
JOGI NYILATKOZAT

Általános tudnivalók

Az Jogi nyilatkozat tartalmazza a Szolgáltató (székhely: 3532 Miskolc, Szamos utca 47., adószám: 
22850401-1-05), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett filointerior.hu, 
filokonyha.blogspot.com, filofenntarthatolak.blogspot.com, csatloserzsebet.com és a 
rozsaszinpotyok.blogspot.com  oldal használatára vonatkozó jogi nyilatkozatot. Kérjük, hogy csak 
akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező 
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus 
formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem 
utal. 

Szolgáltató adatai: 

Név: FILO Interior Betéti Társaság

A rövidített elnevezése: FILO Interior Bt.

Székhely: 3532 Miskolc, Szamos u. 47.

Levélcíme: 3532 Miskolc, Szamos u. 47.

E-mail cím: csatlos.erzsebet.lakberendezo@gmail.com

Telefonszám: 30-687-4389

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégnyilvántartási száma: 05-06-018551

Adószám: 22850401-1-05

Bankszámlaszáma: 12052729-01657054-00100005

Képviseli: Csatlós Erzsébet (továbbiakban Szerző)

Honlap: filointerior.hu, filokonyha.blogspot.com, filofenntarthatolak.blogspot.com, 
csatloserzsebet.com és a rozsaszinpotyok.blogspot.com 
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Ügyfélszolgálat 

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához: 

• Székhely: 3532 Miskolc, Szamos u. 47.

• E-mail cím: csatlos.erzsebet.lakberendezo@gmail.com

• Telefonszám: 30-687-4389

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 5 munkanapon belül 
válaszol. 

A magyar jog kikötése 

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető 
Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A 
szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a 
magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a 
belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni 
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról, 

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.), 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvényre, 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre, 

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendeletre, 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvényre, 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre 
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- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 
és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy 
ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. 

A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar
munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni. 

Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jogi védelem megilleti a honlap 
tartalmát.

Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy 
annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a 
weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben 
a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának 
megtekintésére. A weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a 
weboldal terjesztése tekintetében változtatás nélkül, szabadon felhasználható a weboldal/honlap 
nevének és linkjének a megjelölésével.  A weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon 
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal értékesítése a Szolgáltató és a Szerző írásos hozzájárulása 
nélkül nem lehetséges.

Információk

A Szolgáltató weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul 
szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi 
tanácsadásnak, azt a Szolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon 
található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor 
megváltoztassa.

Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.
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A weboldal használata

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, 
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak 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 regisztrációhoz kötött weboldal használata

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött 
szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A 
regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez a Szolgáltató által 
szolgáltatott extra tartalmak eléréséhez. Az extra tartalmak elérése a Szolgáltató által egyedileg 
engedélyezett jogosultsági szintek által biztosított.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi 
rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött
weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói
fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek 
történő átengedése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos. A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a 
felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott 
esetleges károkért. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak 
illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett 
kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen 
hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Szolgáltató-t haladéktalanul értesíteni. A 
felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő 
jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni. a Szolgáltató 
naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt 
eseményeket.
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Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy 
hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási 
lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása 
alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem 
vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett 
információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja 
átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, 
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató weboldalai kapcsolódnak, 
vagy amelyekre hivatkoznak. a Szolgáltató továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási 
és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a 
szükséges jogi lépéseket.

A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a
weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Miskolc, 2022.07.01.

FILO Interior Bt.
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