PORT.hu Fórum Szabályzat
Általános rendelkezések
1.

A PORT.hu Fórumok a PORT.hu Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; a
továbbiakban: “Szolgáltató”) által fenntartott írásos ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások
(a továbbiakban együtt: „hozzászólások”) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló
felületek.

2.

A PORT.hu Fórumait a Felhasználók ingyenesen vehetik igénybe.

3.

Felhasználó lehet bárki, aki a PORT.hu Fórumok bármelyikén felhasználói fiókot hoz létre
(“Regisztráció”), és a belépéssel elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, valamint
kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette a PORT.hu adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, és
a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

4.

A PORT.hu Fórumain a Felhasználók bizonyos megkötésekkel olyan álnevet - azaz nick nevet választhatnak maguknak, amilyet szeretnének.
Ezek alól kivételt képeznek:
-

PORT, PORT.hu, moderátor, szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal,
illetve egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,
védett név, elnevezés,
kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művészvagy beceneve,
más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
obszcén vagy trágár kifejezés,
rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő
kifejezés,
burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
az üzemeltető fórumain már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

A Felhasználók köteles lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak – megbízottjainak,
moderátorainak – a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és
menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a
Szolgáltató felfüggesztheti a Felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette
lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, regisztrációját a
Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.
Névazonosság esetén a később regisztráló Felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető
toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni a nick nevén. Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül
nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult minden érintett nick jogosultságait
korlátozni; egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni; vagy minden érintett nickjét törölni.
5.

A Felhasználó a PORT.hu Fórumokat csak saját felelősségére használja. A Felhasználó felelős vagy a
felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságáért.
Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy ezen adatait más személy illetéktelenül használja,
vagy azokkal visszaél, azt haladéktalanul jelezze a Szolgáltató részére a moderator@port.hu e-mai
címre küldött üzenettel.

6.

A PORT.hu Fórumokon közzétett tartalmak megjelenítése kapcsán a Szolgáltató a Felhasználók
részére tárhelyszolgáltatást biztosít. A PORT.hu Fórumokon megjelenő tartalmak nem minősülnek
szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató alapesetben nem felel a Felhasználók által a
PORT.hu Fórumokon elhelyezett tartalmakért.
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7.

Amennyiben bárki a PORT.hu Fórumokon jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján a
Szolgáltató felé eltávolítási kérelemmel élhet, a moderator@port.hu e-mai címre küldött üzenettel.

8.

A PORT.hu Fórumok nyilvánosak. A regisztrált Felhasználók véleményüket, meglátásaikat a jelen
Szabályzatban leírtak szerint fejthetik ki.

9.

Amennyiben egy Felhasználó – ill. nem természetes személy Felhasználó esetében a felhasználó
regisztrációjával a PORT.hu Fórumot használó természetes személy – akár az azonosítójában,
bemutatkozásában, hozzászólásaiban valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé,
tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen
vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.

A Szolgáltató nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra:
alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé
hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat az
üzemeltető archiválja, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált
felhasználó akár összes hozzászólása.

A Fórumokon közzétett tartalmakra vonatkozó általános szabályok
11.

A PORT.hu Fórumokon megjelenő tartalmakat a Felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a
felelősséget. A hozzászólások tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

12.

A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató
nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében,
és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges
káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható
érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével
törölheti.

13.

A PORT.hu Fórumokra csak olyan tartalmak lehet tölteni, amelyek nem sértik a hatályos
jogszabályokat vagy harmadik személy személyiségi vagy szerzői jogait.

14.

A PORT.hu Fórumok nem használhatók reklámtevékenység folytatására.

15.

A PORT.hu Fórumok a Felhasználó nem helyezhet el más Felhasználók számítógépét vagy a Fórum
működését befolyásoló kódot.

16.

Egy hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról.
Anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére vagy ezek
elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

17.

A Felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz
közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot
biztosítanak a Szolgáltató részére. A Szolgáltató saját belátása és érdekei szerint szabadon
rendelkezik a PORT.hu Fórumokon közzétett hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások
részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások
tárolását vagy törlését is. A Felhasználó az általa feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítja a
Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon
megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

18.

A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve
terjeszthetők és kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

19.

Ha a Felhasználó nem ért egyet valamelyik konkrét hozzászólása egyik felhasználásával, kérheti,
hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt – a kérés mérlegelése után –
lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.
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A tartalmak moderálására vonatkozó irányelvek
20.

A PORT.hu Fórumok részlegesen moderáltak. A moderátorok alapvető feladata biztosítani a
folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a PORT.hu Fórumokon közzétett
hozzászólások közül azokat, amelyek:
-

akadályozzák a PORT.hu Fórumok rendeltetésszerű használatát,
a Szolgáltató rendszerének vagy bármely Felhasználó számítógépének működését általuk nem
kívánt módon befolyásolják,
tartalma jogszabályba vagy jelen Szabályzatba ütközik.

A moderáció nem jelenti a PORT.hu Fórumokon közzétett tartalmakért való szerkesztői
felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását.
21.

PORT.hu Fórumok moderátorai jogosultak azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a jelen
Szabályzatban foglalt rendelkezések valamelyikét, eltávolítani valamint, hogy e szabályok súlyos
megszegését követően a Felhasználó regisztrációját megszüntessék.

22.

A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és az arra érkezett válaszokat), törölhetnek
témát vagy módosíthatják a topic címét, ha:
-

23.

a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű,
személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
adatvédelmi törvényeket sértő,
agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy
egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmaz,
a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos,
kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos
megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
nem a vita tárgyával vagy a téma címével összefüggő,
már meglévő hozzászólást vagy témát ismétel,
törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
valaki sérelmezi a róla nyitott topic-ot,
a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
a moderátorok technikai - JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), "kisregények"
bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"),
képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás,
ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű
használatát - vagy tartalmi - a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan
akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ún. "offtopic" hozzászólások - rombolásnak minősítik,
a szerkesztéssel, moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés,
a témához a megnyitást követő egy hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
a Szolgáltató a témának nem kíván nyilvánosságot biztosítani,
politikai állásfoglalást tartalmaznak, vagy a téma és a politikai megnyilvánulás nem azonos.

A moderátorok indoklás és értesítés nélkül korlátozhatják, letilthatják a hozzászóló Felhasználót, ha:
-

rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól
hozzá,
törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
a nick neve vagy e-mail címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport,
szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal vagy azzal közvetlenül
összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
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-

a nick-je megtévesztésig hasonlít már bejegyzett nick-re,
a nick-je obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi
hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
a nick-je jogszabályi értelemben védett név,
a nick-je más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
nincs megadva e-mail cím,
kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható, pl. az arra küldött moderátori levélre
nem érkezik válasz,
tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget,
politikai véleményt közöl.

A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap,
végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben
akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is. Újraregisztrálás más Felhasználóként egy
időleges tiltás alatt végleges kitiltáshoz vezet.
Vegyes rendelkezések
24.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak
egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

25.

A PORT.hu Fórumokon közzétett személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában
foglaltak szerint kezeli.

26.

A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket módosítsa. Az
esetleges módosításokról a Felhasználók értesítést kapnak a változtatás utáni első belépéskor.

27.

A Felhasználási feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával
kapcsolatos probléma esetén a Felhasználó a moderator@port.hu e-mail címen keresztül veheti fel
a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Budapest, 2018. december 18.
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