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HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS  

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

KOGENDA BT. 

 

 

 
 

 

Tisztelt Honlaplátogató! 

 

Tájékoztatom, hogy a honlap tartalmán megjelenített információ jogosultja a KOGENDA Bt-

vel (székhely: 1173 Budapest, Mansfeld Péter utca 6., Cg. 01-06-771222, adószám: 

22215910-2-42, ügyvezető: Bokros Gabriella, honlap: http://kogenda.np2.hu/, e-mail: 

iroda@kogenda.eu telefon: 06-20-314-7208, továbbiakban: társaság).  

 

A társaság honlapja a rendeltetésének megfelelő célra használható. 

 

A honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen része (szöveg, kép, hang, videó, animáció, 

stb.) csak a társaság előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg 

kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a Büntető 

Törvénykönyv (2012. évi C. tv.), a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkozó 

rendelkezéseinek.  

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és 

nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga 

(különös tekintettel a fényképekre) a társaságot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a 

konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban 

egyéb közlés megtörténik. A társaság által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait 

(cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 

rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző 

hozzájárulása szükséges. 

A honlap tartalma nem minősül a Ptk. szerinti ajánlatnak, azt a társaság tájékoztató jellegűnek 

tekinti, az esetleges elírás, tévedés jogát fenntartjuk. 

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, 

naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen 

információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap letöltéséből eredő bármilyen 

kár megtérítését a társaság kizárja. A társaság nem vállal felelősséget semmiféle kárért és 

különösen a társaság nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos 

vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat 

kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, 

illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak 

hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a társaság a honlapon közzéteszi. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a társaság partnerei szolgáltatásának (pl. webshop) igénybe 

vétele esetén a társaság sem adatvédelmi sem bármely más szerződésen, vagy szerződésen 

kívüli kárért felelősséget nem vállal, a partnerei weboldalának üzemeltetését a társaság nem 
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végzi, ezért a partnerek honlapjain az ott közzétett szerződéses feltételek és adatvédelmi 

szabályok irányadók.  

 

A társaság a partnerek részére személyes adatot a honlapon keresztül nem ad át. 

 

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a 

társaság befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a társaság törli vagy 

módosítja. 

A társaság honlapja biztonsága érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, azonban a 

társaság nem vállal felelősséget a társaság oldalának használatához kapcsolódó esetleges 

rosszindulatú kód letöltése vonatkozásában. 

 

Kelt: Budapest, 2021. január 15. 

 

 

        ……………………………… 

            Hellebrandt Gabriella 

         ügyvezető 


