
MEDIA FUTURE METRICS  – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Meghatározások

a) ÁSZF: a Media Future Zrt. Metrics Szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen
dokumentum.

b) Szolgáltató:  a  Media  Future  Zrt.  (székhelye:  1036  Budapest,  Lajos  utca  48-66.;  Cg.  01-10-
045996; adószám: 14307544-2-41).

c) Szolgáltatás: a Media Future Zrt. által biztosított Metrics Szolgáltatás.

d) Felhasználó:  aki  a  Szolgáltatásra  regisztrál,  a  Szolgáltatás  keretében  elérhető  adatokat
megtekinti,  használja.  Médiaszolgáltatók,  médiatartalom-szolgáltatók  és  más  kiadók  nem
lehetnek  Felhasználók,  ezen  tevékenységet  folytató  személyek  regisztrációját  a  Szolgáltató
nem teszi lehetővé, illetőleg amennyiben ilyen regisztrációra sor kerül utóbb a regisztrációt
megszüntetheti. 

e) Adatbázis:  A  Szolgáltatás  keretében  megjelenített  Kiadványok  hirdetési  potenciál  adatait
tartalmazó, rendszerezett adatbázis, amelyben a Felhasználó a részére biztosított Szolgáltatási
szinttől függően végezhet szűréseket. 

f) Honlap:  a  https://metrics.mediafuture.hu  URL-en  keresztül  elérhető  weboldal,  amelyen  a
Szolgáltatás igénybevehető.

g) Kiadó:  azon  Kiadványt  üzemeltető  médiatartalomszolgáltató,  amelyre  vonatkozó  adatok  a
Szolgáltatásban elérhetők.

h) Kiadvány(ok): Azon kiadványok, amelyek tekintetében Szolgáltatás keretében adatok érhetőek
el. A Kiadványok listája megtekinthető a Honlapon az „Inventory” menüpont alatt.

i) Szellemi Alkotás:  a Szolgáltatást üzemeltető szoftver, valamint az arra vonatkozó mindenféle
szerzői  jogi,  műszaki,  szervezési  fejlesztés,  eljárás,  ismeret;  a  Szolgáltatáshoz  kapcsolódó
márkanév, megjelölés, logó, know-how, design, arculati elemek, fejlesztés, ábra, illusztráció,
hasznosítási,  használati  mód,  műszaki  megoldás,  ötlet,  információ,  adat,  nyilvántartás,
feljegyzés, elemzés; továbbá minden a fentieken alapuló vagy arra vonatkozó információ, adat,
feljegyzés,  elemzés és memorandum, másolat, műszaki, informatikai illetve üzleti szervezési
ismeret/elv, üzleti modell, nyilvántartás.

j) Üzleti  titok:  a  Szolgáltatás  keretében  hozzáférhetővé  tett  mindazon  adat  és  információ,
amelyhez a hozzáférést a Szolgáltató csak regisztrált Felhasználók részére biztosítja. 

II. A Szolgáltatás leírása, általános rendelkezések

2.1 A  Szolgáltatás  célja,  hogy  a  Hirdetők  számára  segítséget  nyújtson  a  médiatervezési  és
médiavásárlási folyamatokban.

2.2 A  Szolgáltatás  keretében  a  Kiadványok  hirdetési  potenciáljára  vonatkozó  egyes  adatok
érhetőek el historikusan, illetve 28 napos előrejelzéssel. 

2.3 Az  adatok  nem  teszik  lehetővé  a  Kiadványok  látogatóinak  személyes  azonosítását.  A
Szolgáltatás  tervezési  segédletként  támpontot  ad az  adott Kiadványnak  a  Felhasználó  által
választott paraméterek szerinti hirdetési potenciálról.

2.4 Attól  függően,  hogy  a  Felhasználó  milyen  szintű  Szolgáltatáshoz  nyer  hozzáférést,  az
Adatbázisban az alábbiak szerint végezhet szűrést, keresést:

(i) Kiadvány szinten:  a  Szolgáltatásban elérhető Kiadványok teljes  vagy  bizonyos rovatai
hirdetési potenciáljára; 
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(i) Kulcsszavak  szerint:  Felhasználó  maximum  három  szót  (címkét)  választhat,  melyek
szerkesztett tartalomban való előfordulása alapján a Szolgáltatás megmutatja a korábbi
pontban kiválasztott Kiadvány (vagy bizonyos rovatain belüli) hirdetési pontenciált;

(ii) Platformonként: lehetőség van ÉS/VAGY relációban desktop, mobilweb (ezen belül mobil
és tablet)  és applikáció  (ezen belül  iOS és Android)  kiválasztásra attól függően,  hogy
Felhasználó milyen eszközön vagy eszközökön kívánja a kampányait megjeleníteni; 

(iii) Formátum  szerint:  az  ezt  megelőző  szűrőkben  kiválasztottak  alapján  megjelenített
listából kiválasztható egy vagy több hirdetési méret is attól függően, hogy Felhasználó
milyen méretű kreatívokat kíván használni kampányaiban és 

(iv) Adattípus szerint (pl. geolokáció, érdeklődési kör/perszóna). 

2.5 A  Szolgáltatás  keretében  a  Szolgáltató  a  Felhasználó  számára  az  alábbi  adatkapcsolati
rétegeket teszi elérhetővé, hogy ez által segítse az Adatbázisban való keresést:

(i) a  Kiadványok  látogatóinak  előre  definiált  tartalomfogyasztási  szokásai  alapján
létrehozott  közönségszegmensek,  melyek  hirdetések  célzására  használhatók elérhető
adatok, valamint 

(ii) az érdeklődési körök összerendelésével létrejövő karakterek (Perszónák).

2.6 A Szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott adatok mélysége, bontása, kereshetősége
illetve  az  azokra  vonatkozóan  a  Felhasználók  részére  biztosított  felhasználási  jogok  köre
alapján  a  Szolgáltatás  három  szintje  érhető  el:  Alap  Szolgáltatás,  Prémium  Szolgáltatás  és
Prémium Plusz Szolgáltatás (Szolgáltatási szintek). 

2.7 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan a Szolgáltatás biztosítását akadályozó eseményért,
amely  a  Felhasználó  által  használt  böngészők  alapbeállításából  vagy  a  Felhasználó  egyedi
böngésző-beállításából, a Felhasználó által elhelyezett valamilyen technikai beállításból ill. az
Internet  sajátos  jellegéből  fakadóan  lép  fel  (különös  tekintettel  az  Internet  hálózaton
előforduló  olyan  forgalmi,  technikai,  vagy  egyéb  körülmények,  amelyek  az  Internet
működésével együtt járnak).

2.8 A Szolgáltató munkanapokon 9:00 – 17:00 óra idősávban ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosít
a  help@metrics.mediafuture.hu emailcímen  keresztül  a  Felhasználó  számára,  amely
elérhetőségen keresztül  sürgős,  vagy  fontos esetben a Felhasználó a Szolgáltató segítségét
kérheti. 

III. Alap Szolgáltatás

3.1 Az Alap Szolgáltatás keretében a Felhasználó az Adatbázisban kizárólag Kiadvány szintű szűrést
végezhet.

3.2 Az Alap Szolgáltatás eléréséhez nem szükséges regisztráció.

3.3 Az  Alap  Szolgáltatás  keretében  elérhető  adatok  külön  hozzájárulás  nélkül,  szabadon
felhasználhatók.

IV. Prémium Szolgáltatás

4.1 Prémium  Szolgáltatással  rendelkező  Felhasználó  a  Szolgáltatás  keretében  elérhető
Adatbázisban (i)  Kiadvány és rovatai szinten; (ii)  Kulcsszavak szerint; (iii)  Platformonként (iv)
Formátumonként, és (v) Adattípusok szerint is azzal, hogy a geolokáción belül megye és város
szerint szűkítve tekintheti meg a historikus (megelőző 28 nap) hirdetési potenciál adatait.

4.2 A Prémium Szolgálatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. 

4.3 A  Prémium  Szolgáltatás  keretében  elérhető  adatok  közül  a  Kiadvány  szintű  szűrés
eredményeként  elérhető  adatok  a  Felhasználó  által  szabadon  felhasználhatóak,  míg  az
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Adatbázis többi elemére vonatkozólag a Felhasználó részére biztosított felhasználási jog nem
terjed ki az Adatbázis valamint az Adatbázisban elérhető adatok másolására, többszörözésére,
átdolgozására,  módosítására,  továbbítására,  harmadik  személyek  és/vagy  a  nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tételére. 

V. Prémium Plusz Szolgáltatás

5.1 Prémium  Plusz  Szolgáltatással  rendelkező  Felhasználó  a  Szolgáltatás  keretében  az
Adatbázisban  a  fenti  2.4  pontban  felsorolt  valamennyi  típusú  szűrést  végezhet.  Ezen
túlmenően a Prémium Plusz Szolgáltatással rendelkező Felhasználó a Szolgáltatás keretében az
általa  kiválasztott  feltételek  szerint  szűrt  hirdetési  felület  tekintetében,  az  Adatbázisban
elérhető  adatok  felhasználásával  28  napra  előre  napi  átlag  hirdetés  potenciál  előrejelzést
tekinthet meg.

5.2 A Prémium Szolgálatás igénybevétele regisztrációhoz, valamint a Szolgáltató által biztosított
egyedi jogosultsághoz kötött. 

5.3 A  Prémium  Plusz  Szolgáltatás  keretében  elérhető  adatok  közül  a  Kiadvány  szintű  szűrés
eredményeként elérhető adatok szabadon felhasználhatóak, míg az Adatbázis többi elemére
vonatkozólag  a  Felhasználó részére  biztosított felhasználási  jog  nem terjed ki  az  Adatbázis
valamint  az  Adatbázisban  elérhető  adatok  másolására,  többszörözésére,  átdolgozására,
módosítására,  továbbítására,  harmadik  személyek  és/vagy  a  nyilvánosság  számára
hozzáférhetővé tételére.

VI. Regisztráció

6.1 A  regisztráció  során  a  Felhasználó  megadja  nevét,  e-mail  címét,  vállalkozása  cégnevét,
székhelyét, adószámát, és nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt vállalkozás nem minősül
médiaszolgáltatónak, médiatartalom-szolgáltatónak vagy kiadónak.

6.2 Felhasználó felelős azért, hogy a regisztráció során valós és helytálló adatokat adjon meg. A
regisztráció során megadott valótlan, nem helytálló vagy hibás adatok esetén a Szolgáltató –
saját  döntése  alapján  –  a  Felhasználó  számára  elérhetővé  tett  Szolgáltatási  szintet
visszaminősítheti vagy a Felhasználót Szolgáltatásból kizárhatja. 

6.3 A  Szolgáltatót  a  Felhasználó  által  tévesen  és/vagy  pontatlanul  megadott  adatokra
visszavezethető  problémákért,  hibákért  semmilyen  felelősséget  nem  vállal,  e  tekintetben
felelősségét kizárja. 

6.4 A  felhasználói  hozzáférési  adatok  (így  különösen  a  jelszó)  titokban  tartásáért  kizárólag  a
Felhasználó  a  felelős.  A  Szolgáltatót  nem  terheli  felelősség  az  abból  adódó  károkért,  ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik. 

6.5 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a help@metrics.mediafuture.hu e-mail
címre  küldött  üzenettel.  Az  üzenet  megérkezését  követően  Szolgáltató  haladéktalanul
gondoskodik  a  regisztráció  törléséről.  Felhasználó  felhasználói  adatai  a  törlést  követően
azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; 

6.6 Felhasználó  a  Honlapon történő regisztrációjával  kijelenti,  hogy jelen ÁSZF,  és  a  Honlapon
közzétett Adatkezelési  tájékoztató feltételeit  megismerte  és  elfogadja,  az  adatkezelésekhez
hozzájárul.
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VII. Titoktartás

7.1 Felek  kötelezettséget  vállalnak,  hogy minden az Üzleti titok körébe tartozó adatot  és/vagy
információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével
adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

7.2 Felhasználó köteles a Szolgáltatáshoz való hozzáféréséhez kapcsolódó azonosítókat bizalmasan
kezelni, és azt harmadik személy részére nem adhatja át, nem teheti elérhetővé.

7.3 Felhasználó  köteles  a  jelen  VII.  pontban  foglalt  rendelkezéseket  betartani,  valamint  azt
munkavállalóival, megbízottaival, képviselőivel betartatni. A VIII. pontban foglalt rendelkezések
bármelyikének  megsértése  esetén  a  Szolgáltató  –  saját  döntése  alapján  –  a  Felhasználó
számára  elérhetővé  tett  Szolgáltatási  szintet  visszaminősítheti  vagy  a  Felhasználót
Szolgáltatásból kizárhatja. 

VIII. Szerzői jogok

8.1 A Szolgáltatást üzemeltető szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett
szerzői  alkotás,  amelyeken a Szolgáltató kizárólagos szerzői  vagyoni jogokkal rendelkezik.  A
Szolgáltató  kizárólagos  jogosultsági  körébe  tartozik  a  szoftver  bármilyen  többszörözésével,
lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és az
Alapszoftverből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver verzió vagy
eredmény, ideértve a szoftver bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

A szoftver és az ahhoz kapcsolódó Szellemi Alkotások  bármilyen felhasználása és bármilyen
felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos!

8.2 Az Adatbázisban megjelenő egyes adatok tulajdonosa az adott Kiadvány kiadója. A Szolgáltató
a kiadókkal kötött megállapodásai alapján jogosult az adatok felhasználásával a Szolgáltatás
keretében  elérhető  Adatbázisok  létrehozására  és  az  Adatbázisoknak  a  jelen  ÁSZF  szerinti
hasznosítására. 

8.3 Az Adatbázis a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az által, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás jelen
ÁSZF szerinti egyes szintjeihez hozzáférést nyer, az adott Szolgáltatás szint tekintetében a fenti
III, IV. ill. V. pontban meghatározott mértékű, nem kizárólagos, harmadik személy részére át
nem engedhető felhasználási jogot szerez.

8.4 Sem a hozzáférés biztosítása, sem a regisztráció nem eredményez a Felhasználó javára szerzői
jogokat,  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jogokat,  tulajdonjogot,  vagy  egyéb  jogokat,  sem
jogvédelmet az adatokra és/vagy az Adatbázisokra vonatkozólag vagy azokhoz kapcsolódóan. 

8.5 A Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szellemi Alkotások kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. Sem a
hozzáférés  biztosítása,  sem  a  regisztráció  nem  eredményez  a  Felhasználó  javára  szerzői
jogokat,  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jogokat,  tulajdonjogot,  vagy  egyéb  jogokat,  sem
jogvédelmet az Szellemi Alkotásokra vonatkozólag vagy ahhoz kapcsolódóan.

8.6 Az Adatbázisok vagy a Szolgáltatás bármely elemének jogszerű felhasználása során is forrást
minden esetben fel kell tüntetni az alábbiak szerint: „Az adatok forrása a Media Future Metrics
Szolgáltatás.”

8.7 Felhasználó  köteles  a  jelen  VIII.  pontban  foglalt  rendelkezéseket  betartani,  valamint  azt
munkavállalóival, megbízottaival, képviselőivel betartatni. A VIII. pontban foglalt rendelkezések
bármelyikének  megsértése  esetén  a  Szolgáltató  –  saját  döntése  alapján  –  a  Felhasználó
számára  elérhetővé  tett  Szolgáltatási  szintet  visszaminősítheti  vagy  a  Felhasználót
Szolgáltatásból kizárhatja. 
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IX. Értesítések

9.1 A  Felhasználó  rézére  a  Szolgáltatással  kapcsolatos  valamennyi  értesítés  elektronikusan,  a
Felhasználó  által  a  regisztráció  során  vagy  a  megrendeléskor  megadott  e-mail-címre  kerül
kiküldésre.

9.2 Amennyiben  a  Felhasználó  vagy  képviselője  adataiban  változás  következik  be,  Felhasználó
köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Szolgáltatót.

9.3 Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az e-mail üzenetet
akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél
hitelt érdemlően igazolni tudja.

X. Adatkezelés

10.1 A  Szolgáltató  a  Felhasználó  által  a  regisztráció  során  vagy  a  Szolgáltatás  megrendelésekor
rendelkezésére  bocsátott  vagy  részére  elérhetővé  tett  személyes  adatokat  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  és  a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről
szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  (2016.  április  27.)  (a
továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

10.2 A  Szolgáltató  a  Felhasználó  általa  regisztráció  során  vagy  a  Szolgáltatás  megrendelésekor
megadott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – nem
adja  ki,  továbbá  azokat  célhoz  kötötten,  valamely  jog  gyakorlása,  illetve  kötelezettség
teljesítése céljából kezeli. 

10.3 Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót,  hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a
Szolgáltató vagy a Felhasználó jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, illetve az a felek
közötti szerződés előkészítéséhez szükség, míg más esetekben az adatkezeléshez a Felhasználó
kifejezett  hozzájárulására  van  szükség.  Ezen  túlmenően  az  adatkezelés  jogalapja  bizonyos
esetekben  jogszabály  rendelkezése.  Az  adatkezelés  jogalapja  tekintetében  a  Szolgáltató
mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

10.4 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltató részére megadott személyes
adatokat naprakészen tartja..

XI. Hatályba lépés

11.1 A jelen ÁSZF rendelkezései 2021. december 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások
hatályba lépéséig maradnak hatályban.

11.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa.  Az  ÁSZF  valamely  rendelkezésének  esetleges  módosításáról  a  Szolgáltató  a
módosítás  hatályba  lépésével  egyidejűleg  értesíti  a  vele  szerződéses  jogviszonyban  álló
Felhasználókat.

5

http://mediafuture.hu/adatkezeles

