
 
 

 

JOGI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Látogatónk! 

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! 

A honlap/applikáció üzemeltetője a RiseFm Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:2000 

Szentendre, Szűcs József u. 14., adószám: 26670153-2-13, Nyilvántartó Bíróság megnevezése: 

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-198405, elektronikus levelezési 

címe: info@risefm.hu) a továbbiakban: RISE FM. 

A honlapon/applikációban található tartalom felhasználási- és tulajdonjogával a RISE FM rendelkezik, 

melynek bármilyen jellegű felhasználáshoz a RISE FM előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.  

A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó valamennyi szerzői és szellemi 

tulajdonjogot és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat. 

Tilos a honlap/applikáció bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-

mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, 

továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap 

tartalmának jogosulatlan felhasználása, az oldallal kapcsolatos bármely visszaélés (beleértve ebbe a 

feltörést is) büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.  

A honlapon/ applikáción megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a RISE FM nem vállal 

felelősséget a honlapon/applikáción megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, 

grafikonok és grafikai ábrázolások, vagy bármely tartalom pontosságáért vagy annak hiányosságáért. 

Ennek megfelelően RISE FM nem vállal felelősséget az oldalhoz, illetve az ott található bármilyen 

információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából eredő 

bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve 

természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot, sérelemdíjat is.  

A RISE FM nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, 

költségekért, amelyek a honlap/applikáció használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem 

megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen 

megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, 

számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. 

A RISE FM által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 

törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt 

áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult. 


