
Adatkezelési és felelősségi nyilatkozat, moderálási alapelvek 
 
 
1. Általános elvek 
 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (továbbiakban : NFGM)  a regisztrációs 
eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, nem egyesíti 
más forrásból származó adatbázisaival és harmadik félnek semmilyen formában nem adja át. 
 
Az NFGM, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs eljárás során rögzített adatok 
titokban maradásáért a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, nem felelős az 
adatok esetleges hardver vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért, sem azokért a 
károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, 
nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, rendszerhibából, 
adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, 
információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be. 
 
Az NFGM a regisztrációs adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi 
azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozza nyilvánosságra kivéve, ha a felhasználó annak 
nyilvánosságra hozatalához hozzájárul. 
 
Az NFGM a regisztrációs eljárás során a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan az 
alábbi hatályos jogszabályok különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartásával kezeli. 
 
 
2. A kezelt adatok 
 
A honlap használata során a következő adatokat begyűjtése történik: 
 
Személyes adatok: olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása 
lehetséges. 
 
Anonim látogatóazonosító (Cookie): olyan egyedi jelsorozat, amelyet a Portál a látogató 
számítógépén elhelyez anonim azonosítás céljából. A cookiek nem képesek a felhasználót 
azonosítani, kizárólag számítógépét. A cookie használatának segítségével a honlap 
kényelmesebbé teszi az ismételt használatot az előző használat során megtekintett 
tartalmak megjegyzésével. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az 
Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az 
egyedei azonosító jel elhelyezését. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az NFGM 
számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való 
hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy 
megismertet az NFGM-mel. 
 
A webszerver naplóállományai: a honlapot kiszolgáló webszerver olyan események 
adatait naplózza, amelyeket a felhasználók látogatásukkal idéznek elő a honlap használata 
során (például a felhasználó számítógépének dinamikus IP címe, a felhasznált böngésző 
típusa, a kérés ideje, stb.). Ezen anonim, tehát a felhasználó személyének azonosítására 
alkalmatlan adatok hasznos statisztikai információkat nyújtanak az NFGM számára a honlap 
használatával kapcsolatban. Az NFGM ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, 
a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és a feldolgozás 
után megsemmisíti. 
 
 
 



 
3. Hiperlinkek 
 
A honlap oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott 
oldalakra, ahol az NFGM-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra 
kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - 
olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével 
kapcsolatban. Az NFGM  nem vállal felelősséget ezen honlapok tartalmért. 
 
 
 
4. Felhasználónév 
 
Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót választhat 
magának az alábbiak kivételével: 
a.) védett név, elnevezés, 
b.) kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, 
művész- vagy beceneve, 
c.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés, 
d.) obszcén, trágár, rasszista kifejezés, lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi 
hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés. 
 
Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető 
megkülönböztető előtaggal vagy toldalékkal ellátni az azonosítóját. 
Indokolt esetben egyes regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését. 
Fizikai törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak 
törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne 
az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok 
"Törölt felhasználó" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót. A kérés teljesítéséről a 
fórum moderátorai döntenek. 
 
 
5. A hozzászólások 
 
Az NFGM szabadon rendelkezik a fórumon közzétett hozzászólással. A hozzászólás 
közzétételével a regisztrált felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, 
anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek 
elmaradására, megsemmisésülésére alapozva nem támaszthat. 
Az NFGM a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogot, hogy azokat a hozzászólásokat, 
amelyek megsértik az alábbi moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák, valamint az 
alapelvek súlyos megsértőinek regisztrációját megszüntessék. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Moderálási alapelvek 
 
 
Az NFGM honlapjának Fórumán az írás és olvasás lehetőségét mindenki számára biztosítjuk, 
témakörét nem korlátozzuk, közérdekű, magán és szakmai jellegű hozzászólásokra egyaránt 
mód van. 
 
A közzétenni szánt információkat előzetesen nem ellenőrizzük. Végzünk viszont ún. 
moderálást (a nem kívánt üzenetek formai és tartalmi szempontok szerinti utólagos kiszűrését).  
 
A moderátor töröl minden olyan hozzászólást, más web-oldalakra mutató csatolást, 
amely:  

• vulgáris, alpári nyelvezetű, a jó ízlést sérti, személyeskedő, fenyegető hangnemű, vagy 
más módon akadályozza a kulturált társalgást,  

• politikai agressziót, pártpolitikai agitációt foglal magában,  
• bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért, vagy becsmérel,  
• nemzeteket, nemzeti jelképeket sért vagy gyaláz, tiltott jelképeket tartalmaz,  
• természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékeket durván ócsáról,  
• jelenlegi, vagy korábbi közjogi méltóságainkat súlyosan sérti vagy gyalázza,  
• gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas,  
• rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyeget stb.  
• mások személyiségi jogait (jóhírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sérti,  
• mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül közli,  
• szerzői jogot sért,  
• reklámot, hirdetést tartalmaz,  
• bármely más, jogszabálysértő információt hordoz, illetve jogsértésre szólít fel, vagy 

arra való jelentkezést tartalmaz,  

 
 
Csak a hozzászóló kérésére végzünk javítást a már elmentett hozzászólásokban. Eltávolítjuk 
az ismételt (flood) hozzászólást, függetlenül attól, hogy az szándékos vagy véletlen. A törölt 
hozzászólásokra érkező válaszok abban az esetben maradnak fent a fórumon, amennyiben 
mondanivalójuk a törölt hozzászólás hiányában is érthető. 
 
Törlünk minden, a fórum technikai működését, vagy annak rendeltetésszerű használatát 
akadályozó, romboló hozzászólást. Így például: a szöveg nélküli hozzászólásokat, a bemásolt 
nagyméretű képeket (>500kB), fájlokat, a letöltést akadályozó vagy lényegesen lassító 
csatolásokat ("linkek"), képeket, programokat, a JAVA-alkalmazásokat, automatikusan induló 
file-letöltéseket, átirányításokat. 
 
A moderálást a honlap domain név tulajdonosa és üzemeltetője által megbízott felelős 
szerkesztő végzi. A Moderátor a hozzászólások tartalmával kapcsolatban szubjektív 
véleményt nem nyilvánít. Törlést - a fenti elvekre hivatkozással - végez. 


