Általános Szerződési Feltételek
amely létrejött
egyrészről az Financial Consulting Zrt (székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14/A.; cégjegyzék
száma: 13-10-042251; adószáma: 26546674-2-13.; cég kézbesítési címe: 2161 Csomád, Levente
utca 14/A. képviseli: Csongrádi Richárd ügyvezető) mint szolgáltató – a továbbiakban:
Szolgáltató,
másrészről a Szolgáltató I. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint
felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó,
a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek
között az alábbiak szerint:
I. Általános tájékoztatás, hatály
A Szolgáltató által üzemeltetett www.hirnavigator.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban:
Honlap) a Felhasználó hatékony tájékozódását igyekszik segíteni abban, hogy a Felhasználó a
Honlapon keresztül a napi magyarországi és globális jellegű történésekkel kapcsolatban
hírtájékoztatást kaphasson, amelyet a Szolgáltató más hírportálokon megjelenő hírek linkjeinek
elhelyezésével, illetve azok szemlézésével, tehát a hírek közvetítésével valósít meg.
A Szolgáltató Magyarországon szabályszerűen bejegyzett és működő gazdasági társaság.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Honlapon elérhető online
szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.
Az ÁSZF a hírszolgáltatás közvetítése vonatkozásában meghatározza a Szolgáltató és a
Felhasználó között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit
alkalmazni kell valamennyi, a Szolgáltató és a Felhasználó, között létrejövő olyan
jogviszonyban, melynek során a Szolgáltató valamely szolgáltatást közvetít a Felhasználó
részére, és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltató közvetítésével
Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a jelen ÁSZF-ben meghatározott Felhasználóra és a
Szolgáltatóra.
Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által végzett közvetített hírtájékoztatási
tevékenységre. Az ÁSZF külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre. Az ÁSZF magyar nyelven
készült és értelmezésében a magyar nyelv szabályai az irányadók. Az ÁSZF rendelkezései,
illetőleg annak módosítása azok kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és
határozatlan időre szólnak. A Szolgáltató az ÁSZF-et és annak módosításait a Honlapon teszi
közzé és azok a közzétételt követő naptári nap 0 órakor lép hatályba. A Szolgáltató az ÁSZFet bármikor egyoldalúan módosíthatja. A felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének
előfeltétele az, hogy a Felhasználó az ÁSZF-et elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a
jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ide értve az ÁSZF
szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - a
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Szolgáltató jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat,
azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni, vagy módosítani. A
Szolgáltató az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok
hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni
a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy
jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény
vonatkozó rendelkezéseire.
A jelen Szabályzat 2022.04.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a Honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes
design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog
Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek,
nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos
előzetes, írásos engedélye hiányában.
Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról
és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott
weboldalra való hivatkozással lehet.
II. A Honlapon elérhető szolgáltatás, a szerződés tárgya
A Felhasználó a Honlapon a Szolgáltató által biztosított és a Szolgáltató által közvetített
hírtájékoztatási szolgáltatást vehet igénybe. A szolgáltatás ténylegesen a más hírportálokon
megjelenő hírek linkjeinek a Honlapon való elhelyezésével, illetve azok szemlézésével, tehát a
hírek közvetítésével valósul meg. A szerződés a Felhasználónak a Honlapon elérhető
szolgáltatás igénybevételével valósul meg.
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el
a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást. Amennyiben Szolgáltató a
Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást
észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás
igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.
III. A szolgáltatás ellenértéke, díjfizetés
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon közvetített szolgáltatás díjmentes.
IV. Felelősségi rendelkezések
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett
tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy
amelyekre a weboldalak hivatkoznak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel
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kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden
tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
A Szolgáltató éves 99%-os rendelkezésre állást garantált, az ezt meghaladó esetleges
üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja. A Szolgáltatónak fel
nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési
hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat
rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen
Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton
kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti
mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok,
bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános
Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények
miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között
Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek
alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító
hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már
megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a
Szolgáltató felé. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása
folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben
keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az
internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az
információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló
alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért. A jelen Általános
Szerződési Feltételekben megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal
összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége a felmerülő
esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató
kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási
jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt
is.
Szolgáltatás igénybevétele kizárólag Felhasználó saját felelősségére történhet.
Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a
Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben
Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így különösen az általa tanúsítandó
magatartásra vonatkozó kötelezettségeit.
V. Panaszkezelés, adatvédelem
A Felhasználó részére nyitva álló panasz bejelentési lehetőségek:
1.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
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2.

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk
személyes adatokat tartalmazhatnak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok
vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.
Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz,
hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban a
Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze. A Honlap meglátogatásának ideje, a
Felhasználó számítógépének IP címe, ez előzőleg meglátogatott oldal címe, az oldalon töltött
idő, viselkedéssel és demográfiai adatokkal kapcsolatos információk, a Felhasználó operációs
rendszerével kapcsolatos adatok; időpontfoglalás esetén név, e-mail cím, telefonszám, dátum,
időpont.
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama.
A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása.
A Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak: a Szolgáltatónak a Szolgáltatás
nyújtását megvalósító munkavállalói.
Adattovábbítás: Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát
képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja,
továbbítsa. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken
Szolgáltató kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további
rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező
Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza részletesen.
VI. Záró rendelkezések
A Szolgáltató a Honlapon sütiket (cookie-kat), így különösen munkameneti, hirdetési és
böngészést támogató sütiket használ. A Honlapra történő látogatással a Honlap használója
tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Honlapon tett látogatások során egy vagy
több sütit küldjön a Szolgáltató a számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg
azonosítható lesz. A böngészőprogramban a felhasználó engedélyezheti vagy letilthatja a sütik
használatát. Lépjen velünk kapcsolatba, ha további kérdései lennének a sütik használatával.
A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Honlap tartalmazhat olyan külső weboldalakra
utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak
böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki, kizárólag a látogató/ügyfél
felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit
megismerje.
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A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az www.hirnavigator.hu weboldalon, azok
bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében.
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb
érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az
érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.
A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar
bíróságok kizárólag joghatósága alá esik.
Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek
megkísérelni.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.
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