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Házirend 

az Erzsébet Táborok YouTube csatornájának használatára vonatkozóan 

 

 

Köszönjük, hogy látogatod a YouTube csatornánkat, amely azt a célt szolgálja, hogy a videókon keresztül is 

minél átfogóbb képet nyújthassunk az Erzsébet Táborokról, a program híreiről, aktuális információkról. 

Szívesen látjuk a hozzáadott értékkel bíró kommenteket, ugyanakkor kérjük, hogy mindezt a következők 

betartásával valósuljon meg:  

- A magánszféra védelmének érdekében, ne hozz nyilvánosságra személyes információt sem 

magadról, sem pedig másokról!  

- Ne kommentelj félrevezető módon! 

- A személyeskedés nem megengedett, továbbá kérjük, válogasd meg a szavaidat: ne káromkodj! 

- Ne tégy közzé más kommentelőket és egyéb személyeket szándékosan bántó hozzászólást, 

tartalmat! 

- Maradj a témánál! Elengedhetetlen, hogy a hozzászólások tartalma és lényege az adott videó 

témájához kapcsolódjon. Amennyiben a videó alatt nem a videó tartalmához, vagy a témához kapcsolódó 

hozzászólás található, úgy azt nem engedélyezik a moderátorok.  

- Ne spamelj! Agresszíven ismétlődő, egymáshoz nagyon hasonló, főleg reklámozás céljával történő 

kommentelés tilos.  

- Nem megengedettek a trágár, agresszív, fenyegető, megfélemlítésre alkalmas, gyűlöletkeltő, 

rágalmazó, ízléstelen, szexuális tartalmú, rasszista vagy kirekesztő, bármely megkülönböztetésre, 

nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy 

társadalmi eredetre, vagyonra, születésre vonatkozó hozzászólások!  

Amennyiben a csatorna kezelője és moderátorai a fentiek megsértését tapasztalják, úgy azon kommenteket, 

egyéb tartalmakat jogosultak haladéktalanul eltávolítani. 

A hozzászólások és tartalmak törölhetők az oldal moderátorai által akkor is, ha:  

- az Erzsébet Táborok reklámozás céljával, vagy indokolatlan sűrűséggel ugyanazt a hozzászólást 

tapasztalja,  

- a hozzászólás/tartalom a mindenkori magyar törvényekben foglaltakat sérti,  

- a hozzászólás/tartalom, a közösségi csatorna felhasználási szabályzatában foglaltakat, és az 

irányelveket sérti, illetve a YouTube kezelői arra utasítást adnak, 

- a hozzászólás/tartalom alapján mások személyes információival, adataival való visszaélés 

feltételezhető.  

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy olyan kommentet lát, ami nem felel meg a szabályoknak, akkor kérjük, 

azt jelezze az ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu e-mail címen. 
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A szabályok betartásának érdekében előmoderáció működik. 

A Házirend változtatásának jogát tetszőleges időpontban, előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk, ezért 

hasznos azt gyakran meglátogatni. Kérjük, hogy amennyiben észrevételed, kérdésed adódna az oldal 

használatával, tartalmával kapcsolatban, üzenj nekünk az ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu e-mail címen.  

 

A YouTube közösségi irányelvei és az Erzsébet Táborok Házirendje értelmében kérjük tehát, hogy 

tartózkodj a másokat, és egymást sértő, gyűlöletkeltő, fenyegető, vulgáris, ízléstelen, rasszista vagy kirekesztő, 

megbotránkoztató és félrevezető megnyilvánulásoktól, hozzászólásoktól! 

Amennyiben a csatorna kezelője ilyen tartalmakat tapasztal, úgy azon tartalmakat jogosult eltávolítani. 

Moderátorainknak jogában áll, hogy a folytatólagosan kirívó magatartást tanúsító kommentelőket véglegesen 

kitiltsák az Erzsébet Táborok YouTube csatornájáról!  

 

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

 


