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1 BEVEZETŐ 

Tisztelt Felhasználó! 

Jelen jogi tájékoztatóban azok az információk biztosítottak, melyek szerzői jogvédelemmel, 

felelősségi kérdések tisztázásával, illetve kizárásaival, jogkövetkezményekkel, a jelen 

jognyilatkozat megváltoztatásának lehetőségével vagy éppen tiltó rendelkezésekkel van 

összhangban. A dokumentációban a Vállalkozás adatai is biztosítottak. 

2 SZERZŐI JOG 

A https://dirrdurr.hu/ weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, melynek kizárólagos 

tulajdonosa Jászfalvi Istvánné egyéni vállalkozó. Ezzel eltérő jogállású tartalmak esetében 

forrásmegjelölés kerül alkalmazásra, így a tartalomra vonatkozóan ez nyilvánvalóvá válik. 

A https://dirrdurr.hu/ weboldal bármely része hivatkozásként elhelyezhető bármely online 

tartalomban, előzetes engedély hiányában is. Abban az esetben, ha a Weboldal tulajdonosa úgy 

ítéli meg, hogy a „DirrDurr.hu tűzijáték webáruház” identitását, erkölcsi vagy etikai nézeteit sérti 

vagy nem méltó körülmények között tüntették fel, úgy elrendelhető a linkelés megszüntetése. A 

linket használatba vevő vállalja, hogy a „DirrDurr.hu tűzijáték webáruház” hazai és nemzetközi, 

üzleti jóhírnevét tiszteletben tartja. 

A „DirrDurr.hu tűzijáték webáruház” által üzemeltetett https://dirrdurr.hu/ weboldal tartalmának 

másodközlése kizárólag írásos engedéllyel történhet. Kérelmét az dirrdurrnagyker@gmail.com e-

mail címre küldheti meg. A weboldal tartalmi, illetve formai alkotórészei az engedély beszerzése 

esetén sem használhatók fel módosított formában, illetve hivatkozásmegjelöléssel szabad csak 

alkalmazni. 

A https://dirrdurr.hu/ weboldal teljes egésze, így az oldalai, a tartalma, a szövegezések, az 

elrendezések, az adatbázisok, a rajzok és egyéb tartalmi, illetve formai elemek szerzői jogvédelem 

alatt állnak. Illetéktelen felhasználása polgári, versenyjogi és büntetőjogi felelősséget von maga 

után. Szerzői jogvédelem alatt álló bármely tartalom esetében sem értelmezhető úgy, hogy 

engedélyt vagy jogot nyújtana bármely, az érintett weboldalon feltüntetésre került elemek 

használatára. 
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3 FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

3.1 HONLAP HASZNÁLAT 

A weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező 

károkért, veszteségekért, költségekért stb., melyek a weboldal használatából, vagy éppen 

használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, vírustól, 

rendszerhibától vagy egyéb okok miatt következik be, ideértve a személyes adatokkal 

kapcsolatos rendszertámadásokat is, melyek az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, 

azok megsemmisítését, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát tűzték ki célul, 

továbbá részben vagy egészben megvalósították azt. Természetesen a DirrDurr.hu tűzijáték 

webáruház adatkezelőként kiemelt gondossággal kezeli a személyes adatok védelmét és az 

ahhoz kapcsolódó adatbiztonsági intézkedéseket, melyekről részletesebben a 

https://dirrdurr.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon tájékozódhat. 

A honlap tartalmi szövegezései elütéseket tartalmazhatnak, előfordulhatnak technikai 

pontatlanságok vagy éppen nyomdai hibák stb., melyek tekintetében sem jótállást, sem 

szavatosságot a Vállalkozás nem vállal. 

A Vállalkozás kizárja a Weboldalon szereplő információk felhasználásából adódó 

következményi károkat. 

3.2 HIPERHIVATKOZÁSOK 

A https://dirrdurr.hu/ tartalmazhat olyan linkeket, kapcsolódó pontokat, 

hiperhivatkozásokat, melyek más szolgáltatók által üzemeltetett honlapokra mutatnak.  A 

Vállalkozás nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő olyan linkekért, melyek olyan 

honlapokra mutatnak, amit nem a https://dirrdurr.hu/ üzemeltetője üzemeltet. Ugyan ez 

vonatkozik a Weboldalon megjelenő reklámokra, szövegekre, valamint további linkekre is. 

A Vállalkozás a külső honlapok bemutatásának módjára, tartalmára, titok- és 

adatkezeléseire semmilyen hatása nincs, így nem tudja azokat befolyásolni, éppen ezért 

semmiféle felelősséget nem vállal értük. Jelen nyilatkozat vonatkozik a saját honlapra 

vezető linkeket tartalmazó oldalakra egyaránt. Ez abban az esetben is igaz, ha valamely 

munkatárs bármilyen állásfoglalást adott ki. A kapcsolódó honlapokhoz a 

https://dirrdurr.hu/ csupán hozzáférést közvetít. 
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3.3 HONLAPON SZREPLŐ INFORMÁCIÓK 

A https://dirrdurr.hu/ Weboldalon megjelenő információk, adatok stb. nem teljes körűek, 

így az ezzel kapcsolatos felelősséget a Vállalkozás kizárja. 

A Vállalkozás Weboldalán megjelenő tartalom kizárólag tájékoztatásul szolgál, azok 

teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállal. 

A Weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti 

döntésekből eredő károkért a Vállalkozás felelősséget nem vállal. 

Csak a nyomtatott és hivatalosnak minősített dokumentumok tekinthetők hiteles 

forrásnak. 

4 JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A Vállalkozás Weboldalának védett elemeinek összessége vagy bármely részének, részben vagy 

egészben történő másolása, adaptálása, lefordítása, rendezése, módosítása vagy előnyszerzés 

céljából történő műveletei polgári, versenyjogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. 

A Weboldal üzemeltetője kifejezetten megtiltja Weblapja részének vagy egészének más 

honlapokba történő beültetését, ún. „iframe” vagy más erre alkalmas technológiákkal. 

A Vállalkozás haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket abban az esetben, ha úgy 

tapasztalja, hogy a jelen jogi dokumentációban foglaltakat megsértették. 

5 JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGE 

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal tartalmát részben vagy egészben 

bármikor megváltoztassa, módosítsa vagy előzetes bejelentés nélkül bármely vagy akár az összes 

szolgáltatását megszüntesse. 
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