Felhasználási Feltételek
Honlapunk használatakor Ön ráutaló magatartással elfogadja az alábbi feltételeket,
függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete
nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat
megszegte és ebből kifolyólag az Ízületőr (www.izuletor.hu) portálnak és/vagy
üzemeltetőjének bármilyen természetű kára vagy hátránya keletkezik, azért Ön felel. Az
ügy jogi úton kerül rendezésre.
Hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény rendelkezéseit, továbbá a reklámpiacon kialakult gyakorlatot. Az oldalon
megjelent hirdetések tartalmáért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget.
Az oldal és az aloldalak tartalma tájékoztató jellegű, pontosságáért, megbízhatóságáért,
teljességéért és az ezekből eredő bármilyen természetű károkért és hátrányokért az
üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználó felelőssége az is, hogy a
portálon olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.
A weboldal Szakértői oldala moderátorok által felügyelt felület, melynek célja a kulturált
hangnem fenntartása, valamint harmadik személy jogainak védelme, jogszabályok
érvényesülésének biztosítása. A moderátorok jogosultak az egyes hozzászólások és
bejegyzések (ha az obszcén, közerkölcsbe ütköző kifejezés, hozzászólás; engedély
nélküli reklám közzététele) részleges vagy teljes törlésére, felhasználók
felfüggesztésére, szükség esetén törlésére (ha például a hozzászólás vagy bejegyzés
bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nyíltan rasszista megnyilvánulást
tartalmaz).
Ezen weboldal nem szolgál mellékhatás bejelentésre. Ha mellékhatást észlel, keresse fel
kezelőorvosát, aki panaszát bejelenti a GYEMSZI-nek.

Szerzői jogok
Az Ízületőr! oldal teljes terjedelmében az Ízületőr! oldal munkatársainak szellemi
terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok
kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldal vagy egy
részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi
forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi
következményeket von maga után.
A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik,
melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából
menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek, videók másolása,
sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatala

tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga
után.
Az Ízületőr! domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül,
felhasználására, csak a portált üzemeltető Progressive Studio Kft. jogosult. A portálon
található szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak használatához minden esetben az oldal
üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.
A portál Szakértői oldalán megjelenő és olvasható véleményekért és hozzászólásokért a
működtető semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt
elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó
vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.
A hivatkozásainkról
Nagy gonddal válogatjuk meg azokat a szervezeteket, amelyekre oldalunkon internetes
hivatkozásokat helyeztünk/helyezünk el. Az általuk közölt információk helyességéért
azonban abban az esetben sem vállalunk semminemű felelősséget, ha Ön az oldalunkon
talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra.
Nyilvánvalóan örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán az
Ízületőr!-re mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye
nélkül tilos azonban az Ízületőr! oldalait vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni,
mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor az
Ízületőr! portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül
működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és
ezzel ártanak vagy árthatnak az Ízületőr! portál hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető
minden ilyen eset ellen fellép.

