MSE-fórum szabályzat

I. FELHASZNÁLÓI JOGOK
A Magyar Solymász Egyesület fóruma zártkörű, azt regisztrált felhasználók használhatják,
illetve tekinthetnek bele. A Magyar Solymász Egyesület fenntartja magának a jogot hogy
egyes témákhoz történő hozzáférést kizárólag a Magyar Solymász Egyesülettel tagi (rendes,
örökös, pártoló, tagjelölt) viszonyban lévő személyek számára tartsa fenn.
A regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a fórummoderálási
alapelvekben szabályozott módon tehetik közzé.
Aki regisztrálja magát, az a fórum felhasználójaként, elfogadja és tudomásul veszi a jelen
moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat, feltételeket.
A Magyar Solymász Egyesület fórumának szolgáltatását a felhasználók ingyenesen, saját
felelősségükre veszik igénybe.
II. ADATVÉDELEM
A regisztrációhoz a valós név, e-mail cím, lakcím és telefonszám szükséges. A
regisztrációhoz megadott adatok a felhasználónév kivételével a fórum látogatói előtt
titkosítottak. Valótlan adat megadása a regisztráció azonnali megszüntetését vonja maga után
és a felhasználó kitiltását IP cím alapján. A Magyar Solymász Egyesület adminisztrátora az
adatok valódiságát ellenőrizheti.
III. HOZZÁSZÓLÁSOK
A Magyar Solymász Egyesület - saját belátása és érdekei szerint - szabadon rendelkezik a
fórumon közzétett hozzászólásokkal. Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a
hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi jellegű követelése nem származhat ebből.
A hozzászólások tartalmáért a Magyar Solymász Egyesület semmilyen felelősséget nem
vállal, ha azonban saját vagy más jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, valamint kifejezéseit
obszcénnak minősíti, akkor az adott hozzászólást indokolás nélkül törölheti.
Különösen indokolt esetben a moderátor törölheti egy felhasználó valamennyi hozzászólását sőt, magát a felhasználót is -, erről a moderátor dönt. Ezért kérjük, hogy a hozzászólás
közzététele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje, hogy mit,
milyen formában ír le.
IV. MODERÁLÁS
A Magyar Solymász Egyesület fóruma moderált. A moderátor feladata, hogy lehetőségeihez
mérten biztosítsa a normális beszélgetést.
Ha valamelyik felhasználónk olyan bejegyzést talál, amely megítélése szerint jelen moderálási
alapelv valamelyik pontjába ütközik - akadályozza a kulturált társalgást -, jelezze ezt a

moderátornak. (e-mail:solymaszat@solymaszat.hu) A moderátor saját belátása szerint
döntheti el, hogy mely - az alábbi alapelveknek nem megfelelő – hozzászólásokat távolítja el
az oldalról!

1. Egyes hozzászólások, illetve teljes témák törlése
Törlésre kerülnek - minden egyéb figyelmeztetés nélkül - az alábbi esetekben
közzétett hozzászólások.
1.1. Jogsértõ hozzászólások Jogsértő minden olyan hozzászólás amely a
közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre
vagy egyéb jogsértésre történõ felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz.
1.2. Névhamisítás vagy egy nevet sértő, azt lejárató hozzászólás
1.3. Szándékos károkozás
Szándékosnak minősül minden technikai és tartalmi jellegû károkozás, illetve egy-egy
téma egyértelmű megismétlése. • Technikai rombolás: minden olyan beavatkozás, ami
megváltoztatja a fórum méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak
rendeltetésszerű használatát (pl. szöveg nélküli hozzászólások).
• Tartalmi rombolás:
- a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
agresszív vagy témán kívüli (off-topic) hozzá- és beszólások, obszcén kifejezések,
- a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, a természeti, történelmi,
tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási
meggyőződést sértő hozzászólások,
- politikai agressziót tartalmazó szöveg,
- valamint minden olyan hozzászólás, mely népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek,
korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában.
---Ismétlés: ha valaki egy hozzászólást több alkalommal helyez el, és azt a moderátor
indokolatlannak találja, akkor azokból egy, több, avagy minden hozzászólást belátása
szerint töröl.
1.4. A jó ízlést sértő, alpári, vagy fenyegető hangnemet tartalmazó, gyűlöletkeltésre,
megfélemlítésre irányuló hozzászólások, és az ilyen témájú web-oldalakra mutató
linkek.
1.5. Személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sértő bejegyzés Bárki valós,
személyes adatának (pl. név, lakhely, munkahely, beosztás) engedély nélküli
közzététele - feltéve, hogy az érintett azokat (például itt a fórumon) nem saját maga
hozta nyilvánosságra. Ez utóbbi esetben a hozzászólónak (ti. aki a személyes adatokat

közzé kívánja tenni) hivatkoznia kell az érintett felhasználó azon hozzászólására, ahol
saját személyes adatait közzétette
1.6. Reklámok, vásárlásra ösztönző termékismertetők, apróhirdetések.
1.7. A moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból idéző
bejegyzések, esetleg az azt kritizáló, sértő megjegyzés.
1.8. A hozzászólások szövege tükrözze a magyar solymászat szakmai nyelvezetét,
kerüljük a becézgető, és az interneten egyéb fórumokon használatos sajátos internet
szleng kifejezéseinek használatát. Mivel a fórum hozzászólások részei a vadászati
közéletnek, és a hazai honlapok mindegyike célul tűzte ki a solymászati kultúra
hagyományainak őrzését, az ismeretterjesztést, a fentieknek megfelelő nyelvezetet
használó felhasználókat elsőként figyelmeztetjük a fórum nyilvánosságán keresztül,
ismétlődő esetekben a hozzászólásokat elõzetes figyelmeztetés nélkül kitöröljük.
1.9. A moderálási alapelvek elfogadásával látogatható a site. Így a Magyar Solymász
Egyesület rendelkezik az összes hozzászólás fölött.
2. Korlátozások, kitiltások
Minden olyan felhasználó jogait korlátozzuk, aki nem a moderálási alapelveknek
megfelelően jár el.
2.1. A felhasználók hozzászólásait - minden egyéb figyelmeztetés nélkül - a 1.1.-1.8.
pontoknak megfelelően töröljük.
2.2. A jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan és ismétlődően akadályozó
felhasználók esetében - egyszeri figyelmeztetés után - az illető összes addig közzétett
hozzászólását töröljük.
2.3. A fent említett magatartás kirívóan durva esetben - azaz a jelen alapelvek
többszörös megsértése esetén - az illető kitiltását vonja maga után!
A kitiltás az adott felhasználó azonosítójának (nevének, és jelszavának), illetve
minden addigi tevékenységének törlését jelenti. Ezek után az illető - új azonosítókkal ismét regisztrálhat (azaz kezdhet "tiszta lappal"), ha azonban magatartása nem
változik, IP-címe alapján véglegesen kitiltjuk - azaz a későbbiekben semmilyen
módon nem regisztrálhat a Magyar Solymász Egyesület fórumán. Mind az összes
hozzászólás törlése, mind a kitiltás, illetve a végleges kitiltás elõtt a felhasználót privát
üzenetben /e-mail-ben/ figyelmeztetjük. Amennyiben az illetõ a magatartásán nem
változtat, vagy a figyelmeztetésre durván reagál, a kitiltást végrehajtjuk. Amennyiben
nem beazonosítható a hozzászólás írója, a moderátornak indoklás nélkül joga van a
törléshez!

A kitiltás az adott felhasználó azonosítójának (nevének, és jelszavának), illetve minden addigi
tevékenységének törlését jelenti. Ezek után az illető - új azonosítókkal - ismét regisztrálhat
(azaz kezdhet "tiszta lappal"), ha azonban magatartása nem változik, IP-címe alapján

véglegesen kitiltjuk - azaz a későbbiekben semmilyen módon nem regisztrálhat a Magyar
Solymász Egyesület fórumán.
Mind az összes hozzászólás törlése, mind a kitiltás, illetve a végleges kitiltás előtt a
felhasználót privát üzenetben /e-mail-ben/ figyelmeztetjük. Amennyiben az illető a
magatartásán nem változtat, vagy a figyelmeztetésre durván reagál, a kitiltást végrehajtjuk.

Magyar Solymász Egyesület, Szerkesztő
Jelen moderálási alapelveket a fórumon történő regisztrációmmal elfogadom, azokat magamra
nézve kötelezőnek ismerem el.

