
A Magyarországi Internetszolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület  

(ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelvek  

(AUP - Acceptable Use Policy)  

  

1. A hálózathasználati irányelvek szerepe  

A jelen hálózathasználati irányelvek (Irányelvek) az Internet szolgáltatók által általában világszerte 
elfogadott legfontosabb irányelvek gyűjteménye. Ezek az irányelvek nem csupán a "Netiquette" 
jellegű dokumentumokban szereplő viselkedési ajánlások, hanem olyan szigorú követelmények, 
amelyek betartását szigorú szankciókkal is elő kell segíteni.  

A hálózathasználati irányelvek és szabályok a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen igénybevevő 
ügyfelek védelmét szolgálja azáltal, hogy védi a felhasználót és a szolgáltatót, valamint annak 
hálózatát és szolgáltatását, a rosszhiszemű, tudatlan, vagy esetleg gondatlan felhasználók ellen.  

Az ISzT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) nyomatékosan ajánlja, hogy minden Internet szolgáltató 
követelje meg az ügyfeleitől a hálózathasználati irányelvek betartását, továbbá javasolja, hogy a 
jelen hálózathasználati irányelvek a szolgáltatók Általános Szerződési Feltételeiben szerepeljenek.  

A felhasználóknak a hálózathasználati irányelvek megsértése ügyében a szolgáltatójukkal ajánlott 
felvenniük a kapcsolatot, a külön ilyen célra fenntartani javasolt abuse@<szolgáltatónév>.hu alakú e-
mail címen.  

2. A hálózathasználati irányelvek alkalmazása  

Az Irányelvek alkalmazásának alapelve az, hogy a szankció súlya legyen összhangban a vétség 
súlyosságával: lehetőleg először figyelmeztetés, ismételt kihágásnál a szolgáltatás szüneteltetése, 
végső esetben a szolgáltatás felmondása és megszüntetése legyen a szankció.  

3. Általános hálózathasználati irányelvek  

3.1. Amennyiben egy ügyfél tevékenysége megsérti a szolgáltató Irányelveit, a szolgáltató fenntartja 
magának a jogot a szolgáltatás azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. A 
szolgáltató helytelen viselkedést tapasztalva általában előnyben részesíti az ügyfelek tájékoztatását, 
figyelmeztetését és felhívja őket a szabálytalan tevékenység beszüntetésére. Az Irányelvek különösen 
súlyos vagy azonnali károkat okozó megsértése esetén azonban a szolgáltatás azonnali 
félbeszakítására és megszüntetésére is sor kerülhet.  

3.2. Bármilyen okból is elégtelen vagy esetleg késlekedő a szolgáltató fellépése, hogy érvényre 
juttassa elvárásait és az Irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részéről.  

3.3. Tilos a szolgáltatásokat valamely törvényt, szabályozást, szabványt, nemzetközi egyezményt vagy 
díjszabást sértő módon használni.  

3.4. Tilos bármely olyan hálózat, szerver, webhely, adatbázis vagy Internet szolgáltató (beleértve az 
ingyenesen elérhető szolgáltatásokat is) szabályait vagy szolgáltatási irányelveit megsérteni, amelyet 
az ügyfél a szolgáltató hálózatán keresztül ér el.  

3.5. Tilos a szolgáltatást becsmérlés, rágalmazás, tisztességtelen, csalárd, trágár, támadó vagy 
megtévesztő tevékenység céljából használni.  

3.6. Tilos másokat fenyegetni, zaklatni, sértegetni vagy megfélemlíteni.  



3.7. Tilos bármely számítógép, illetve számítógép-hálózat biztonságát támadni, gyengíteni, rombolni, 
illetve más felhasználó jogosultságát jogosulatlanul használni.  

Tilos bármely internetes végpontra, illetve hálózati eszközre történő jogosulatlan behatolás, vagy 
erre irányuló bármilyen próbálkozás.  

Tilos bármely internetes végpont, illetve hálózati eszköz működésének megzavarása vagy szándékos 
túlterhelése (Denial of Service) a szolgáltató hálózatából vagy annak igénybe vételével.  

3.8. Tilos más felhasználót meggátolni abban, hogy használja a szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatásokat.  

3.9. Tilos a hálózatot a szerzői jogvédelem alá eső anyagok átvitelére használni, ha az átvitel során 
mások szerzői joga sérül (pl. tilos kalóz szoftverek átvitele).  

3.10. Tilos számítógépes vírusok, férgek szándékos terjesztése, illetve a terjesztéssel való fenyegetés.  

3.11. Az Irányelvek megsértését jelenti és a szolgáltatás azonnali felfüggesztését, illetve 
megszüntetését eredményezheti, ha valaki a szolgáltató hálózatán olyan tevékenységet folytat, amely 
jogszabályt sért.  

3.12. Egyik felhasználó sem gyűjthet adatokat egy másik felhasználóról, az általa forgalmazott 
információkról, az érintett felhasználó tudta és hozzájárulása nélkül.  

3.13. Tilos az ügyfeleknek a hálózaton áthaladó adatokat megfigyelni, lehallgatni (sniffing).  

A szolgáltató bizonyos esetekben (pl. biztonsági incidensek kezelésekor, műszaki hiba elhárítása 
érdekében) jogosult ilyen forgalomfigyelést végezni, de ezt az információt csak az eredeti cél (pl. 
számítógépes betörés megakadályozása, hibaelhárítás) megvalósítására használhatja fel.  

Ugyanakkor a szolgáltató számlázás és biztonságtechnikai okokból bizonyos, a felhasználók 
adatforgalmára vonatkozó információt rendszeresen naplóz, de ezeket a naplóban rögzített 
információkat is csak az eredeti cél megvalósítására használhatja fel.  

4. Az elektronikus levelezésre vonatkozó irányelvek  

4.1. Tilos a szolgáltató hálózatát vagy szervereit nagy terjedelmű vagy nagy mennyiségű levelek, 
illetve kéretlen kereskedelmi üzenetek (együttesen spam) küldésére használni. Ilyennek 
minősülhetnek többek között a kereskedelmi reklámok, tájékoztató bejelentések, karitatív kérések, 
aláírásgyűjtések és politikai vagy vallási röpiratok. Hasonló tartalmú üzeneteket csak akkor szabad 
küldeni, ha valaki ezeket kifejezetten igényli (l. elektronikus kereskedelmi törvény).  

4.2. Tilos a szolgáltató hálózatát vagy szervereit kéretlen, nagy mennyiségű, illetve kereskedelmi 
elektronikus levelekre való válaszok begyűjtésére használni. Tilos a szolgáltató hálózatán igénybe 
vett, illetve az ügyfél által nyújtott bármely szolgáltatást a 4.1. pontban leírt módon reklámozni.  

4.3. Tilos hamisítani, illetve megtévesztés céljából a levél fejlécét megváltoztatni vagy törölni. Mivel 
azonban számos vírus, féreg, illetve spam küldő ezen tilalom ellenére meghamisítja a feladó címét, 
ezért tilos automatikus figyelmeztetést küldeni a feladónak vagy a címzettnek a vírus, féreg, illetve 
spam eltávolításával, eldobásával kapcsolatban, amennyiben a feladó vagy a címzett nem a 
szolgáltató saját ügyfele.  

4.4. Tilos számos kópiát küldeni azonos vagy nagyon hasonló levelekből. Ugyancsak tilos igen hosszú 
üzenetek vagy fájlok küldése egy címzettnek a levelező szerver, illetve a felhasználói hozzáférés 
megbénítása szándékával (mail bombing).  

4.5. Tilos küldeni, illetve továbbítani "hólabda" leveleket (chain letters: üzenet, amelyben olyan 
felhívás van, hogy a címzett küldje tovább az üzenetet másoknak), vagy hasonló üzeneteket, 
függetlenül attól, hogy ezekben folyamodnak-e vagy sem pénzért, illetve egyéb értékért, valamint 
függetlenül attól, hogy a  



  2 címzettek kívánnak-e vagy sem ilyen leveleket kapni, kivéve, ha a címzett előzetesen 
hozzájárult az ilyen levelek küldéséhez.  

4.6. A szolgáltató hálózatát és szervereit nem szabad olyan másik Internet szolgáltatótól küldött 
levelekre való válaszok fogadására használni, amely levelek megsértik a szolgáltató vagy a másik 
Internet szolgáltató szolgáltatási irányelveit.  

4.7. Amennyiben valaki egy másik Internet szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe egy, a 
szolgáltatónál elhelyezett web lap reklámozására, úgy köteles olyan reklámozási technikákat 
alkalmazni, amelyek megfelelnek az Irányelveknek.  

5. A kapcsolattartás irányelvei  

Az ügyfélnek ki kell jelölnie egy vagy több kapcsolattartó személyt (avagy "contact" személyt), akik 
felelősek minden számítógépért, számítógép-hálózatért vagy alhálózatért, amely a szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatás révén kapcsolódik az Internethez. Az ügyfélnek meg kell adnia a kapcsolattartó 
személyek nevét, telefonszámát, postai és e-mail címét ("contact" információ) még a hálózati 
kapcsolat kiépítése előtt. A "contact" információnak mindig naprakésznek és pontosnak kell lennie, 
ezért az esetleges változásokról haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltató ügyfélszolgálatát. A 
pontatlan vagy elavult információk miatti károkért a szerződő fél tartozik felelősséggel.  

A kapcsolattartó személynek rendelkeznie kell a megfelelő eszközökkel, hozzáférési lehetőséggel, 
valamint jogosultsággal, hogy a szerződő fél rendszereit konfigurálja, üzemeltesse, és/vagy ezekhez 
a hozzáférést korlátozza.  

6. Az osztott erőforrásokra vonatkozó irányelvek  

A szolgáltató Internet szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a túlzott 
(indokolatlan mértékű) igénybevétele vagy ezekkel való visszaélés, akár egy előfizető részéről is, 
minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki. A hálózati erőforrásokkal való visszaélések 
leronthatják a hálózat teljesítményét, és az Irányelvekbe ütköznek. Az ilyen visszaélések a 
szolgáltatás felfüggesztését, illetve megszüntetését eredményezhetik.  

7. Nyílt rekurzív névszerver létesítése  

Az ügyfelek vállalják, hogy amennyiben saját névszerver üzemeltetést kívánnak végezni, annak 
technikai hátterét biztosító személyzet ismeri a globális domain név rendszert. Az üzemeltetést pedig 
oly módon végzi, hogy az még gondatlanságból se veszélyeztesse az internet hálózat számára fontos 
globális rendszer működőképességét. Ilyen veszélyforrás a nyílt (azaz bárki számára szabadon 
használható) rekurzív névszerver (Open Recursive DNS) üzemeltetése, amely lehetővé teszi az 
esetleges támadók számára harmadik személy szolgáltatásának lebénítását (DoS). Ez még inkább igaz 
abban az esetben ha az így létrehozott szerver DNSSEC lekérdezéseket is képes végezni. Ezért az 
ügyfeleknek biztosítani kell, hogy nyílt rekurzív névfeloldás szolgáltatást a fenti technikai ismeret 
birtokában csak akkor üzemeltetnek, ha garantálni tudják hogy a támadó jelleggel érkező kérések 
kiszűrésére eljárást alkalmaznak, és kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítanak az ilyen támadások 
esetére, ezeket a kéréseket pedig soron kívül orvosolják. Ezen kívül ilyen szándékról a szolgáltatót 
előre értesítik és vele folyamatosan és szorosan együttműködnek az üzemeltetés alatt.  

8. A hálózathasználati irányelvek módosítása  

A szolgáltató jogosult az Irányelveket aktualizálni, illetve szerződési feltételeit az aktualizált 
Irányelvek szerint megváltoztatni, de köteles a mindenkor mérvadó szöveget az általa előre megjelölt 
helyen (lehetőség szerint ez az ÁSzF, valamint egy web-oldal) elérhetővé tenni.  

 


