9. sz. melléklet

Etikai kódex
A KábelNET hálózatára kapcsolódó előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, és az internet
etikettjének megfelelően használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül az alábbi magatartások
tanúsítása:
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 minősül. Ilyen tevékenység például különösen
szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató szerverére, illetve ilyen szoftverek
terjesztése az előfizető webhelyéről.
Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy
bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel,
illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában
foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység
tervezése.
Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy
bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.
Kiskorúaknak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem
előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermekpornográfiát vagy szexuális
tolakodást, büntető feljelentést vonhat maga után.
Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése): A hálózati azonosító fejlécek és
információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy
megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító
információval.
E-mail/Hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír
média alkalmazásának megakadályozására.
E-mail/Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely
elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.
Kéretlen reklámok, kereskedelmi e-mail/önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A szolgáltatás
felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbítására.
Jogosulatlan hozzáférés: A szolgáltató szolgáltatásának mások hozzáféréséhez történő hozzáférésre,
vagy annak megkísérlésére, illetőleg a szolgáltató vagy más személy számítógép szoftver vagy
hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerének biztonsági
rendelkezésein történő feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra,
hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.
Szerzői 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 fűződő jogának megsértését eredményezi. Különös tekintettel a
szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb
szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a
szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására.

Személyes adat gyűjtése: A szolgáltató szolgáltatás igénybevétele harmadik fél személyes adatainak
gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely
felhasználó, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatósághoz kerül bejelentésre.
Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása: A szolgáltatás igénybevétele
bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más felhasználók vagy rendszerek által történő
internet-szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen a „szolgáltatásmegtagadás” (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 előfizető felelős saját hálózatának
biztonságos konfigurálásáért. Az előfizető semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem
engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehessék. Az előfizető
semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon
történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen
alkalmazásra. A szolgáltató nem tolerálja egyetlen előfizető mások internet-hozzáféréséhez történő
hozzáférésre, illetőleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történő áthatolásra tett kísérletét sem,
tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott-e adatkárosulást vagy veszteséget. Az előfizető
tudomásának hiánya az ő berendezéséből származó ilyen tevékenységről nem mentesíti az előfizetőt a
felelősség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés orvoslásáig.
Megtévesztés: Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezető állításokat, írásos
anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy
tevékenységek értelmében történő cselekvés.
Csalárd tevékenység: A szolgáltató szolgáltatás igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek,
tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen
pénzügyi csalás, mint például piramisjáték vagy egyéb láncjátékok elősegítése.
Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely
más személyeknek, adatoknak és/vagy komputerrendszereknek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget
okoz és/vagy erre törekszik.
Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő
felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A szolgáltató teljes mértékben
együttműködik más rendszerek vagy hálózat biztonságának megszegésének kivizsgálásában, és
együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A
felhasználó-azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett
minden kísérlet (például adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy előfizetésre
történő bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint
más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági
rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata (például jelszókitaláló vagy hálózati szondázó
programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.
Hálózati teljesítmény túlzott lekötése: A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik.
A hálózati erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által negatív
hatással lehet az összes többi ügyfélre. A hálózati erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon,
hogy az káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre, rendeltetésellenes használatnak minősül.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az etikai kódex alapelveit megsértő felhasználókat a
szolgáltatásból azonnal kizárja, vagy a szolgáltatást korlátozza.

