
Jognyilatkozat 

 

A www.pesterzsebet.hu portálon közölt minden tartalom Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi. Az oldal 

tartalma szerzői jogvédelem alatt áll (különös tekintettel a fényképekre), a weboldal bármely 

részének másolásával kapcsolatos minden jog fenntartásával, azt csak az Önkormányzat 

előzetes írásbeli engedélyével használható fel (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb). 

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók 

meg - közlési engedély esetén sem – és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. 

A szerzői jog az Önkormányzatot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét 

dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés 

történik (ebben az esetben az adott közlésnek megfelelően kell eljárni). 

Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi 

forgalomba hozatala. Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet. 

Tilos a www.pesterzsebet.hu oldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, azt 

kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. 

 

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi 

tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti. 

A www.pesterzsebet.hu oldal szerkesztősége szívesen veszi, ha egyéb oldalakon rámutató 

linket helyeznek el. Ehhez nem kell engedély, viszont a szerkesztőséget értesíteni kell. (A 

méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emel az Önkormányzat, és annak 

megszüntetését kezdeményezi!) 

Az idézéshez nem kell engedély, azonban az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó 

jogszabályoknak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kell rámutatni (link elhelyezése) a 

portál megfelelő oldalára. 

Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) a honlap üzemeltetőjének engedélyét kell kérni. 

Az idézésnek és másodközlésnek meg kell felelnie az alábbi jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseinek: 

• a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, 

• a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, 

• a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 

• a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 

A tulajdonos engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online 

vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. 

 

A www.pesterzsebet.hu oldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó 

hirdetést, csak a közszférához kapcsolódó információkkal foglalkozik. A honlap szerkesztői 

mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosan, frissek és teljesek 

legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából 

adódó kár bekövetkeztéért. 
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