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Általános információk 

 

Gyékényes Község Önkormányzata, mint üzemeltető fenntartja a jogot, hogy 
honlapját bármikor módosítsa, illetve elérhetőségüket időszakosan korlátozza vagy 
megszüntesse. 

A honlap, illetve az ott elérhető információk, írott anyagok, azok közvetlen 
felhasználásából, a honlap nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges 
üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért felelősséget az üzemeltető 
nem vállal. 

Gyékényes Község Önkormányzata honlapjáról elérhető linkek weboldalain szereplő 
információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi 
helyességéért felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a 
weboldalról ugrópont, egyéb link vagy más úton elérhető bármely más honlap 
tartalmáért sem. Az ilyen honlapok elérését az üzemeltető a felhasználók kényelme 
érdekében biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy az üzemeltető egyetért az ilyen 
honlapok tartalmával. Ezen túlmenően a felhasználók felelőssége és kötelessége a 
káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a kiválasztott 
weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek a számítógépünkre. 

Gyékényes Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy előzetes 
értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. 

A honlap eredeti szerkezete, külalakja, tartalma felett kizárólagos jogosultsággal 
Gyékényes Község Önkormányzata rendelkezik, így a honlap jogi védelem alatt áll. 
A honlap audio és vizuális tartalma bárki által szabadon felhasználható, idézhető és 
többszörözhető – feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi 
célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül. A másodközlésnek meg kell felelnie a 
médiaszolgáltatókkal és a sajtótermékekkel összefüggő 2012. évi LXVI. tv., a Büntető 
Törvénykönyv (2012. évi C. tv. ) a Polgári Törvénykönyvről szóló (2013. évi V. tv.), a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. törvények megfelelő paragrafusainak, illetőleg 
az aktuálisan érvényes erre vonatkozó jogi szabályozásnak. 

A honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat 
Gyékényes Község Önkormányzata e-mail címén. A levélben nevét, elektronikus 
postacímét, a felhasználás kívánt módozatát kérjük, hogy írja le. 

A felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek 
megsértésével kárt okoz a szolgáltatónak, azért felelősséget vállal és azt teljes 
mértékben megtéríti. 

 

 


