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JOGI NYILATKOZAT 

 

Az Ön, mint látogató / felhasználó (a továbbiakban: Érintett) által látogatott 

http://www.energiatender.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a B. H. & H. Kft. (a 

továbbiakban: Üzemeltető). 

Üzemeltető részletes adatai: 

Név: B. H. & H. Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Adószám: 10665806-1-41 

Cégjegyzékszám: 01 09 162756 

Székhely: 1037 Budapest, Máramaros út 15/b. 

A Weboldal látogatásának feltétele, hogy az Érintett előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen 

nyilatkozatban szabályozott feltételeket. Érintett a weboldalra történő látogatással elismeri, hogy a 

feltételeket megismerte, a nyilatkozat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

1. Adatkezelési szabályok 

Üzemeltető szervere a weboldalra történő belépéskor automatikusan eltárolja az Érintett IP-címét, az 

általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát valamint néhány további információt. 

Ezen információkat az Üzemeltető kizárólag összesített formában, a szolgáltatások esetleges hibáinak 

kijavítására, minőségének javítása érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Az IP-cím és a 

naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. A Weboldalon található minden információ 

kizárólag az általános tájékoztatást szolgálja, azokat a Weboldal látogatói minden esetben saját 

felelősségükre használhatják. Az adatok és információk pontosságáért, teljességéért, illetve 

valódiságáért, valamint a bennünk időről-időre bekövetkező esetleges változásokért az Üzemeltető nem 

vállal felelősséget. Bármely, a Weboldalon fellelhető információ csak tájékoztató jellegű, nem 

szolgálhatja az Érintett jövedelemszerzési célját, sem közvetlenül sem közvetett módon! Mindezek 

ellenére az Üzemeltető minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy Weboldalon közölt 

információk a feltöltésük pillanatában pontosak legyenek. Továbbá fenntartja annak a jogát, hogy 

értesítés nélkül bármikor javításokat és változtatásokat hajtson végre a Weboldal tartalmát illetően! 

Ezért célszerű az Érintetteknek a Weboldalt időről-időre ismét át tanulmányozni! 
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2. Szerzői jogok 

A Weboldal és a Weboldalon található minden tartalom (szöveg, kép, hang, video, stb.) az Üzemeltető 

kizárólagos szellemi tulajdonát képező szerzői jogi oltalom alatt áll, melynek engedély nélküli 

felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló és egyéb jogszabályokba ütközik és az 

ott meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. A Weboldalon található anyagokat az Érintett 

nem jogosult módosítani, újra előállítani, átdolgozni, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, 

sokszorosítani, a Weboldal tartalmának részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni. Tilos 

továbbá a Weboldal részét képező szellemi alkotások, szoftverek, know-howuk, saját fejlesztések, 

ötletek és minden egyéb egyedi információ-technológiai megoldások akárcsak részbeni felhasználása 

vagy lemásolása! Bármiféle üzleti jellegű felhasználás szigorúan tilos! 

 

3. A felelősség kizárása 

Figyelembe véve azt, hogy az Internet egy nyilvános jellegű szabad, biztonságosnak nem tekinthető 

informatikai hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek esetleges eltűnése, 

megsemmisülése, késedelmes megérkezése, valamint egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az 

Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Továbbá az Üzemeltető nem vállal semmilyen 

felelősséget a Weboldallal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem 

megfelelő működéséből, üzemzavarából, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő 

károkért, amennyiben azok a Weboldalon található adatoknak az Üzemeltetőtől független, vagy rajta 

kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében vagy az 

információtovábbítási késedelemből vagy számítógépes vírusból vagy egyéb hasonló okból fakadóan 

keletkeznek. Az Érintett rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, 

támadások (hacker és cracker behatolások), és emiatt bekövetkező adatlopás, adatvesztés, vagy az 

adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért az Üzemeltető szintén nem 

vállal felelősséget. 

 

4. Kapcsolódási pontok (linkek és hiperhivatkozások) 

A Weboldal, és az azon szereplő szolgáltatások tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontot (linket vagy 

hiperhivatkozást), amely más szolgáltatók vagy partnereink Weboldalaira vezethetnek. Ezen 

szolgáltatók vagy partnerek adat- és információvédelmi gyakorlatáért, Weboldalaikon elérhető 

tartalmakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Weboldalon, a linkeken és a hiperhivatkozásokon 

keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Bárki használhat 

az Üzemeltető weboldalára mutató linket, hivatkozást, vagy hiperhivatkozást, azonban a felhasználás 

módja és terjedelme nem sértheti a jelen nyilatkozat 2. sz. pontban meghatározott feltételeket, valamint 

szigorúan tilos az Üzemeltető jó hírnevét sértő tartalom megjelenítése. 

https://energiatender.hu/


Energetikai megoldások egy kézből!    

3 

5. Egyéb rendelkezések 

A Weboldal meglátogatása során az Érintett nem köteles az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint személyes adatnak minősülő adatot 

megadni. Amennyiben az Érintett a Weboldal használata során személyes adatot ad meg, úgy ezzel 

hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a célhoz kötöttség jegyében az adatot nyilvántartsa és kezelje. A 

törvényi előírásoknak megfelelő adatkezelési- és adatvédelmi tájékoztató és szabályzat megtalálható a 

Weboldalon mely onnan bármikor szabadon le is tölthető. 

 

Kérjük a fent leírtak szíves tudomásul vételét! 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2021. január 04. 
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