A weboldal használatával elfogadott felhasználói feltételek
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Preambulum
A felhasználási feltételek megalkotásának dátuma: 2019. március 3.
A legutóbbi frissítés dátuma:
A felhasználói feltételeket összeállította: Szabó Zoltán
A felhasználói feltételeket jogilag véleményezte: Dr. Horváth Olivér
A www.husontul.hu weboldal üzemeltetője Szabó Zoltán (a továbbiakban: a weboldal
üzemeltetője), egyéni vállalkozó.

Vállalkozás adatai:
Nyilvántartási szám: 53308395
Adószám: 69524079-8690-231-04

A weboldal üzemeltetőjének célja a táplálkozási problémák javítása, jobbítása egyfelől
hiteles, mérsékelt és bizonyítékokon alapuló ismeretterjesztés segítségével illetve ehhez
kapcsolódóan

egyéni,

csoportos

és

bármilyen

nemű

táplálkozási

szaktanácsadás

lebonyolításával. Hazánk táplálkozási szokásait javítandó a weboldal deklarált célja a növényi
alapú étrendhez kapcsolódó valódi és hiteles ismertterjesztés, szakmai párbeszédek
kezdeményezése,

az

emberek

életminőségének

javítása,

jobbítása

és

hiteles

táplálkozástudományi információk megosztása a weboldal felhasználóival.
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Bevezetés
Jelen dokumentum megismerhetővé teszi a ww.husontul.hu weboldal üzemeltetéséhez és
felhasználásához kapcsolódó különböző jogokat és kötelezettségeket.
Kérjük, figyelmesen olvassa el és ismerje meg a jelen felhasználási feltételek és jogi
nyilatkozatok tartalmát, mielőtt böngészi vagy használja a www.husontul.hu oldalt!
Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja, amelyet az „elfogadom a
felhasználási feltételeket” gomb megnyomásával igazol. Ezen gomb megnyomása nélkül a
weboldal tartalma nem elérhető.
A honlap üzemeltetője kéri a felhasználóit, hogy mielőtt elfogadják a felhasználási
feltételeket, ismerjék meg azokat.
A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az olyan káresemények bekövetkezéséből
eredő károkozásért vagy jogi problémákért, amelyek a felhasználói feltételek meg nem
ismeréséből illetve azok be nem tartásából eredhetnek.

A felhasználási feltételek célja és iránya
A felhasználási feltételek célja, hogy a www.husontul.hu valamennyi olvasója és
felhasználója a lehetőségekhez mérten világos és egyértelmű képet kapjon a weboldal
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi feltételről. A weboldal üzemeltetője számára fontos,
hogy munkájáról és a szakmai tevékenysége mindig világos, átlátható és a hatályos
törvényeknek maradéktalanul megfelelő módon valósuljon meg.
A weboldal látogatása és használata kizárólag a felhasználási feltételek elfogadásával
valósulhat meg. A weboldal látogatója így kijelenti, hogy elolvasta a felhasználás feltételeit,
azokat megismerte, tudomásul vette és magára kötelező hatállyal érvényesnek tekinti.

A weboldalon szereplő információkról és szakmai felelősségről
A weboldalon lévő információk tájékoztató jellegűek.
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A weboldalon szereplő állítások és vélemények esetén a weboldal üzemeltetője fenntartja a
változtatás jogát tetszőleges időpontban és módon.
A honlap üzemeltetője deklaráltan mindent megtesz a pontos és aktuális információk hiteles
közléséért. Azonban a weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlap tartalmának
pontosságáért és aktualitásáért, továbbá nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért
és a közölt információk esetleges elavultságáért és az azokból fakadó káreseményekért.
A weboldalon szereplő információk elsősorban táplálkozástudományi ismeretterjesztési céllal
kerülnek megjelenítésre.
A weboldalon szereplő információk semmilyen esetben sem helyettesítik az orvosi
szakvéleményt. Minden esetben a szakorvosa által elmondottakat és az elrendelt orvosi vagy
diétás kezelést alkalmazza, attól csak orvosi utasításra illetve orvosi felügyelet mellett térjen
csak el. Amennyiben mégis eltér a kezelőorvosa tanácsaitól és a gyógyszeres kezeléstől, a
weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget az okozott egészségkárosodásért.

A weboldalon folytatott szakmai tevékenységről és felelősségről
Minden esetben javasoljuk, hogy ne térjen el a kezelőorvosa utasításaitól.
Minden esetben hangsúlyozzuk a táplálkozási intervenciók kapcsán, hogy azok személyes
döntésen alapulnak még a tanácsadások alkalmával is (lásd: TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS
kapcsolódó vonatkozásai). Minden esetben javasoljuk több vélemény mérlegelését, amikor
táplálkozási intervenció kerül alkalmazásra.
A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a konzultáción kívüli, önállóan lefolytatott
táplálkozási intervencióból származó bárminemű egészségkárosodásért.
Az ezen a weboldalon keresztül zajló tevékenységek kapcsán a weboldal üzemeltetője mindig
igyekszik a hatályos törvények keretein belül eljárni, jogkövető és transzparens magatartást
folytat. Mindez azt jelenti, hogy a tevékenységhez kapcsolódó valamennyi résztevékenység
kapcsán, az előírt engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkezik. Azokat folyamatosan
megújítja, a kapcsolódó díjakat (kamarai tagság, felelősségbiztosítás, adók stb), folyamatosan
fizeti.
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A weboldal tartalmának felhasználása
A www.husontul.hu tartalma eltérő megjelölés hiányában a weboldal üzemeltetőjének
szellemi alkotása.
A weboldalon említett összes termék és szolgáltatás neve saját tulajdonosaik védjegyei.
A weboldalon megjelenített szakmai tartalmak forrásmegjelölés nélküli átvétele, másolása
majd saját tulajdonú felhasználása (plagizálás), még résztartalmak esetén is tilos. Amennyiben
ennek szándékával veszi igénybe a weboldalt, törvényi ellenlépések kezdeményezhetők a
felhasználóval szemben.
Az itt szerepeltetett saját anyagok ugyanakkor átvehetők és sokszorosíthatók, de csak és
kizárólag pontos, jól látható és egyértelmű forrásmegjelöléssel, amelynek minimumfeltétele a
weboldal címének pontos (www.husontul.hu), jól látható és egyértelmű szerepeltetése
valamennyi átvett anyag esetén.
Felhasználó a weboldalon megjelenített saját tartalmak átvételénél az átvett anyag esetén,
annak lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult
átvenni a weboldal tartalmi elemeit.
A weboldalról átvett anyagok tartalmát torzítás nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú
következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon kell átvenni és
közreadni.
A weboldalról származó bármilyen fokú torzításra, rosszhiszeműségre vagy félreérthetőségre
okot adó átvétel esetén a weboldal üzemeltetőjének joga van az átvett anyag töröltetésére és
helyreigazítás kérésére, amelynek hiányában a weboldal üzemeltetője jogi úton érvényesítheti
helyreigazítás

iránti

szándékát.

Utóbbi

esetben

minden

felmerülő

perköltség,

a

rosszhiszeműségből és torzításból származó valamennyi kár megtérítésére az ellenérdekelt fél
kötelezhető a hatályos jogszábolyok (így mindenekelőtt a 2013. évi V. tv. rendelkezései)
alapján) értelmében. Ezen felül, a szándékos torzítás tényének bizonyításával vagy
rosszhiszeműen és sértőn megjelenített tartalmak esetén, vagy a kontextusból kiragadott és
torz információk, lejáratások közzététele esetén is az ellenérdekelt fél további helyreigazításra
kötelezhető, amely legalább 2 éven keresztül, folyamatosan, jól látható módon és a
nagynyilvánosság számára könnyen elérhető eszközön (weboldal, írott sajtó) kell közzétenni.
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Bármilyen nemű átvétel esetén is csakúgy, mint személyes használat esetén is a weboldal
üzemeletetője fenntartja a szerzői jogot, beleértve a szövegeket, ábrákat és fotókat is.
A honlapon szereplő valamennyi anyag (szöveg, ábra, fotó) értékesítése, láncolása és
„tükrözése” szigorúan tilos.
Minden további kapcsolódó kérdésben az ehhez a tárgykörhöz kapcsolódó 1999. évi LXXVI.
törvény tekinthető irányadónak.
Amennyiben további kérdése lenne, a weboldalon megosztott tartalmak tovább osztásával,
sokszorosításával kapcsolatban, írjon az info@husontul.hu email címre.

A helyreigazításról
A weboldalon szereplő információk és vélemények sérthetik bizonyos emberek véleményét
szakmai álláspontját és nézeteit, így a weboldal böngészése csak saját felelősségre ajánlott.
A szakmai kriticizmus és a reprezentált előírások ez esetben sem helyettesítik az orvosi és
egyéb szakmai előírásokat.
A reprezentált álláspontok és vélemények (szakmai és magán egyaránt), elsősorban
edukációs, bírálati és minősítési céllal (elsősorban a kriticizmus jegyében) kerülnek
megjelenítésre, és egyéni esetekben akár azok eltávolítása is kezdeményezhető a fair
használat jegyében. Azokban az esetekben, ahol bármely okból felmerül a téves adatok,
információk közlése vagy azok nem megfelelő bemutatása, kérjük a pontos helyreigazítási
kérelmet az info@husontul.hu email címre, a felhasználó tegye meg.
-

a bejelentés feltételeiről:
o elektronikus formában a „HELYREIGAZÍTÁSI KÉRELEM” tárgyban kell
beérkeznie
o annak részletesen kell tartalmaznia a kifogásolt tartalmat, a kifogás okait és
indokait (szakmai vita esetén pontos, hivatkozott szakirodalmi adatokra
kell a kifogásokat igazolni),
 szakmai kifogás esetén a weboldal üzemeltetőjének egyéni
elbírálásának alapján, a szakmailag nem megalapozott, vagy torz
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reprezentálás alá eső bejelentés ignorálható. A weboldal deklaráltan
nem kíván akadémiai és személyes viták helyszínévé válni.
o annak részletesen kell, mindkét fél számára előnyös és elfogadható
megoldási javaslatokat tartalmaznia,
o a bejelentés esetén a felek (mind a bejelentést tevő, mind a weboldal
üzemeltetője) jóhiszeműen kell, hogy eljárjon,
o egy felhasználó egyidejűleg csak egy bejelentést tehet és nem is tehet több
bejelentést, amíg az aktuális bejelentés le nem zárult,
o a bejelentést tevőnek személyazonosságát vállalnia kell (ennek a feltételnek
a teljesítéséhez a név, születési idő és hely, édesanyja neve) a bejelentések,
számának korlátozása végett megadásra kell, hogy kerüljön (Kérem,
olvassa el a személyes adatok átadásáról is szóló ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓ-t).
-

A weboldal üzemeltetőjének feladatai a bejelentés kapcsán:
o vállalja, hogy minden bejelentést jóhiszeműen, a megadott feltételek
figyelembe vételével megvizsgál és törekszik a mindkét fél számára
kedvező végkimenet elősegítésére,
o amennyiben a bejelentés tartalma és formája az előírtaknak megfelel, akkor
a weboldal üzemeltetője vállalja, hogy a bejelentéstől számított 10
munkanapon belül érdemi választ szolgáltat a bejelentőnek. Amennyiben a
bejelentés formai és tartalmi feltételei nem az előírtaknak megfelelő, a
bejelentés érvénytelen, így további teendője a weboldal üzemeltetőjének
nincs,
o a válaszban egyéni megoldási javaslatot bocsájt a bejelentő részére, aki a
megoldás iránti jóhiszeműség jegyében megvizsgálja a megoldási
javaslatban foglaltakat, azokat elfogadhatja vagy újabb jóhiszemű javaslati
megoldással állhat elő. Utóbbi esetben a weboldal üzemeltetője újabb 10
munkanapon belül vállalja, hogy érdemi és jóhiszemű válasszal szolgál a
bejelentőnek. Ezután, a második levélváltás után a bejelentő és a weboldal
üzemeltetője,

egyaránt

kezdeményezheti

peres

eljárásban

állításai

igazolását, amennyiben nem történik a felek között érdemi előrelépés a
megoldás irányába. A bejelentés kapcsán, annak tisztázásának jogi útra
történő irányításáról a felek egymást írásban kötelesek tájékoztatni,
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o a weboldal üzemeltetője vállalja, hogy jóhiszeműen jár el, és igyekszik
figyelembe venni az ellenérdekelt fél által kifogásolt tartalmat,
o a weboldal üzemeltetője vállalja, hogy a rendelkezésére jutott személyes
adatokat (amennyiben a törvény másként nem határoz) ez esetben is
bizalmasan kezeli, és azokat csak a szükséges ideig tárolja a kapcsolódó
törvényekkel összhangban,
o amennyiben a második bejelentést követően megállapodás születik a felek
részéről, a weboldal üzemeltetője részéről a bejelentési folyamat lezártnak
tekintendő.
Bejelentés nem tehető az alábbi esetekben:
1, Akadémiai viták kezdeményezése,
2, Tanácsadás során keletkező panasz (kérem, ennek kapcsán
olvassa el, a TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS kapcsolódó részeit),
3, Személyes vélemények kifejezése bármely okból.

A weboldalon megjelenített külső tartalmakról
A weboldalon található némely hivatkozások (linkek) független oldalakra mutathatnak. A
weboldal üzemeltetője nem vállal semmifajta felelősséget az erről a honlapról elérhető, vagy
itt feltüntetett más weboldalak tartalmáért. Felhívjuk, a figyelmet ez esetben mindig
tájékozódjon az adott honlapon a felhasználási feltételekről.

A weboldal biztonsága
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, a weboldal
üzemeltetőjét nem terheli felelősség a honlap használata során felmerülő, a hozzáférés, a
honlap használata vagy letöltés során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett
káreseményekért.
A weboldal üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon elhelyezett
anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
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Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az
elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése,
egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a weboldal üzemeltetője minden kártérítési
felelősséget kizár.
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, a weboldal
letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a weboldal
üzemeltetője kizárja.

A felhasználói feltételek módosítása
A weboldal üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú
módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a weboldal kezdőoldalán
tájékoztatja a felhasználókat (új felhasználási feltételek elfogadása). Amennyiben a
felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás
automatikus elfogadásának minősül.
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