Ha Ön e portál oldalait meglátogatja, elfogadja az alábbi feltételeket:
A portálon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom a Lapcom Zrt. (Kiadó) szellemi
tulajdona.
A Kiadó fenntart minden jogot a lap másolásával és terjesztésével kapcsolatban.
A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és
értékesítése. A portál egyes felületeinek egyes részeit (cikkek, fotók, kvízek, apróhirdetések) is csak
a Kiadó írásos engedélyével szabad újraközvetíteni.
Az oldal tartalmára mutató linkek nagy számú nyilvános internetes megjelenítése, híraggregátor
jellegű átvétele kizárólag a Kiadóval való szerződéses viszonyban valósulhat meg.
A laptól csak a lapra való hivatkozással (internetes átvétel esetén linkelt hivatkozással) lehet
értesüléseket felhasználni. A szó szerinti utánközlés csak a Kiadó előzetes, írásbeli engedélyével
történhet.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Lapcom
Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A hírügynökségeknek a portálon felhasznált anyagai szintén szerzői jogvédelem alatt állnak.
A Lapcom Zrt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó
esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Hozzászólási szabályzat
Azzal, hogy Ön belép a Delmagyar.hu portál valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket,
még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik
szolgáltatásának sem.
A portál hozzászólási felületei nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti. Cikkhez való hozzászólásra
vagy a Fórumban új témák létrehozására csak regisztrált felhasználóknak van lehetősége.
A. Általános rendelkezések
1. A szolgáltatást a Lapcom Kiadó Zrt. (Szolgáltató) nyújtja az itt leírt feltételekkel.
2. A portál részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját
felelősségére veszi igénybe.
3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből,
megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.
4. Valamennyi aktivitásért, amely egy adott felhasználói név alatt történik, a regisztrációt elvégző
felhasználó vállal felelősséget. Amennyiben tudomására jut, hogy ezen adatokat más személy
illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az online@delmagyar.hu levélcímen.
5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a
hozzászólási felületek szolgáltatását vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
B. Moderálás
A cikkhez való hozzászólásokat megjelentetésük előtt moderáljuk. Minden vélemény és
hozzászólás megjelenhet, miután ellenőriztük, hogy megfelel-e felhasználási feltételeinknek. A
portálon megjelentetés előtt eltávolítjuk azokat a hozzászólásokat, melyek megszegik a moderálási

alapelveket, vagy törvénybe ütköznek. A moderátorok a szabályok súlyos vagy többszöri
megszegése miatt a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
Mi jelent az előzetes moderálás?
A moderátorok a hozzászólások elolvasása után döntenek arról, hogy a hozzászólás megfelel-e a
portál moderálási alapelveinek, s csak ezután hozzák nyilvánosságra a hozzászólást. Ez azt jelenti,
hogy a hozzászólások nem automatikusan jelennek meg, hanem némi késéssel. Ennek célja, hogy az
érdemi, az adott témára reagáló, közönségre méltó megjegyzések ne vesszenek el a személyes
sértésekben.
C. Tartalom
A cikkhez való hozzászólás regisztráció nélkül olvasható, de hozzászólni csak regisztrált
felhasználóknak van módjuk. Portálunk nem jeleníti meg a felhasználókat, a szerzőket vagy közéleti
szereplőket érintő durva személyeskedést tartalmazó szövegeket. Az alábbi szabályok többszöri
megsértése a felhasználó kitiltását vonja maga után!
1. Sem a Szolgáltató, sem a portál szerkesztősége a hozzászólási felületeken közzétett adatokért,
képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. A portál
fórumon és cikkek alatti hozzászólási felületen megjelenő tartalmakat a felhasználók (a fórumozók)
töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A portál fórumába csak olyan
tartalmak tölthetőek fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal
kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait,
stb.) különböző saját termékcsoportjába tartozó - internetes oldalakon megjelenítse.
2. A fórumon és cikkek alatti hozzászólási felületen közölt adatok megbízhatóságával,
hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így a
Szolgáltató semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a fórumon elhelyezett információkból
következő esetleges káresemények miatt.
3. A felhasználók nem használhatják e hozzászólási felületeket arra, hogy olyan információkat
tegyenek közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
3/a Tilos az emberi méltóság megsértése.
3/b Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú és sérelmes bemutatása.
3/c A hozzászólás nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és
más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni
gyűlölet keltésére, nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.
3/d A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet és más, személyhez fűződő jogok
megsértésére.
3/e Moderálásra kerülnek a bűncselekménnyel vádoló és bűncselekményre buzdító hozzászólások.
Törlésre kerülnek a személyiségi jogokat sértő, illetve mások személyes adatait tartalmazó
kommentek.
4. Nem jelenítjük meg a jó ízlést sértő, lejárató hozzászólásokat, a gyűlöletre uszító, rasszista és
mások vallási- vagy nemzeti hovatartozását sértő véleményeket.
5. A felhasználók nem írhatnak úgynevezett "offtopic" hozzászólást adott témához; az oda nem illő
véleményeket nem jelenítjük meg.
6. Moderálásra kerül az egy adott témához hozzászólás többszöri bemásolása - "floodolás".

7. A felhasználók nem használhatják e hozzászólási felületeket reklámtevékenység folytatására,
kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkeznek a Szolgáltatótól.
8. A felhasználók nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem
helyezhetnek el a portál technikai rendszerének működését befolyásoló kódot.
9. A portál fórumai és cikkek alatti hozzászólási felületei előzetesen moderáltak. Ez azt jelenti, hogy
a hozzászólások nem automatikusan jelennek meg a portál megfelelő rovataiban, a moderátor a
megjelenést előtt bírálja el a hozzászólásokat.
10. Annak ellenére, hogy a moderátor technikailag képes a rovatokban megjelenő hozzászólásokat
és kérdéseket szerkeszteni, illetve részlegesen törölni, ezt csak és kizárólag a tartalom tisztasága és
a jobb érthetőség kedvéért teszi meg. Ebből adódóan nem vállalunk felelősséget a portál fórumain
és cikkek alatti hozzászólási felületein megjelenő eszmecserék és egyéb közlések tartalmából eredő
bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért, bár mindent megteszünk ezek
elkerülése érdekében.
11. Tilos más felhasználó vagy közéleti szereplő nevével egyező, illetve azzal könnyen
összetéveszthető nicket (felhasználónevet) létrehozni. Az ilyen neveket a moderátorok törlik az
adatbázisból.
12. Kérjük, ha saját személyét vagy más személyt érintő, a fenti alapelvekkel ellentétes hozzászólást
talál, akkor jelezze a moderátornak a hozzászólás melletti linken! Jelzésével segítségünkre lesz a
tiszta tartalmat célzó igyekezetünkben.

