Felhasználási Feltételek
1. A Szolgáltató
A sosinet.hu oldal üzemeltetője a Független Újságírók Alapítványa (a továbbiakban
Szolgáltató). A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett alapítvány (székhely: 1088 Budapest,
Vas utca 6. képviseli: Móricz Ilona, e-mail: sosinet1/kukac/gmail.com Telefon: 36-1-3175448).
A szolgáltatás használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi
Felhasználási Feltételeket.
Jelen Felhasználási Feltételek jelentik az Ön (továbbiakban Felhasználó) és a Szolgáltató
között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak szolgáltatások használatára
vonatkozóan. A Szolgáltatóval szemben bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció
magyar nyelven történhet.
2. A Szolgáltatás
A Szolgáltató tartalomszolgáltatást végez.
A Szolgáltató ingyenes hozzáférhető tartalomszolgáltatást végez, ennek keretén belül saját
szerkesztett tartalmat tesz közzé, írott, képi- és hanganyag formájában. A Szolgáltatónak a
jelen pontban meghatározott szolgáltatása információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásnak minősül. A sosinet.hu a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. § 6. pontja alapján sajtótermék.
3. A szolgáltatások igénybevétele
Bárki regisztráció nélkül látogathatja a honlapot, kereshet a honlapon.
Az adatkezelésre vonatkozóan, kérjük tekintse meg az Adatvédelmi tájékoztatót.
4. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése
A sosinet.hu honlap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó a
Felhasználási Feltételeket elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor indokolás
nélkül megszüntetni illetve felfüggeszteni. A Szolgáltató kizár bármilyen, a szolgáltatás
felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből eredő felelősséget.
5. Tartalomszolgáltatás
A sosinet.hu honlap - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeit, zenei
betéteket, struktúráját, működését biztosító adatbázisát, tartalmát, hírlevelet, stb. - szerzői
jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató Creative Commons 2.5 licensz alá helyezte a honlap
szerzői jogilag védett tartalmát. Eszerint a szerzői jog által védett művek szabadon átvehetőek
és többszörözhetőek úgy, ha a felhasználó a sosinet.hu-t forrásként, a sosinet.hu-ra mutató
linkkel feltünteti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a honlap tartalmának és bármely

elemének megváltoztatását, átdolgozását vagy értékesítését, kereskedelmi céllal történő
adatbázisba való mentését vagy továbbítását.
Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott
kárért felhasználó közvetlenül felel.
A felhasználási jogokkal kapcsolatban írjon e-mailt a sosinet1/kukac/gmail.com e-mail címre.
A Szolgáltató törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, pontos
és hiteles információk közlésére, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget
nem vállal.
A Szolgáltató a honlapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a
tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen
eltávolítani.
6. Linkek és Reklámok
A sosinet.hu honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek, egyes esetekben más
tartalomszolgáltatók honlapjaira mutat. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint
tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A bannerek hirdetésnek minősülnek. A Szolgáltató a hirdetés közzétevőjének minősül.
9. A Szolgáltató felelősségének korlátozása
A felhasználó a Szolgáltató honlapját saját felelősségére használja.
A Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az
ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi,
hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Szolgáltató székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem
sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi
Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.
10. Értesítések
A Szolgáltató az Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban
bekövetkezett változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti.
Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor a
sosinet1/kukac/gmail.com e-mail címre írjon levelet, illetve postai úton a székhelyre küldje
azt.
Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük a sosinet1/kukac/gmail.com e-mail címre
írjon.
11. Az Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

A felhasználók kötelesek az Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót időről
időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató
esetén megjelenik az „új” felirat, annak hatályba lépését megelőző öt napon belül.
Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szolgáltató az érvényes Felhasználási Feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.

12. Vonatkozó jogszabályok
A Szolgáltató működésére a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
szóló 2010. évi CIV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a
Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási Feltételek 2010. február 1. napjától visszavonásig érvényesek.

