
Jogi nyilatkozat 
 

Információk tulajdonjoga 
 

Kijelentjük, hogy az egyedibabzsák.hu webáruház működtetője birtokolja az oldalakon látható 

információkat, képeket és mindennemű tartalmat. Azok tartalmát és kialakítását nemzetközi 

és magyar törvények védik. Tilos az egyedibabzsák.hu oldalairól származó információk, 

írások engedély nélküli árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt 

megjelentetése! A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és 

szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

 

Hivatkozások az egyedibabzsák.hu-ra 
 

Abban az esetben, ha valaki az egyedibabzsak.hu oldalait, vagy bármelyik oldalának részét 

saját webhelyén, saját oldalainak részeként akarja meg jelentetni, akkor előzetesen, írásban ki 

kell kérnie az egyedibabzsák.hu működtetőjének engedélyét. 

  

A weboldal tartalma a forrás – www.egyedibabzsak.hu – megjelölésével, működő link 

formájában, a szerző és weboldal tulajdonos – Dénes Krisztián Patrik E.V. – írásbeli 

hozzájárulásával felhasználható. 

  

Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt az 

egyedibabzsák.hu hírnevének és érdekeinek. 

 

Az egyedibabzsak.hu honlap kizárólag az alábbi feltételek elfogadása mellett 

használható. A feltételek elfogadása minden felhasználóra nézve kötelező, és független a 

feltételek tényleges elolvasásának tényétől. 

Az oldalon található összes tartalom, (pl. a feliratkozás után küldött hírlevelek)  az 1999. évi 

LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerző, Dénes Krisztián 

Patrik szellemi tulajdonai. A szerző előzetes hozzájárulása nélkül a tartalom részei vagy 

egésze nem használható fel, sem online, sem nyomtatott formában. Erre csak a szerző 

engedélyével, írásbeli megállapodást követően, az abban részletezett feltételekkel van 

lehetőség. Jogellenes felhasználás esetén: Ha az utánközlés a forrás és a szerző megjelölése 

nélkül, írásbeli engedély nélkül történik, akkor az utánközlőnek naponta 30.000 Ft + 

ÁFA kötbért kell fizetni átvett oldalanként. 50%-nál nagyobb átfedés az eredeti és a 

másolt oldal között már átvételnek minősül, a kötbér ebben az esetben is él. Az átvevőt 

nem mentesíti a kötbér fizetése alól, ha nem olvasta e nyilatkozatot. 

A szerzőt nem terheli felelősség a honlapon és a hírlevelekben fellelhető információk 

felhasználásából fakadó károk miatt.  

A honlapon és a hírlevelekben megtalálható képek forrása: www.pixabay.com illetve saját 

képek. 

Készült: 2015.05.01. 

 

http://www.egyedibabzsak.hu/
http://www.anyagyere.hu/wp-admin/www.anyagyere.hu

