Érvényes a www.gnmforum.hu, www.gnm-forum.hu, valamint www.ujmedicina.hu teljes domain pooljára!

GNM Fórum Használati és Fórum Moderációs Szabályzat

Szeretettel üdvözlünk a 2007 óta üzemelő, és folyton megújuló GNM Fórumon!
A Fórum bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad vélemény-, és információcserére, ám annak érdekében,
hogy a fórum használata során sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltető jogai ne sérüljenek, felhívjuk figyelmedet az alábbi
szempontokra és szabályokra, melyek minden regisztrálóra, minden hozzászólóra egyformán érvényesek.
Első és legfontosabb, hogy a GNM Fórumon szereplő információk, beszámolók, leírások nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, diagnózist,
kezelést vagy beavatkozást! Ez a GNM Fórum egy magántulajdonban álló társadalmi hozzájárulás. Ez nem egészségügyi szolgáltatás,
és nem is nyújt egészségügyi szolgáltatást. Problémájával keresse fel a megfelelő diagnosztát, kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ami a megbetegedéseket, választott gyógymódot, kezelést és orvosi beavatkozást illeti, mindenkinek önmagának kell arról meggyőződni,
és biztosnak lenni, hogy adott esetben megfelelő döntést hoz. Ez a kérdés és felelőssége meglátásunk szerint sem átruházható: Az Új
Orvostudomány ismeretének hiányából, vagy éppen annak hiányos, téves megértéséből, pontatlan értelmezéséből eredő következményekért
az üzemeltető és a közreműködők nem tudnak felelősséget vállalni.
A GNM Fórum célja a dr. Hamer által feltárt természettudományos ismeretek megosztása, tárgyalása, és online kommunikációs
háttértámogatás. Nem képviseljük sem Hamer doktort, sem az egyéb nézeteit, és köszönjük, nem is kérünk a magánvéleményéből.
Az egykoron az ujmedicina.hu weboldalon működő GNM fórumot kihelyeztük a www.gnmforum.hu (kül)önálló weboldalra. A régi fórum
bezárt. Az új Fórumban egyes témákat ismét lehet regisztráció nélkül is lehet olvasgatni. Az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, a
szabadon választott azonosító (becenév, nicknév) és a hozzá tartozó jelszó használatával nem csak olvashatsz, hanem több fórumot láthatsz,
csoporttagságod lehet, témát nyithatsz, és közzéteheted kérdéseidet, hozzászólásaidat! Ha a választott azonosító valamilyen ponton a
szabályzatba ütközik, a fórum moderátorai meg fognak kérni, hogy válassz másikat. Amennyiben ennek a kérésnek nem teszel eleget, az
letiltással jár. A regisztrációhoz felhasználói név, jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. A regisztrációs űrlap további
mezőinek kitöltése nem kötelező. Az általad megadott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik félnek, az
üzemeltető semmilyen körülmények között nem kötelezhető erre. A regisztráció során a leendő fórumtag elfogadja a GNM Fórum
szabályzatát, és azt magára kötelező érvényűnek veszi, mindig annak megfelelően viselkedik!
A felhasználó hozzászólása beírásával és feltöltésével korlátlan felhasználási jogot ad az ujmedicina.hu üzemeltetője részére, ami
magába foglalja az átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás, terjesztés, könyvben kiadás, hírlevélben továbbítás,
többszörözés jogát is. Lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, további követelése nem származhat belőle, azok az üzemeltető
tulajdonát képezik. Anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben, úgy tárolásra, felhasználásra, törlésre, megsemmisülésre vagy ezek
elmaradására alapozva sem támaszthat!
A GNM Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le és kizárólag az ujmedicina.hu ill.
www.gnmforum.hu, www.gnm-forum.hu üzemeltetőjének írásos engedélyével lehet őket felhasználni (pl. publikálni, internetre feltölteni stb). A
felhasználók is kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvényt,
valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit. Mások magánjellegű adatainak kiteregetése azonnali és végleges kitiltással jár.
A GNM Fórumon minden témakör moderált. Ez a gyakorlatilag azt jelenti, hogy a moderátorok és a különböző témák témagazdái
(moderátorai) figyelemmel kísérik az adott témakörhöz tartozó hozzászólásokat és azokban a fenti szabályok betartását. Különleges
jogosultságaik révén törölni tudnak bármely hozzászólást és témát, továbbá változtathatnak a témakörök összetételén (technikai szerkesztés).
A fórummal kapcsolatos kérdésekkel bátran fordulhatsz hozzájuk, illetve a technikai szerkesztésben is ők segíthetnek. A moderátorok lehetőségeik szerint - segítik a regisztrált felhasználókat a fórum kezelésében, használatában. Az Adminisztrátor, és a Moderátorok mindent
megtesznek, hogy minél hamarabb eltávolítsák, vagy töröljék a Fórumból a moderálási elvekbe ütköző bejegyzéseket. Mégis, a Fórum
felhasználói elfogadják, hogy a Fórumon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem az Adminisztrátorok, Moderátorok,
vagy az üzemeltető álláspontját - így ők nem tudnak a hozzászólások tartalmáért felelősséget vállalni.
A fórumot csak a jelen Használati és Fórum Moderációs Szabályzat alapján moderáljuk!
Az adatokat más szempontból nem szűrjük, nem torzítjuk, a lehető legkevesebb beavatkozást eszközöljük!

MODERÁLÁSI ALAPELVEK
A moderálás lépései általában a következők: A szabályokat megszegő fórumozó hozzászólása azonnal átszerkesztésre vagy törlésre kerül.
Figyelmeztetést akkor küldünk, ha ismételten elköveti a hibát. A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti (akár hosszabb ideig
tartó) megvonását eredményezheti. Kirívó esetben a fórumozó azonnal és végérvényesen kizárható. Ilyen kizárás után álnéven belépés és
további regisztrációs próbálkozások sem lehetségesek: a rendszer IP cím és IP tartomány szerint is letilthatja a hozzáférést. A program
eltárolja az IP- és email címeket, a jelszavak titkosítva tárolódnak, így nem férhetünk hozzá. Amennyiben nem értesz egyet a moderátor
döntésével, elsősorban vele próbáld meg tisztázni a vitás kérdéseket privát üzenetben vagy e-mailben. Ha úgy érzed, hogy nem tudtok dűlőre
jutni, megkereshetsz egy másik moderátort vagy panaszt tehetsz a fórum üzemeltetőjénél.
További jogi eljárásnak – jelen szabályzatból kifolyólag – helye nincsen.
A moderátorok vagy rendszergazdák indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és arra érkezett válaszokat), törölhetnek témát vagy
módosíthatják a téma címét, ha az:
a témaindító, hozzászóló, vagy más vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, személyeskedő,
bármilyen egyéni, személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő, bántó,
adatvédelmi törvényeket sértő,
agresszív, támadó, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást
vagy arra való jelentkezést tartalmaz,
a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár
burkolt formában, akár nyíltan,
más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
nem a vita tárgyával vagy a téma címével összefüggő,
már meglévő hozzászólást vagy témát ismétel,
törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
ha azt a moderátorok bármilyen okból rombolásnak minősítik, pl.
lehet technikai - JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését,
megjelenítését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások

-

és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű
használatát
vagy tartalmi - a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó, zavaró, vagy témán kívüli ún. "offtopic"
hozzászólás: láthatóan összezavaró, félrevezető, mellébeszélő, témasorvasztó, témahigító, tájékozódást és informálódást
hátráltató,
a szerkesztéssel, moderálással, moderátorokkal, üzemeltetővel foglalkozó sértő jellegű vagy provokáló bejegyzés,
egyáltalán nem kapcsolható GNM témához, vagy láthatóan attól szándékosan eltérő tartalmú, témájú bejegyzés,
személyekkel, cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban vádaskodó, hitelrontó,
abban obszcén, vulgáris szavakat, kifejezéseket használnak.

A moderátorok, rendszergazdák értesítés és indoklás nélkül korlátozhatják, letilthatják, kitilthatják a hozzászólót, ha:
rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá
törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
a nick neve vagy e-mail címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével
egyezik, illetve arra utal vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
a nick-je obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
a nick-je más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
nincs megadva e-mail cím,
kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható, pl. az arra küldött moderátori levélre nem érkezik válasz,
tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget.
A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. Barnai Roberto felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és
körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat, mert az most már sok évig ott marad. Az
üzemeltető és a moderátorok fenntartják maguknak a jogot a fórumbejegyzések, témák technikai (szerkesztési, formázási) változtatására,
valamint a fórumszabályzat szövegének módosítására.
Az alábbi pontokban olyan dolgokat foglaltunk össze, melynek betartásával mindenki számára megkönnyítik a fórumozóknak, a
fórum használatát.
EGYÉB BETARTANDÓ FÓRUMOZÁSI SZABÁLYOK, JÓTANÁCSOK
A fórum fenntartásával a célunk az, hogy az Új Orvostudománnyal kapcsolatos, GNM információk magyar nyelvű bázisa legyen; jól
használható, kereshető, épp ezért ne írj azelőtt, hogy meggyőződtél volna róla, a kérdésedre még nem hangzott el a válasz. Mielőtt új témát
nyitsz, győződj meg róla, hogy még nincs ilyen téma a fórumon! Mielőtt hozzászólsz, gondold át a mondanivalódat, és igyekezz tömören,
röviden, világosan, célirányosan és helyesen írni.
A hozzászólásod legyen érthető, könnyen olvasható, informatív. Ez azt jelenti, hogy magyarul, a helyesírásra ügyelve, központozva,
jól érhető formában tedd fel a kérdésed. Törekedj a RÖVID, világos, pontos fogalmazásra! Írjál helyesen, és használj ékezeteket! NE
KIABÁLJ, és ne használj sokszoros írásjeleket!!! Bánj visszafogottan a szmájlikkal! A kérdésed mindig a megfelelő témában tedd fel - ne offolj!
Légy segítőkész! Az új fórumtagokkal légy türelmes! A régebbi (tapasztaltabb) tagok kérjük segítsék őket eligazodni a fórumon és a
szabályok között. Légy tisztelettudó! Kerüld a támadó hangnemet, ne személyeskedj, ne bánts meg másokat! Vitatkozni lehet észérvekkel és
indoklással, de mindig csak tárgyilagosan és tisztelettudóan! Ne zavard a másikat e-mailekkel és privát üzenetekkel, ha az nem tart rá igényt.
Ha egy házigazda vagy moderátor szól valamiért, azt okkal teszi. Vedd komolyan és cselekedj a kérésének megfelelően! Légy figyelmes és
körültekintő! A Fórum igénybevételével elfogadod a fórumszabályzatot, nem ismerete nem mentesít az érvényessége alól. Ha nem tetszik a
fórumszabályzat, keress más fórumot.
Ne használj szlenget, rövidítéseket, és érthetetlen és nyelvtörő szakkifejezéseket a hozzászólásodban! A jól megfogalmazott kérdés
– beleértve a téma címét is – sokat segíthet abban, hogy mihamarabb választ kapj a problémádra. Válaszaidban is igyekezz egyértelműen
fogalmazni. Az érthetetlen, zagyva témaindító hozzászólásokat és bejegyzéseket jelzés nélkül töröljük.
Semmiképp ne tedd fel ugyanazt a kérdést több helyen! Ezzel csak a moderátoroknak csinálsz munkát – a felesleges
hozzászólásokat törölni fogják! Győződj meg róla, hogy nincs még olyan téma, amit éppen létre akarsz hozni, figyelj rá, hogy azt a fórum
megfelelő témakörében nyisd meg! Ha tévedésből rossz helyen nyitottál témát, fordulj a téma házigazdájához a jelzés gombon keresztül vagy
privát üzenetben!
Elvárjuk továbbá a kulturált társalgási hangnemet: tilos a káromkodás, az ocsmány szavak használata, egymás sértegetése stb.
Legalább egyszer olvasd át, amit írtál! A "Hozzászólás ELŐNÉZET" lehetőséggel még elküldés előtt megtekintheted, hogy fog kinézni a
hozzászólásod. Ha elküldés után találsz hibát a szövegedben, a SZERKESZT gombbal utólag is javíthatsz rajta. A hozzászólásaidat csak
adott ideig (24 óráig) tudod szerkeszteni, ennek letelte után már csak a moderátorok és a témakörök házigazdái szerkeszthetik (lásd
moderálási alapelvek).
Kerüld a témától eltérő, kitérő, mellébeszélő megnyilvánulásokat! Ha egy moderátor ilyen hozzászólással találkozik, akkor azt
általában törli vagy áthelyezi a megfelelő helyre.
Soha ne idézd be az előtted íródott teljes hozzászólást! Még ha nem is az utolsó hozzászólásra reagálsz, lehetőleg akkor se idézd
be a teljes hozzászólást, csak azt a részét, amire válaszolsz. Tanuld meg, mikor kell használni az IDÉZ és HOZZÁSZÓL gombokat!
Csak akkor kérj segítséget privát üzenetben vagy e-mailben, ha az magánjellegű! A GNM fórum egy online tudásbázis. Ha levélben
kérsz és kapsz választ, az egyedül neked hasznos, más abból nem tud profitálni!
Hozzászólásaidban ne használj piros színt! Ez a házigazdáknak és moderátoroknak van fenntartva, illetve a különleges, fontos
részek kiemelésére szoktuk használni! Kivételt képez ez alól, ha a hozzászólásodat mihamarabb töröltetni szeretnéd.
Tilos közvetlen kereskedelmi reklámok folytatása a fórumon! Kivételt képeznek a non-profit, üzleti tevékenységet nem folytató
weboldalak, szervezetek és tevékenységek. Termékeket, boltokat, szervizeket egymásnak ajánlani értelemszerűen lehet, illetve aláírásodban
szerepelhet a saját weboldalad linkje akkor is, ha azon üzleti tevékenység is folyik.
Tilos a fórumon mások személyes adatainak közzététele. Tipikusan ilyen adat például mások valódi neve, képmása, címe, magán
és munkahelyi e-mail címe, telefonszáma. Ilyen jellegű adatot tartalmazó hozzászólás esetén az felel az adatok pontosságáért és
közölhetőségéért, aki azt megjelenítette. Annak, aki az elérhetőségeket, vagy a segítségkérő szándékot nem ellenőrizte, illetve jogosulatlanul
tett közzé személyes adatokat, teljes kitiltással és jogi következményekkel kell számolnia.
A fórumtagok megtévesztésére alkalmas regisztráció (több becenév/alteregó/nicknév használata, illetve már meglévő nevekhez
nagy mértékben hasonlító nicknevek regisztrálása) tiltott. Amennyiben egyértelműen bebizonyosodik, hogy valaki egyszerre több nevet
használva fórumozik, azonnali és végérvényes kitiltást kap az összes általa regisztrált, vagy hozzá köthető felhasználó! E szabály alól
kivételes esetben – előzetesen! - felmentés kérhető a fórum moderátoraitól.
Amennyiben a fórum szabályzatába ütköző hozzászólással találkozol, semmiképp ne reagálj, ne válaszolj rá, és főleg ne próbáld
megfegyelmezni annak szerzőjét! Ne intézkedj, bízd ezt az illetékes moderátorra vagy adminisztrátorra! Juttasd tudtunkra a Jelentés egy
moderátornak gombon keresztül. Ez nem árulkodás, hanem baráti jelzés, melyet a moderátorok megfelelő diszkrécióval kezelnek. Köszönjük!

Köszönjük, hogy elolvastad, kérünk mindenkor vedd figyelembe.
A továbbiakban eredményes, hasznos fórumozást kívánunk!
Üdvözlettel, A GNM Fórum moderátor csapata
Érvényes a www.gnmforum.hu, www.gnm-forum.hu, valamint www.ujmedicina.hu teljes domain pooljára!
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