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Szerzői jogi nyilatkozat
Vállalkozás neve: Christian Hodek – Mercury, székhely: Baštová 2306/40, Komárno,
94501, Szlovákia, jogi forma: egyéni vállalkozó (Kód ŠÚ SR: 101), tevékenység:
egyéb kiadói tevé- kenységek (SK-NACE: 58.19.0), adóazonosító jel: 1044872873
(DIČ), statisztikai számjel: 37556631 (IČO). Elektronikus levélcím:
info@christianhodek.com.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll.
Ez az email cím fellelhető valamennyi tartalom (így különösen minden szöveg,
információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, - a stock fotókat, illetve a logót
kivéve - fotó, graﬁka, képek, audio, video alkalmazások, szoftverek (beleértve a
forráskódot), meta- adatok, a graﬁkus felhasználói interfészek és egyéb fájlok,),
ideértve azok elrendezését, meg- jelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres
tartalma, a HTML-kódok, az adatbázisok, a Szolgáltatások/Termékek neve, a logók,
az oldal fejléce, egyedi graﬁkai megoldások, ikonok és szkriptek(a továbbiakban
Szellemi Alkotás) és/vagy a Szolgáltató (a továbbiakban Szerző(k)) saját és
kizárólagos tulajdonát képezik.
A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll; annak bármely
része, tartal- ma Szerző(k) kizárólagos - nemzetközi és magyar jogszabályok által
védett - szellemi tulaj- dona, mely rész, tartalom bármilyen módszerrel, technikával
történő másolásával és terjeszté- sével kapcsolatos jogait Szerző(k) kifejezetten
fenntartj(ák), Szerző(k) előzetes írásbeli hozzá- járulásával lehet bármilyen formában
felhasználni.
A Szerző(k) a Szellemi Alkotásnak csak a házi használatát engedélyezi(k). Minden
más jog fenntartva. A házi használat kizárja a nyilvános használatot. A Szellemi
Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában
engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, másolása,
többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános
előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan
tilos.
A Szerző(k) engedélye nélkül a Szellemi Alkotás nem exportálható, nem terjeszthető,
nem árusítható. A Szellemi Alkotásból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt
pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni részben vagy egészben,
akár eredeti, akár átírt formában tükrözni, azaz bármely technikai művelet
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segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetíteni,
közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben tárolni tilos. A fenti feltételek
megsértése esetén Szerző a jogsértéssel való felhagyást követelheti, továbbá egyéb
jogi lépések megtételére kényszerül. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás
büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Hatályos: 2019. január 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

https://www.zongoraoktatas.hu/
4

