
A Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület által a 
https://www.facebook.com/haladasvse elérési címen létrehozott és 

működtetett Facebook oldal moderációs szabályainak rendjéről 
 

Hatályos: 2022. november 7-től 
 
A szabályzat célja, hogy meghatározza azokat a moderációs alapelveket, melyek a Szombathelyi 
MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) által a Facebook közösségi 
média felületen https://www.facebook.com/haladasvse elérési címen létrehozott oldal 
(a továbbiakban: Oldal) működési rendjét szabályozzák. 
 

1. A szabályzatban foglalt rendelkezések az Oldal valamennyi követőjére, hozzászólást 
és „like”, azaz „tetszik” (vagy annak funkciójával egyenértékű) jelzést rögzítő 
természetes személyre (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkoznak és kötelező 
érvényűek.  
 

2. Az Oldal adminisztrálását és moderálását a Tóth Veronika és Takács Gergő végzik. 
 

3. Az Oldal moderátorainak feladata az Oldal zavartalan működésének, az aktuális 
információk és tájékoztatások széleskörben történő megismertetése, a kulturált 
társalgás és információcsere fenntartásának biztosítása.  

 
4. A jelen szabályzatban lefektetett rendelkezéseknek minden Felhasználóval 

szemben, az Oldal zavartalan működése érdekében érvényt szereznek a 
moderátorok 
 

5. A moderátorok abban az esetben moderálnak tartalmat, ha az jelen szabályzat 
valamely rendelkezésébe ütközik.  
 

6. Az Oldal moderátorai jogosultsággal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a Felhasználók a jelen szabályzatban foglalt rendelkezésekkel, az Oldal 
működésével, céljával ellentétes tartalmú bejegyzéseket, hozzászólásokat közölnek, 
akkor: 
- előzetesen felszólíthatják a Felhasználót a lefektetett szabályok betartására; 
- súlyos szabályszegés esetén a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen 

korlátozhatják, némíthatják vagy véglegesen letilthatják, melyről minden 
esetben értesítést küldenek.  

 
7. Az Oldalon történő Felhasználói közzététel tartalmáért nem tartoznak felelősséggel, 

ugyanakkor a nem megfelelő tartalmak törléséért felelősséggel tartoznak.  
 

8. A moderáció során a törlésre kerülő hozzászólásra, bejegyzésre adott válaszok is – 
tartalmuktól függően – automatikusan törlésre kerülhetnek. 



 
9. Az egyes Felhasználók jogosultak az Oldal moderátorainak figyelmét felhívni olyan 

bejegyzésre vagy hozzászólásra, mely meglátásuk szerint a jelen szabályzatban 
foglalt rendelkezésekkel ellentétes.  

 
10. Bejegyzés és hozzászólás azonnali törlésének esetei: 

 
- sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket, 

illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaznak; 
- mások személyiségi jogait súlyosan sérti; 
- pejoratív, trágár, durván alpári hangnemű, obszcén szavakat, kifejezéseket 

tartalmaz; 
- fenyegetést, lázítást, gyűlöletkeltést, uszítást tartalmaznak; 
- közerkölcsbe, jó ízlésbe ütköző, szexuális vagy egyéb felnőtt tartalmakra 

irányuló kifejezéseket, utalásokat tartalmaz; 
- politikai, vallási vagy ideológiai nézeteket vagy rasszista, etnikai- és nemi 

hovatartozásra, valamint nemi irányultságra történő utalást tartalmaz; 
- minden olyan tartalom, mely alapvetően az Oldal működésének céljával nem 

összeegyeztethető (kulturálatlan, zavaró), vagy bármilyen informatikai, 
technikai eszközzel akadályozza az Oldal rendeltetésszerű használatát, 
működését; 

- a korábban törlésre került (vagy a törlésre adott válaszreakció) 
bejegyzés/hozzászólás ismételt megjelenítését, teljes vagy részleges 
visszamásolását tartalmazza; 

- amelyből megállapítható, hogy más Felhasználó személyes adataival bármilyen 
formában visszaél. 

 
11.  A moderátorok törölhetnek szabályellenes hozzászólásokat és bejegyzéseket, 

valamint – ismétlődő esetben, utólagos értesítés mellett – némíthatnak, vagy 
előzetes figyelmeztetés után kitilthatnak az Oldalról tagokat, ha hozzászólásukat 
vagy bejegyzésüket szabályellenesnek ítélik. 
 

12. A Felhasználók korlátozása, némítása rövidebb vagy hosszabb időtartamra is szólhat, 
a szabályszegés mértékéhez szabottan: egy nap, egy hét, egy hónap. Súlyos 
szabályszegés esetén a moderátorok/adminisztrátorok végleges letiltást, 
Felhasználói kizárást is eszközölhetnek.  
 

13. A jelen szabályzatban rögzített feltételek megváltozása esetén a 
moderátorok/adminisztrátorok a változásokról a tagokat haladéktalanul 
tájékoztatni kötelesek.  

 
14. Amennyiben a szabályzat rendelkezéseivel vagy a megtett intézkedésekkel 

összefüggésben az Oldal Felhasználóinak kérdése, észrevétele, panasza van, úgy 
felvehetik a kapcsolatot az Oldal kijelölt moderátoraival/adminisztrátoraival. 



 
Tájékoztatás a Facebook közösségi oldalak működésével összefüggésbe hozható egyes 

adatvédelmi tárgyú jogorvoslati lehetőségekről: 

 
Szükséges leszögezni, hogy a Facebook-nak, mint adatkezelőnek nincs magyarországi 
tevékenységi helye és képviselője, a közösségi oldalra nem irányadóak az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) rendelkezései, így a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hivatal (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., a továbbiakban: NAIH) nem 
rendelkezik joghatósággal, azaz vizsgálatot sem tud indítani a Facebookkal szemben. 
 
A Facebook európai felhasználóinak adatait a Facebook Ireland Ltd. kezeli, amelyet az 
interneten keresztül (https://tinyurl.com/jxwbe47), vagy levélben, az alábbi címen lehet elérni: 
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Az 
adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz lehet 
fordulni. 
 
Ugyanakkor, ha egy Magyarországról üzemeltetett oldallal kapcsolatban panasz érkezik a NAIH-
hoz, a NAIH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot indíthat. 
 
Jogsérelem esetén azonban a fokozatosság elve mentén haladva célszerű az adott oldal 
üzemeltetőjével írásban felvenni a kapcsolatot és kérni a jogsértő adatkezelés megszüntetését 
(törlést), ennek eredménytelensége esetén a fenti lehetőségek igénybevételével járhat el az 
érintett.  


