
Moderációs Szabályzat 

 

 

A SZÓVÁLTÁS menüpont (továbbiakban: fórum) minden kedves Látogatónak lehetőséget 

nyújt arra, hogy szabadon kifejthesse véleményét a szerző honlapján található tartalmakról, 

megjegyzéseket, javaslatokat tegyen, már folyamatban lévő beszélgetésekbe becsatlakozzon 

vagy akár saját maga kezdeményezzen beszélgetést egy új témában (a továbbiakban: 

hozzászólás), a Moderációs Szabályzatban foglalt előírások betartása mellett. 

 

A fórumhoz csatlakozás előzetes regisztrációhoz kötött (aktív tag). 

Felhasználónévként javasolt a saját személyes név, vagy esetleg jól beazonosítható és 

közismert becenév és más gyakorlatban használt alternatív megnevezés (pl. művésznév) 

megadása. A kapcsolattartás személyességét külön fokozza a saját jól kivehető profilkép 

feltöltése is. 

 

A fórum külön regisztráció nélkül, Vendégként is látogatható. A Vendég megismerheti az 

egyes témák tartalmát, azonban azokhoz hozzászólni nem tud, és új témákat sem 

kezdeményezhet. 

 

A hozzászólás kizárólag a hozzászóló véleményét tartalmazza, és felelősséggel is ő tartozik az 

abban foglaltakért. A honlap üzemeltetője elhárít minden felelősséget, amely a 

hozzászólásokból eredeztethető vagy azokkal összefüggésbe hozható, beleértve azokat a 

törekvéseket is, amelyek azokat az ő véleményével vagy meggyőződésével szándékoznak 

összefüggésbe hozni.  

 

A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a hátrányos jogkövetkezmények alól. 

 

Moderációs alapelvek: 

 

- Tilos minden olyan hozzászólás, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy azok 

megsértésre buzdít. 

 

- Tilos bármilyen etnikai, faji és vallási vagy egyéb kisebbséget valamint bármely felekezetet 

sértő, becsmérlő vagy egyébként bárki más ellen gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentés, 

nemzeteket, nemzeti jelképet sértő vagy gyalázó, illetve tiltott jelképeket tartalmazó 

hozzászólás. 

 

- Tilos minden rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő vagy közveszéllyel 

fenyegető hozzászólás. 

 

-  A hozzászólásban mások személyes adatai csak az érintett hozzájárulásával közölhetők. 

 

- A hozzászólások nem tartalmazhatnak nyílt vagy bújtatott reklámtevékenységet. 

 

- A hozzászólások során kerülendő minden direkt pártpolitizálás, különösen a politikai 

agitáció bármely formája. 

 

- A hozzászólás hangneme nem lehet durva, gyalázkodó és öncélúan trágár. Hogy mi tartozik 

ebbe a körbe, az mérlegelés kérdése, amelynek eldöntése a moderátor kizárólagos hatásköre.  

 



 

- Kerülendő minden személyeskedő, csak az öncélú vita kedvéért közzétett és a kulturált 

kommunikációt egyéb módon elnehezítő hozzászólás. Ezek elbírálása ugyancsak a moderátor 

hatáskörébe tartozik. 

 

- Nem megengedett hosszú szövegek céltalan és kellő indok nélküli vagy ugyanazon szöveg 

többszöri bemásolása (floodolás). 

 

- Tilos a moderátor által törölt szöveg teljes egészének vagy részletének újbóli közlése. 

 

- Tiltott minden kifejezetten témaromboló (offtopic) bejegyzés, amely szándékoltan nem 

kapcsolódik az adott témához. 

 

Moderáció: 

 

- A Moderációs Szabályzat enyhébb fokú megsértése figyelmeztetést vonhat maga után. 

Az előírások ismételt vagy súlyos megsértése esetén a hozzászóló hozzászólását a moderátor 

részben vagy egészben törölheti. 

 

- Indokolt esetben az aktív tag korábbi hozzászólásait visszamenőleg is törölheti a moderátor. 

 

- Amennyiben a moderátor úgy látja, hogy a tag jelenléte a fórumon a fórum céljaival 

ellentétes, a tagot véglegesen kizárhatja a fórumból. 

Amennyiben a kitiltott személy új felhasználónévvel regisztráltatja magát, ezen az új 

felhasználónéven automatikusan is kizárható. 

 

- A moderátor abban az esetben is élhet a kitiltás lehetőségével, ha a hozzászóló ugyan a 

Moderációs Szabályzat tételes előírásait kifejezetten nem sérti meg, azonban hozzászólása 

ellentétes az oldal szellemiségével. 

 

- A megítélés körébe tartozó kérdésekben a moderátor dönt. E körben szabad belátása szerint 

jogában áll az előírásokat szigorúbban vagy megengedőbben értelmezni, ez azonban nem 

jelenthet a hozzászólók személye szerinti hátrányos különbségtételt.  

 

- A tagok saját maguk is törölhetik aktuális vagy korábbi hozzászólásaikat. Amennyiben 

ahhoz a témával kapcsolatosan már korábban érkeztek válaszok, és a téma folyamatossága 

indokolttá teszi, hogy a bejegyzés fennmaradjon, abban az esetben a hozzászóló 

felhasználóneve helyett a „Guest” megjelölés kerül a párbeszédekbe. 

- A moderátori döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az a moderátor diszkrecionális 

jogkörébe tartozik. 

 

- A moderátori eljárás ellen panasszal vagy kéréssel, esetleges kérdésekkel kizárólag 

magánlevél formájában lehet fordulni a nemespferenc@gmail.com e-mail címre.  

 

- A honlap üzemeltetője fenntartja jogát arra, hogy az igényeknek és a tapasztalatoknak 

megfelelően a Moderációs Szabályzat előírásait bármikor módosítsa. 

 

A Moderációs Szabályzat előírásai a kulturált véleménycserét és a kommunikációban 

közreműködő valamennyi személy jogainak és emberi méltóságának védelmét szolgálják. 
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