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Jognyilatkozat
Jelen weboldal (badogosuzlethaz.hu, továbbiakban: WEBOLDAL) tartalma (képei, szövegei,
videói) teljes egészében a MIHALIK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: ÜZEMELTETŐ) szellemi terméke. A weboldal használatával, olvasásával,
böngészésével Ön (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) saját magára nézve kötelezőnek fogadja el
ezen jognyilatkozat kikötéseit.

Adatok
Üzemeltető neve: MIHALIK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3508. Miskolc, Futó u. 70 /B
Postai címe: 3508. Miskolc, Futó u. 70 /B
E-mail címe: badogosuzlethaz@gmail.com
Adószám: 12571752-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-008636

Felhasználási szabályok
ÜZEMELTETŐ, előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmának másolása és
bármilyen jellegű felhasználása tilos.
Az ilyen (tiltott) felhasználás esetén FELHASZNÁLÓ a következőképpen számított kötbért
köteles fizetni ÜZEMELTETŐ részére:
1.) Más weboldalon történő felhasználás esetén a kötbér összege naponta, másolt
mondatonként vagy képenként 1 500, azaz egyezerötszáz forint.

Tehát abban az esetben például, ha 100 napon keresztül megjelenik az interneten a másolást tartalmazó
weboldal, és az 2 másolt mondatot tartalmaz, akkor a kötbér 100*2*1500 = 300 000 Ft.

2.) Nyomtatott formában való megjelenítés esetén a kötbér összege másolt mondatonként vagy
képenként 1 500, azaz egyezerötszáz forint / példány.
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Tehát abban az esetben például, ha 100 db szórólapot nyomtat, 2 mondat átvételével, akkor a kötbér
100*2*1500 = 300 000 Ft.

Magyarázat
Másolt mondatnak minősül minden olyan mondat, amely ötnél több szóból áll, szolgáltató
szellemi termékét képezi, a másolása szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történt, és a
másolat legalább 80%-ban megegyezik az eredetivel.

Egyéb kikötések
Engedély nélküli tartalom másolás esetén ÜZEMELTETŐ minden ésszerű bizonyítási módot
igénybe vehet, beleértve a közjegyzői tartalom tanúsítást, a képernyőmentéseket,
képernyővideókat, jegyzőkönyveket is. Ezek költségei a másolót terhelik.
FELHASZNÁLÓ a másolással kifejezetten elfogadja a fenti kötbérkikötéseket.
Tiltott másolás esetén ÜZEMELTETŐNEK nem kell bizonyítania a károkozás mértékét. A
kötbér alapja a tartalommásolás ténye és mértéke.

Jogvita
Jogvita esetén ÜZEMELTETŐ és FELHASZNÁLÓ alávetik magukat a magyar állam vonatkozó
szerzői jogi szabályozásának, és az ÜZEMELTETŐ székhelye szerint illetékes bíróság
eljárásának.
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