ÉRTESÍTÉS
Jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról
(Tárhelyszolgáltató részére)
1.Jogosult neve:
2.Jogosult
székhelye/lakcíme:
3. Jogosult telefonszáma:
4. Jogosult e‐mail címe:
5. A jogsértő tartalmú
információ
azonosításához szükséges
adatok:

6. A sérelem tárgya és a
jogsértést valószínűsítő
tények megjelölése:

Kelt:
Aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
Aláírás

Aláírás

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Kitöltési Útmutató és Segédlet

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán,
audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló
törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett
információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: Jogosult),
teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a tárhelyszolgáltatót,
keresőszolgáltatót illetve a gyorsítótároló-szolgáltatót (továbbiakban: Szolgáltató) a jogát sértő tartalmú információ
eltávolítására.
Az értesítésnek valamennyi – a fenti rovatokban megjelölt – adatot tartalmaznia kell. Az értesítés csak akkor jár a
fenti joghatással, ha az valamennyi formai és tartalmi előírásnak megfelel. A Szolgáltatónak az értesítésben
megjelölt jogsértő információhoz (továbbiakban: Információ) való közvetlen hozzáférése nem minden esetben
lehetséges, azonban az Információ pontos azonosításához szükséges adatok hiányában ennek lehetősége jelentősen
tovább csökken.
Amennyiben a Jogosult meghatalmazottja útján jár el, úgy az értesítéshez a fenti értesítési-eltávolítási eljárásban való
képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl. az okiratot két tanú által tanúsítva) vagy
közokiratba (pl. közjegyző által hitelesített) foglalt meghatalmazást is csatolni kell.
Az értesítés átvételétől számított 12 órán belül a Szolgáltató – amellett, hogy a Jogosult jogát sértő Információt
biztosító igénybe vevőt (továbbiakban: Igénybe vevő) 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja – köteles intézkedni
az értesítésben megjelölt Információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az Információ eltávolítása iránt, és
feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt. A Szolgáltató köteles
megtagadni az ilyen intézkedést, ha ugyanazon Információ vonatkozásában ugyanazon jogosult vagy a jogosult
meghatalmazottja értesítése alapján már eljárt, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy
hatóság rendelte el.
Amennyiben az Igénybe vevő a jogsértést elismeri vagy 8 napon belül nem terjeszt elő kifogást, úgy az eltávolítás
(illetve a hozzáférés nem biztosításának) hatálya fennmarad. Amennyiben az Igénybe vevő kifogással él az
eltávolítással szemben, úgy a Szolgáltató köteles az Információt újra hozzáférhetővé tenni, a kifogás Jogosult részére
való megküldésével párhuzamosan. Ebben az esetben a Jogosult – tekintettel arra, hogy a részére továbbított
kifogásból megismerte az igénybe vevő adatait – rendőrségi vagy bírósági eljárás kezdeményezésével védheti meg
vélt vagy valós jogait.
Ha a Jogosult a kifogás és az arról szóló értesítés átvételétől számított 10 munkanapon belül – az értesítés szerinti
jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó –
kereset vagy fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása útján érvényesíti vagy büntetőfeljelentést tesz, úgy a
szolgáltató a bíróság erre vonatkozó, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12
órán belül a az Információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítja, illetve az Információt ismételten eltávolítja.
A szolgáltató intézkedéséről a bírósági határozat másolatának megküldésével az érintett igénybe vevőt az intézkedés
megtételétől számított 1 munkanapon belül értesíti. Az ilyen eljárásban hozott érdemi határozatokról a Jogosult
köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

