Általános Felhasználási Feltételek
A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási
Feltételek, vagy ÁFF) a Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 0109-727285; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.vatera.hu oldalhoz
tartozó nyilvános fórumként és hírfolyamként működő Vatera blog https://blog.vatera.hu/ (a
továbbiakban: Blog vagy Vatera blog) igénybe vevője (a továbbiakban: Ön, vagy Felhasználó)
általi használatának feltételeit tartalmazza.
A Blogon az Üzemeltető által közzétett bejegyzéshez (a továbbiakban: Post vagy Bejegyzés
vagy Hozzászólás) való hozzászólás regisztrációhoz nem kötött, hozzászólás a szabadon
megadott név (a továbbiakban: Nicknév vagy Felhasználónév) és e-mail cím megadásával
tehető meg. A Hozzászólás megtételével Ön, mint Felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen
Általános Felhasználási Feltételekben foglalt feltételeket. Az Üzemeltető fenntartja annak
jogát, hogy a Felhasználók által tett Hozzászólásokat, bejegyzéseket a közzétételt
megelőzően ellenőrizze, felülvizsgálja és a közzétételt minden előzetes értesítés nélkül
megtagadja, vagy utólagosan törölje.
A Vatera blog, mint közvetítő szolgáltató felelőssége
Az online piactér működtetését a Vatera közvetítő szolgáltatóként, Az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.)
rendelkezései szerint végzi.
Az Ekrtv. alapján az Üzemeltető nem köteles a Postokhoz tett hozzászólások moderálására,
tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azonban minden tőle telhető intézkedést megtesz,
az alábbi moderálási alapelvek figyelembe vételével. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni
a Blogon általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem
köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység
folytatására utalnak. Az Üzemeltető nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés
nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért.
A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott
vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni
kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Vatera által működtetett online
piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges
adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső
szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat
közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó
felhívás) felhívás nem helyezhető el.
A Vatera nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor
a Felhasználó mentesíti a Vaterát mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
A Extreme Digital-eMAG Kft., mint a www.blog.vatera.hu online piactér üzemeltetője
fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek szükség esetén történő egyoldalú

módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a
Felhasználót. A felhívást a Blog erre a célra szolgáló Üzemeltető által kijelölt felülete
tartalmazhatja. A módosítást követően a Blog használata az ÁFF módosításának Felhasználó
általi elfogadását jelenti.
A Vatera blog által nem elfogadott és nem megengedett tevékenységnek a következők
minősülnek:
















Személyes adatokat tartalmazó (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím,
VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb.), bankszámla szám, egyéb)
közzétett Hozzászólások/Bejegyzések megjelentetése;
Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető,
valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése.
Témarombolásnak minősül minden olyan technikai beavatkozás, ami zavaróan
megváltoztatja a bejegyzés (post) méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak
megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos
társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró vagy témán kívüli
hozzászólás;
Mások szidalmazása, más Felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más
személy(eke)t, hozzászóló(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk)
köthető hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy Felhasználó sérelmezi a
róla mások által közzétett hozzászólást, postot, az Üzemeltetőtől kérheti annak
törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen ÁFF-be. Ezen az esetekben az
Üzemeltető jogosult dönteni az esetleges törlésről;
Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokáció, a
felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb
Felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve
konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen Felhasználók hozzászólásai
törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek;
Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának említése
illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk,
hozzászólások megjelentetése;
Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít
minden olyan információ, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást,
nyereségorientált vállalkozást vagy egyéb olyan jellegű dolgot reklámoz, amelyet ott
gazdasági ill. haszonszerzési céllal helyeztek el. Az ilyen jellegű Hozzászólások törlésre
kerülnek.
Tilos a Felhasználó elérhetőségének vagy bármely személyes adatának közlése (név,
lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN,
Googletalk, ICQ, stb], bankszámla szám, egyéb).
Tilos a jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan
információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar vagy
EU-s jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére hív
fel, buzdít.

A Hozzászólások valóságtartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; ha
azonban egy hozzászólás az Üzemeltető – vagy más harmadik személy jogát, jogos és/vagy

méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt az Üzemeltető indokolás nélkül
törölheti.
Az Üzemeltető továbbá fenntartja annak jogát, hogy a közzétett Hozzászólást értesítés nélkül
egy másik Postba helyezze át, amennyiben a Hozzászólás nem az adott Posthoz, ill. annak
témájához kapcsolódik.
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