
 
 
 
 
 
Általános Felhasználási Feltételek 
www.irkalapok.hu 
 
 
Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen 
dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott Általános 
Felhasználási Feltételeket (továbbiakban: ÁFF). 
 
Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Lakótelepi 
Gyermekekért Alapítvány (székhely: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 10.,  adószám: 
19047496-1-03) kezeli (továbbiakban: LGYA). 
 
A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal Általános Felhasználási 
Feltételei kötelezik Önt. Ha nem ért egyet az Általános Felhasználási Feltételek 
szabályaival, ne használja a webhelyet! 
 
 
  
1. Értelmező rendelkezések 
 

1.1. Felhasználó: a www.irkalapok.hu webhelyet meglátogató természetes személy vagy jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Ahol jelen ÁFF Felhasználót említ, 
ott 16. év alatti kiskorú Felhasználó esetében a Törvényes Képviselőjét is érteni kell. 

 
1.1.1. Regisztrált felhasználó: a www.irkalaok.hu szolgáltatásainak használatára 

vonatkozó szerződéssel rendelkező személy, aki – amennyiben jelen ÁFF eltérően 
nem rendelkezik – jogosult a szolgáltatások teljes körű használatára. 

1.1.2. Nem regisztrált felhasználó: a www.irkalpok.hu szolgáltatásainak 
igénybevételére vonatkozó szerződéssel nem rendelkező személy, aki a jelen ÁFF-ben 
meghatározottak szerint korlátozott jogosultságokkal rendelkezik. 

 
1.2. Kiskorú felhasználó: az a felhasználó, aki a 18. életévét a www.irkalapok.hu 

szolgáltatásainak igénybevételekor nem töltötte be. 
1.3. 16. év alatti kiskorú: az a felhasználó, aki a 16. életévét a www.irkalapok.hu 

szolgáltatásainak igénybevételekor nem töltötte be. 
1.4. 18. év alatti kiskorú: az a felhasználó, aki a 18. életévét a www.irkalapok.hu 

szolgáltatásainak igénybevételekor nem töltötte be. (Ők az oktatási célú, nonprofit 
szolgáltatás igénybevételére, mint a mindennapi élet szokásos szükségletei körébe tartozó 
kisebb jelentőségű jogügyletre, törvényes képviselő közreműködése nélkül is jogosultak.) 

1.5. Csoport: Egy Regisztrált Felhasználó által létrehozott „csoport”-hoz tartozó Felhasználók 
közössége. A csoport Regisztrált Felhasználónak minősül a www.irkalapok.hu  használata 
során. 

1.6. Szerző: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint, irodalmi, 
tudományos, vagy művészeti alkotás megalkotója, www.irkalapok.hu esetében például a 
Regisztrált Felhasználói publikált tartalom megalkotója. 

1.7. Szerzői mű: a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleg alapján 
szerzői jogi védelmet élvező alkotás. 

1.8. Regisztrált felhasználói publikált tartalom: olyan szerzői jogi védelem alá eső, a 
Regisztrált Felhasználó által a www.irkalapok.hu használata során személyes vagy csoport 
Dokumentumtárba feltöltött mű, mely tananyagnak, tanulást segítő egyéb oktatási 
segédanyagnak minősül. 

1.9. Tartalom: minden „információ” összefoglaló elnevezése: bármely elektronikus úton 
feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak 
tartalma jogi védelemben részesül-e. Így különösen a Felhasználók által közzétett, illetve 
feltöltött Tartalmak, képek, szerzői műnek minősülő alkotások, dokumentumok. 

 

   



1.10. Szolgáltatás: A www.irkalapok.hu portál egy olyan közösségi csoportmunkán és 
tartalomfejlesztésen, illetve a tudás és tartalom megosztásán alapuló digitális információ 
gyűjtemény és oktatással, pedagógiával kapcsolatos szakmai hírszolgáltatás, 
dokumentumtár, amely képes az oktatás területének szereplőit (oktatók, diákok, 
szolgáltatók) integrálni, aktivizálni, nyomon követni. 

1.11. Törvényes képviselő: a kiskorú felhasználó szülői felügyeletet gyakorló szülője, 
gyám. 

 
2. A Szolgáltatás leírása 
 

2.1. Az www.irkalapok.hu szolgáltatás a LGYA által működtetett webes felület, mely magában 
foglalja a www.irkalapok.hu -n található összes szolgáltatást és funkciót. 

2.2. Az www.irkalapok.hu portál főbb szolgáltatásai: Hírmagazin, Közösség, Tudásbázis, 
Hirdetés, Dokumentumtár 

 
2.2.1. Hírmagazin: A irkalapok.hu Hírmagazin a LGYA információs csatornája, ahol 

ismeretterjesztő, oktatási, természettudományos anyagokat (cikkeket) publikál, 
híreket közöl, szolgáltatásokat és termékeket ajánl a felhasználók számára különböző 
kategóriákba rendezve. Regisztrált felhasználó szerkesztheti, az Őt érdeklő 
kategóriákat, híreket tölthet fel. Regisztrált felhasználó a cikkekhez (amennyiben 
lehetséges) hozzászólhat – a jelen ÁFF-ben foglaltak betartásával. A Hírmagazinban 
megjelentetett külső – más, nem a LGYA által üzemeltetett portálokon található – 
linkek tartalmáért a LGYA felelősséget nem vállal. 

2.2.2. Tudásbázis: Tartalmazza a LGYA által feltöltött digitális tananyagokat, 
kiadványokat, audiovizuális és szöveges tartalmakat, melyek tartalmán a felhasználó 
nem változtathat, de azokat oktatási célra korlátlanul tovább használhatja és 
szerkesztheti. A LGYA a Tudásbázis nyújtotta lehetőségek maximális kihasználására 
törekszik, így annak érdekében, hogy minél hatékonyabban segítse elő az új típusú 
digitális oktatást, a Felhasználók számára lehetőséget nyit – jelen ÁFF Felhasználók 
általi betartása mellett – a LGYA által publikált tartalmak Tudásbázisban lévő anyagok 
letöltésére. 

2.2.3. Dokumentumtár: A LGYA által feltöltött bianco nyomtatványok, űrlapok, tesztek, 
szerződésminták, PDF vagy WORD dokumentumok, melyek a Felhasználók által 
letölthetők és korlátlanul tovább használhatók az adott dokumentum rendeltetésének 
megfelelően. 

2.2.4. Hirdetés: Szolgáltatásokat és termékeket ajánl a felhasználók számára különböző 
kategóriákba rendezve. 

2.2.5. Közösség: csoportok létrehozása és ahhoz való csatlakozás, a Regisztrált 
felhasználó jogosult arra, hogy publikus közösséget hozzon létre vagy közösséghez 
csatlakozzon, amely publikációs listát mindenki láthatja, bárki csatlakozhat korlátozás 
nélkül. 

 
2.3. A www.irkalapok.hu weboldal a LGYA-tól független szervezetek vagy személyek által 

üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a LGYA tudomást 
szerez arról, hogy az ilyen weboldal vagy a linkelés harmadik személy személyhez fűződő 
jogát sérti, a weboldalhoz való hozzáférést azonnal felfüggeszti, és erről értesíti a 
jogsérelmet valószínűsítő személyt és az adott weboldalt üzemeltető szervezetet vagy 
személyt. A weboldal újbóli elérhetővé tételéről vagy az adott link végleges eltávolításáról 
a LGYA az érdekeltek megállapodása alapján vagy a jogvita eredményéhez képest 
intézkedik. 

2.4. A LGYA az általa előállított és/vagy feltöltött tartalom tekintetében tartalomszolgáltatónak, 
a Felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül. A 
LGYA ennek megfelelően a jogszabályban foglaltak betartása esetén nem felel a 
Felhasználók által rendelkezésre bocsátott, LGYA által tárolt és hozzáférhetővé tett 
információért, tartalomért. Sem jogilag, sem tartalmilag nem felel a helyességért. 

 
3. A www.irkalapok.hu szolgáltatásainak regisztrált felhasználókra vonatkozó szerződés létrejötte, 

a regisztráció 
 

3.1. A Felhasználó a www.irkalapok.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó ajánlatát a 
LGYA Interneten közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos 
és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével, és elektronikus úton történő 
megküldésével teszi meg – regisztráció. A Felhasználó az adatlap kitöltésével a jelen ÁFF-
ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 



3.2. A Felhasználó egyéb módokon is regisztrálhat: 
 

3.2.1. Facebook-felhasználói profillal 
3.2.2. Google felhasználói profillal 
 

3.3. Ezen esetekben Felhasználó a regisztrálással hozzájárul, hogy az adott Facebook vagy 
Google profiljához tartozó adatokat (név, születési dátum, email-cím, egyéb publikus 
adatok) LGYA importálja a www.irkalapok.hu szolgáltatásba. 

3.4. A LGYA a megérkezett adatlapról elektronikus visszaigazolást küld a Felhasználónak a 
Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre. 

3.5. A visszaigazolás abban az esetben, 
 

3.5.1. ha a Felhasználó az adatlapot megfelelően töltötte ki az ajánlat elfogadásának 
minősül, és annak Felhasználóhoz érkezésével a www.irkalapok.hu szolgáltatásainak 
igénybevételére vonatkozó szerződés létrejön - sikeres regisztráció. 

3.5.2. Ha azonban a Felhasználó az adatlapot nem megfelelően töltötte ki, akkor a 
regisztrációs oldalon a LGYA a hibákat megjelöli, és a szerződés az adatlap hibátlan 
kitöltését követően a LGYA által küldött visszaigazolás Felhasználóhoz érkezését 
követően jön létre. 

 
3.6. A Felhasználó a regisztrációval létrehozza a saját profilját, amelyen található adatait 

bármikor módosíthatja – kivéve felhasználó nevét és születési dátumát. Továbbá 
megadhatja, hogy milyen státuszban veszi igénybe a www.irkalapok.hu szolgáltatásait: 
iskolai szerkesztő, érdeklődő. A megadott adatokért felelősséggel tartozik. 

3.7. A Felhasználó és a LGYA között a 3. pont alapján létrejött szerződés jelen ÁFF-kel egyező 
tartalmú írásbeli szerződésnek minősül. 

3.8. A www.irkalapok.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte 16. 
év alatti kiskorúak esetében: 

 
3.8.1. 16. év alatti kiskorú nevében a www.irkalapok.hu igénybevételére vonatkozó 

ajánlatot a kiskorú Törvényes képviselője teheti meg, amelyről regisztrálás folyamata 
során a kiskorú születési dátuma alapján egy felugró ablak tájékoztatja kiskorút. A 
Törvényes képviselő a felugró ablakon tehet írásbeli nyilatkozatot arról, hogy 
gyermeke (gyámoltja) nevében elfogadja a jelen ÁFF-ben foglaltakat, továbbá 
hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke (gyámoltja) igénybe vegye a www.irkalapok.hu 
szolgáltatásait, és hozzájárulását adja a kiskorú adatainak kezeléséhez. 

3.8.2. A 16. év alatti kiskorú Felhasználók is köteles a jelen ÁFF és a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit a www.irkalpok.hu szolgáltatásainak igénybevétele során 
betartani. 

 
3.9. A www.irkalapok.hu az igénybevételére vonatkozó szerződés (regisztráció) nélkül 

korlátozottan használható. A nem regisztrált felhasználó csak az oldalon megjelent 
publikus információkat láthatják (cikkek olvasása, publikus dokumentumok olvasása, 
publikus adatok megtekintése, publikus hirdetések megtekintése). A nem regisztrált 
felhasználók a www.irkalapok.hu szolgáltatásainak használatával kötelezettséget vállalnak 
a jelen ÁFF-ben foglaltak betartására. 

 
4. A www.irkalapok.hu szolgáltatásai igénybevételének technikai és személyi feltételei 
 

4.1. Technikai feltételek: A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó 
részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet 
kapcsolattal. 

4.2. Személyi feltételek: A www.irkalapok.hu szolgáltatásait bármely természetes személy 
vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet igénybe veheti, 
amennyiben jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik. A Felhasználó teljes körű felelősséggel 
tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül 
történik. 

4.3. A regisztráció során megadott, kötelezően kitöltendő adatok a Felhasználó és Törvényes 
Képviselő valódi személyazonosítására önmagukban általában nem alkalmasak, a 
tényleges személyazonosításra való alkalmasság a megadott adatok tartamától függ. 

4.4. A Felhasználó szavatolja, hogy minden általa megadott adat a valóságnak megfelel. 
4.5. A Felhasználót a www.irkalapok.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges 

azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 



terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének 
megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 
 
5. Személyes adatok védelme a weboldalon 
 

5.1. A weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a 
weboldalon közzétett Adatvédelmi Irányelvek - Nyilatkozatban meghatározott 
feltételek vonatkoznak.  

  
6. Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége 
 

6.1. Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok 
pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a 
weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő 
bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját 
felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található 
anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. 

 
7. Továbbítás 
 

7.1. A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem 
személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, 
megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló 
információnak, így ennek megfelelő módon kezeljük azokat. 

7.2. Bármely a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információk, adatok a 
Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra – 
többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, 
műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. A LGYA 
korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben 
található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy 
koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása 
és marketingje céljából) felhasználni. 

7.3. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra 
nem jogosult. 

7.4. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy Ő ezen anyaghoz/tartalomhoz 
fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá 
azok LGYA által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó 
jogszabályt. A LGYA nem köteles felhasználni a továbbított információkat. 

  
8. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok 
 

8.1. A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, 
védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a LGYA, illetve azok a 
vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon. 

8.2. A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint annak tartalmából készült 
kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő 
továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a 
Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, 
valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal 
bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából 
nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy 
weboldalon nem használhatók fel. 

 
Copyright © Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány. Minden jog fenntartva. 

 
 
8.3. A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási 

védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a 
weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok 
jogosultja a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány. 

8.4. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, 
mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása 
tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. 



8.5. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó 
számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban 
megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. 

8.6. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a LGYA a jog által megengedett keretek között a lehető 
legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 

  
9. Más weboldalakra mutató hivatkozások 
 

9.1. A LGYA weboldalán található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a LGYA 
hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A LGYA nem vállal 
felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és 
működéséért. 

9.2. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A LGYA 
nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített 
weboldalakért, azok esetleges változásaiért. 

9.3. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a LGYA az 
adott weboldalt bármilyen formában támogatná. 

9.4. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan 
olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi 
nyilatkozatokat. 

  
10. Szavatosság és felelősségkorlátozás 
 

10.1. A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt. 
  
11. Szavatosság 
 

11.1. E weboldalt a LGYA „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) 
alapon nyújtja, ennélfogva a LGYA nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, 
jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy 
adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető 
anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, 
jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való 
mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a LGYA 
megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre 
irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a LGYA kifejezetten elzárkózik. 

11.2. Előfordulhat, hogy egyes országok jogszabályai nem teszik lehetővé a beleértett 
szavatolások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások, vagy azok egy része, 
egyes Felhasználókra nem vonatkoznak. Kétség esetén tájékozódjon országa irányadó 
jogszabályairól. 

11.3. Fenntartjuk a jogot, hogy a www.irkalapok.hu weboldal bármely részéhez vagy 
egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül 
bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük tekintettel arra, hogy a 
szolgáltatás ingyenes. 

  
12. Felelősség 
 

12.1. A LGYA és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy 
elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz 
vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való 
hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának 
változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által 
részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott 
intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény 
jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy 
kötelezettségért. 

12.2. A LGYA és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy 
elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül 
elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban 
bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak 
előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

12.3. A LGYA nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való 
hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó 
számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges 



veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a 
weboldalról. 

12.4. Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó 
kifejezetten lemond a LGYA és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és 
programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből 
eredő követelésről. 

12.5. A Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szolgáltatást a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a LGYA 
jogainak (ide értve többek között szerzői jogok, személyhez fűződő jogok) sérelme nélkül 
használja. Ennek be nem tartása esetén LGYA jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait 
felfüggeszteni, vagy megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más 
néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is 
alkalmazhatóak. 

  
13. Tiltott tevékenység 
 

13.1. A Felhasználó nem végezhet a LGYA saját mérlegelési körében helytelennek tartott, 
és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak 
minősülő tevékenységet, köztük például a következőket: 

 
13.1.1. Magánszemélyek személyes adatait (például magánjellegű adatok feltöltése az 

érintett hozzájárulása nélkül) vagy más jogait sértő tevékenység; 
13.1.2. A weboldal használata a LGYA, annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a 

becsmérlése vagy rágalmazása céljából, valamint minden, a LGYA jó hírét csorbító 
magatartás; 

13.1.3. A LGYA vagy más személyek tulajdonában esetlegesen károkozásra alkalmas 
vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése; és 

13.1.4. Nem engedélyezett például a megítélésünk szerint a LGYA vagy harmadik 
személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsan zavaró, 
gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként 
jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra. 

13.1.5. Továbbá a www.irkalapok.hu szolgáltatásait reklám céljára nem veheti igénybe. 
 

13.2. Ennek be nem tartása esetén LGYA jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait 
felfüggeszteni, vagy megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más 
néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is 
alkalmazhatóak. 

13.3. A LGYA nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és 
információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek. 

   
14. A www.irkalapok.hu weboldal Általános Felhasználási Feltételeinek aktualizálása, 

szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szerződés - regisztráció megszüntetése 
 

14.1. Fenntartjuk a jogot ezen felhasználási feltételek külön értesítés nélküli 
módosítására és kiegészítésére. 

14.2. A Felhasználók minden indokolás nélkül jogosultak a szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó, jelen ÁFF-kel megegyező szerződést - regisztrációt azonnali hatállyal 
felmondani. Ennek módja, hogy a Felhasználó törli magát a szolgáltatás felhasználói közül. 

14.3. A LGYA minden indokolás nélkül jogosult a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, 
jelen ÁFF-kel megegyező szerződést - regisztrációt felmondani tekintettel arra, hogy a 
szolgáltatás ingyenes. 

14.4. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen 
látogassa ezt a weboldalt. 
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