ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS WEBOLDALA
(WWW.BM-TT.HU)
Az alábbi Felhasználási feltételek a www.bm-tt.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal)
felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazza, amelyeket a Weboldal látogatója (a
továbbiakban: Felhasználó) annak használatával elfogad.

A Felhasználási feltételekben alkalmazott fogalmak meghatározása
a) Felhasználó
Jelen Felhasználási feltételekben a Felhasználó az a természetes- vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a Weboldal tartalmát
látogatja, felhasználja, és ezzel jelen Felhasználási feltételeket elfogadja.
b) Tartalom
Jelen Felhasználási feltételekben a Tartalom fogalma alatt a Weboldalon elérhető összes
szöveges és grafikai tartalom, álló- és mozgóképes anyag, hanganyag értendő,
függetlenül az adott tartalom letölthetőségétől vagy kizárólag a honlapon való
elérhetőségétől.
c) Felhasználó által letöltéssel hozzáférhető tartalom
Jelen Felhasználási feltételekben a Felhasználó által letöltéssel hozzáférhető tartalom
kifejezés alatt a Weboldalon található összes, letöltéssel hozzáférhetővé tett szöveges és
grafikai tartalom, álló- és mozgóképes anyag, hanganyag értendő, függetlenól az adott
tartalom letölthetőségétől vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.
d) Szolgáltató
A Weboldalon található valamennyi tartalom jogtulajdonosa, kezelője és kiadója a
Belügyminisztérium. A Belügyminisztérium rendelkezik mindazon jogosultságokkal,
amelyek alapján a tartalom a Weboldalon harmadik fél számára hozzáférhetővé tehető.
Jelen Felhasználási feltételek szerint a Szolgáltató fogalma alatt a
Belügyminisztériumot kell érteni.
e) Üzemeltető
A Szolgáltató által felkért szervezet, amely a Weboldal informatikai rendszerét és
működését biztosítja, valamint a Weboldalt üzemelteti. Jelen Weboldal esetén a
Weboldal fejlesztője és üzemeltetője az IdomSoft Zrt.
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Tartalom felhasználása
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználás
körében és annak szabályai betartásával a Weboldalon közzétett tartalmak a forrás pontos
megjelölésével (a releváns forrásmegjelölések feltüntetésével, például a szerző neve, a tartalom
címe, a megjelenés helye és ideje, a weboldalon található elérés linkje) változtatás és módosítás
nélkül szabadon felhasználhatók.
A tartalmat torzítás nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizárva, az
eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon feldolgozni, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot
fűzni, sokszorosítani és terjeszteni engedélyezett.
A Felhasználó kötelezettsége, hogy az álló- és mozgóképes tartalom felhasználásánál kiemelt
figyelmet fordítson a személyhez fűződő jogok betartására.

Védjegyek és logók használata
A Weboldalon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, ezért azok
másolása, tükrözése és felhasználása a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

Adatkezelés
A Szolgáltató vállalja és kötelezi magát arra, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra
vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat harmadik fél
számára nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használja
fel.

Jognyilatkozatok és a Feltételek elfogadása
A Szolgáltató törekedik a szolgáltatás folyamatos és hibamentes fenntartására, de nem
garantálja, hogy a Weboldal funkcionalitása és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól.
A hibátlan működés tekintetében nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elhelyezett tartalom
vírusmentes és egyéb kártékony programtól mentes legyen.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából
eredő, a Felhasználót a Weboldal használata során ért – vélt vagy valós – károkért, esetleges
számítógép-meghibásodásokért. A Felhasználó a Weboldalt saját felelősségére használja.
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A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal tartalma a Felhasználó rendszerében
kompatibilitási vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért – vélt
vagy valós – károkért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató és az Üzemeltető a Weboldal tartalmi, szerkezeti és arculati változtatásához való
jogát fenntartja magának, ezeket bármikor megváltoztathatja, módosíthatja. A változtatásokat
nem köteles előzetesen bejelenteni.
A Weboldal megnyitásával, böngészésével és használatával a Felhasználó elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályok és
rendelkezések betartását.
A Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal a feltétellel,
ha a módosításról felhívás formájában a weboldal kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat.
Amennyiben a Felhasználó a módosítást és tájékoztatást követően a weboldalt használni kezdi,
az a módosítás elfogadásának minősül.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el vagy megszegi jelen Felhasználási feltételeket, vagy
bármilyen jogsértést követ el, valamint mindezek gyanúja felmerül, úgy a Szolgáltató a
szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárhatja, tovább vele szemben a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.
Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket jelen Felhasználási feltételek nem szabályoznak, a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, 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 2013. évi V. törvény
hatályos rendelkezései irányadóak.
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