási Szerződéssel összefüggő bármely jognyilatkozatot, értesítést, kérelmet, hozzájárulást és
egyéb közlést írásban kell megtenni; elsősorban a Digitális Agrárakadémia online platformon erre a célra
rendszeresített gombok, utasítások, ikonok használatával (pl. „beküldöm”, „fizetés”, „adatmódosítás”,
„szerződést megismertem és elfogadom” stb.); másodsorban – ezek hiányában – a szerződő fél alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén:
5.2 Felhasználó elérhetőségei:
Felhasználó felhasználói profiljában megadott, és változás esetén kötelező jelleggel frissített elérhetőségi
adatai, azaz az e-mail címe.
5.3 Szolgáltató – Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – elérhetőségei:
Szolgáltató postacíme: Budapest, Naphegy tér 8, 1016
Szolgáltató e-mail címe: titkarsag@djnkft.hu
5.4 Amennyiben nem a konkrét jogviszonnyal, hanem a Digitális Agrárakadémia internetes felület általános
használatával kapcsolatban merülne fel Felhasználónak technikai vagy adatfeldolgozással kapcsolatos
kérdése, úgy Szolgáltató adatfeldolgozójához fordulhat munkanapokon, 8.00 óra és 16.00 óra közötti
időszakban, az alábbi elérhetőségeken:
az adatfeldolgozó kapcsolattartási adatai:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Igazgatási és Oktatási Jogi Osztály
Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Levelezési cím: 2103 Gödöllő, Pf. 303.
E-mail cím: adatvedelem@uni-mate.hu
5.5 Adatvédelmi kérdések esetén Szolgáltató alábbi elérhetőségeire intézhet kérdéseket:
Felhasználó postacíme: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Felhasználó e-mail címe: deak.jozsef@djsugyvediiroda.hu
Felhasználó fax-száma: Dr. Deák József
6. Regisztráció
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6.1. A szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött.
6.2. A regisztráció során a Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni és köteles ezen
adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
írásban értesíteni. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait frissíti annak
érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
6.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail
cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti
a Felhasználótól. Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség
esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.
6.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen
valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során megadott adatokkal történő bármilyen
visszaélés gyanúja esetén.
6.5. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó jelen ÁSZF-et, valamely harmadik
személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon használja, illetve a Regisztráció során más
személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a
Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó
regisztrációját törölni.
6.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások
nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező, ismételt regisztrációt megtagadja,
illetve a már létrejött, ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnal hatállyal törölje, felé a
szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.
www.digitalisjolet.hu

6.7. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a regisztrációhoz tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve
azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul
értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság
egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a jelszó harmadik
személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
6.8. A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét
jelzi a Szolgáltatónak és a Szolgáltató 15 napon belül gondoskodik a felhasználó regisztrációjának törléséről.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja törlése esetén valamennyi adata véglegesen, nem
visszaállítható módon törlésre kerül.
7.

Tájékoztatás fogyasztónak minősülő felhasználót megillető elállási, felmondási jogról

Elállási jog
7.1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a
Korm. rendelet 20. § szerinti, 14 napos indoklás nélküli elállási és felmondási joggal rendelkezik az igénybe
vett szolgáltatások vonatkozásában.
7.2. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a
jogszabály szerinti Fogyasztó értendő.
7.3. Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:
a) a Szolgáltatás,
b) több Szolgáltatás szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Szolgáltatás igénybevételének napja.
Az elállási jog gyakorlásának menete, módja
7.4. A Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát vagy a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen
ÁSZF-hez csatolt (2. számú melléklet) forma levélben, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján
gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy
elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a
Felhasználó a 7.1. pontban foglalt határidőn belül elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az
elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.
7.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítása szempontjából. A Felhasználó
levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás
dátuma.
7.6. A Fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén az igénybe vett szolgáltatást Felhasználó nem jogosult a
továbbiakban igénybe venni.

8.

Hibás teljesítés

kellékszavatosság, termékszavatosság
8.1. A Szolgáltatás jellegéből és ingyenességéből eredően Szolgáltató kellékszavatossági és termékszavatossági
kötelezettsége kizárt.
Jótállás
8.2. A Szolgáltató jótállást nem vállal.
Panaszkezelés, viták rendezése

titkarsag@djnkft.hu
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9.
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9.1. A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus
levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a
Szolgálató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Szolgáltató székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Szolgáltató postacíme: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Szolgáltató e-mail címe: titkársag@djnkft.hu
9.2. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és
szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki
kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.
9.3. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül
a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt
elutasítja, köteles azt megindokolni.
9.4. Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy
a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
9.5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.:144.
Telefonszám: +3- 1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
1052 Budapest, Városház u 7.
9.6. A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus
levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a
Szolgálató alábbi elérhetőségein:
A Budapesti Békéltető testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 81) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
10. Tulajdonjog, szerzői jogok, védjegyek
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10.1.
A Digitális Agrárakadémia platform a hozzá tartozó szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi
kódokkal, grafikai, szöveges videó és egyéb anyagokkal, beleértve a Digitális Agrárakadémia és a Digitális
Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és
felhasználási joggal.
10.2.
A Digitális Agrárakadémia és az azon megjelenő Szolgáltató által feltöltött bármely tartalom bármilyen
felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
10.3.
A Digitális Agrárakadémia, valamint az ahhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog,
mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos
tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad
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függetlenül attól, hogy a platform elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre
vagy bejegyzésre kerültek-e.
10.4.
A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a
Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy
amely által a platformmal kapcsolatban jogot szerez.
10.5.
A Szolgáltató tulajdonát képezi a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a platform
bármilyen többszörözésével, feltöltésével és a Portálból származtatott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos
minden jog és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a platform bármely fejlesztést vagy
továbbfejlesztését is.
10.6.
A Felhasználó vállalja, hogy a platformról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi
tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
10.7.
A platformon megjelenő Digitális Agrárakadémia megnevezés és logó felhasználására a Felhasználó nem
jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik
személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
10.8.
A Felhasználó nem jogosult a platform és annak tartalma semmilyen felhasználására.
11. Felelősségkorlátozás
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11.1.
A Szolgáltató a platformot „adott állapotban” „minden hibával együtt” és „megtekintett formájában”
biztosítja a Felhasználók, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel
kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
11.2.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak
a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel
azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a platform használata során tevékenységét az arra vonatkozó
jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
11.3.
A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel,
továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltató
útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba
elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt
Szolgáltatóval közölni.
11.4.
A Szolgáltató a Felhasználó platformot is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve
adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztéséért, illetve ebből eredő következményekért em vállal felelősséget,
ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.
11.5.
A platform csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik megfelelően. A Szolgáltató kizárja
felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem
megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért,
meghibásodásokért. A platformon való Szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az
internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.
11.6.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó
által a platformhoz kapcsolt adatbázisokból, a platformon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a
platformra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a
Felhasználó tartozik felelősséggel.
11.7.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a platformon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen
adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik
személynél keletkező károkért.
11.8.
Szolgáltató nem felelős a platformmal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a
jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő, vagy törvénybe ütköző tartalmat,
továbbá em tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
11.9.
Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a platform elérését és használatát befolyásoló egyéb
korlátozó funkcióért, a platform egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való
inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a platform használata
során megfelelő és időszerű formában végzett adatátviteli vagy tranzakció kezdeményezése,
lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a
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hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy
azokhoz bármilyen módon köthető.
11.10. A Szolgáltató nem tartozik felelőséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti
feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén
kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi,
távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá
amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban
az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői,
teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
11.11. Amennyiben a Felhasználót jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint Szolgáltató
felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forintig jogosult
érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel,
amelyek vonatkozásában a Felhasználó a kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy
igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől
számított 6(hat) hónapon belül írásban bejelentette és igazolta Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés
nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.
11.12. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból
adódik, hogy Felhasználó a platform szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy
Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó
elveszítette.
11.13. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető
tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt
érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató a vezető
tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
12. Digitális Agrárakadémia Platform karbantartása
12.1.
A Szolgáltató a platformot a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon,
tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.
13. ÁSZF módosítása
13.1.
A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A
módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás
b) a technológia lényeges változása
c) jogszabályváltozás
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával,
szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
13.2.
A Szolgáltató az ÁSZF-et továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a
platformon jól látható helyen, a platform nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható,
megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás és közzétételt követő 8. napon
lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően
megkötött szerződésre is alkalmazandó.

13.4.
Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik
későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell
tekinteni, amellyel a Fogyasztó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.
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13.3.
Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a
Felhasználó módosítást követő eső platformon történő bejelentkezésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a
Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az
ÁSZF módosítást a belépés előtt.

13.5. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja
el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.
14. A szerződés megszűnése és megszűntetése
14.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel
írásban indoklás nélkül megszűntetni.
14.2. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel
írásban, indoklás nélkül megszűntetni.
14.3. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a
Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
14.4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
14.5. Jelen ÁSZF szerinti szerződés 12 hónapos, határozott időtartam lejárta esetén, minden további jognyilatkozat
nélkül megszűnik.
14.6. Felhasználót elállása/felmondása esetén díjvisszatérítési jog sem részben, sem egészben nem illeti meg.
14.7. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes
egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében
bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt
haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Felhasználó
által okozott kár a szerződéskötés és károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a
Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
15. Vegyes és záró rendelkezések
15.1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy
kikényszeríthetetlennek minősülne, úgy ez a jelen Megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek
érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem befolyásolja.
8.1 A jelen ÁSZF szerint rögzített Felhasználói jogok és kötelezettségek harmadik személyre történő
engedményezése nem megengedett, illetve kivételesen indokolt esetekben is kizárólag Szolgáltató írásbeli
hozzájárulásával érvényes.
8.2 A jelen ÁSZF és annak értelmezésére a magyar anyagi és eljárásjogi rendelkezések az irányadók. A jelen
Megállapodásból folyó bármely jogvitát a Felek elsődlegesen békés egyeztetéssel kísérelnek meg rendezni;
ennek sikertelensége esetén pedig a hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság előtt rendezik jogvitájukat.
8.3 Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződést saját nevében köti; annak
megkötésére jogosult, ehhez harmadik személy felhatalmazására vagy jóváhagyására szüksége nincsen.
8.4 A jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az 1. számú melléklet, azaz a Felhasználói feltételek, valamint
a 2. számú melléklet az Elállási/Felmondási nyilatkozatminta.
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Budapest, 2021. év .............................. hónap ........... napja
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2. sz melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).
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Címzett:
székhelye:
e-mail:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
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