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Trendalelke.hu 
 

A� ltalános	Szolgáltatási	Feltételek	

 

Bevezetés	

	

A	trendalelke.hu	Általános	Szolgáltatási	Feltételek	szabályzata	(a	továbbiakban:	Ászf)	az	
Olajos és Társa Kft. (továbbiakban:	 Szolgáltató)	 által	 üzemeltetett	 trendalelke.hu	
oldalon	(http://trendalelke.hu/)	(továbbiakban:	trendalelke.hu)	elérhető	szolgáltatások	
(blog,	hírlevél	stb.)	igénybevételének	feltételeit	és	szabályait	tartalmazza.		
	
Jelen	 Ászf	 hatálya	 Szolgáltató	 weblapján	 (http://trendalelke.hu)	 és	 aldomainjein	
létrejövő	 jogviszonyokra	 terjed	 ki.	 Jelen	 Ászf	 folyamatosan	 elérhető	 a	 következő	
weboldalról:	 http://trendalelke.hu/aszf	 és	 letölthető	 az	 alábbi	 oldalról:	
http://trendalelke.hu/aszf.pdf		

	

Szolgáltatói	adatok	

	
A	szolgáltató	neve:	Olajos	és	Társa	Kft.	
A	szolgáltató	székhelye:	6000	Kecskemét,	Pákozdi	csata	u.	6.	
A	szolgáltató	postacíme:	6000	Kecskemét,	Irinyi	u.	45.	I/2.	
A	 szolgáltató	 elérhetősége,	 az	 igénybe	 vevőkkel	 való	 kapcsolattartásra	 szolgáló,	
rendszeresen	használt	elektronikus	levelezési	címe:	info@trendalelke.hu		
Cégjegyzékszáma: 03	09	110670	
Adószáma:	13055921-2-03	
Nyilvántartásban	bejegyző	hatóság	neve:	Bács-Kiskun	Megyei	Bíróság,	mint	Cégbíróság	
Telefonszáma:	06	30	243	44	49	
Adatvédelmi	nyilvántartási	száma:	folyamatban…	
A	szerződés	nyelve:	magyar	
Tárhely-szolgáltató:	
Cégnév:	Olajos	és	Társa	Kft.	
Székhely:	6000	Kecskemét,	Pákozdi	csata	u.	6.	
Levelezési	cím:	6000	Kecskemét,	Irinyi	u.	45.	I/2.	
Képviselő/kapcsolattartó:	Olajos	Szabolcs	
E-mail:	szabolcs@pibs.hu	
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Definı́ciók	

	

1. Hirdetés:	 a	 gazdasági	 reklámtevékenység	 alapvető	 feltételeiről	 és	 egyes	
korlátairól	 szóló	 2008.	 évi	 XLVIII.	 törvény	 („Grt.”)	 3.§	 szakaszának	 d)	 pontja	
szerinti	 reklám,	 illetve	 bármely	 más,	 reklámnak	 nem	 minősülő	 tájékoztatás,	 a	
weboldalak	felületein	elhelyezett	bármely	anyag,	PR-cikk,	vagy	vendég	bejegyzés.		

	
2. Felhasználó:	az	a	természetes	személy,	jogi	személy	vagy	jogi	személyiség	nélküli	

szervezet,	 aki	 megtekinti,	 belép	 vagy	 bármely	 egyéb	 módon	 igénybe	 veszi	 a	
Szolgáltató	által	üzemeltetett	weboldalt	 függetlenül	attól,	hogy	erről	nyilatkozik	
vagy	sem.	
	

3. Hirdető:	 olyan	 Felhasználó,	 aki	 Display	 szolgáltatások	 (banner,	 hírlevél	 stb.)	
igénybevételére	 szerződést	 köt,	 Display	 szolgáltatásokat	 rendel,	 vendég	
bejegyzést	készít,	vagy	egyéb	módon	igénybe	vesz	a	Szolgáltatótól.	
	

4. Hozzászólás:	mindazon	információkat,	felhasználói	tartalmakat	magában	foglalja,	
melyeket	a	Szolgáltató	weboldalán	a	Felhasználók	bármelyike	közöl,	 függetlenül	
a	Moderálás	lehetőségétől.	
	

5. Moderálás:	 a	 Hozzászólások,	 felhasználói	 tartalmak	 utólagos	 formai	 és	 tartalmi	
szempontú	korrekciója,	mely	magában	 foglalja	 a	 törlést,	 a	 Felhasználó	 jogainak	
korlátozását,	illetve	a	Felhasználó	időszakos	vagy	végleges	kizárását	is.	
	

	

A� SZF	hatálya	és	módosı́thatóság	

	
1. Jelen	ÁSZF	a	weboldal	használata,	valamint	a	Szolgáltató	reklámtevékenységének,	

és	reklámtevékenységnek	nem	minősülő	egyéb	szolgáltatásainak	körébe	tartozó	
valamennyi	 szerződéses	 jogviszony	 tekintetében	meghatározza	 a	 felek	 jogait	 és	
kötelezettségeit,	 illetve	 az	 egyéb	 szolgáltatások	 igénybevételével	 összefüggő	
körülményeket.		

	
2. A	 jelen	 ÁSZF	 hatálya	 valamennyi	 Felhasználóra	 kiterjed.	 A	 jelen	 ÁSZF	

rendelkezései	kötelezik,	illetve	jogosítják	a	Szolgáltatót	és	a	Felhasználókat,	azok	
minden	képviselőjét,	jogutódját,	vagy	engedményezettjét.	

	
3. A	 jelen	 Szabályzatban	nem	 szabályozott	 kérdésekre,	 valamint	 jelen	 Szabályzat	

értelmezésére	 a	 magyar	 jog	 az	 irányadó,	 különös	 tekintettel	 a	 Polgári	
Törvénykönyvről	 szóló	 2013.	 évi	 V.	 törvény	 („Ptk.”)	 és	 az	 elektronikus	
kereskedelmi	 szolgáltatások,	 valamint	 az	 információs	 társadalommal	
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összefüggő	 szolgáltatások	 egyes	 kérdéseiről	 szóló	 2001.	 évi	 CVIII.	 (Elker.	 tv.)	
törvény	 vonatkozó	 rendelkezéseire.	 A	 vonatkozó	 jogszabályok	 kötelező	
rendelkezései	a	felekre	külön	kikötés	nélkül	is	irányadók.	

	
4. A	 jelen	 ÁSZF	 2014.	 április	 14.	 napjától	 hatályos	 és	 visszavonásig	 hatályban	

marad.		
	

5. A	Szolgáltató	jogosult	egyoldalúan	módosítani	az	ÁSZF-et	a	módosítással	érintett	
Felhasználók	 előzetes	 értesítése	 mellett.	 A	 módosításokat	 a	 Szolgáltató	 azok	
hatályba	lépése	előtt	11	(tizenegy)	nappal	a	weboldalakon	közzéteszi.		

	
6. Felhasználó,	amennyiben	belép	a	Szolgáltató	által	üzemeltetett	weboldalra,	vagy	

annak	 tartalmát	 bármilyen	 módon	 olvassa	 –	 akkor	 is,	 ha	 nem	 regisztrált	
felhasználója	 a	 weboldalnak,	 a	 Szabályzatban	 foglaltakat	 magára	 nézve	
kötelezőnek	ismeri	el.	Amennyiben	a	Felhasználó	nem	fogadja	el	a	 feltételeket,	
nem	jogosult	a	weboldal	tartalmának	megtekintésére.	

	
	

Felelősségek	

1. A	Szolgáltató	 fenntartja	a	 jogot,	hogy	a	weboldal	 tartalmát	bármikor	módosítsa,	
vagy	hozzáférhetőségét	a	 jelen	ÁSZF-ben	foglaltak	betartásával	megszüntesse.	A	
Szolgáltató	nem	garantálja,	hogy	a	weboldalhoz	való	hozzáférés	zökkenőmentes.		

	
2. Jogszabályban	 meghatározott	 kivételekkel	 a	 weboldalon	 a	 Hirdető	 által	

elhelyezett	 Hirdetések	 vagy	 egyéb	 anyagok	 tartalmáért	 illetve	 jogtisztaságáért,	
valamint	a	szolgáltatás	használatért	kizárólag	a	Hirdetőt	terheli	a	felelősség.		

	
3. Hirdetésének	tartalmáért,	megjelenítéséért,	az	információk	valóságáért	kizárólag	

a	 Hirdető	 felel.	 A	 Szolgáltató	 kizárja	 felelősségét	 mindazon	 károkért	 és	
hátrányokért,	 elmaradt	 haszonért,	 amelyek	 a	 trendalelke.hu-n	 elhelyezett	
anyagokból	származnak,	beleértve	a	harmadik	félnek	okozott	károkat	is.		

	
4. Továbbá	Szolgáltató	semmilyen	felelősséget	nem	vállal	a	weboldal	használatából	

adódó	 károkért,	 illetve	 bármely	 más	 fél	 zavaró	 megnyilvánulásáért	 vagy	
viselkedéséért,	 hozzászólásáért,	 bármilyen	 jogsértésért,	 beleértve	 a	 szellemi	
tulajdonjogokat	is.		

	
5. A	 szolgáltató	 nem	 avatkozik	 bele	 a	 Felhasználók	 közötti	 jogvitákba.	 Bármilyen	

vita	kialakulásakor	a	Felhasználó	mentesíti	a	szolgáltatót	mindennemű	igénytől,	
követeléstől	és	kártérítéstől.	

	
6. A	Hirdető	 tudomásul	 veszi,	 hogy	 a	 Szolgáltató	 nem	 tesz	 közzé	 olyan	Hirdetést,	

amely	 a	 Magyar	 Köztársaság	 jogszabályaiba	 ütközik,	 vagy	 sérti	 a	 Magyar	
Reklámetikai	Kódex	normáit,	illetve	az	Internet	etikai	kódexét.	A	Szolgáltató	nem	
tesz	 közzé	 olyan	 Hirdetéseket	 sem,	 amelyek	 jogellenes	 tevékenységet	
tartalmaznak,	hirdetnek,	illetve	amelyek	nem	valós	adatokon	alapulnak	–	legyen	
az	akár	a	Hirdető,	akár	a	Hirdetés	tartalma.	
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7. A	 szolgáltatás	 eléréséhez	 szükséges	 Internet	 hozzáférés	 és	 az	 ahhoz	 szükséges	

eszközök	(hardver	és	szoftverek,	 illetve	azok	megfelelő	beállításai)	biztosítása	a	
Felhasználó	feladata.	

	
8. Hirdető	 tudomásul	 veszi	 és	 elfogadja,	 hogy	 a	 Hirdetések	 elhelyezését,	

környezetét,	sorrendjét	a	Szolgáltató	határozza	meg.	 	Más	Hirdetés	vagy	display	
szolgáltatás	 hatálya	 alá	 tartozó	 más	 reklám	 ugyanazon	 az	 oldalon	 történő	
elhelyezését	 a	 Hirdető	 nem	 kifogásolhatja,	 igényt	 a	 Hirdetés	 közvetett-	 vagy	
közvetlen	környezetében	lévő	más	–	akár	konkurens	–	reklám	tekintetében	nem	
támaszthat.	

	
	

Szerzői	Jogok	

1. A	Szolgáltató	fenntart	magának	minden	jogot	a	trendalelke.hu	weboldalon,	azok	
bármely	 részlete	 és	 az	 azon	 megjelenő	 tartalmak,	 valamint	 a	 weboldal	
terjesztésének	tekintetében.	
	

2. Miután	 a	 trendalelke.hu,	 mint	 weboldal	 szerzői	 jogi	 műnek	 minősül,	 tilos	 a	
trendalelke.hu	weboldalon	megjelenő	 tartalmak	 vagy	 azok	 bármely	 részletének	
letöltése	 (többszörözése),	más	módon	 való	 felhasználása,	 elektronikus	 tárolása,	
feldolgozása	és	értékesítése	a	Szolgáltató	írásos	hozzájárulása	nélkül.		

	
3. A	trendalelke.hu	weboldalról	és	annak	adatbázisából	bármilyen	anyagot	átvenni	

írásos	hozzájárulás	esetén	is	csak	az	adott	weboldalra	való	hivatkozással	lehet.	
	

4. A	 Szolgáltató	 fenntartja	 minden	 jogát	 szolgáltatásának	 valamennyi	 elemére,	 a	
domain-neveire,	 az	 azokkal	 képzett	 másodlagos	 domain	 nevekre	 valamint	 az	
internetes	 reklámfelületeire.	 A	 szolgáltatások	 igénybevétele	 semmilyen	
körülmények	között	sem	eredményezheti,	hogy	a	 forráskódot	bárki	visszafejtse,	
visszafordítsa,	 vagy	 bármely	 más	 módon	 megsértse	 a	 Szolgáltató	 szellemi	
alkotásokhoz	fűződő	jogait.	

	
5. Tilos	 továbbá	 a	 trendalelke.hu	 weboldal	 tartalmának,	 illetve	 egyes	 részeinek	

adaptációja	 vagy	 visszafejtése;	 a	 felhasználói	 azonosítók	 és	 jelszavak	
tisztességtelen	módon	 történő	 létesítése;	 bármely	 olyan	 alkalmazás	 használata,	
amellyel	a	trendalelke.hu	weboldalon	vagy	azok	bármely	része	módosítható	vagy	
indexelhető	(pl.	keresőrobot,	vagy	bármely	más	visszafejtő).	

	
6. A	 trendalelke.hu	 név	 szerzői	 jogi	 védelmet	 élvez,	 felhasználása	 a	 hivatkozás	

kivételével	kizárólag	a	Szolgáltató	írásos	hozzájárulásával	lehetséges.	
	

7. Felhasználó	a	weboldal	egyes	részeit	saját	felhasználás	céljából	a	merevlemezére	
lementheti,	 vagy	 kinyomtathatja,	 ám	 ebben	 az	 esetben	 sem	 válik	 jogosulttá	 a	
weboldal	 így	 többszörözött	 részének	 a	 tovább	 használatára,	 terjesztésére,	
fénymásolására,	 átvételére,	 adatbázisban	 történő	 tárolására,	 letölthetővé	
tételére,	a	tartalom	kereskedelmi	forgalomba	történő	hozatalára.	
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A	regisztráció	és	a	hı́rlevél	
	
1.1. A	regisztráció	a	regisztrációs	adatok	teljes	körű	kitöltésével	indul.		

	
1.2. Felhasználó	 a	 http://trendalelke.hu/index.php/regisztracio2	 oldalon	 tud	

regisztrálni.		
	

1.3. Lehetősége	 van	 hírlevél	 kérésének	 a	 megjelölésére	 is	 checkbox	 bepipálásával.		
Ezzel	 a	 tevékenységével	 Felhasználó	 a	 gazdasági	 reklámtevékenység	 alapvető	
feltételeiről	és	egyes	korlátairól	szóló	2008.	évi	XLVIII.	törvény	6.	§-a	értelmében	
előzetesen	 és	 kifejezetten	 hozzájárulhat	 ahhoz,	 hogy	 Szolgáltató	
reklámajánlataival,	 egyéb	 küldeményeivel	 a	 regisztrációkor	 megadott	
elérhetőségein	 megkeresse.	 Szolgáltató	 nem	 küld	 kéretlen	 reklámüzenetet,	 és	
Felhasználó	korlátozás	és	indokolás	nélkül,	ingyenesen	leiratkozhat	az	ajánlatok	
küldéséről.	Ebben	az	esetben	Szolgáltató	minden	-	a	reklámüzenetek	küldéséhez	
szükséges	 -	 személyes	 adatát	 törli	 nyilvántartásából	 és	 további	
reklámajánlataival	 nem	 keresi	 meg	 a	 Felhasználót.	 Felhasználó	 a	 reklámokról	
leiratkozhat	az	üzenetben	lévő	linkre	kattintva.	
	

1.4. A	 regisztráció	 során	 a	 jelen	 ÁSZF	 elfogadása	 kötelező,	 melyet	 szintén	 egy	
checkbox	bejelölésével	tud	megtenni	Felhasználó.		
	

1.5. A	 regisztráció	 elküldése	 után	 a	 rendszer	 automatikusan	 kiküld	 egy	 aktiváló	 e-
mail-t,	 mely	 tartalmazza	 a	 Felhasználó	 jelszavát	 is.	 Felhasználó	 az	 e-mailben	
található	 link	 segítségével	 megerősíti,	 hogy	 az	 e-mail	 címe	 valós,	 és	 valóban	 Ő	
regisztrált.		
	

1.6. Az	 aktiválást	 követően	 Felhasználó	 be	 tud	 jelentkezni	 az	 oldalon	 a	 saját	
profiljába.	
	

1.7. Felhasználó	 tudomásul	 veszi,	 hogy	 a	 jelen	 ÁSZF	 megszegése	 esetén	 a	
regisztrációja	törlésre	kerülhet.		
	

1.8. A	Szolgáltató	kizárja	a	felelősséget	minden,	esetlegesen	abból	eredő	kárért,	ha	a	
Felhasználó	jelen	ÁSZF-be	ütköző	magatartása	vagy	jogszabály	megsértése	miatt	
törölte	a	felhasználói	profilt.	
	

Adatvédelem		
	

A	 trendalelke.hu	 adatkezelési	 tájékoztatója	 az	 alábbi	 linkről	 érhető	 el:	
http://trendalelke.hu/adatvedelem		
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A	weboldal	használatához	szükséges	
technikai	feltételek	

 
1.1. A	 weboldal	 használatához	 szükséges	 olyan	 eszköz,	 amely	 biztosítja	 az	

internet	kapcsolatot	(pl.	számítógép,	telefon),	valamint	megfelelő	böngésző,	
a	 weboldal	 néhány	 funkciójának	 használatához	 a	 biztonságos	 adatátvitel	
érdekében	 szükség	 van	 SSL	 protokollra,	 illetve	 Java	 Scriptre,	 a	 cookie-k	
engedélyezésére,	esetleg	Flash-re.	
	

1.2. A	 weboldal	 összes	 funkcióinak	 használatához	 szükséges	 felhasználói	 profil	
létrehozása,	valamint	a	jelen	Szabályzat	elfogadása.	
	

1.3. A	 trendalelke.hu	 fenntartja	 a	 jogot	 a	 szolgáltatások	 technikai	 teljesítésének	
megváltoztatására,	 a	 fennálló	 jogosultságait	 és	 kötelezettségeit	 szem	 előtt	
tartva,	s	mindezt	a	technikai	lehetőségeinek	megfelelően,	kijelenti,	hogy	ezek	
a	 változások	 nem	 fogják	 negatívan	 befolyásolni	 szolgáltatás	 minőségét,	
valamint	nem	érintik	a	Felek	jogait	és	kötelezettségeit.	

	

	

A	Hozzászólás	és	a	Moderálás	Szabályai	
	
	

1. A	Szolgáltató	főszabály	szerint	nem	felel	a	felhasználói	tartalomért.	A	Hozzászólás	
tartalmáért	 való	 felelősség	 kizárólag	 a	 Hozzászólást	 elhelyező	 Felhasználót	
terheli	azzal,	hogy	a	Felhasználó	teljes	körűen	köteles	helytállni	a	Szolgáltatóval	
szemben	 támasztott	 minden	 olyan	 igényért,	 amelyet	 harmadik	 személy	 a	
Felhasználó	 tevékenységével	 összefüggésben	 a	 Szolgáltatóval	 szemben	
érvényesít.	

	
2. A	Felhasználó	tudomásul	veszi	és	elfogadja,	hogy	a	weboldalon	a	Hozzászólásokat	

a	Szolgáltató	utólagosan	moderálja.	A	Moderálás	során	a	Szolgáltató	tiszteletben	
tartja	a	vélemények	különbözőségét,	azonban	eltávolítja	a	jogszabályba,	illetve	a	
jelen	ÁSZF	bármely	vonatkozó	rendelkezésébe	ütköző	Hozzászólást.	

	
3. A	Szolgáltató	 fenntartja	a	 jogot	arra	vonatkozóan,	hogy	a	hozzászólási	 felületek	

szolgáltatását	vagy	annak	egy	részét	bármikor	korlátozza	vagy	felfüggessze.	
	

4. A	Hozzászólási	 lehetőséget	 a	 Szolgáltató	minden	 Felhasználó	 részére	 biztosítja,	
akik	 véleményüket	 a	 jelen	 ÁSZF-ben	 és	 a	 vonatkozó	 jogszabályokban	 foglaltak	
megtartásával	tehetik	közzé,	a	kommentálási	lehetőségüket	kötelesek	jogszerű	és	
törvényes	 célokra	 és	 módon	 használni.	 Aki	 Felhasználóként	 él	 a	 Hozzászólás	
lehetőségével,	 ezzel	 elfogadja	 az	ÁSZF	moderálásra	 és	hozzászólásra	 vonatkozó	
jelen	fejezetében	foglalt	feltételeket,	valamint	az	ÁSZF	általános	rendelkezéseiben	
foglaltakat.	
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5. Regisztráció	speciális	feltételei	
	
Nem	választható	olyan	Felhasználónév,	amely:	
	

• jogszabályi	 értelemben	 védett	 név,	 élő	 közszereplő	 vagy	 közismert	 személy,	
történelmi	 személy	 neve	 vagy	 ahhoz	 megtévesztően	 hasonlít	 –	 kivéve,	 ha	 ez	 a	
Felhasználó	anyakönyvezett	neve;	

• más	jogos	és	méltányolható	érdekeit	sérti;	
• már	regisztrált	nick-ként	létezik,	vagy	ahhoz	megtévesztően	hasonlít;	
• obszcén	vagy	trágár	kifejezés;	
• rasszista,	 mások	 vallását,	 nemzeti,	 nemzetiségi	 hovatartozását	 gyalázó,	 sértő	

kifejezés;	
• egyértelműen	köthető	valamely	tiltás	alatt	lévő	másik	nickhez;	
• telefonszámot,	IP	címet,	e-mail	címet	vagy	webcímet	tartalmaz.	

	
6. Amennyiben	 a	 Felhasználó	 ÁSZF-be	 ütköző	 nicket	 használ,	 hozzászólásának	

tartalmától	függetlenül	kizárásra	kerül.	
	

7. A	Felhasználó	regisztrációval	hozzájárul	a	regisztráció	során	megadott	személyes	
adatainak	kezeléséhez	az	Adatkezelési	tájékoztatóban	megfogalmazottak	szerint.	

	
Szerzői jogok 
	

8. A	 Hozzászólás	 szerzői	 jogai	 a	 Felhasználót	 illetik,	 azzal,	 hogy	 a	 Hozzászólás	
Szolgáltatóhoz	 történő	 eljuttatásával	 (feltöltésével)	 a	 Felhasználó	 felhasználási	
engedélyt	 ad	 a	 Szolgáltatónak	 a	 Hozzászólás	 tárolására,	 másolására,	
közvetítésére,	többszörözésére,	terjesztésére,	mely	a	nyilvánossághoz	közvetítés	
jogát	is	magában	foglalja.	
	

9. A	 jelen	 pontban	 foglalt	 felhasználási	 engedély	 határozatlan	 időtartamra	 és	
Magyarország	 területére	 szól.	 Jelen	 felhasználási	 engedély	 az	 átdolgozás	 jogát	
nem	foglalja	magában.	
	

10. A	 Szolgáltató	 a	 Hozzászólások	 vonatkozásában	 harmadik	 személynek	
felhasználási	 jogot	 nem	 adhat.	 A	 jelen	 pont	 szerint	 megadott	 felhasználási	
engedély	a	törölt	Hozzászólásokra	is	kiterjed.	
	

11. A	 Szolgáltató	 a	 Hozzászólást	 teljes	 egészében	 törölheti,	 akár	 előzetes	
figyelmeztetés	nélkül.		
	

12. Formai	 szempontból	 tilos	 az	 olyan	Hozzászólás	 közzététele,	mely	 a	weboldalak	
technikai	működését,	vagy	annak	rendeltetésszerű	használatát	akadályozza.	
	

13. Tartalmi	 szempontból	 tilos	 az	 olyan	 Hozzászólás	 közzététele,	 mely	
közzétételének	 időpontjában	 hatályos	 jogszabályba,	 bármely	 csoport	 vagy	
személy	jogába	vagy	jogos	érdekébe	ütközik,	így	különösen:	
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• bűncselekményre	vagy	egyéb	jogsértésre	történő	felhívást	tartalmaz;	
• már	kimoderált	vagy	közzétett	Hozzászólást	ismétel	meg	(flood);	
• témához	 nem	 kapcsolódó,	 vagy	 kifelezetten	 rosszindulatú	 bejegyzést	 tartalmaz	

(offolás,	trollkodás);	
• agresszív,	durva,	obszcén,	fenyegető	vagy	ízléstelen	hangnemben	fogalmazott;	
• rasszista,	kirekesztő,	gyűlöletkeltő,	rágalmazó	vagy	becsületsértő	vagy	egyébként	

személyiségi	jogokat	sért	illetve	ilyen	tárgyú	weboldalra	mutató	linket	tartalmaz;	
• politikai	agressziót	vagy	politikai	agitációt	tartalmaz;	
• személyes	adatnak	az	érintett	hozzájárulása	nélküli	közzétételét	tartalmazza;	
• moderátort,	 a	 Szolgáltatót	 vagy	 a	 Szolgáltató	 bármely	 alkalmazottját	 sértő,	

becsmérlő	megjegyzést	tartalmaz;	
• más	Felhasználót	(nick-jét)	sértő,	becsmérlő	megjegyzést	tartalmaz.	
• olyan	hiperhivatkozást	tartalmaz,	ami	olyan	weboldalra	mutat,	melynek	tartalma	

az	ÁSZF	szabályaiba	ütközik;	
• szerzői	jogot	sért	(jogsértő	képek,	plagizálás	stb.)	

	
14. Főszabályként	 a	 törölt	 hozzászólásokra	 érkező	 válaszok	 is	 törlésre	 kerülnek,	

kivéve,	ha	tartalmuk	a	törölt	hozzászólás	hiányában	is	érthető.	
	

15. A	Szolgáltató	jogosult	a	jelen	fejezetben	foglalt	moderálási	szabályokat	megsértő	
Felhasználók	jogainak	korlátozására,	illetve	a	Felhasználók	kitiltására.	

	

Egyéb	rendelkezések	

	
1. A	Szolgáltató	kötelezettsége	teljesítéséhez	közreműködőt	jogosult	igénybe	venni.	

Ennek	 jogellenes	 magatartásáért	 teljes	 felelősséggel	 tartozik,	 úgy,	 mint	 ha	 a	
jogellenes	magatartást	saját	maga	követte	volna	el.	

	
2. Ha	 a	 jelen	 ÁSZF	 bármely	 része	 érvénytelenné,	 jogtalanná	 vagy	

érvényesíthetetlenné	válik,	az	a	fennmaradó	részek	érvényességét,	jogszerűségét	
és	érvényesíthetőségét	nem	érinti.	

	
3. Amennyiben	 a	 Szolgáltató	 az	 ÁSZF	 alapján	 megillető	 jogát	 nem	 gyakorolja,	 a	

joggyakorlás	 elmulasztása	 nem	 tekinthető	 az	 adott	 jogról	 való	 lemondásnak.	
Bármilyen	 jogról	 történő	 lemondás	 csak	 az	 erre	 vonatkozó	 kifejezett	 írásbeli	
nyilatkozat	 esetén	 érvényes.	 Az	 hogy	 a	 Szolgáltató	 egy	 alkalommal	 nem	
ragaszkodik	 szigorúan	 az	 ÁSZF	 valamely	 lényegi	 feltételéhez,	 vagy	 kikötéséhez	
nem	 jelenti	azt,	hogy	 lemond	arról,	hogy	a	későbbiekben	ragaszkodjon	az	adott	
feltétel	vagy	kikötés	szigorú	betartásához.	

	
4. Szolgáltató	és	a	Felhasználó	vitás	ügyeiket	békés	úton	próbálják	rendezni.		

	
5. Kérdéseikkel,	észrevételeikkel	kapcsolatosan	az	alábbi	elérhetőségen	tudnak	

minket	keresni:	info@trendalelke.hu	 
	
Kecskemét, 2014. április 1. 


