
SZERZŐI JOGOK 

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a WEBOLDAL szerzői 

műnek minősül. 

 

A WEBOLDALAK  (www.dorottyaeletmod.com ; Instagram : @dorottyaeletmod ; Facebook : 

Dorottya Életmód ) megnyitásával ÖN elfogadja a mindenkori  és az alább leírt feltételeket. 

Amennyiben ÖN nem fogadja el ezeket a feltételeket  kérem NE NYISSA meg , NE BÖNGÉSSZEN az 

oldalakon. 

Pontos adatok: 

Kecső Dorottya 

Székhely: 3300 , Eger Mátyás Király utca 74 2/2 

Adószám: 68394099-1-30 

E-mail cím : dorottyaeletmod@gmail.com 

(Továbbiakban : ÜZEMELTETŐ) 

 A www.dorottyaeletmod.com   ( Továbbiakban WEBOLDAL )ÜZEMELTETŐJE és TULAJDONOSA. 

 

1. Szerzői jogok 

 

A WEBOLDAL a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll , a tartalmakat teljesen vagy 

részben pl:  szövegeket, logók, grafikai , képek, műszaki megjelenítések , egyéb információk és 

anyagok sem üzleti céllal , sem egyéni céllal azokat nem jogosult használni .  

Nem jogosult a WEBOLDALON lévő  bármely anyagok, tartalmak , képek, információk  terjesztése , 

üzleti célú felhasználásra,  kereskedelmi forgalomba hozatalára. 

Amennyiben a WEBOLDALRÓL bármely dolgot szeretne  előzetes  az ÜZEMELTETŐ jogtulajdonost 

előzetesen írásban megkeresni és engedélyt kérni tőle. 

Továbbá köteles tartózkodni mindenki az ÜZEMELTETŐ jó hírnevének megsértésétől. 

 

 

http://www.dorottyaeletmod.com/
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2.  A WEBOLDAL tartalma, felelősség kizárása 

A WEBOLDALON közzétett tartalmak, információk , képek , dokumentumok,  a WEBOLDAL 

tartalmához kapcsolódóan valós –pontos információk. 

A WEBOLDALON található anyagok, tartalmak, információk csakis tájékoztató jellegűek. 

Az ÜZEMELTETŐ fenntartja a jogot , hogy a WEBOLDALON bármely előzetes értesítés nélkül 

javításokat végezzen, változtatásokat végezzen , újításokat eszközöljön , a WEBOLDALON közétett 

tartalmat részben vagy teljes egészében megváltoztassa vagy megszüntesse. 

Az ÜZEMELTETŐ sem kifejezetten , sem nem ráutaló módon nem vállal felelősséget a WEBOLDALON 

lévő tartalmakat, azon keresztül nyújtott információkért , azok hiányosságáért, esetleges 

pontatlanságáért . 

 

Az ÜZEMELTETŐ nem garantálja  a WEBOLDAL  teljesen hibamentes működését és annak 

megszakításmentes működését. 

Az esetleges károkért : vírusok , rendszerhibából bármely szoftver rendellenes , hacker – támadások 

által előidézett károkért  semmiféle felelősséget nem vállal az ÜZEMELETETŐ. 

3. Jogi nyilatkozat megváltoztatása 

Az ÜZEMELTETŐ fenntartja a jogi nyilatkozatának részbeni vagy teljes  megváltoztatási jogát , saját 

hatáskörében elvégezendő feladatként tekinti illetve értesíti a WEBOLDAL látogatóit minden esetben. 

4. Jogkövetkezmények 

Az itt leírt és megjelent jogi nyilatkozatban foglaltak bármely nemű megsértése, a WEBOLDAL 

tartalmának jogosulatlan felhasználása polgári- és büntető jogi következményekkel jár és von maga 

után. 

A további jogosulatlan tartalom felhasználás esetén az ÜZEMELTETŐ jogosult a jogsérelem jellegének 

megfelelő eljárást indítani és követelheti a kárának megtérítését és a jogsértés teljes mértékű 

abbahagyását. 

5. Kártérítés , kártérítés mértéke 

Amennyiben az ÜZEMELTETŐ WEBOLDALÁN található bármely  információk, tartalmak , képek 

jogtalanul felhasználásra kerülnek , polgári- és büntetőjogi következményekkel jár minden esetben. 

A fent leírtak megsértő/megsértőktől kártérítést követel minden esetben az ÜZEMELTETŐ . 

A kártérítés  minimum értéke 500.000 Ft azaz ötszázezer forint  , a jogsértés mértékétől függően 

emelkedhet. 


