A MOKKA honlap felhasználási feltételei
A MOKKA HONLAP CSAK AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK SZERINT
HASZNÁLHATÓ. A HONLAPON TÖRTÉNŐ BÖNGÉSZÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS A
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA ALÁ ESIK, ÉS A FELHASZNÁLÁSI
FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI.
A MOKKA honlap kialakítói:
A MOKKA projekt tagjai a következők:
1. Aqua Concorde Vízanalitikai és Víztechnológiai Kft (Koordinátor cég)
2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
3. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
4. VITUKI Kht.
5. VITUKI CONSULT Zrt.
6. Cyclolab Kft.
7. DigiKom Kft.
8. Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
A MOKKA projekt fent felsorolt tagjai a következőkben a „MOKKA honlap kialakítóit”
jelentik.
A Támogató nyilatkozata
A MOKKA honlap kialakítói a magyarországi Jedlik Ányos Kutatás-fejlesztési program 3.
alprogramjában támogatást nyertek. A program finanszírozója (Kutatás-fejlesztési Pályázati
és Kutatáshasznosítási Iroda, röviden: KPI) nem felelős, és nem vállal felelősséget a MOKKA
honlap azon tartalmáért, amely nem a KPI véleményét tükrözi. A KPI nem felelős a MOKKA
honlapon megjelenő adatok, információk további felhasználásáért.
A honlap információtartalma
A MOKKA honlap kialakítói jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy a honlap információi
kifogástalanok legyenek, azonban előfordulhat, hogy a megjelenített információk hiányosak,
hibákat tartalmaznak, vagy elavultak. A MOKKA honlap információi időszakosan változnak.
A MOKKA honlap kialakítói bármikor fejleszthetik és/vagy megváltoztathatják a honlap
információt, arculatát és szoftverét.
A MOKKA honlap kialakítói a honlapot a jelenlegi állapotában bocsátják a felhasználók
rendelkezésére, és elhárítanak minden garanciát, kikötést vagy feltételt a honlapon található
vagy a honlapon keresztül hozzáférhető információkkal kapcsolatban. Ide értendő az
eladhatóság, alkalmasság egy bizonyos célra, minőség, cím, hitelesség, teljesség, és
szabálytalanság.
Garancia nélkül
A MOKKA honlap kialakítói nem állítják, hogy a MOKKA honlapon megjelenő
dokumentumok, kapcsolódó grafikonok, linkek és a döntéstámogató rendszer közvetlenül
felhasználhatóak egyedi esetek/problémák megoldására. Minden dokumentum, kapcsolódó
grafikon, adat és információ garancia nélkül kerül megjelenítésre. A honlap
olvasóinak/látogatóinak (a továbbiakban felhasználóknak) felhasználás előtt célszerű
ellenőriznie minden információt, amelyet a honlapról gyűjtött. A honlap tartalma nem
tekinthető szakmai tanácsnak bármely szennyezett terület vagy kockázat-gazdálkodási
tevékenység vagy bármely egyéb esetben. A felhasználók tekintsék a honlap információt csak
útmutatónak, és ha szükségesnek ítélik, kérjenek további szakmai tanácsot az adott speciális
feladat kezelésére.
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A MOKKA honlap kialakítói semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget a
keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért/veszteségekért, amely a honlaphoz való
kapcsolódásból, a honlap használatából, a honlap információinak, vagy a honlapon keresztül
elért egyéb információk felhasználásából ered. Ide értendő bármely szerződésből,
gondatlanságból vagy egyéb okból eredő korlátozás, adatvesztés, nyereség- vagy elvárt
pénzügyi megtakarítás elmaradása.
Vírusok
A MOKKA honlap kialakítói minden erőfeszítést megtesznek, hogy általuk készített honlap
vírusmentes legyen, de az internet jelenlegi fejlettségi fokán nem állítják, hogy a honlap nem
tartalmazhat számítógépes vírusokat vagy egyéb veszélyes komponenseket, amelyeket egy
harmadik fél rossz szándékkal kapcsolt a MOKKA honlaphoz. A felhasználók elfogadják,
hogy az Internet használata, illetve a MOKKA honlap böngészése, vírus veszélynek teheti ki
a számítógépet, és ezért a felhasználók a saját felelősségükre használják az internetet, illetve a
MOKKA honlapot. A MOKKA honlap kialakítói nem vállalnak felelősséget a
gondatlanságból vagy egyéb okból a felhasználók számítógépére kerülő vírusok miatt. A
honlap kialakítói a leghatározottabban kikötik, hogy a felhasználók nem adhatnak át, vagy
tölthetnek fel vírusokat vagy egyéb veszélyes komponenseket a MOKKA honlapra.
A MOKKA honlap nem küld SPAM-eket (kéretlen leveleket). Azok a kéretlen levelek,
amelyek a MOKKA honlap domain nevével érkeznek (mokkka.hu , valószínűleg a
W32.Sobig.F elnevezésű vírusokhoz, vagy ehhez hasonló típusú vírusoktól eredhetnek,
amelyek nagy mennyiségű levelet küldenek szét a fertőzött számítógépről a számítógépen
található elektronikus levelezési címekre. Ezen fertőzött levelek hamis, az interneten található
domain nevekből előállított Feladókat tartalmaznak, amelyek között a MOKKA honlap
domain nevei is szerepelhetnek. A MOKKA honlap használatával a Felhasználó elfogadja,
hogy fennáll a lehetősége annak, hogy kéretlen leveleket kap, és tudomásul veszi, hogy ezen
levelekhez a MOKKA honlapnak és az azt kiszolgáló szervernek nincs köze.
A dokumentumok felhasználhatósága
A MOKKA honlap kialakítói által készített, és a MOKKA honlapon megtalálható
dokumentumok (mint például tanulmányok, jelentések) felhasználása korlátozott. Ezek az
anyagok a felhasználó saját kutatása vagy tanulása céljából letölthetőek, illetve egy fájl
másolatban és egy nyomtatott példányban megtarthatók. További elektronikus vagy egyéb
sokszorosítása és terjesztése azonban tilos. A fent említett engedély nem terjed ki bármely
harmadik fél által készített dokumentum (vagy egyéb információ) másolására, amely a
honlapon található linkek útján elérhető. Ha a felhasználó szeretne másolatot készíteni
bármely harmadik fél tulajdonát képező információról, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a
harmadik féllel a másoláshoz szükséges engedély megszerzése céljából.
A fent részletezett dokumentumok között nem szerepel a MOKKA honlap arculata,
szerkezete vagy programozása. Ezeket a felhasználók a MOKKA honlap használatán kívül
semmilyen céllal nem használhatják. A MOKKA honlap elemeit a szerzői jog és egyéb
törvények védik, és ezért nem másolhatóak vagy utánozhatóak sem részben, sem egészében.
A MOKKA honlap logo-ja, arculata, programrésze, képei és videói nem másolhatók, nem
adhatók tovább, hacsak erre engedélyt nem ad a MOKKA konzorcium vezetője.
Linkek (kapcsolat oldalak)
A honlap tartalmaz olyan linkeket (kapcsolt oldalakat), amelyek a felhasználót elvezetik a
MOKKA honlapról egy harmadik fél internetes oldalára. Ezen oldalak nem tartoznak a
MOKKA honlap kialakítóinak ellenőrzése alá, és ezért nem vállalnak felelősséget ezen
harmadik fél által üzemeltetett oldalak tartalmáért, vagy a harmadik fél internetes oldalának
használatából eredő közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy káreseményért. A MOKKA
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honlap kialakítói ezeket a kapcsolt oldalakat kényelmi szolgáltatásként biztosítják a
felhasználóknak, és egyik kapcsolt oldal megjelenítése sem jelenti a MOKKA honlap
kialakítóinak jóváhagyását az érintett internetes oldal tartalmára. A felhasználók felelősek az
ezen kapcsolt oldalak felhasználási feltételeinek elolvasásáért és megtartásáért.
Kártérítés
Abban az estben, ha bármilyen követelés történne a MOKKA honlap kialakítói felé, hogy a
jelen Felhasználási Feltételeket valamely felhasználó megsértette, úgy a Felhasználási
Feltételeket megsértő felhasználót terheli a teljes felelősség az okozott bármilyen típusú
kárért, veszteségért vagy hátrányért.
Személyes adatok kezelése
A MOKKA honlap kialakítói elkötelezettek a felhasználók védelméért. Az alábbi nyilatkozat
jelenti a MOKKA honlap titoktartási politikáját, amely minden MOKKA felhasználóra
vonatkozik.
A látogatás során gyűjtött információk és azok közzétételének célja:
A MOKKA honlap kialakítói általános statisztikai információkat gyűjtenek az oldalak és a
dokumentumok használatáról. Ezen információk célja olyan elemzések készítése, mint
például a népszerű, sűrűn látogatott oldalak azonosítása, a projekt előrehaladásának nyomon
követése, és a honlap általános javítása. A rögzített adatok között szerepel a felhasználó
operációs rendszere és böngészője. Az ilyen információk gyűjtése teljesen általános a legtöbb
honlap esetében, és nem függ össze a felhasználók személyével. Az ily módon gyűjtött
információk személyes adatokat nem tartalmaznak (pl.: név vagy elektronikus levelezési cím).
A regisztrált MOKKA felhasználók személyes adatainak védelme:
A MOKKA honlap kialakítói garantálják, hogy a honlapon történő regisztráció során
megadott személyes információkat harmadik félnek nem adják át.
Adatszolgáltatás a MOKKA honlapon
A MOKKA honlap adatbázisaiba csak regisztrált felhasználók szolgáltathatnak
adatokat/információkat. A szolgáltatott adatok tartalmáért és minőségért minden esetben az
adatszolgáltató a felelős. Az adatszolgáltató a jelen felhasználási feltételek elfogadásával
tudomásul veszi, hogy a MOKKA honlapon történő megjelenést megelőzően a MOKKA
honlap validátora(i) áttekinti(k) a szolgáltatott adatokat/információkat, amelyek mindaddig
nem kerülnek bele a MOKKA nyilvános adatbázisába, amíg az adatok minőségével
kapcsolatban tisztázandó kérdések vannak. Ha ilyen jellegű kérdés felmerül, a validátor
személyesen veszi fel a kapcsolatot az adatszolgáltatóval.
A MOKKA honlap szoros kapcsolatban áll az EUGRIS (http://www.eugris.info/) és
EURODEMO (http://www.eurodemo.info/) európai uniós honlapokkal, amelyekkel
rendszeres adatcserét folytat. Az adatcsere csak szakmai információkra terjed ki, regisztrációs
adatok nem kerülnek átadásra. Az adatszolgáltató tudomásul veszi, hogy a MOKKA honlap
nyilvános adatbázisaiban szereplő adatokat/információkat (részben vagy egészben) a
MOKKA honlap automatikusan megküldheti az EUGRIS és EURODEMO honlapoknak
nyilvános közzététel céljából. Ezen honlapok felhasználási feltételei megtalálhatók a fenti
honlapcímeken, amelyeket az adatszolgáltató az adatszolgáltatással egy időben szintén
tudomásul vesz.
Egyéb feltételek
Ha a MOKKA honlap Felhasználási Feltételei megváltoznak, akkor a változás tényét és az
aktuális Felhasználási Feltételeket ezen az internetes oldalon közzé tesszük. A honlap további
használatával a felhasználók automatikusan elfogadják az új felhasználási feltételeket.
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Záró nyilatkozat
Ezt a honlapot a DigiKom Kft. a MOKKA projekt tagjaival közösen készítette és üzemelteti.
Bármely peres esetben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései érvényesek.
Bejegyzett iroda:
DigiKom Geodéziai és Térinformatikai Kft.
1048 Budapest, Székpatak u. 17
Magyarország
Elérhetőség
Ha bármely kérdése van a MOKKA projekttel, a Felhasználási Feltételekkel vagy a honlap
felhasználásával kapcsolatban, a következő projekt kéviselőkhöz fordulhat:
dr. Gruiz Katalin, projekt vezető (gruiz@mail.bme.hu)
dr. Fenyvesi Éva, projekt koordinátor (fenyvesi.e@cyclolab.hu)
dr. Siki Zoltán, honlap menedzer (siki.zoltan@chello.hu).
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