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ÁLTALÁNOS ELVEK 

 Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban OAH) a lakosság tájékoztatása érdekében Facebook 

oldalt hozott létre és üzemeltet. Az oldal célja, hogy minél többen hozzáférjenek az OAH 

információihoz, a megosztásokkal, kedvelésekkel széles körben megismerjék a szervezet híreit.  

 Az OAH ezen az oldalon nem válaszol kérdésekre, a hivatalos megkereséseket, kérdéseket a 

haea@haea.gov.hu címen, valamint a 1539 Budapest, Pf. 676. levelezési címen fogadja.  

 Az oldalon az OAH által közzétett összes szöveges és képes információ a forrás megjelölése mellett a 

Facebook-on kívül is szabadon felhasználható.  

 Az oldalt az OAH kijelölt munkatársai moderálják. A hivatal célkitűzése, hogy Facebook oldalán a 

legszélesebb körben teret adjon a különböző véleményeknek, és csak a legindokoltabb esetekben 

kerüljön sor moderálásra (hozzászólás törlésére, felhasználó korlátozására, illetve kitiltására). 

 A hozzászólások valóságtartalmáért az OAH, valamint a moderátorok semmilyen felelősséget nem 

vállalnak.  

 A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési 

jogáról.  

 Az oldalon a jó ízlést sértő szavakat tartalmazó kommentek elkerülése érdekében szűrés működik 

beállított szólista alapján.  

 A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni, 

ezért vagy változatlan formában meghagyják, vagy törlik azokat. 

 Az oldal moderátorai nyomatékosan felhívják minden felhasználó szíves figyelmét arra, hogy alaposan 

és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat.  

MODERÁLÁSI ELVEK 

Hozzászólások törlése 

 Amennyiben egy adott hozzászólás saját vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve 

közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölhetik a moderátorok.  

 A moderátorok törölnek minden olyan hozzászólást, amely a közzétételének időpontjában hatályos 

magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra 

való jelentkezést tartalmaz.  

 A moderátorok törölnek minden olyan hozzászólást, ami a jó ízlést sértő szöveget vagy képet 

tartalmaz, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre alkalmas. . 

 A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a szabályzatba ütköző, így törlendő 

hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek.  

Korlátozás, letiltás 

 Az oldal moderátorai korlátozzák azon felhasználók jogosultságát, akik többször megsértik a 

szabályzatban foglaltakat, vagy a kulturált társalgást szándékosan és ismétlődően akadályozzák.  

 Kirívó esetben az oldal szerkesztői az adott regisztrált felhasználót kitilthatják, akár az összes addig 

közzétett hozzászólásával együtt. A kitiltás lehet ideiglenes vagy végleges.  

 


