
Jézus Szive Blog használati szabályzata 
 
 A Jézus Szíve Plébánia weboldalát biztosító Váci Egyházmegye, mint szolgáltató kizárólag tárhelyet, 
felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz csak az igénybe vevő által biztosított információt 
tárolja. A blogok-ban elhelyezett bejegyzésekért és egyéb tartalmakért a jogi felelősséget minden 
esetben a blog írója vállalja. A szolgáltató és annak kijelölt adminisztrátora jogosult, de nem köteles a 
bejegyzéseket ellenőrizni, és jogsértés esetén törölni az oldalról. Amennyiben az oldalon közzétett 
tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít vagy igényt támaszt, a tartalom beküldője (vagy 
törvényes képviselője) a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Jogsértés 
esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a 
jogsértést elkövető személyekkel szemben.  
 
Amennyiben szabálysértő vagy jogsértő tartalmat talál bármelyik blog bejegyzésben, az 
adminisztrátor felé lehet ezt jegyezni. Az adminisztrátor a tartalmat megvizsgálja, és szükség esetén a 
lehető leghamarabb törli azt.  
 
 A Jézus Szíve blog elsősorban a katolikus egyházközség tagjait érintő kérdésekkel, 
programlehetőségekkel kíván foglalkozni valamint keresztény gondolkozású személyek magánjellegű 
blogjainak ad helyet. Bár az oldalon nem tiltott más témájú blogok létrehozása, a bejegyzések 
tartalmának meg kell felelnie az alábbi pontoknak.  
 
Tilos olyan tartalom elhelyezése,  

1. amely Szerzői jogokat, személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sért, 
2. Jogszabályba ütközik, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közöl, 
3. agresszív, személyeskedő, trágár, erotikus, rágalmazó, kötekedő, diszkrimináló vagy 

gyűlöletkeltő, 
4. piszkálódó, szándékosan egy vagy több személy idegesítése céljából lett írva, 
5. személyes levélből a küldő hozzájárulása nélkül idéz, 
6. nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás alapján hátrányosan megkülönböztető, illetve 

azt indokolatlanul firtató, 
7. politizál, szándékosan politikai álláspontot sejtet vagy firtat, 
8. a JSZP szabályzata, az adminisztrátor döntése ellen uszít vagy felkelést szít, 
9. javascriptet, vagy az oldal működését befolyásoló más kódot tartalmaz, 
10. sérti a katolikus lelkiség értékeit, 
11. Sértő tartalmú honlapra mutató linket tartalmaz. 

 
Bár lelkiségi irodalommal kapcsolatos termékek, szolgáltatások és honlapok bemutatása 
megengedett, tilos olyan blog bejegyzést létrehozni, amelynek kizárólagos célja egy termék, 
szolgáltatás vagy honlap reklámozása.  
 
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jogsértés vagy a jelen szabályzat megsértése esetén a blogot 
vagy annak bejegyzését külön figyelmeztetés nélkül törölje.  
 
A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok elérhetőségének biztosítása 
érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat stb.) 
és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos károkért a szolgáltató nem vállal 
felelősséget. Az oldalt nem javasoljuk a bejegyzések kizárólagos tárhelyeként használni. 


