
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

 

Az alábbi Felhasználási feltételek az ah1.connectmedia.hu címen elérhető NMS és az ahhoz 
kapcsolódó LoRa WANTM hálózat (a továbbiakban: Hálózat) felhasználására és azon nyújtott 
szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételére vonatkozó feltételeket 
tartalmazzák, amelyeket Ön (továbbiakban: Felhasználó) a Hálózatra történő belépéssel és 
használatával elfogad.  

A Hálózatot az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., 
továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti (továbbiakban:Szolgáltatás), és a Hálózat a Szolgáltató 
tulajdonát képezi. A Hálózattal és annak használatával kapcsolatban felmerülő, alapvetően 
műszaki jellegű kérdésekre felvilágosítás kérhető, illetőleg ezekkel kapcsolatban észrevétel 
tehető a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségen tehető: +36 1 464 2053 

A Hálózat általános engedélyezésű 867-869 Mhz ISM frekvenciatartományban üzemel, mely 
alapján a megengedett kitöltési tényező 1%. 

A felhasználás feltételei - Ezen feltételek elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi az 
alábbiakat: 

 Szolgáltató jogosult a regisztrációs igényt indoklás nélkül elutasítani. 

 Felhasználó tudomásul vesz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást „as is” (ahogy van)  formában 
bocsátja rendelkezésre és nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás kimaradásért, 
vagy annak minőségében bekövetkező változásokért. 

 Szolgáltatás nem használható bármely jogszabály által tiltott módon, vagy célra, vagy oly 
módon, amely bármely jogszabály megsértését segíti elő, illetőleg fenyegető vagy sértő 
viselkedésre ösztönöz.  

 Szolgáltatás nem használható oly módon, amely megrongálja, túlterheltté teszi vagy 
működésképtelenné teszi a Szolgáltatást, vagy bármilyen módon zavarja a Szolgáltatás 
mások által történő használatát. 

 Tilos a jogosulatlan hozzáférés a Szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely felhasználói adathoz, 
számítógépes rendszerhez vagy hálózathoz, illetőleg tilos ezek bármely módon való 
károsítása, megzavarása. 

 A Szolgáltatás használatával a Felhasználó nem tehet szert olyan információra, amellyel 
olyan jogosulatlan szoftvereket szerkeszt illetve frissít, amelyek használatával ő vagy más 
hozzáférhetnek a Szolgáltatáshoz.  

 Amennyiben a Felhasználó a regisztrációt követően a Hálózaton létrehozott felhasználói 
fiókba 30 napon belül nem lép be, úgy Szolgáltató jogosult a fiókot előzetes értesítés nélkül 
törölni. 

 Amennyiben a Felhasználó a Hálózatot és a számára létrehozott felhasználói fiókot nem 
használja, arra 30 napot meghaladóan nem lép be, úgy Szolgáltató jogosult a fiókot előzetes 
értesítést követően törölni. 



 A Hálózatot Felhasználó kizárólag fejlesztési célra használhatja elfogadja, hogy a 
Szolgáltatást semmilyen formában nem értékesítheti tovább harmadik fél részére. Felhasználó 
a Szolgáltatásért díjat nem szedhet sem direkt, sem indirekt módon.  

 Felhasználó a Hálózathoz kizárólag olyan eszközt csatlakoztathat, amelyet elláttak a külön 
jogszabály szerinti CE, illetve H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő üzembe helyezés és 
rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban 
előírt követelményeket. 

 Felhasználó tudomásul veszi, hogy legfeljebb 10 db végberendezést csatlakoztathat a 
Hálózathoz. Szolgáltató jogosult az eszközszám túllépése esetén Felhasználó hozzáférését a 
10 db végberendezésre korlátozni a megengedett végberendezés szám feletti eszközök 
rendszerből való törlésével 

 
A Szolgáltató a hálózatán továbbított adatok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. 
Szolgáltató nem ellenőriz, illetve nem birtokol semmilyen információt a Szolgáltatáson 
keresztül bonyolított kommunikációt illetően. A kommunikáció tartalmáért és felhasználói 
fiókja/hozzáférése használatával kapcsolatos minden felelőssége teljes mértékben a 
Felhasználót terheli. 
 
Szolgáltató a Hálózathoz való ingyenes hozzáférést 2018. december 31. napjáig biztosítja.  
 

Személyes adatok kezelése 

Felek a regisztráció során, a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben természetes személy 

alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: „Közreműködő”) 

személyes adatait bocsátják a másik Fél rendelkezésére. Saját Közreműködője tekintetében 

mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a 

címzett.  

Felek a Közreműködők személyes adatát a szolgáltatás teljesítés során az üzleti partnerrel 

való kapcsolattartás céljából kezelik, a szolgáltatási nyújtásának időtartam alatt. 

Felek saját Közreműködőiket az itt leírtaknak igazolható módon tájékoztatják, s minden olyan 

műszaki szervezési intézkedést megtesznek, amellyel megóvják a Közreműködők személyes 

adatait a véletlen elvesztéstől, sérüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy 

nyilvánosságra hozataltól, módosítástól, vagy megsemmisítéstől. 

 
 
Szolgáltató a Felhasználási Feltételekre vonatkozó változtatás jogát fenntartja.  
 
 

 


