
A PontVelem felhasználói tartalmaira vonatkozó feltételek 

A PontVelem Nonprofit Kft. („Szervező”) kapcsolatba lép a közösségi hálózatok 

felhasználóival („Felhasználó” - vagy kiskorú esetén a Felhasználó törvényes képviselője), 

hogy engedélyüket kérje kedvenc tartalmaink megjelenítésére különböző webhelyeinken, 

közösségi csatornáinkon és különböző promóciós anyagainkban.  

Ha a Felhasználó, engedélyezi számunkra a közösségi tartalmai („Felhasználói tartalmak”) 

használatát a #pontvelem, #kedvencosztály címke használatával, akkor elfogadja a jelen 

Felhasználási feltételeket. 

A Felhasználói feltételek elfogadásával globális, állandó, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, 

tehermentes, nem kizárólagos, átruházható, alengedélyezhető jogot biztosít a Felhasználó a 

Szervező ill. marketing- vagy PR-ügynökségei („Engedéllyel rendelkező felek”) számára a 

Felhasználói tartalmainak az Engedéllyel rendelkező felek kizárólagos belátása alapján 

meghatározott bármilyen módon történő felhasználására, beleértve, de nem kizárólag az 

Engedéllyel rendelkező felek által üzemeltetett weblapokon és közösségi hálózati 

weblapokon, promóciós e-mailekben és hirdetésekben, valamint bármilyen és minden egyéb 

marketing-, promóciós és hirdetési kezdeményezésben, továbbá bármilyen ismert vagy 

később ismertté váló médiafelületen történő használatra. Az Engedéllyel rendelkező felek a 

Felhasználó felé fennálló bárminemű kötelezettség nélkül felhasználhatják, megjeleníthetik, 

reprodukálhatják, terjeszthetik, átvihetik a Felhasználói tartalmakat, származékos művet 

készíthetnek azokból, egyesíthetik azokat más anyagokkal, valamint módosíthatják és/vagy 

szerkeszthetik azokat a kizárólagos belátásukon alapuló bármilyen módon. 

A Felhasználói feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi kijelenti és szavatolja, 

hogy (i) kizárólagosan ő viseli a felelősséget a Felhasználói tartalmai iránt, (ii) birtokolja a 

Felhasználói tartalmai minden jogát, és/vagy beszerezte a megfelelő jogokat és engedélyeket 

minden más olyan személytől és/vagy entitástól, aki jogokat birtokol, kezel vagy más módon 

jogokat igényel az ilyen Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban, , (iii) a Felhasználói 

tartalmainak az Engedéllyel rendelkező felek általi, a jelen dokumentumban ismertetett 

módon történő felhasználása nem fogja sérteni semmilyen külső fél jogait, beleértve, de 

nem kizárólag a szerzői jogokat, a védjegyhez, szabadalomhoz, kereskedelmi titokhoz, 

adatvédelemhez, nyilvános megjelenéshez, személyhez, tulajdonhoz vagy más jogokhoz 

fűződő jogokat, valamint nem fog sérteni semmilyen jogszabályt, szabályt vagy rendeletet, 

és (v) a Felhasználói tartalmak nem becsületsértő, gyalázkodó, obszcén, pornográf, 

sértegető, illetlen, fenyegető, zaklató, gyűlölködő, agresszív jellegűek vagy más módon 

törvénytelenek. 

A Felhasználói feltételek elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy mentesíti az Engedéllyel 

rendelkező feleket és a nevükben eljáró minden személyt a Felhasználói tartalmainak az 

Engedéllyel rendelkező felek általi felhasználásához kapcsolódó minden felelősség 

tekintetében. 



Az elküldött Felhasználói tartalmak nem bizalmas tartalmaknak minősülnek, és az 

Engedéllyel rendelkező felek nem kötelezettek az elküldött adatok bizalmasságának a 

megőrzésére semmilyen formában, az Engedéllyel rendelkező felek vonatkozó adatvédelmi 

irányelveiben foglaltakat kivéve.  

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem keletkezik tulajdonjoga vagy más joga 

a Szervező saját adataival és anyagaival kapcsolatban a Felhasználói tartalmai 

felhasználásának az engedélyezése, illetve a Webhely használata vagy elérése révén. 

A jelen Használati feltételek a Felhasználóra vonatkoznak, és nem ruházhatóak át vagy 

vihetőek át azok semmilyen okból a Szervező előzetes írásos hozzájárulása nélkül, és az ezen 

rendelkezést megsértő bármilyen tevékenység vagy magatartás semmisnek és 

érvénytelennek tekintendő. 

A Felhasználó elfogadja, hogy ha a Szervező nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen 

Felhasználási feltételekben foglalt (vagy bármilyen vonatkozó jogszabály által az Szervező 

számára biztosított) jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit , az nem jelenti az Szervező ezen 

jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről való hivatalos lemondást, és ezen jogok vagy 

jogorvoslati lehetőségek továbbra is az Szervező rendelkezésére állnak. 

Ha bármilyen, a jelen ügyben határozatot hozni illetékes bíróság úgy dönt, hogy a jelen 

Felhasználási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az adott rendelkezést 

eltávolítjuk, ami nem gyakorol hatást a Felhasználási feltételek fennmaradó részére. A jelen 

Felhasználási feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek és 

érvényesíthetők maradnak. 

 


