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Jogi nyilatkozat 

Az soregimester.hu weboldalt a Sıregi Mester Kft. (2173 Kartal, kodály Zoltán  
utca 29.) (a továbbiakban üzemeltetı) mőködteti. A soregimester.hu oldalak használatának 
megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban 
meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A soregimester.hu 
weboldalának használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelıen 
történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltetı a jövıben 
módosítja, a változásokat a soregimester.hu weboldal nyitóoldalán megfelelıen közzéteszi 
és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.  

1. A soregimester.hu weboldal felhasználásának feltételei 

1.1 A soregimester.hu megjelenítésére, mőködésére és fenntartására vonatkozó 
mőszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a 
tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a 
soregimester.hu weboldalán feltüntetett, felhasznált és a soregimester.hu weboldallal 
egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és 
egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerzıdések és 
egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok 
tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az üzemeltetıt illeti.  

1.2 A soregimester.hu weboldalon elérhetı tartalom eltérı megjelölés vagy utalás 
hiányában az üzemeltetı szellemi alkotását illetve szerzıi jogvédelmet élvezı mővét képezi 
és az üzemeltetı külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó 
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag 
magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és 
közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a soregimester.hu 
weboldal felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a 
felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történı 
rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így 
többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy 
formában történı másolására, átvételére, adatbázisban történı tárolására, letölthetıvé 
tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történı hozatalára sem ellenérték fejében, sem 
anélkül.  



1.3 A soregimester.hu weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, 
másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a 
soregimester.hu weboldal  tartalmának harmadik személyek által történı saját tartalomkénti 
feltüntetéséhez) az üzemeltetı nem járul hozzá. Kivétel ez alól a soregimester.hu weboldal 
bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történı elérhetıvé tétele, mindaddig amíg a 
soregimester.hu weboldal valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelı 
weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a soregimester.hu weboldalra mutató 
link mellett jól láthatóan elhelyezi a soregimester.hu nyitóoldalára (http://www. a 
soregimester.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a "forrás: a 
soregimester.hu " megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelı mőködésérıl, 
hozzáférhetıségérıl folyamatosan gondoskodik.  

2. Felelısség a szolgáltatásért 

2.1 A soregimester.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegő és azok 
használata a felhasználó saját kockázatára és felelısségére történik. Az üzemeltetı nem 
garantálja, hogy a soregimester.hu weboldalon található funkciók zavartalanul mőködnek és 
hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a soregimester.hu 
weboldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb 
ártalmas komponenst. Az üzemeltetı nem vállal felelısséget és garanciát a soregimester.hu 
weboldalon található és ott elérhetı anyagok használatáért és a használat következményeiért, 
továbbá a soregimester.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, 
hibamentességéért vagy zavartalan mőködéséért.  

2.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 2001. évi CVIII. törvény 
(elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az üzemeltetı nem 
ellenırzi az általa hozzáférhetıvé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket 
vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.  

2.3 Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az üzemeltetı teljes mértékben 
kizárja a felelısségét a soregimester.hu weboldalon található, elérhetı és megjelenített 
(ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, 
szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a soregimester.hu weboldal 
használatából eredı vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett 
károkért. Az üzemeltetı kifejezetten nem vállal felelısséget a felhasználók által az egyes 
levelezı fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett 
hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot hogy azokat ne közölje vagy 
bármikor elızetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra az üzemeltetı által 
meghatározott szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a soregimester.hu 
weboldalon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. Az 
üzemeltetı semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes 
hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben 
keletkezett hibákért, károkért ideértve a soregimester.hu weboldalon elektronikus 
formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az 
ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértı magatartásokkal 
(ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy 
terjesztését, az üzemeltetı birtokában lévı személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb 
hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért 
kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelıs, ezért az üzemeltetı felelısségét 
kizárja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az üzemeltetı minden tıle telhetı 



segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértı cselekmények 
elkövetıi kilétének megállapításához.  

3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei 

A soregimester.hu weboldal felhasználásának feltételeit rögzítı szabályok 
megsértése esetén az üzemeltetı haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés 
által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást 
kezdeményez, és megfelelı esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben 
szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bőncselekmény gyanúja esetén feljelentést 
tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkezı hatóságot és az eljáró 
szervekkel együttmőködik.  

4. Adatvédelmi szabályok 

4.1 Elıfordulhat, hogy a soregimester.hu weboldal meghatározott részeihez való 
hozzáférést az üzemeltetı regisztrációhoz köti, melynek során az üzemeltetı a felhasználó 
személyes adatainak birtokába juthat, de a soregimester.hu weboldalon történı 
adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról 
az üzemeltetı általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol 
az adatok megadására sor került.  

4.2 A soregimester.hu weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes 
adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. 
Ezeket az adatokat az üzemeltetı kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például 
annak megállapítása céljából hogy a soregimester.hu weboldal mely részét milyen gyakran 
látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi idıt töltenek ott. Az IP-címeket az 
üzemeltetı semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó 
személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a 
naplófájlok személyes adatnak minısülnek.  

4.3 A soregimester.hu weboldal egyes részeinek letöltésekor az üzemeltetı 
kismérető, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) nem telepít a 
felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további 
látogatásainak megkönnyítése céljából.  

4.4 A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az üzemeltetıhöz 
került személyes adatok kezelése tekintetében az üzemeltetı a személyes adatok védelmérıl 
és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elıírásait 
maradéktalanul betartja. Az üzemeltetı ennek megfelelıen a felhasználó adatait kizárólag 
abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. 
Az üzemeltetı a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem 
teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára 
hozzáférhetıvé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat 
megadása kifejezetten a soregimester.hu weboldalon való nyilvános közzététel céljából 
történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának 
megszőnése vagy a felhasználó kérése esetén az üzemeltetı megsemmisíti. Ezenkívül az 
üzemeltetı bármikor kész arra hogy a felhasználónak az üzemeltetı által kezelt személyes 
adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.  

4.5 A soregimester.hu weboldal megtekintésével a felhasználó és az üzemeltetı 
távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt 
hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltetı részérıl fokozott ellenırzési és biztonsági 



követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelıen az üzemeltetı az 
adatvédelmi jog hatályos elıírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai 
szempontok szerint is biztonságosnak minısüljön. Ugyanez a soregimester.hu weboldalt 
elérhetıvé tevı szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és 
egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az üzemeltetı a felhasználó által a 
soregimester.hu weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért 
mindennemő felelısségét kizárja. Amennyiben az üzemeltetı tudomást szerez arról, hogy a 
felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértı 
módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a 
soregimester.hu weboldalon nyilvánosan hozzáférhetı vagy jogellenesen megszerzett 
személyes vagy annak nem minısülı adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt 
sértı módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat 
megszegte illetve a soregimester.hu weboldal használata során kárt okozott, az üzemeltetı 
megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti 
magatartásokat megvalósító személy jogi úton történı felelısségre vonása érdekében. Az 
üzemeltetı az ilyen esetekben minden tıle telhetı segítséget megad az eljáró hatóságoknak a 
jogsértı személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelısségre vonása 
vonatkozásában.  

 

Kartal, 2013. április 1. 

 


