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Tartalmi irányelvek  
(Dátum: 2017. 03. 31.)  

  

A Ferienhaus-Liste.de funkciója az, hogy Ön az előkészített keretet tartalommal töltse meg.   

Ezek lehetnek médiumok, fotók, videók stb.  

De ezek lehetnek az Ön megnyilvánulásai szöveges formában, kommentárjai, értékelései, stb.  

  

A Ferienhaus-Liste.de csupán a platform üzemeltetője, ezért nem felel azokért a tartalmakért, 

melyeket Ön vagy mások tesznek fel. A Ferienhaus-Liste.de csak azt mutatja, amit mások 

beállítanak.  

  

Jelen tartalmi előírások az ugyancsak Önre vonatkozó Általános Üzleti Feltételek, a sütikről- és 

adatvédelemről szóló irányelv kiegészítései.  

  

Az Ön által bevitt tartalmak: fotók, kommentárok, szövegek, videók...  

  

Saját képre való jog  

  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten megjelenő ábrák érzékenysége igen eltérő, 

aminek olyan megalapozott személyes okai lehetnek, amelyekre esetleg elsőre nem is 

gondol.  

Mivel a technikai lehetőségek sokrétűek, általában globálisan hatnak és mások érdekeit is 

befolyásolhatják, ezért, kérjük, hogy tartsa be a következő előírásokat.  

De ez egyben az Ön érdeke is, mert az interneten közzé tett információk általi Harmadik Fél 

érdekeinek megsértése rendszerint előzetes figyelmeztetés nélküli és igen költséges 

figyelmeztetéseket von maga után.  

A fotók és videók éppen a nyaralóhelyen sérthetik meg érzékenyen az ábrázolt személyek 

érdekeit. Kérjük, csak azonosítható személyeket ábrázoló képeket vagy videókat mutasson 

be, de csak miután meggyőződött róla, hogy ezen személyek nyomatékosan bele is 

egyeznek ebbe.  

  

A fotók, videók mindig, a szövegek pedig szinte mindig védett termékek  

  

a) A tartalmait Önnek kell elkészíteni, lefotózni, lefilmezni vagy megfogalmazni.  

Más esetben egy olyan átfogó engedélyt kell beszereznie a szerzőtől (fotós, stb.), amely a 

másolásra, internetes közzétételre, szerkesztésre, továbbításra és allicenszelésre való jogot 

is magába foglalja.  

  

b) Az interneten, vagyis keresőkkel vagy más oldalakon, talált tartalmak csak igen ritkán 

mentesek szerzői jogtól, tehát használhatók fel tetszőleges célokra. A használati jogot 

rendszerint fizetés ellenében kell megszerezni. Ellentétes esetben  

a jogtulajdonos előzetes figyelmeztetés nélkül és bírsággal figyelmeztetheti Önt.   

  

Hirdetések és foglalás  
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A szálláshely hirdetése csak egy (1) hirdetést foglalhat magába. Ha egy  

épületben vagy épületegyüttesben további szálláshelyek találhatók, akkor minden egyes 

szálláshelyhez külön hirdetést kell létrehozni.  

  

  

Értékelések  

  

Kérjük, hogy más személyek értékelésénél legyen jóval visszafogottabb, mint a „való életben”, 

mert a tapasztalatok alapján írásos véleményeit meglepő intenzitás jellemzi, viszont ezek célja a 

láthatóság világ- és platformszinten, nem pedig a nyaralás és kritika ’világának’ összeütköztetése. 

Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy ami az Ön számára nyaralás volt vagy annak készül, az a 

bérbeadó számára szükséges bevételi forrás, így   

a bérbeadóról adott értékelésnek igen nagy jelentősége van. A szálláshely negatív értékelése 

gyakran igen személyesen érinti a bérbeadót, mert gyakran sok pénzt, energiát és pénzt fektetett a 

szálláshelybe. Ne feledje, hogy az adott ország más mentalitása miatt foghatja fel azt az országot 

nyaralóhelyént.  

  

a) Maradjon a realitás talaján, ne túlozzon, ne ironizáljon pozitív célzattal se.  

b) Nyaralóként a szálláshelyek értékelésének az Ön, szálláshelyre vonatkozó tapasztalatáról 

kell szólnia, bérbeadóként pedig koncentráljon arra, hogy milyen tapasztalata van a 

szálláshelyén megszállt nyaralóról.   

Ott nem adhat meg elérhetőségeket (linkeket, e-mailt, telefonszámot, stb.).   

c) Értékelt félként mindig van lehetősége arra, hogy röviden és objektíven állást foglaljon a 

kapott értékeléssel kapcsolatban, amelynek másrészről az értékelésekkel támasztott minden 

kritériumnak meg kell felelnie.  

d) Ne használja az értékeléseket arra, hogy visszaszolgáltatásokat vagy más szolgáltatásokat 

kényszerítsen ki velük.   

e) Kérjük, ne nevezzen meg semmilyen Önök által meghatározott árat, megállapodást vagy 

hasonlókat, mert ezen megállapodások rendszerint egyediek.   

  

f) A távozás dátumától számítva hat hónapja van az értékelésre.  

  

g) A Ferienhaus-Liste.de nem módosítja az értékeléseket a felhasználó kérésére. A Ferienhaus-

Liste.de betartja a teljes értékelésre vonatkozó egyértelmű törlési kérelmeket.  

  

  

A Ferienhaus-Liste.de fenntartja magának a jogot arra, hogy törölje azokat a tartalmakat, melyek 

illetlenek, obszcének, rasszisták, uszítók, becsmérlők, nem objektívek vagy egyéb módon nem 

odaillőek vagy büntetőjogilag relevánsak.   

  

Amennyiben Harmadik Fél szerzői jogi-, versenyjogi- vagy személyi jogi okokból nyilvánvalóan 

nem visszaélésből fakadó törlési igényeket küld a Ferienhaus-Liste.de számára, akkor a Ferienhaus-

Liste.de zárolja ezen tartalmakat. Saját belátás alapján a FerienhausListe.de teljes mértékben is 
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törölheti a megfelelő tartalmakat ilyen esetben, ha jogi okok miatt ez tanácsosnak tűnik (szerzői 

jogi viták és hasonlók).   

  

  

A Ferienhaus-Liste.de-re való jogcím átruházás  

  

Azzal, hogy Ön médiumokat, szövegeket és elsősorban az értékeléseit elküldi a Ferienhaus-Liste.de 

számára, akkor ezen tartalmak globális közzétételére, sokszorosítására, szerkesztésére és 

továbbítására vonatkozó joggal ruházza fel a Ferienhaus-Liste.de portált. Arra jogosítja fel a 

Ferienhaus-Liste.de-t, hogy ezen jogokat Harmadik Fél részére továbbadja, például azért, hogy a 

hirdetések tartalma harmadik oldalakon, például közösségi hálózatokon is lehívhatók legyenek.  


