Levelezőlista használatának szabályai
(Moderálási szabályzat – “Netikett”)
-

-

-

-

Az internetes levelezőlista (továbbiakban: lista) célja fórumot biztosítani
az Ága–Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének (továbbiakban:
Egyesület) tagjai számára. A lista zárt, azon csak az Egyesület tagjai
regisztrálhatnak, családonként maximum két e‐mail címmel, minden e‐
mail címhez külön felhasználónevet megadva.
A listán bármely tartalom nyilvánosságra kerülhet, amelynek
megjelenítése nem ütközik a magyar jogszabályokba, vagy moderálási
elveinkbe.
A listán megjelenő minden eredeti tartalom a beküldő szellemi tulajdona.
Annak továbbküldése a listán kívül, vagy egyéb felhasználása, csak az ő
beleegyezésével engedélyezett.
A listán regisztrált minden felhasználó önállóan felelős az általa közölt
tartalomért.
Az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal a listán közzétett
tartalmakért.
A nyereségorientált terméket, vagy szolgáltatást hirdető tartalmat csak
előzetes jóváhagyás után, a moderátor töltheti fel.
A hálózatépítő tevékenység a listán semmilyen formában nem
megengedett.
Eladásra szánt dolgok hirdetése családonként heti egy alkalommal, egy
email‐ben összefogva engedélyezett.
A listáról leiratkozni a moderátorhoz írt levéllel lehet.

A moderátor az e Szabályzatot sértő, alábbi jellegű tartalmak nyilvánosságát
megszüntetheti:
- Az általánosan elfogadott normákba ütköző bejegyzéseket.
- Hatályos jogszabályba ütköző („jogsértő”) tartalmat.
- Az Egyesület céljaitól idegen bejegyzéseket.
- Valós személyes adatokat (például: lakhely, munkahely, stb.) közlő, vagy
egyéb személyiségi jogokat sértő cselekményt megvalósító tartalmakat.
(Kivételt képez, ha a felhasználó saját személyes adatait önként teszi
közzé.)
- Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemű, durva, kirívóan és
indokolatlanul
közönséges,
illetve
szándékosan
zavaró
megnyilvánulásokat, amelyek akadályozzák, zavarják, vagy veszélyeztetik
a kulturált párbeszédet, vitát.
- A jó ízlést sértő, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre alkalmas témájú
bejegyzést, illetve az ilyen témájú weboldalakra mutató hivatkozást
tartalmazó bejegyzéseket.
- Másokat, különösen az egyes felhasználókat sértő, lejárató véleményeket
(pl. személyeskedést) tartalmazó hozzászólásokat különösen, amelyek az
Egyesület valamely tagjának kirekesztésére irányulnak.
- Más tagokat vallási, etnikai, világnézeti, vagy egyéb szempontból sértő
tartalmakat.
- Politikai pártokat, vagy politikusokat támogató, minősítő, vagy sértő
tartalmakat.

-

A nyereségorientált terméket, vagy szolgáltatást jóváhagyás nélkül
hirdető tartalmakat.
A duplázást, adat többszörözést.
Azon bejegyzéseket, amelyek technikai vagy tartalmi szempontból
veszélyeztetik az üzemeltetést, így különösen egy másik felhasználó
(családtag) regisztrációja alatt beküldött üzeneteket, vagy a törölt
hozzászólások visszamásolását. Azonos megítélés alá esnek a listát
elárasztó, hasonló tartalmú hozzászólások.

A Moderálási Szabályzat megsértésének következményei:
-

-

-

-

A moderátor az általa észlelt vagy bejelentett, Szabályzatot sértő
tartalmakat megszünteti.
Amennyiben egy felhasználó ismételten megsérti a Szabályzatot, csak a
moderátor előzetes ellenőrzésével írhat a listára. Az ilyen korlátozás
legkisebb mértéke 1 hét, leghosszabb időtartama 2 hónap.
Amennyiben egy felhasználó sorozatosan, súlyosan megsérti a
Szabályzatot és megelőzően jogosultságát már legalább kétszer bármely
időtartamra korlátozták, a felhasználó kitiltható a listáról.
A Szabályzat megsértése mértékének megállapítása, valamint a
jogosultság felfüggesztési idejének meghatározása a moderátor joga. A
moderátor intézkedése ellen az Egyesület elnökségénél lehet fellebbezni.
A Szabályzat többszöri, szankcionált megsértése alapja lehet fegyelmi
eljárás kezdeményezésének, ami a tagsági viszony megszüntetéséhez
vezethet.

Nyilatkozom, hogy az Ága‐Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete internetes
levelezőlistája használatának szabályait elolvastam, megértettem és elfogadom.

