
Tájékoztató a fórumok használatához 
 

I. A fórumokról általánosságban 
 
A fórum a vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői által fenntartott nemzetközi, írásos-, képi-, 
információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) 
továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló - számítógépes hálózati alapon 
működő nem valósidejű archivált távközlési rendszer, melyet a jelen szabályzatban 
foglaltak szerint bárki díjmentesen használhat. Az üzemeltetők nem garantálhatják a 
fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését, továbbá nem vállalnak 
felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai jellegű probléma, valamint az egyes 
hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett kártékony programok, alkalmazások – például: 
vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb fel nem sorolt programok, alkalmazások – 
okozta közvetlen, vagy közvetett károkért. Mindazonáltal kijelentik: a lehetőségeikhez 
mérten mindent megtesznek ezek enyhítése, kiküszöbölése érdekében. 
 
II. A fórumok felhasználói 
 
1.) Bárki felhasználónak minősül, aki a http://www.vasutallomasok.hu/index.php Internet  
     címen elérhető számítógéppel közvetlenül, vagy közvetve - akár más internetes  
     oldalakon, keresőprogramok segítségével vagy épp saját dokumentumaiban található  
     hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez. 
 
2.) Regisztrált felhasználónak minősül: 
 
a.) állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül az a természetes személy, 
b.) aki bármely állam saját törvényei szerint, vagy a nemzetközi jog által elismert módon  
      jegyzett jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek  
      képviseleti joggal rendelkező tagja, munkatársa, megbízottja, (a továbbiakban  
      együtt: regisztrált felhasználó), aki a fórumok tartalmának módosítására –  
      hozzászólás közzétételére - lehetőséget kap a vasutallomsok.hu oldal üzemeltetőitől;  
      megértette és magára nézve kötelezőnek tartja a jelen Etikai szabályzatban  
      foglaltakat. 
 
3.) Érdemes megjegyezni, hogy a fórumok tartalmának megjelenítését nem minden  
      internetes böngészőprogram támogatja, továbbá a használt böngészőprogramok   
      egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom megjelenítését,   
      a felhasználó számítógépének működését, annak üzem-, és adatbiztonságát. 
 
4.) A fórumokat minden felhasználó saját, kizárólagos felelősségére használja. 
 
III. Az adatvédelemről 
 
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői – a mindenkor hatályos törvények, valamint az 
adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőlük telhetőt 
megtesznek a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. 
 
5.) Minden regisztrált felhasználó legalább három legfeljebb harminc karakter hosszúságú  
     felhasználói azonosítót választhat magának, az alább felsoroltakon kívül: 
a.) védett név, elnevezés, 
b.) kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve,   
     annak művész- vagy beceneve, 
c.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés, 
d.) obszcén vagy trágár kifejezés, 
e.) mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó és/vagy   



     sértő bármely nyelvű kifejezés, 
f.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés, 
g.) a fórumokon már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító felhasználói   
     azonosító, 
 
6.) Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét. Jogi személy,  
      jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott  
      elnevezését, rövidített elnevezését felhasználói azonosítóként, ha az nem ütközik az  
      5.) a-g.) pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a   
      vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői által kijelölt munkatársaknak – azok  
      megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését.  
      Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak  
      tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára az üzemeltető felfüggesztheti az ily módon  
      regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést az érintett nem   
      tette lehetővé, megpróbálta megakadályozni vagy nem tudta bizonyítani a  
      névhasználati jogosultságát, felhasználói azonosítóját az üzemeltető indoklás nélkül  
      törli.  
 
a.) Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető  
     megkülönböztető toldalékot, jelet alkalmazni azonosítóján vagy más felhasználói  
     azonosítót választani. 
 
Vitás esetekben a vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői jogosultak: 
ba.) minden érintett közlési lehetőségeit felfüggeszteni, 
bb.) egy- vagy több érintett felhasználói azonosítóját átnevezni közlési lehetőségeik  
       fenntartása mellett, 
bc.) minden érintett azonosítóját indoklás nélkül törölni. 
 
7.) Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár felhasználói azonosítójában, akár  
      hozzászólásaiban -, valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé a  
      vasutallomasok.hu oldal fórumain, tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető,  
      tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a          
      vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget. 
 

Adatvédelmi irányelvek 
 
V. A moderáció 
 
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői, valamint a fórumok moderátorai gyakorolják azt a 
jogukat, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a 8. pontban foglaltak, vagy 
a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén az üzemeltetők és a 
moderátorok gyakorolják azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően  
a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.  
 
A vasutallomasok.hu oldal valamennyi fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket 
az üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában, térítésmentesen végzik. Alapvető 
feladatuk biztosítani az oldal folyamatos működését Ennek érdekében törlik a fórumokon 
közzétett hozzászólások közül azokat amelyek: 
- akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát, 
- üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk  
  nem kívánt módon befolyásolják, 
- tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik. 
 
A moderátorok tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen 
törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik. Különösen igaz ez a 



helyesírási hibáktól hemzsegő, az írásjeleket nem vagy azokat rosszul használó, 
értelmetlen rövidítéseket tartalmazó, a hétköznapi érintkezési normákat, udvariasságot, 
az egymás iránti tisztelet igényét figyelmen kívül hagyó hozzászólásokra. Amennyiben azt 
szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról elektronikus levélben 
tájékoztatják a felhasználókat. A hozzászólások az egyes fórumokon időben csökkenő 
sorrendben olvashatók egymás alatt. Hozzászólást küldeni egy állomáshoz, 
megállóhelyhez, stb. (a továbbiakban együtt: állomás) az állomás saját oldalán is lehet.  
A hozzászólás mellett lehetősége van a felhasználónak saját maga által készített 
fényképet, egyéb más képi információt (a továbbiakban együtt: kép) feltölteni az adott 
állomáshoz. Amennyiben nem saját készítésű a feltölteni kívánt kép, úgy minden esetben 
kérjük a későbbi szerzői jogi és egyéb adatvédelmi problémák elkerülése érdekében a 
forrás egyértelmű, utólag is ellenőrizhető megnevezését. A folyamatosság és olvashatóság 
megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok, az 
azokat megelőző esetleges kérdések is törlésre kerülnek.  
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői és a moderátorok kevesen vannak, így egyikük 
sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan 
bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint nem illik a vasutallomasok.hu oldal 
szellemiségéhez jelezze azt elektronikus levélben.  
 
8.) Hozzászólások törlése 
 
a.) Jogsértő hozzászólások. 
 
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos 
magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő 
felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz. 
 
Jogszabályi melléklet 
 
b.) Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely,  
     munkahely, beosztás stb.) tartalmazó hozzászólások. 
 
Kivételt képeznek azon esetek, amikor a vasutallomasok.hu oldal fórumain az érintett 
regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra a saját személyére vonatkozó 
adatait, akár úgy, hogy saját nevét használja felhasználói azonosítóként, akár a 
felhasználói azonosítója mellett automatikusan megjelenő elektronikus levélcím 
formájában. Azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti 
közlés adattartalmán. 
 
c.) Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások. 
 
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a vasutallomasok.hu 
oldal üzemeltetői és a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma 
jellegének függvényében. 
 
d.) A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetőivel, a moderátorokkal, a szerkesztéssel,  
     a moderálással foglalkozó, az egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató,   
     vagy egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított  
     véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások kivétel nélkül.  
 
 
 
e.) A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas,  
     valamint az ilyen témájú internetes oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazó  
     hozzászólások. 



 
 
Amennyiben egy regisztrált felhasználó közszereplő, vele szemben a véleménynyilvánítás 
szabadsága tágabban értelmezhető. 
 
Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzájuk 
köthető hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú, nem tehető. Ha egy regisztrált 
felhasználó sérelmezi a róla írottakat, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként 
nem ütközik jelen Etikai szabályzatba. 
 
g.) Témaromboló hozzászólások 
 
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését 
akadályozó vagy lényegesen lassító hivatkozások ("linkek"), képek, elrontott és/vagy 
hiányos kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan 
beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza 
annak rendeltetésszerű használatát (Például szöveg nélküli hozzászólások, stb.). 
 
Tartalmi rombolás: a kulturált társalgást, véleménynyilvánítást feltűnően, szándékosan 
akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólások. 
 
Ismétlés: ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása 
mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha egy regisztrált 
felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal 
helyez el. 
 
Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása. 
 
9. Letiltások 
 
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői és a moderátorok hosszú évek tapasztalati alapján 
meggyőződéssel vallják, hogy a fórumok felhasználóinak elsöprő többsége önként betartja 
az írott és íratlan szabályokat, mindazonáltal szükségesnek tartják leszögezni, hogy a  
jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó 
felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás a fórumra vonatkozóan lehet ideiglenes 
vagy végleges.  
 
Több fórumot érintő, kirívóan súlyos esetben a vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői 
és/vagy a moderátorok az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes fórumra 
vonatkozóan az összes – addig közzétett – hozzászólásának egyidejű törlésével együtt is. 
 
Olyan felhasználói azonosító használata, amely köthető egy tiltás alatt lévő másik 
felhasználói névhez, ugyancsak a mondott felhasználói azonosító azonnali, végleges 
tiltását vonhatja maga után. 
 
10. A regisztrált felhasználók törlése 
 
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői nem törölnek egyetlen felhasználói azonosítót sem. 
Amennyiben egy regisztrált felhasználó nem kíván a továbbiakban a vasutallomasok.hu 
oldal fórumain megnyilatkozni erre bármikor lehetősége van. Ebben az esetben azonban 
minden, a felhasználó által korábban tett fórumbejegyzés, feltöltött kép, egyéb tartalom, 
változatlan formában továbbra is elérhető marad a vasutallomasok.hu oldal többi 
felhasználója számára. Ezen tartalmak törlésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 
ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórumok 
olvashatóságát. 



 
A törlésre vonatkozó kérés teljesítéséről kizárólag a vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői 
dönthetnek.  
 
11.) Áthelyezések, összevonások 
 
a.) Áthelyezés 
 
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői és/vagy a moderátorok azokat a 
fórumbejegyzéseket, amelyeket véleményük szerint nem az adott fórum tartalmának 
megfelelő fórumon nyitottak, áthelyezhetik a tematikailag megfelelő fórumba. 
 
b.) Összevonás 
 
A vasutallomasok.hu oldal üzemeltetői és/vagy a moderátorok azokat a 
fórumbejegyzéseket, amelyeket véleményük szerint hasonló tartalommal vagy témában 
tettek meg a felhasználók, összevonhatják.  
 
 
 


