A weboldalak használata
A www.medhungary.hu,
a
www.oxyology.extra.hu,
a
www.bonami.hu
és
a
www.jogvedelem.biz címen elérhető honlapokat dr. Ács Gábor Iván (acsgabordoki)
üzemelteti.
Az oldal felhasználójának minősül a weblap látogatója illetve az, aki a bejegyzésekhez
hozzászól, valamint aki regisztrál a honlapon vagy közösségi oldal regisztrációja révén belép
a honlapra.
A weboldal használatával az oldal felhasználója elfogadja az alábbi feltételeket, illetve
elismeri, hogy megismerte a tudnivalókat és az Adatkezelési szabályzatot.
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket külön
figyelmeztetés nélkül módosítsa. A felhasználási feltételek aktuális verziójáról történő
meggyőződés az oldal felhasználójának kötelezettsége.
Tilos az oldal működését akadályozó, illetve azt megváltoztató bármely, az üzemeltetőn kívüli
beavatkozás.
Amennyiben a felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele
van, a Kapcsolat menüpont alatt jelezheti, illetve a medhungary@gmail.com email címeken
kérhet felvilágosítást a honlap üzemeltetőjétől.
Az oldalon található szellemi alkotásokkal kapcsolatos tudnivalók
A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi terméke. Az
üzemeltető által közzétett szellemi termékeket (bejegyzések, összefoglalók, esetismertetések,
előadások, publikációk, foto és video) felhasználni kizárólag eredeti céljuk megtartásával a
forrás megjelölésével szabad. Minden kereskedelmi, marketing felhasználáshoz az üzemeltető
előzetes írásos hozzájárulása szükséges.
Felelősségkorlátozás
A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül orvosi tanácsadásnak, az üzemeltető
csupán tájékoztató jelleggel helyezi el a cikkeket, melyek részben saját tapasztalatát tükrözik,
illetve harmadik féltől átvett anyagok. Az oldal üzemeletetője minden tőle telhetőt megtesz az
oldal megfelelő működésének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (adatbázis sérülés,
illetéktelen használat, oldal elérhetetlenség stb.) kapcsolatban az üzemeltető semmiféle
felelősséget nem vállal. A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött
tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt, ezek felhasználásával kapcsolatban a harmadik
fél szabályai az irányadók. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az üzemeltető törli
vagy módosítja.
Felhasználási szabályzat
A blogon megjelenő egyes bejegyzésekhez a felhasználó Facebook profilján keresztül történő
bejelentkezés után hozzászólhat, mely hozzászólás tartalmáért a felhasználó viseli a jogi
felelősséget.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások előzetes értesítés, figyelmeztetés és
indokolás nélküli törlésére. Az alábbi hozzászólások – a felhasználó külön értesítése nélkül –
törlésre kerülnek:
Jogsértő hozzászólások


Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos
magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő
felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Agresszív, sértő vagy fenyegető hangnemű, valamint rosszindulatú hozzászólások







Azt, hogy egy hozzászólás agresszív, sértő, fenyegető vagy rosszindulatú-e, a
szerkesztő dönti el a téma jellegének függvényében.
Egyes hozzászólókat vagy a szerkesztőt lejárató, illetve egyértelműen velük
kapcsolatosan sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket –
személyeskedést – tartalmazó hozzászólások.
A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas,
valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.
Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.
Politikai álláspontot kifejező vagy azt sejtető hozzászólások.
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