Felhasználási feltételek
www.mohács.hu
Mohács Város Önkormányzatának hivatalos webes kommunikációs eszköze, a Tartalom szolgáltatója
(a továbbiakban: mohács.hu vagy honlap).

1. Fogalmak
Tartalom
A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok
letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.
Felhasználó
Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, vagy amely a
honlap tartalmát felhasználja, vagy csak megnézi, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja.
Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.
2. A Tartalom felhasználása
Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat Mohács
Város Önkormányzata (a továbbiakban: ÖNKORMÁNYZAT) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
Az ÖNKORMÁNYZAT weboldalának böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan,
hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.
Az ÖNKORMÁNYZAT a jelen honlapon megjelenő dokumentumok használatának jogát csak azzal
engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:
a.
A honlapon megtalálható tartalmak kizárólag a tájékoztatás, illetve az ismeretszerzés
megvalósíthatóságát szolgálják.
b.
A honlapon található dokumentumokat, információkat a felhasználó nem jogosult
módosítani, újra előállítani, kereskedelmi célzattal felhasználni vagy személyiségi jogokat,
emberi méltóságot, jogszabályt sértő módon használni.
c.
Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi
következményekkel jár.
A jelen honlap elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a
webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója,
grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható az ÖNKORMÁNYZAT előzetes
írásbeli engedélye nélkül. A mohács.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban
részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az ÖNKORMÁNYZAT előzetes írásos
hozzájárulásával lehetséges.
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó,
animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.
Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények
paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál
megfelelő oldalára.

A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon
elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni. A
honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok
másolása, tükrözése, felhasználása - a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott
forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével - tilos.
Az ÖNKORMÁNYZAT írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt
adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni. A honlap tartalmi és
formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a
honlap tartalmától eltérő célra. Az ÖNKORMÁNYZAT engedélye nélkül az oldalak bármely
alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel
céljából tilos.
Az ÖNKORMÁNYZAT fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve
elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. Az ÖNKORMÁNYZAT nem garantálja a weboldalakhoz való
hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. Az ÖNKORMÁNYZAT kizárja felelősségét a
honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. Az
ÖNKORMÁNYZAT nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a honlapon megjelentetett oldalakon
található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát
illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság
nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az ÖNKORMÁNYZAT nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges
vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet
megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). Az
ÖNKORMÁNYZAT ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség
alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.
3. Adatkezelés
A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes
előírások betartásával, illetve az Önkormányzat Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
előírásainak megfelelően kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára ezekkel összhangban
adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.
4. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések
A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a
honlap funkcionalitása, és 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 honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok
vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap
használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a
honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó
rendszerében 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.

A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú módosítására
azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a
Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni
kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott
gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele
szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.
A jelen „Felhasználási feltételek” vonatkoznak a mohács.hu honlapcsaládba tartozó www.mohacs.hu
tematikus honlap tartalmának felhasználására, illetve kezelőjére.
Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a
Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és
a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.

