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Jelen honlap üzemeltetője Veres József EV (Üzemeltető), a www.netmetro.hu 
weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját 
felelőssége.  

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található 
bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy 
ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért  

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező 
károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok 
használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az 
adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve 
amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- 
vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. 

Minden a www.netmetro.hu weboldalon található tartalom az Üzemeltető vagy a 
megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül. A honlapon közzétett 
szövegek, cikkek, fotóművészeti alkotások, fényképek és videók valamint egyéb 
szerzői alkotások csak az üzemeltető kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak 
fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a 
nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre. 
 
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül. 
 
Az Üzemeltető fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, 
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó 
oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik. A 
jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.  
 

Szerzői jog a weboldal tartalmának tekintetében 
 

A weboldalon található minden szöveges tartalom szerzője a weboldal Üzemeltetője. 
A weboldalon található tartalom teljes vagy részleges lemásolása esetén a weboldal 
üzemeltetője és az azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses 
jogviszony jön létre, melynek keretében Üzemeltető jogosult 

• 60.000 Ft / nap / domain összegű díjat, valamint 

• a közjegyző által kiállított weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét 
5 napos fizetési határidővel kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom 
véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon.  
A tartalom átvételével a felhasználó ezen kikötéseket és díjakat elfogadja. 
 

©Veres József Minden jog fenntartva. A termékek és a kapcsolódó védjegyek, 
karakterek, nevek és jelölések és kiadói és felhasználói szerzői jogok ©Veres József 

kizárólagos tulajdonában vannak. 
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