ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA

ÁLTAL ÜZEMELTETETT WWW.MAGYARBOROD.HU
WEBOLDAL VONATKOZÁSÁBAN

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
(a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.magyarborod.hu honlap (a továbbiakban:
Honlap) használatának feltételeire vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
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A SZERZŐDÉS NYELVE
TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ
ADATAI

magyar
EV2 Internet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1149
Budapest, Róna út 120-122.; adószám: 13335072-2-42; e-mail
cím: info@ev2.hu)

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs
kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

„Adatkezelési tájékoztató”

az Adatkezelési tájékoztató a Honlap látogatásával kapcsolatos
Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a
jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

„ÁSZF”

a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti;

„Felhasználó
Felhasználók”

vagy a Honlap látogatóját/használóját jelenti; a továbbiakban együttesen:
Felhasználó, többes számban Felhasználók;

„Honlap”

a Szolgáltató által üzemeltetett www.magyarborod.hu internetes
honlapot jelenti;

„Infotörvény”

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

„Polgári Törvénykönyv”

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

„Szerzői Jogi Törvény”

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
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„Szolgáltatás”

a Szolgáltató által a Honlapra feltöltött borászatok adatainak és
elérhetőségeinek Felhasználók részére történő – ellenérték nélküli –
megjelenítését, ismertetését jelenti.

3. AZ ÁSZF HATÁLYA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
A jelen ÁSZF hatálya a Honlap használatával létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF
folyamatosan elérhető és letölthető a www.magyarborod.hu honlapról.
A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem
utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért
azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az
irányadó, különös tekintettel az Infotörvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire.
A jelen ÁSZF 2020.04.01. napjától hatályos és visszavonásig, illetve az esetleges módosítások hatályba
lépéséig maradnak hatályban.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a
Szolgáltató a Honlapra történő belépés során rövid értesítés formájában tájékoztatja a Felhasználókat.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes
figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését
megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés a jelen ÁSZF Honlapon keresztül történő elfogadását
követően jön létre, illetve amennyiben a Felhasználó belép a Honlapra vagy annak tartalmát bármilyen
módon megismeri a jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el és azok tartalmát kifejezetten elfogadja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja
el a feltételeket, úgy nem jogosult a Honlap tartalmának megismerésére. A kiskorú Felhasználók
tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal.

4. A HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG ÉS KORLÁTOZÁSOK
A Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Honlapot, valamint a Honlapon keresztül
elérhető Szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatukra és felelősségükre használják, a
Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért, illetve a Felhasználók által a Honlapon elhelyezett
esetleges tartalmakért, továbbá a Honlapon bemutatott borászatok magatartásáért és
tevékenységéért a Szolgáltató semmilyen mértékben nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy
jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése, vagy bármely egyéb okból kifolyólag – a
Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti, vagy a Honlap működését
átmenetileg vagy végleg leállítja.
A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét minden olyan kárért és egyéb igényért, amely a Honlapon
bemutatott/feltüntetett borászat és a Felhasználó között létrejött kapcsolatból ered (különösen ideértve
azt az esetet, ha a Felhasználóknak a borászattól történő vásárlásával, vagy megrendelésével
kapcsolatban problémák erednek, vagy bármilyen visszaélésre kerül sor). A Szolgáltatónak nincs
beleszólása és rálátása a Honlapon bemutatott/feltüntetett borászatok működésre, szolgáltatására és
tevékenységére, ezért mind a Felhasználó, mind a borászat köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden
olyan igény alól, amely a Felhasználó és a borászat között létrejött kapcsolatból ered.
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A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget azért, ha egyes borászatok adatai nem elérhetőek a
Honlapon, vagy ha az adatok tévesek vagy valótlanok, vagy ha az elérhetőségek nem működnek
megfelelő módon. A Szolgáltató minden esetben a borászatok által önkéntesen megadott adatokat és
elérhetőséget tünteti fel a Honlapon, az esetleges adatváltozás miatt a Szolgáltató kizárja a felelősségét.
A Honlapon elérhető borászatok listája nem teljeskörű, és nem tartalmazza a Magyarországon működő
valamennyi borászatot, csak azokét, akik a Szolgáltató felé adatot szolgáltattak, és akik jelezték arra
vonatkozó szándékukat, hogy szeretnék, ha a borászatukra vonatkozó adataik és elérhetőségük a
Honlapon feltüntetésre kerülne.
A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag,
elérhetetlenség, letöltési probléma, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a
Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a
felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem
vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szolgáltató a Honlapot a Magyarországon történő bor fogyasztásának népszerűsítése és a borok
interneten történő megvásárlása, és ösztönzése érdekében működteti. A Honlapon elérhető borászatok
adatait és elérhetőségeit a Felhasználók ingyenesen ismerhetik meg, és a borászatok is ingyenesen
kérhetik adataik felvételét a honlapra. Erre tekintettel a Szolgáltató nem vállal felelősséget sem a
Honlapon lévő adatok és elérhetőségek tartalmáért és helyességéért, sem a Szolgáltatás hasznosságáért,
és kizár mindennemű ezzel kapcsolatos kártérítési igényt.
A fentiekre tekintettel a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a
Szolgáltatás, így a Honlap működésének megbízhatóságáért, a Honlap hibamentes működéséért, az
adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy a
Honlap használatával kapcsolatos egyéb jogkövetkezményekért és károkért a Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes
hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett
hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Honlap használata során a Felhasználó által tanúsított bármely magatartás következtében
vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval
szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, úgy az érintett a Felhasználó köteles 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.
A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért,
felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű
vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott
Felhasználó tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen
abból eredő kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely
hatóság vagy bíróság döntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.
A Felhasználó jelen pontokban szabályozott felelőssége a Szerződés megszűnését követően is fennáll.
Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben
keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a
felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve
a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában
lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását
vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

3

5. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA
A Szolgáltató a Magyarországon történő bor fogyasztásának népszerűsítése és a borok interneten történő
megvásárlása, és ösztönzése érdekében a Honlapon ingyenesen bemutatja azon borászatok elérhetőségét
és adatait, akik a Szolgáltató felé adatot szolgáltattak, és akik jelezték arra vonatkozó szándékukat, hogy
szeretnék, ha a borászatukra vonatkozó adataik és elérhetőségük a Honlapon feltüntetésre kerülne.

6. A HONLAP HASZNÁLATA
A Honlapon elérhető borászatok adatainak és elérhetőségeinek regisztráció nem szükséges, így a
Felhasználó a Honlap használata és látogatása során nem ad át személyes adatokat a Szolgáltató részére.
A Felhasználók azonban felelősek azért, hogy a Honlaphoz kapcsolódó szerzői jogokat tiszteletben
tartsák és a Szolgáltató szerzői jogai a Felhasználók általi felhasználásával ne sérüljenek.

7. ADATVÉDELEM
A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezik.
Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijeleni, hogy az „Általános Szerződési Feltételek” mellett
található „Adatkezelési tájékoztató” vonatkozó rendelkezéseit is megismerte, és az abban foglaltakat
elfogadja.

8. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK
A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használnia, amely a
Szolgáltatás működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a
Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során megismert elérhetőségeket
kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben használhatja fel, azokra nem továbbíthat kéretlen üzeneteket
(spam) vagy egyéb, a Szolgáltatással összefüggésben nem álló tartalmakat.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás használata során jogszabálysértés történt,
úgy a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ
tekintetében. A Szolgáltató jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a
jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és
felelősségre vonásuk érdekében.

9. SZERZŐI JOGI VÉDELEM
A Honlapon elérhető grafikák, illetve maga a Honlap szerzői jogi védelem alatt áll. Magához a
Honlaphoz (ideértve a Honlap üzemeltetéséhez szükséges szoftvert, webmotort, grafikát stb.)
kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató. A Honlappal kapcsolatos szerzői jogok
összessége a Szolgáltató 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 lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb
formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
A Szerződés a Honlap Felhasználó általi használatának megszűnésével szűnik meg. A Szerződés
megszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a
Szerződést megszünteti.
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A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást
vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés
automatikusan megszűnik.
Budapest, 2020. július 9.
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