
2. számú melléklet 

Internet Etikai Kódex 
Az elıfizetı köteles a szolgáltatást rendeltetésszerően használni. Rendeltetésellenes használatnak 
minısül különösen az elıfizetı, és a szolgáltató választása szerint az ÁSZF 8.1., 9., illetve a 10.2 
pontokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja magával az alábbi magatartások tanúsítása: 

1. Illegális felhasználás: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e-mailen, 
feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely 
vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minısül. Ilyen tevékenység például különösen 
szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató hír szerverére (news), illetve ilyen 
szoftverek terjesztése az elıfizetı Web-helyérıl.  

2. Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy 
bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetıleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, 
illetve győlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában 
foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység 
tervezése.  

3. Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy 
bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja. 

4. Kiskorúaknak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem 
elıidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális 
tolakodást bőntetı feljelentést vonhat maga után.  

5. Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése): A hálózati azonosító fejlécek és 
információk félrevezetı vagy megtévesztı szándékkal történı kiegészítése, eltávolítása vagy 
megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító 
információval.  

6. E-mail/Hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy 
hír média alkalmazásának megakadályozására. 

7. E-mail/Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely 
elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történı meghamisítása.  

8. Kéretlen reklámok, kereskedelmi e-mail/ Önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A 
szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail 
továbbítására. 

9. A USENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és elıírásokat megszegı, bármely hírcsoportnak 
vagy levelezési lista alapszabályának ellentmondó üzenetek vagy reklámok postázása. A hírcsoport 
vagy levelezı lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek 
megengedettek. 

10. Jogosulatlan hozzáférés: A szolgáltatás igénybevétele mások hozzáféréséhez történı 
hozzáférésre, vagy annak megkísérlésére, illetıleg a Szolgáltató vagy más személy számítógép 
szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs 
rendszerének biztonsági rendelkezésein történı feltörésére vagy annak megkísérlésére történı 
alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét 
eredményezte-e.  

11. Szerzıi jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése: 
A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más 
módon), amely valamely szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon, vagy harmadik fél 
bármilyen más egyéb személyhez főzıdı jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a 
szerzıi jog által védett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekbıl vagy 
egyéb szerzıi jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, 
valamint a szerzıi jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására.  

12. Személyes adat győjtése: A szolgáltatás igénybevétele harmadik fél személyes adatainak 
győjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely 
felhasználó, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelı hatósághoz kerül bejelentésre.  

13. Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása: A szolgáltatás igénybevétele 
bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más felhasználók vagy rendszerek által történı 



Internet szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen az "szolgáltatás megtagadás" 
(DOS, Denial Of Service) és az "elosztott szolgáltatás megtagadás" (DDOS, Distributed Denial Of 
Service) támadások más hálózati hostok vagy egyéni felhasználók ellen. Más hálózati felhasználók, 
szolgáltatások vagy berendezés zavarása vagy akadályoztatása. Az elıfizetı felelıs saját 
hálózatának biztonságos konfigurálásáért. Az elıfizetı semmilyen tevékenységgel, illetıleg annak 
hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe 
vehessék. Az elıfizetı semmilyen tevékenységgel illetıleg annak hiányával nem engedheti saját 
rendszerének olyan módon történı konfigurálását, hogy az, módot adjon harmadik fél által történı 
illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltató nem tolerálja egyetlen elıfizetı mások Internet 
hozzáféréshez történı hozzáférésre, illetıleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történı 
áthatolásra tett kísérletét sem, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott-e adat károsulást vagy 
veszteséget. Az elıfizetı tudomásának hiánya az ı berendezésébıl származó ilyen tevékenységrıl 
nem mentesíti az elıfizetıt a felelısség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés 
orvoslásáig. 

14. Megtévesztés: Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezetı állításokat, írásos 
anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy 
tevékenységek értelmében történı cselekvés.  

15. Csalárd tevékenység: A szolgáltatás igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek 
vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetıleg bármilyen pénzügyi 
csalás, mint például "piramis játék, vagy egyéb lánc játékok elısegítése. 

16. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, 
amely más személyeknek, adatoknak és/vagy komputer rendszereknek kárt, zaklatást vagy 
kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik. 

17. A szolgáltatás viszontértékesítése: A szolgáltatás újra értékesítése erre vonatkozó kifejezett 
írásbeli engedély hiányában.  

18. Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegı 
felhasználókat büntetıjogi és/vagy polgárjogi felelısség terheli. A szolgáltató teljes mértékben 
együttmőködik más rendszerek vagy hálózat biztonságának megszegésének kivizsgálásában, és 
együttmőködik a megfelelı hatóságokkal a feltételezett bőnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A 
felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy elıfizetés biztonságának kijátszására tett 
minden kísérlet (például: adatokhoz történı hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy elıfizetésre 
történı bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint 
más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minısül. A 
biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy 
hálózati szondázó programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minısül.  

19. Hálózati teljesítmény túlzott lekötése: A szolgáltatás nyújtása osztott erıforrások alapján 
mőködik. A hálózati erıforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által 
negatív hatással lehet az összes többi ügyfélre. A hálózati erıforrások helytelen igénybevétele olyan 
módon, hogy az, káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre rendeltetésellenes használatnak 
minısül. 

a) A források túlzott igénybe vétele nem megengedett, ideértve a CPU idıt, memóriát, lemez területet 
és csatlakozási idıt. Az elıfizetı nem alkalmazhat forrás-intenzív programokat, amelyek hátrányosan 
befolyásolják a többi ügyfelet, illetve a szolgáltatói rendszerek vagy hálózatok teljesítményét. A 
szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen tevékenységek megszőntetéséhez vagy korlátozásához. Ez 
különösen vonatkozik a szolgáltató szerverén folyó felügyelet nélküli folyamatokra.  

b) Az elıfizetı egy idıben, egyszerre csak annyi kapcsolatot hozhat létre elıfizetésérıl a szolgáltató 
hálózatára, amennyit a szolgáltatóval kötött szerzıdése lehetıvé tesz. 

c) Az elıfizetı nem nyújthat hálózati szolgáltatásokat az elıfizetıi hozzáférésrıl (például, az elıfizetı 
nem használhatja elıfizetését ftp vagy web szerver mőködtetésére), kivéve, ha az elıfizetı 
elıfizetésének típusa ezt kifejezetten lehetıvé teszi.  

20. Internet Relay Chat: Bár a szolgáltató nem biztosít technikai támogatást az Internet Relay Chat 
(IRC) használatához, az elıfizetı használhatja elıfizetését a szolgáltató vagy harmadik fél által 
fenntartott IRC szerverekhez és hálózatokhoz történı csatlakozásra. Az ilyen lehetıség igénybe 
vételekor Az elıfizetı vendég, így nem végezhet olyan tevékenységet, amely zavarhatja más ügyfelek 
IRC-hez történı hozzáférését.  



a) Az elıfizetı nem használhat olyan IRC scripteket és programokat, amelyek megzavarhatják, vagy 
visszautasíthatják a szolgáltatást más felhasználók számára bármely más szerveren, hostnál, 
hálózatban vagy csatornán.  

b) Az elıfizetı nem folytathat másokat zaklató tevékenységet ideértve különösen "flooding" (szöveg 
gyors bevitele a szolgáltatás megszakításának céljából), "flashing" (a terminál emuláció 
megszakítása) "átvétel" (a mőködtetıi privilégiumok helytelen átvétele, és az ezzel történı 
visszaélés), üzenetek küldése olyan felhasználóknak akik nem kívánják azokat megkapni, visszatérés 
megkísérlése egy olyan csatornára, ahonnan a felhasználó már ki lett tiltva, valamint egyéb romboló 
hatású tevékenységek. 

c) Nem megengedett "klónok" (többszörös egyidejő IRC kapcsolat) futtatása. 

Az Internet Használat Alapelveinek be nem tartásának jelentése 

VisData Kft. kéri, hogy bárki, akinek tudomása van jelen Internet Használat Alapelveinek be nem 
tartásáról, azt jelentse  

• az vis@vis.hu e-mail címen, vagy  

• telefonon 06-84-310-685, vagy  

• faxon: 06-84-310-685.  

Amennyiben lehetséges, kérjük, mellékelje az alábbi információkat: 

• az állítólagos szabálytalanságkor alkalmazott IP címet.  

• az állítólagos szabálytalanság napja és idıpontja, ideértve a GMT idızónát vagy az ettıl 
történı eltérést.  

• az állítólagos szabálysértés bizonyítékát.  

Amennyiben VisData álláspontja szerint a szolgáltatott adat hiányos, a panasszal nem tudunk 
érdemben foglalkozni. 


