AZ MSZP OLDALAK MODERÁLÁSI SZABÁLYZATA
A működtető és a felhasználók
1. Az mszp.hu és a Magyar Szocialista Párt (továbbiakban: MSZP) admin felügyelete alatt álló
MSZP Facebook, Youtube, Instagram, Twitter oldalak és csoportok (továbbiakban MSZP
oldalak) működtetője a Magyar Szocialista Párt.
2. Az MSZP oldalakat minden felhasználó térítésmentesen, saját felelősségére használhatja, a
használattal kinyilvánítja egyetértését jelen moderálási szabályzattal.
3. A működtető az adatkezelésről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli és védi a
felhasználók adatait.
4. A közzétett tartalomért kizárólag az azt feltöltő felhasználó felel. A feltöltött tartalom nem
feltétlenül, vagy nem minden esetben tükrözi a működtető nézeteit, véleményét,
hozzáállását. Az így feltöltött tartalom a felhasználó közlése, amelynek nyilvánosságra
hozatala céljából térítésmentesen veszi igénybe a működtető infrastruktúráját.
5. Az MSZP politikusai, képviselői és az MSZP szervezetek által működtetett profilokért,
oldalakért, csoportokért maguk felelnek, a tartalom moderálása nem feltétlenül tartozik az
MSZP oldalak moderátorainak a feladatai közé.
Az MSZP célja az MSZP oldalak működtetésével
6. Olyan internetes közösségek támogatása, amelyekben az elsősorban baloldali értékeket
valló, e közösség szabályait vállaló emberek tevékenykednek és nyilvánítanak véleményt,
7. a közösségek folyamatos bővítése,
8. kulturált közéleti vitatér biztosítása,
9. a Magyar Szocialista Párt deklarált céljainak megvalósítása.
Közlési jogok
10. Az MSZP oldalakon bármely tartalom nyilvánosságra kerülhet, ám csak az a tartalom marad a
nyilvánosság előtt, amelynek megjelenítése nem ütközik az uniós vagy magyar
jogszabályokba, vagy jelen moderálási szabályzatba.
11. A közzétett tartalomért a működtető nem vállal felelősséget, de a közzététellel a nyilvános
közszereplést ezzel vállaló felhasználó a közlési jogokat átengedi a működtetőnek, és a
tartalom bármiféle, az MSZP oldalakon történő felhasználásáért a továbbiakban semmit nem
követelhet. Az MSZP oldalakon érvényesített közlési jog nem érinti a szerzői jogokat és
kapcsolódó jogokat.
12. A működtető megfogalmazott céljai alapján saját belátása és érdekei szerint rendelkezik a
MSZP oldalakon közzétett tartalommal.
Moderátori döntések
13. A működtető moderátorai, valamint az MSZP politikusai, képviselői és az MSZP szervezetek a
saját maguk által üzemeltetett, felügyelt oldalakon és csoportokban a közzétett tartalmakat
folyamatosan ellenőrizhetik, és indokolt esetben moderálhatják, valamint a felhasználókat
korlátozhatják, ha a közzétett tartalom:
1. törvénysértő,
2. az üzemeltetést veszélyeztető, zavaró, a működtetésről vagy az üzemeltetésről szól,
3. agresszív,
4. trágár,
5. obszcén,
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6. gyűlöletkeltő, kirekesztő, (nemi, nemzetiségi, vallási, identitási stb.) kisebbség
ellenes,
7. félelemkeltő, közízlést sértő,
8. a működtető deklarált céljaival ellentétes vagy céljait veszélyeztető,
9. az MSZP politikusait, képviselőit, jelöltjeit, szervezeteit nyíltan támadó,
10. nyilvánvalóan hamis profilé,
11. pénzforgalomhoz kötött szolgáltatást vagy terméket hirdető.
A moderátorok nem kötelesek a döntéseiket bejelenteni, azokat indokolni, sem ők, sem a
működtető nem köteles a moderátorok döntéseiről vitát folytatni.
A moderátorok a moderálási szabályzatot sértő felhasználók hozzáférési jogosultságát
korlátozhatják, vagy véglegesen megvonhatják.
Ha a moderátorok nem távolítottak el egy közzétett tartalmat, az nem jelenti azt, hogy
ezekkel a működtető egyet is ért.
A működtető engedi az eltérő vélemények megjelenését, pártolja az egymást tiszteletben
tartó, eltérő világszemléletű vitákat.

