Moderálási szabályzat
A Sopron Média Facebook oldala moderált.
A moderálás az alábbi alapelvek alapján működik, melyek kötelezően betartandók a
Felhasználó részéről. A moderálás célja a társadalmilag szélesebb körben elfogadott hangvételű
tartalom biztosítása az oldalon.
A moderálást az alábbi alapelvek alapján az oldal Adminisztrátorai végzik.
A moderátor feladata a fórum megfelelő működésének és funkciójának biztosítása. A
moderátorok előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik és kezelik a felhasználók által
felvitt tartalmakat. A moderátor dönti el, hogy mely tartalom, illetve annak mely részei szegik
meg az alapelveket.
Az alább felsorolt esetek fennállása esetén az egész bejegyzés törlésre kerülhet, a moderátorok
szubjektív értékítélete alapján.
A társaság beszélgetését megzavaró felhasználók ellen a moderátorok az alábbi
esetekben lépnek fel:


Nagybetűs írásmód, a CAPS LOCK tartós használata.



Egymás után több soron keresztül ugyanannak az üzenetnek a beírása, más néven
floodolás.



Telefonszám, IP cím, e-mail cím, illegális FTP szerver, konkurens fórum szolgáltatás
címe, valamint webcím, sem névben, sem hozzászólásban nem lehet.



Káromkodás, csúnya szavak használata, alapvető beszélgetési normák be nem tartása.



Minden egyéb olyan szöveg beírása tiltott, ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a
hozzászólók többségének ízlését durván sérti.

Szabályok:
Nem helyezhet el olyan információkat, melyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.


Ne hozzon létre törvények megsértésére buzdító tartalmat.



Ne sértse más felhasználó, vagy más ember személyiségi jogait.



Nem lehet nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve
a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is. A nem nyereségérdekelt
kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.



Minden egyes leírt szó olyan, mintha az életben beszéd formájában hangozna el egy
nagyobb társaságban, így erre fokozottan ügyelni kell.

Bűncselekmények: (internetes fórumokon is)
Az 1978. évi IV. tv. (Btk.) alapján


Rágalmazás (179 §): aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít,
vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ – minősített eset a
nagy nyilvánosság előtt történő rágalmazás;



Becsületsértés (180§): az előzőeken túl a sértett munkakörének ellátásával,
közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben a
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becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy ilyen jellegű cselekményt követ
el;


Kegyeletsértés (181§): aki halottat vagy emlékét az előzőekben említett módon
meggyalázza;



Közösség elleni izgatás (269§): aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, valamely
nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre
uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő;



Nemzeti jelkép megsértése (269/A§): aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság
himnuszát, zászlaját, vagy címerét sértő, lealacsonyító kifejezést használ, vagy más
ilyen cselekményt követ el;



Rémhírterjesztés (270§): aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt, vagy való
tényt olyan módon elferdítve állít, vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom
megzavarására;

Amennyiben a fentiekben tiltott tartalom kerülne fel az oldalra, azt a moderátorok
azonnali hatállyal törölhetik.
A Felhasználó letiltása
Az a Felhasználó, aki hozzászólásaival, feltöltött tartalmaival több alkalommal is a Moderálási
alapelvekben foglalt tartalmakat tesz nyilvánossá, letiltható.
A moderátor által egyszer már eltávolított tartalom újbóli visszahelyezése szintén letiltással jár.
A felelősség kizárása
A moderálás során eltávolított tartalmakért, az eltávolításból eredő esetleges károkért vagy az
eltávolítás elmaradásáért a Sopron Média semmilyen felelősséget nem vállal!
A moderálási alapelvek változtatásának jogát tetszőleges időpontban, előzetes bejelentés nélkül
fenntartjuk, ezért hasznos azt gyakran meglátogatni.
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