WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Weboldal használata kizárólag jelen Feltételek ismeretében történhet! Kérjük a Felhasználót, hogy
jelen Feltételeket olvassa el, és vegye figyelembe a Weboldal használata során!
Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt,
kommunikációt, szoftvert, fényképet, programkódot, videót, szöveget, grafikát, hangot, képet és más
anyagot vagy szolgáltatást (együttesen: Tartalom) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) (a
továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.
A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a
Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el az alábbiakban foglalt Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a
vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását.
Amennyiben a Feltételek valamelyik rendelkezését bármely jogszabály vagy az ÁEEK egyéb belső
szabályozása hatályon kívül helyezi, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja,
az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének hatályát és érvényességét.
Az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az
oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a Weboldalra vonatkozó
felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető a Weboldalhoz való hozzáférési jogosultságot bármikor
módosíthatja, visszavonhatja vagy megszüntetheti.
A Weboldalon található egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, amely feltételeket
az adott dokumentum közli.
A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető részére a Tartalom használatára jogot adó más harmadik
személyek szellemi tulajdonát, illetve szerzői jogát képezi. A Tartalmat szerzői jog, nemzetközi
egyezmények és vonatkozó hazai jogszabályok védik.
A Weboldalhoz történő hozzáférés, valamint a Tartalom egyetlen eleme sem biztosít bármiféle jogot
vagy engedélyt a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon használatára az Üzemeltető, vagy a jogosult
harmadik fél előzetes írásos beleegyezése, engedélye nélkül.
A Felhasználó az Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a
Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások
létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem
adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem
terjesztheti.
Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen
médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
A Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos
engedélye nélkül felhasználásuk tilos, kivéve, ha a jelen Weboldal Felhasználási Feltételek vagy a
Weboldalon található szöveg eltérően nem rendelkezik.
A Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak,
vagy engedéllyel használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket,
védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető
követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az Üzemeltető ugyanakkor engedélyezi, hogy a Felhasználó saját, nem kereskedelmi célú használatra
megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit. Az Üzemeltető
hozzájárul a Weboldal számítógépen vagy mobiltelefonon történő böngészéséhez, illetve kivonatok
kizárólag saját felhasználási céllal - nem terjesztési szándékkal - történő kinyomtatásához. Terjesztési
szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges.
Terjesztésnek minősül a lap többszörözött részének további felhasználása, adatbázisban történő
tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.
Az Üzemeltető minden - itt nem kifejezetten rögzített - jogot fenntart magának. A weboldal
tartalmának a jelen Feltételekben foglaltaktól és a jogszabályoktól eltérő felhasználása tilos.
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