Felhasználási feltételek
Jelen Felhasználási Feltételek a www.cselekveskorei.momentum.hu weboldal („Weboldal”)
felhasználására és használatára vonatkozó feltételeket határozza meg, melyet a Felhasználó a
Weboldal használatával elfogad.

1. Fogalmak
1.1 Jelen Felhasználási Feltételek tekintetében az alább nevesített kifejezések az itt meghatározott
jelentéssel bírnak:
Felhasználási Feltételek: A Szolgáltató által alkalmazott és a Weboldal használatára, így
különösképpen a Szolgáltató és a Felhasználó által feltöltött és a Weboldalon keresztül
hozzáférhetővé tett bármely Tartalom használatára, felhasználására vonatkozó feltételek, melyeket a
Felhasználó a Weboldal megnyitásával és használatával elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer
el.
Szolgáltató: Momentum Mozgalom
Székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 22.
Postacím: 1365 Budapest, Pf. 684
Nyilvántartási szám: 01-02-0016512
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
E-mail: hello@momentummozgalom.hu
Honlap: https://momentummozgalom.hu
Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely a Weboldal tartalmát felhasználja, és ezzel a jelen Felhasználási
Feltételeket elfogadja.
Tartalom: Minden, a Weboldalon megjelenő szellemi alkotás, adat, információ, ismeret, vélemény,
tényközlés, illetve jogi védelemben nem részesülő szöveges- vizuális- és audiovizuális elem.
Felhasználói Tartalom: A Felhasználó által a Szolgáltató részére hozzáférhetővé tett és/vagy a
Weboldalra feltöltött Tartalom.

2. Weboldal tartalma, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
2.1 A Weboldal Tartalma eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona és a szellemi
alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. A Weboldal Tartalma, illetőleg annak valamely részének
felhasználása kizárólag – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben („Szjt.”) meghatározott
szabad felhasználás eseteit kivéve – a Szolgáltató előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével
lehetséges.
2.2 A Felhasználói Tartalom, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – minden szöveges és
grafikai megjelölést, a Szolgáltató részére hozzáférhetővé tett képeket, fotókat, más képi vagy
grafikai elemeket, illetve minden védett szellemi alkotást – kivéve a Felhasználó személyes adatait – a

Szolgáltató részéről szabadon, a Szolgáltató saját döntésének megfelelően használható és
felhasználható. A Felhasználói Tartalom hozzáférhetővé tételével a Felhasználó beleegyezik, hogy
azokat mások megismerjék, illetve az Szjt.-ben meghatározottak szerint szabadon felhasználhassák. A
Felhasználói Tartalom felhasználása harmadik személyek részéről egyebekben kizárólag az Szjt.,
illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a
jogosult előzetes engedélyével történhet.
2.3. A Szolgáltató figyelemmel kísérheti, ellenőrizheti és szerkesztheti a Felhasználói Tartalmat. A
Szolgáltató minden esetben fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználói Tartalmat
bármilyen indokkal vagy indok nélkül, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítson, vagy az
ahhoz való hozzáférést letiltsa, korlátozás nélkül, beleértve azt a Felhasználói Tartalmat is, amely a
Szolgáltató kizárólagos elbírálása szerint sérti a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználói
Tartalom eltávolításához, korlátozásához, vagy letiltásához a Felhasználó beleegyezése vagy
jóváhagyása nem szükséges.
2.4. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató részére
hozzáférhetővé tett és/vagy a Weboldalra feltöltött Felhasználói Tartalom vonatkozásában megfelelő
jogosultsággal rendelkezik, illetve a Felhasználói Tartalomnak a Szolgáltató részéről történő
felhasználása nem sérti a Felhasználási Feltételeket, a vonatkozó jogszabályokat, illetve a szellemi
tulajdonhoz fűződő jogokat (korlátozás nélkül beleértve a szerzői jogot is).
2.5. A Felhasználói Tartalom jogszerűségéért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A
Szolgáltató a Felhasználói Tartalom jogszerűségét nem vizsgálja, és azokért felelősséget nem vállal. A
Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a Felhasználói Tartalom bárki által történő
illetéktelen megváltoztatásával következett be.

3. Adatvédelem
3.1 A Weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát a Weboldalon külön elérhető Adatvédelmi
Tájékoztató tartalmazza, melyet a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekkel együtt elfogad és
magára nézve kötelezőnek ismer el.

4. Vegyes rendelkezések
4.1 A Szolgáltató törekszik a Weboldal hibamentes működésére, ugyanakkor a Weboldal
használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, továbbá számítógépes
vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, valamint adattovábbítási késedelemből eredő, illetőleg a
Weboldal használata során a Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja.
Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.
4.2. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználók magatartását illetően, de fenntartja a
jogot arra, hogy az internetes etika ellen vétőt minden előzetes értesítés nélkül törölje, illetve
lehetősége szerint kizárja a Weboldal használatából.
4.3. A Szolgáltató karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a Weboldal működését,
amelyből a Felhasználót ért vélt vagy valós károkért felelősség a Szolgáltatót nem terheli.
4.4. Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben
a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kár éri, úgy a Szolgáltató
kárait megtéríti, valamint abban az esetben, ha a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi
megsértése okán harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben kártérítési igénnyel lépnek fel, úgy a

Felhasználó a Szolgáltatót a felelősség alól mentesíti, és a Szolgáltató helyett teljesít, vagy a
Szolgáltató által teljesített kártérítést a Szolgáltatónak megtéríti.
4.5. A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a
megváltozott felhasználási feltételeknek a Weboldalon történő közzétételével lépnek hatályba.

