
Felhasználási Feltételek 

 

A jelen www.zenehaza.com honlap (a továbbiakban: „honlap” vagy „weboldal”) üzemeltetője a 

Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.; 

cégjegyzékszám: 01-09-371951; adószám: 28742838-2-42; a továbbiakban: „Üzemeltető”).  

 

Annak érdekében, hogy a jelen honlapon elérhető szolgáltatások és információk biztonságos 

igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételek meghatározásra kerüljenek, 

a honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az 

alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek). 

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a honlapon máshol meghatározott egyedi 

rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók. 

 

1. Szabad (magán)használat mértéke 

Az Üzemeltető minden olyan felhasználó számára biztosítja – a kereskedelmi használat mértékét meg 

nem haladó – szabad (magán)használat lehetőségét, aki az alábbiakban részletezett feltételek mellett 

a weboldal használata, illetve felhasználása során:  

(a) annak tartalmát saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében kívánja hasznosítani 

(ennek körében a weboldal tartalmát vagy kivonatait számítógépen tárolhatja, sokszorosíthatja, 

kinyomtathatja); továbbá 

(b)  a weboldal pontos forrását linken keresztüli hivatkozással minden esetben megjelöli. 

A felhasználó, a szabad használat mértékének betartása során, minden esetben felelős a szellemi 

alkotásokhoz fűződő jogok védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. A szabad használat 

mértékét meghaladó felhasználás minden esetben engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, mely 

engedélyezésére kizárólag az Üzemeltető jogosult. 

A jelen honlap tartalma és a honlapon közzétett minden anyag az Üzemeltető vagy az Üzemeltető 

engedélyeseinek szellemi tulajdona, és az Üzemeltető kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem 

ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot enged a jelen honlapon elérhető tartalom 

vonatkozásában. A honlap felhasználói kötelesek a honlapon megjelenő tartalom vonatkozásában az 

Üzemeltető szerzői minőségét (vagy a megnevezett közreműködők szerzői minőségét) elismerni.  

Amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen honlapon közzétett minden tartalom 

szerzői jog tárgyát képezi, a szerző engedélye nélkül csak a jelen Felhasználási Feltételekben 

meghatározott feltételek és az adott honlapon szereplő szövegben kikötött rendelkezések szerint 

használható fel. 

Az Üzemeltető és az egyéb harmadik személyek nem engedményezik az ekként megjelölt 

védjegyekhez, szabadalmakhoz, védett jogokhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz fűződő személyes 

vagy tulajdonosi érdekeiket, illetve felhatalmazásaikat.   

 

 

http://www.zenehaza.com/


2. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 

A felhasználók a weboldal használata során kötelesek érintetlenül hagyni és tekintetbe venni a 

weboldalon megjelenő tartalmakhoz kapcsolódó szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat. 

A honlap domainje az Üzemeltető kizárólagos tulajdona, mellyel kapcsolatos jogait az Üzemeltető 

fenntartja. Tilos a weboldal forráskódját, adatbázisát jogszerűtlen módon megszerezni, visszafejteni, 

vagy erre törekedni. 

A weboldalon az Üzemeltető által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez, 

grafikai, szoftveres és egyéb megoldásokhoz) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz 

fűződő jogok jogosultja az Üzemeltető. A weboldalon kizárólag csak olyan tartalmak jelennek meg, 

melyek jogtulajdonosa az Üzemeltető, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével kerülnek 

megjelenítésre a weboldalon. 

 

3. Felelősség korlátozása és kizárása 

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok 

pontosságát és elkerülje az azokkal kapcsolatos tárgyi vagy ténybeli tévedéseket. Előfordulhat viszont, 

hogy a jogi környezet vagy a piaci állapotok megváltozása miatt egyes tartalmak már elveszítik 

aktualitásukat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan 

információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő károkért.  

A honlap látogatása és használata saját kockázatra történik. Az Üzemeltető nem felelős a weboldal 

meghibásodásáért, és nem garantálja, hogy a szolgáltatás mentes a vírusoktól. A felhasználó vállalja a 

honlap használatából eredő kockázatot, beleértve az eszközeik meghibásodásából eredő károkat is.   

Az Üzemeltető kizár a jelen honlapra vagy annak tartalmára vonatkozó minden hallgatólagos feltételt, 

szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt. A felhasználó a honlapot csak magáncélokra 

használhatja, és vállalja, hogy a weboldalt semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja fel. 

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben sem az Üzemeltető, sem a jelen honlap 

fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a honlap látogatása során 

a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten 

vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a honlap tartalmának 

meghibásodásáért. 

 

4. Harmadik felek hivatkozásai 

A weboldal bizonyos esetekben az Üzemeltető weboldalán kívüli, harmadik felekhez köthető 

weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Az Üzemeltető ugyanakkor kijelenti, hogy nincs 

közvetlen ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, így az Üzemeltető semmilyen felelősséget 

nem vállal a honlapon elhelyezett linkeken keresztül elérhető más honlapok tartalmáért. 

Amennyiben a felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást 

létrehozni, azt az Üzemeltető alapvetően engedélyezi, azt nem kifogásolja. Ugyanakkor az Üzemeltető 

fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy amennyiben a külső weboldalon megtévesztő vagy egyéb 

módon a jóhiszeműség és tisztesség alapelveivel nem összeférhető módon jelenik meg az 

Üzemeltetőre utaló hivatkozás és/vagy tartalom, úgy a megjelenéssel kapcsolatos engedélyét 

visszavonja, valamint szükség esetén a kapcsolatos jogi lépéseket megteszi.  



Amennyiben a honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra 

mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. 

Az ilyen hivatkozások megjelenítése a honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat 

vagy az azokon elérhető információkat az Üzemeltető jóváhagyta.  

 

5. Adatvédelem 

Az Üzemeltető a honlap használatával összefüggésben a felhasználó azonosítására alkalmas személyes 

adatokat nem kér, kezel, tárol vagy továbbít. 

A honlap a Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics 

rendszere ún. sütiket (cookie-kat), azaz egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat tárol el a 

felhasználó eszközein és ezek segítségével elemzi a honlap látogatottságát. A sütikben rögzített 

látogatottsági adatok (a látogatás időpontjával és a felhasználó IP címével együtt) a Google szervereire 

kerülnek átvitelre és tárolásra. A továbbított adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A 

honlap használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a Google feldolgozhatja a honlap 

használatából eredő adatokat. A sütik telepítése, használata megakadályozható, törlésük lehetséges a 

böngésző megfelelő beállításaival. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói 

esetleg nem vagy csak hiányosan, hibásan használhatók.  

 

6. Megfelelőség 

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos 

megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után 

vonhatja: 

• a honlap használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása; 

• figyelmeztetés küldése; 

• peres eljárás a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt 

adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért; 

• további jogi fellépés; illetve 

• az Üzemeltető által indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a 

nyomozóhatóságoknak. 

 

7. A weboldal elérhetősége 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a weboldalt vagy annak bizonyos részeit 

bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Üzleti és 

üzemeltetési okokból az Üzemeltető bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, 

megszüntetheti vagy korlátozhatja a honlap egy részének, vagy egészének hozzáférhetőségét. 

Az Üzemeltető, ennek megfelelően, nem tudja garantálni, hogy a weboldalhoz történő hozzáférés 

folyamatosan hibamentes és teljes lesz. A weboldal, illetve az azokon elérhető információk és 

tartalmak vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen 

felhasználásából, a weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, 

eredő károkért és/vagy veszteségért az Üzemeltető nem terheli felelősség. 

 



8. Irányadó jog és joghatóság 

A felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal 

kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. A jelen nyilatkozatban nem 

szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.), 

illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

 

9. A Felhasználási Feltételek megváltoztatása 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra nézve, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket a jövőben bármikor 

felülvizsgálja, valamint azt módosítsa, illetve kiegészítse. Az esetleges változások kapcsán az 

Üzemeltető kijelenti, hogy a weboldalon található változatot tekinti a mindenkor irányadó és hatályos 

formának. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek 

tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja. 


