FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Szolgáltatás
A szolgáltatást a Magyarország Barátai Alapítvány (1067 Budapest, Eötvös u. 24. I/10.; Bírósági
bejegyzés: 7. PK.60.273/2011/3; adószám: 18219612-1-41; a továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja
az itt leírt feltételekkel. A belépéssel elfogadod ezeket.
A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: „Ekertv.”) 2. § lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül (mindenki
számára elérhető ingyenes tárhelyet biztosít).
Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok moderálására, tartalmuk
ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles
a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.
Jogsértő tartalom bejelentésére használd az info@hungarytoday.hu e-mail címet.
A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel
végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért.
Tartalom
Tartalom alatt értjük a felhasználók által a szolgáltatásba felvitt összes adatot, beleértve a
létrehozott blogokat, bejegyzéseket (kép, szöveg, hang, videó), kommenteket.
Csak olyan tartalmakat tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy személyiségi jogait.
A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit,
kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint
– a forrás megjelölésével történik.
Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a
Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi,
amennyiben ez technikailag lehetséges.
Tartalmaidat alapesetben minden jog fenntartásával jelenítjük meg, ha azonban ennél
megengedőbb felhasználási feltételeket adsz meg, akkor természetesen azok lesznek
érvényesek.
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A fenti jogfenntartás téged véd, azt jelenti, hogy tartalmaidat akkor sem használhatja fel más, ha
azok a szolgáltatás másodlagos felületein jelennek meg.
A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői
jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan
időtartamú felhasználási engedélyt adsz a Szolgáltatónak a tartalmak szolgáltatásban történő
kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására,
terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására,
formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett
tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.
A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett felhasználási
engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett
felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a szolgáltató által esetlegesen archivált
tartalmakra is.
Nem tölthetsz fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem helyezhetsz el az
olvasó-, vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.
A szolgáltató csak és kizárólag felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz a szolgáltató csak
„az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)”.
A szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz ahhoz, hogy amennyiben az általad elhelyezett
tartalom - beleértve az általad elhelyezett hirdetéseket is - bármely vonatkozásában jogsértő
vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni, akár saját
elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére.
A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, indokolt
esetben teljes törlésére.
Reklámok
Feltöltött tartalmaidban, vagy ahhoz kapcsolódóan csak olyan reklám jellegű tartalmat
helyezhetsz el, ami megfelel az itt megfogalmazott szabályozásnak. Ettől csak a Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélyével térhetsz el.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Reklámtv.) 3. § k) pontja értelmében az általad elhelyezett hirdetések tekintetében
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reklám-közzétevőnek minősülsz, és így a reklámtörvény 23. § (1) értelmében felelős vagy a
hirdetésekért. A törvényi rendelkezések megszegésével okozott kárért felelősséggel tartozol.
Azon hirdetésekkel kapcsolatban, amelyeket te helyezel el, a Reklámtv. értelmében
nyilvántartást kell vezetned a reklámok megrendelőiről.
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