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Tisztelt Fórum Felhasználók!

Részletek az Adatvédelmi ombudsman állásfoglalásából az orvosok tevékenységének
internetes véleményezésével kapcsolatban:
Egy internetes fórumon (chat-en) bárki közzéteheti véleményét a szabad
véleménynyilvánításhoz való alkotmányos alapjog keretein belül, de tisztában kell lennie
annak polgári jogi és büntetıjogi következményeivel. Ha hozzászóló a fórumon vagy chat-en
véleményével sérti mások jó hírnevét, emberi méltóságát, becsületét, polgári jogi felelısségre
vonható, míg a becsületsértés, rágalmazás Btk. szerinti tényállásának megvalósítása esetén
büntetıjogi következményekkel is számolhat.
Az ombudsmani állásfoglalásnak megfelelıen jelen fórum mőködésénél kérjük az alábbi
irányelveket betartani:
Felhasználók
A kenessey.hu fóruma nyilvános, azt bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók csak
olvashatják a fórumokat, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a
jelen irányelvekben szabályozott módon tehetik közzé.
Bárki, aki a kenessey.hu fórumának felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja,
és tudomásul veszi a jelen irányelvekben meghatározott szabályokat, feltételeket is.
A kenessey.hu fórumának szolgáltatásait a felhasználók saját felelısségükre veszik igénybe.
Adatvédelem
Az internetes fórumok - így a kenessey.hu fóruma is - jellegükbıl adódóan névtelenséget
biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet (
nicket ) választhat magának, amilyet csak akar.
A kenessey.hu - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai
szerint - saját felelısségi körén belül minden tıle telhetıt megtesz a felhasználók személyes
adatainak védelme érdekében.
Hozzászólások
A kenessey.hu saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán
közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólásokban elhelyezett irodalmi, vizuális,
hang- és szoftveralkotásokat is, valamint azok tetszıleges - írott vagy elektronikus - formában
történı megjelentetését.
A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról,
anyagi vagy más jellegő követelést a késıbbiekben arra alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások tartalmáért a kenessey.hu semmilyen felelısséget nem vállal; azonban ha az
adott hozzászólás saját vagy más jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül
törölheti.
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A hozzászólások tartalmi megfelelısége érdekében kiemelten felhívjuk a figyelmet a hatályos
jogszabályokra és ombudsmani állásfoglalásokra.
Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre a kenessey.hu "Törölt nick-ké
átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen
győjtınév többtízezer hozzászólása közé - ám errıl dönteni kizárólag a szerkesztıség és a
moderátori kör feladata.
Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele elıtt minden felhasználónk
alaposan és körültekintıen mérlegelje mit, milyen formában tesz közzé!
Témaindítás
Téma indítására minden regisztrált felhasználónak joga van. A kenessey.hu fenntartja
magának a jogot, hogy az egységes szerkezet érdekében az esetleges témaduplikátumokat
összevonja, illetve a nyitott témákat a könnyebb átláthatóság érdekében rendszerezze.
Moderálás
A kenessey.hu fóruma moderált. A moderátorok alapvetı feladata, hogy lehetıleg biztosítsák
a normális beszélgetést. A moderálás ebbıl adódóan szubjektív.
A moderálás során a kenessey.hu a hozzászólásokat szerkeszteni, részlegesen vagy teljes
terjedelmében képesek törölni.
1. Hozzászólások törlése
1.1. Jogsértı hozzászólások
Jogsértı minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének idıpontjában hatályos
jogszabályba ütközik, illetve bőncselekményre vagy egyéb jogsértésre történı felhívást, arra
való jelentkezést tartalmaz.
1.2. Nickhamisítás
A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtıl eltérıen
kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerő
gondosan eljárni a nick kiválasztásakor.
Nem választható olyan nick, amely a valós életben:
- védett név,
- mai, vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplı, közismert ember neve,
- más jogos és méltányolható érdekeit sértı név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
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- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértı kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthetı.
Amennyiben egy felhasználó - jóhiszemően – a kenessey.hu fórumon már létezı nick egyik
variánsát regisztrálja, a moderátor felkérheti a késıbbi felhasználót egy új, alternatív nick
választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a késıbb
regisztrált nick hozzászólási lehetısége korlátozható.)
1.3. Tiltott nicknév vállalása
Nem használható olyan nick sem, amely egyértelmően köthetı egy (ideiglenes vagy végleges)
tiltás alatt lévı másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását
vonhatja maga után.
1.4. Témarombolás
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagymérető képek (>100kB), -kisregényekbemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ( linkek ),
képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden
más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza
annak rendeltetésszerő használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltőnıen, szándékosan akadályozó és
zavaró, agresszív vagy témán kívüli ( offtopic ) hozzászólások.
Ismétlés ( flood ): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása
mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott
hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.
1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegetı hangnem
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegetı-e (stb.), a moderátor feladata
eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.
1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztıkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó
hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló Ahogy Önök látnak minket!
fórumban tőnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerülnek!
1.7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. - ún. -IRL
adatok ) engedély nélküli közzététele tiltott - és így törlésre kerül -, amennyiben az érintett
azokat (a kenessey.hu fórumán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkezı esetben is
kötelezı hivatkozni az illetı felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait
közzétette vagy arra egyértelmően utaló csatolást (linket) helyezett el.
1.8. A jó ízlést sértı képeket tartalmazó, győlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas
hozzászólások, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolások (linkek) szintén
tiltottak.
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1.9. Nicket sértı, azt lejárató, illetve olyan, egyértelmően nick(ek)hez köthetı topic, amely
alpári címő vagy tartalmú, nem nyitható. Ám ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot,
kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fentebb tárgyalt feltételeket.
A folyamatosság és olvashatóság megırzése érdekében az irányelvekbe ütközı, így törlendı
hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a
hozzászóló a - válasz erre - funkciót használta azok megtételekor).
Fentiekbıl következıen azokra a hozzászólásokra, melyek valószínőleg sértik a irányelvet,
nem célszerő magában az adott topicban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek.
Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.
2. Letiltások
A moderátoroknak a jogsértı, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlıdıen
akadályozó felhasználók (azaz akik a jelen irányelvek pontjai ellen vétenek) jogosultságait
korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körő, ideiglenes vagy végleges.
A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges - annak függvényében, hogy az
adott nick elıször szegi meg az irányelveket, vagy visszaesıként.
A tiltási tételek nem kötelezıen a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátor úgy látja
jónak, akár azonnal kiszabhatja a legsúlyosabb büntetést is, illetve – átugorhat - közbensı
tételeket.
Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett összes - addig közzétett hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.
Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, mikor valaki
valamely a kenessey.hu fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas
néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá ha valaki történelmi személyek,
kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplık nevét vagy egyéb (jogokkal védett)
neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátor az összes
jogosultságát megvonhatja.
A kenessey.hu vagy a moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból
való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.
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