FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
a Magyar Természetjáró Szövetség gondozásában a www.turistamagazin.hu honlapon
online megjelenő Turista Magazin tartalomszolgáltatásával kapcsolatban
A jelen felhasználási feltételek és szerzői jogi rendelkezések (a továbbiakban együttesen:
Felhasználási Feltételek) a Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-020000049; székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.) – mint kiadó vagy
szolgáltató (a továbbiakban: MTSZ) – gondozásában a www.turistamagazin.hu honlapon (a
továbbiakban: Honlap) online megjelenő Turista Magazin (a továbbiakban: TM vagy
Magazin) tartalomszolgáltatása igénybevételének feltételeit tartalmazza.
A jelen Felhasználási Feltételek hatálya a Magazin honlapjának látogatóira – mint
felhasználókra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók) – terjed ki.
A Felhasználók a tartalomszolgáltatás igénybevételének Felhasználási Feltételeit az adott
tartalomhoz történő hozzáféréssel / annak megismerésével fogadják el.
Az MTSZ bármikor jogosult a Felhasználási Feltételeket módosítani. Az esetleges
módosításokról az MTSZ a www.turistamagazin.hu honlapján keresztül értesíti a Felhasználóit.
A tartalomszolgáltatás célja írások, publikációk, képek és egyéb anyagok (audio- vagy
videotartalom) hozzáférhetővé tétele a Felhasználók részére a természetjárással,
szabadidőprogramokkal, túrázással összefüggő témakörökben.
A tartalomszolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz nem kötött.
A Felhasználók a tartalomszolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen
Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és az MTSZ jogainak sérelme
nélkül jogosult igénybe venni, illetve használni. Amennyiben a felhasználás a jelen
Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközik, az MTSZ jogosult a jelen
Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, valamint a
Felhasználók felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.
A Honlapon lehetőség van a Magazin hírlevelére történő feliratkozásra az ímélcím
megadásával, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó „checkbox”
kipipálásával. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére az MTSZ az aktualitásairól, a
Honlapon megjelenő tartalmakról, az általa szervezett programokról, rendezvényekről ad
tájékoztatást. A hírlevelek marketingelemeket is tartalmazhatnak.
A Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről
leiratkozni a hírlevélben megküldött linkre kattintva.
Az MTSZ nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért
(pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet,
mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok, vírusok, makrók vagy
hackertevékenységek). Az MTSZ minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap
zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.
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A Felhasználó korlátlanul és teljeskörűen köteles az MTSZ minden olyan kárát megtéríteni,
amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által
megtérítendő kárnak minősül valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy büntetés,
továbbá az MTSZ-szel szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár,
amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő
okból került sor.
A www.turistamagazin.hu honlapon található valamennyi tartalom felhasználói jog jogosultja
az MTSZ.
Az MTSZ fenntart minden, a Magazin bármely részének bármilyen módszerrel, technikával
történő másolásával, többszörözésével és terjesztésével, illetve harmadik személyek részére
történő közvetítésével kapcsolatos jogot.
A Magazin tartalmát és kialakítását a hatályos jogszabályok védik. Az MTSZ előzetes írásos
hozzájárulása nélkül tilos a Magazin egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audiovagy videotartalom stb.) feldolgozása és értékesítése.
A Magazin honlapján megjelenő valamennyi tartalom teljes egészében szerzői jogi védelem
alatt áll, azokat illetve azokból bármely részt bármely módon felhasználni, nyilvánossághoz
bármely módon újraközvetíteni az MTSZ írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. Tilos továbbá az
MTSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül a Magazin tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet
segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni. A jogosulatlan felhasználás jogi
következményeket von maga után.
A Magazinból értesüléseket átvenni szintén az MTSZ erre vonatkozó írásbeli engedélyével, és
csak a Magazinra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja
az eredeti információt, illetve a Magazinra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél
feltünteti.
1. Fel kell tüntetni az átvett anyag első néhány sorát, a szövegben jelölve, hogy a
turistamagazin.hu oldalról került átvételre a szöveg, majd egy linket beágyazva a
turistamagazin.hu oldalra és az eredeti cikkre kell irányítani az olvasót.
2. Minden egyéb igénynél ímélben kell engedélyt kérni az írás és/vagy a fotó
felhasználására. Ímélcím: szerkesztoseg@turistamagazin.hu
A Magazin pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó
esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Irányadó jogszabályok:
• A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény
• A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Budapest, 2021. február 2.
Magyar Természetjáró Szövetség
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