
PODCAST.HU FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Feltételek), 
ugyanis ezek szabályozzák, hogyan használhatja a Podcast.hu weboldalon elérhető 
tartalmakat. 

1. Bevezetés 

A Podcast.hu weboldal használatával Ön hozzájárul a jelen Feltételekben írtakhoz. 
Amennyiben nem járul hozzá a jelen Feltételekhez, úgy Ön ne használja a Podcast.hu 
weboldalt. 

A Podcast.hu weboldalt a Magyar Telekom Nyrt. (Cg.: 01-10-041928; Adószám: 10773381-2-
44, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) (a továbbiakban: Telekom) üzemelteti, 
így a jelen Feltételek Ön és Telekom között állnak jönnek létre. 

Amennyiben a Podcast.hu weboldallal kapcsolatban kérdése vagy panasza merülne fel úgy az 
alábbi elérhetőségen fordulhat felénk: 
 

Magyar Telekom Nyrt. 
 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 
info@podcast.hu  

 
2. Szellemi tulajdonjog 

 
A Podcast.hu oldalon a Telekom által elérhetővé tett bármely, illetve a Telekom tulajdonában 
álló minden tartalom és elem (beleértve az egyes a Podcast.hu arculatát, tartalmának, 
elrendezését és megjelenítését is, szoftverek, forráskódok, domain nevek, védjegyek, logók, 
stb.) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg 
polgári jogi védelem alatt áll. 
  
A Podcast.hu oldal bármely elemének, illetve a Telekom nevének és bármely védjegyének 
engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása 
vagy újbóli közzététele – a Telekom kifejezetten erre irányuló írásbeli felhasználási engedélye 
nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. 
 
A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén Telekom a jogsértővel szemben 
a jogsérelem miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére és igényének 
érvényesítésére jogosult. 
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3. A Podcast.hu weboldal biztonságának védelme 
A Telekom által működtetett Honlap és annak Tartalma biztonságának megőrzése érdekében 
a Felhasználó köteles az alábbi szabályok figyelembevételére: 

• Ön nem jogosult olyan adatokhoz hozzáférni, melyek megismerésére nem 
rendelkezik megfelelő engedéllyel; 

• tilos kísérletet tenni olyan rendszerhez vagy adatokhoz történő hozzáférés 
megkísérlésére, melyet a Telekom nyilvánvalóan nem a Podcast.hu weboldal 
látogatóinak tájékoztatása céljából tett közzé; 

• tilos megkísérelni a Podcast.hu weboldal működését biztosító rendszer vagy a 
működésre használt hálózat biztonsági, informatikai vagy egyéb sebezhetőségének 
vizsgálatát, tesztelését vagy megfelelő felhatalmazás hiányában megsérteni a 
Podcast.hu weboldal működéséhez szükséges rendszer biztonságát vagy jogosultság-
ellenőrző intézkedéseit; 

• tilos beavatkozást megkísérelni bármely harmadik személy, host vagy hálózat 
számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azok működését megzavarni (így különösen 
tilos: vírus elhelyezése a Podcast.hu weboldalon, a Podcast.hu weboldal túlterhelése 
[overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása 
[mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]); 

• tilos nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások 
propagálását és/vagy hirdetését is. 

4. Felelősség 
 
A Podcast.hu weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a Tartalom által 
okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni kárért, 
személyiségi jogi és bármely más jogsértésért (különösen, de nem kizárólagosan a felmerülő 
sérelemdíj iránti igényért) Telekom semmilyen felelősséget nem vállal. Telekom továbbá nem 
vállal felelősséget arra vonatkozóan, amennyiben a Podcast.hu weboldal használata 
ellehetetlenül, a Podcast.hu weboldalon szereplő bizonyos információk helytelenek, 
hiányosak vagy elavultak, illetve az Ön olyan tevékenységéért, amelyet a Podcast.hu 
weboldalon elérhető Tartalmak, információk inspiráltak, ösztönöztek. 
  
Telekom nem felelős a Podcast.hu weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros 
tartalmak, így különösen, de nem kizárólagosan vírusok, férgek, stb.okozta károk és egyéb 
igények vonatkozásában. A Podcast.hu weboldal, illetve az ott elérhető információk, 
dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen 
felhasználásából, a Podcast.hu weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem 
megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből 
eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Telekom kifejezetten kizárja. A 
Telekom különösen nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, 
tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Podcast.hu weboldal 
kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. 
 
Ön nem jogosult a Podcast.hu weboldalon megjelenített információkat olyan módon 
felhasználni, hogy azok a Telekom által kínált termékeket és szolgáltatásokat, illetve a 



Tartalmakat valótlan, megtévesztő vagy más módon jogsértő formában kerüljenek 
megjelenítésre. 
 
 

5. Vegyes rendelkezések 
 
Telekom fenntartja a jogot, hogy a Feltételeket az Ön előzetes értesítése nélkül a jövőben 
bármikor, bármilyen tekintetben módosítsa. A Telekom fenntartja a jogot, hogy Podcast.hu 
weboldalt bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy 
megszüntesse, így különösen fenntartja a jogot arra, hogy azon tartalmakat, amik bármely, a 
Telekom versenytársának minősülő társaságra vonatkozóan reklámot, fizetett hirdetést 
tartalmaz, törölje.  A Telekom nem garantálja, hogy a Podcast.hu weboldalhoz való hozzáférés 
folyamatos vagy hibamentes lesz. 
 
Önök a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Telekomhoz, amely 
minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása 
érdekében. Ön és a Telekom között felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, 
egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy hatáskörtől függően 
a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kerül 
kikötésre. 
 
A Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, 
ekként különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), illetve a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI tv. rendelkezései az irányadók. 
 
Budapest, 2022. április 28. 


