
Felhasználási feltételek 

A Felhasználási feltételekben alkalmazott fogalmak 

Felhasználó: A jelen dokumentumban „Felhasználó” az személy, aki a digitalis-tudas-
kozpont.hu oldalt használja, valamint a felhasználási feltételeket elfogadta. 

Szolgáltató: A digitalis-tudaskozpont.hu honlapon található valamennyi tartalom jogtulajdo-
nosa és kiadója a Digitális Jólét Nonprofit Kft. A Digitális Jólét Nonprofit Kft. rendelkezik mind-
azon engedélyekkel és jogosultságokkal – különösen ideértve a közzétett tartalmakhoz kap-
csolódó szerzői, vagyoni és egyéb jogokat – amelyek alapján a tartalom a digitalis-tudas-
kozpont.hu oldalon harmadik fél számára hozzáférhetővé tehető. 

Tartalom: A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon elér-
hető összes szöveges, grafikai, álló- vagy mozgóképes anyag értendő, függetlenül annak le-
tölthetőségétől vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől. 

A weboldal tartalmainak felhasználása 

A digitalis-tudaskozpont.hu oldalon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény hatálya alá tartoznak.  

A weboldal felhasználója kötelezi magát arra, hogy: 

• A honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt 
anyag esetén a digitalis-tudaskozpont.hu -t mint forrást feltünteti. 

• A honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindu-
latú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dol-
gozza fel és adja közre. 

• A tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli meg-
jelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archí-
vumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé. 

• A honlapról átvett fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képpel nem 
illusztrálhat más hírt vagy szöveget abban az esetben, ha ez a kép eredeti mondani-
valójával ellentétben áll. 

• A fényképfelvétel(eke)t harmadik fél számára tovább felhasználásra nem adja tovább, 
a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez. 

• A fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát – különösen 
annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozás-
sal (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig 
kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására. 

• Tilos a tartalmak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli 
átvétele. 

Védjegy, logó használata 

A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. A Szolgáltató 
kifejezetten nem engedélyezi és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, 
tükrözését, felhasználását. 



Adatkezelés  

A Szolgáltató vállalja és kötelezi magát, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra 
vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat harmadik fél 
számára az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint adja tovább. 

Jognyilatkozatok 

A Szolgáltató törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a 
honlap funkcionalitása, illetve az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében 
nem vállal felelősséget. 

A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője 
fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni. 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok víru-
soktól, illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. 

A Szolgáltató a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap 
használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasz-
náló a honlapot kizárólag saját felelősségére használja. 

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszer-
ében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt 
vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója 
nem tehető felelőssé. 

Szolgáltató bármikor jogosult a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítá-
sára. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét hasz-
nálni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. 


