
 

HÁZIREND 

1. A hozzászólásokhoz bármely magánszemély csatlakozhat, aki az oldalon regisztrált. 

2. Csúnya szavak és a támadó hangvétel nem megengedettek a kommunikációban. Ez a felület 

segítségnyújtásról szól. 

3. A közölt információk a közlő kimondott engedélye nélkül szigorúan TITKOS 

információknak minősülnek, azaz: 

- nem küldhető és adható tovább az itt olvasott információkat engedély nélkül, 

- nem használható fel a más vállalkozásával kapcsolatos információ engedély nélkül, 

- nem használható fel a más vállalkozás által közölt ötlet az egyén vállalkozásában engedély 

nélkül. 

4. A honlapon regisztrált személyek a közöttük felmerülő esetleges konfliktusokat mindig 

magánúton egymás között rendezzék, ne itt a felületen. 

5. A honlapon regisztrált személyek számára alapvető követelmény, hogy kötelesek megőrizni 

az MVA és konzorciumi partnerei jóhírnevét. 

6. Felszólítás nélküli azonnali időleges felfüggesztés történik az adott bejegyzés egyidejűleg 

történő törlésével; 

 ha a honlapon regisztrált személy az MVA és Konzorciumi tagjának bármely 

kollegájával, megbízott partnerével személyeskedő hangnemben lép fel, ír bejegyzést, 

 tudatosan dezinformálja a csoport tagjait,  

8. Kérjük mellőzni a felületen a feszültségkeltést. 

9. Kérjük mellőzni az MVA vagy közvetetten az NGM felé irányuló válaszadást sürgető, 

pressziót sejtető megjegyzéseket. 

10. A program mentorálási szakaszában egyes szakmai kérdések esetében már felmerül egy 

határ, melyen túl nem alkalmas a csoportban használt kommunikációs jelleg a megfelelő 

átadására az információknak, szakmai összefüggéseknek. Ezért kérjük a tisztelt programban 

aktívan részt vevő honlapon regisztrált személyeket, hogy első körben jogászukkal, 

könyvelőjükkel egyeztessenek, illetve forduljanak a programban a Mentorokhoz. Ezt a határt 

az MVA felületen kapcsolatot tartó kollegája jelzi az adott helyzetben. 

11. Az MVA kollegái és az MVA alvállalkozóinak kollegái munkaidőben (Hétfő-Péntek 8:00- 

17:00) kötelesek a felületen válaszokat megfogalmazni. A hozzászólásokat munkaidőn kívül is 

figyelik, értesülnek a hozzászólásokról, de nem kötelesek munkaidőn túl választ adni. 

 



 

 

KÖVETKEZMÉNYEK 

A házirend be nem tartása esetén elsőként e-mailben felszólítjuk a csoporttagot a viselkedése 

megváltoztatására, illetve ha szükséges az érintett posztot/hozzászólást töröljük. Amennyiben 

a csoporttag a házirendet többször is megszegi, töröljük őt a csoportból. 

Felszólítás nélküli azonnali időleges felfüggesztést követően a honlapon regisztrált személy 

kérelmezheti visszavételét, mely egy esetben lehetséges, a 2. felfüggesztés végleges kizárást 

jelent. 

 

Az MVA Konzorciuma valamennyi programban aktív tagot hivatalosan, egyidejűleg, egyedi e-

mailben, egyes esetekben tömeges sms-sel tájékoztat. A felület többletszolgáltatásként van 

jelen a programban, melynek felfüggesztéséről az MVA Konzorcium indokolt esetben döntést 

hozhat. 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth László 

ügyvezető igazgató-helyettes 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 


