A Compagnon hálózati visszaélésekkel
kapcsolatos szabályzata
Compagnon Irányelv
Célok
A Compagnon (Compagnon) célja a hálózati erőforrások védelme, a Compagnon és
előfizetőinek hálózata biztonságának megőrzése valamint a Compagnon és az Internet
használhatóságának legteljesebb biztosítása, elismerve A Compagnon pozícióját az Internet
közösség egészében.
Értelmezés
A jelen Irányelv rendelkezései útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott
minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet közösség
elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen Irányelvben kifejezett
utalás található-e. A Compagnon mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti
hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.
Biztonság
Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (DOS), az azonosítási illetve
biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz,
számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet, és ezek a szolgáltatás
akár értesítés nélküli, azonnali beszüntetését eredményezik.
E-mail és Usenet News
Tiltott bármely Compagnon hozzáférés vagy szerver felhasználása sokszorosított, kéretlen email üzenetek (akár üzleti vagy egyéb célú) küldésére illetve kéretlen e-mail üzenetekből
válaszok fogadására.
Ugyancsak tiltott bármely Compagnon hozzáférés vagy szerver felhasználása olyan reklámok
illetve üzenetek elhelyezésére, amelyek bármely newsgroup vagy címlista szabályzatát sértik.
A Compagnon fenntartja magának a jogot annak megállapítására, hogy egy adott üzenet
sérti-e bármely newsgroup vagy címlista szabályzatát. A legtöbb esetben A Compagnon
ennek megítélését az adott newsgroup vagy címlista moderátorára illetve munkatársára
bízza.
Azok az üzleti célú üzenetek, amelyek egy newsgroup vagy címlista szabályzata szerint
megfelelőek, illetve amelyeket a címzett kifejezetten kér, megengedettek.
Tiltott minden olyan magatartás az e-mail vagy Usenet hírekkel kapcsolatosan, ami
nyilvánvalóan zavaró (így például a "mail bombázás"), illetve ami egyéb összefüggésben
törvényellenes (például a fenyegetés, zaklatás, becsületsértés, szeméremsértés vagy a
szoftver-kalózkodás).
IRC (Internet Relay Chat)
Tiltott a programok olyan felhasználása, ami zavarja mások számára a használatot, vagy egy
IRC robot működését az IRC szerveren. Az IRC szerverekre történő bejelentkezéskor a
felhasználóknak be kell tartaniuk a szerver-kezelő által meghatározott szabályokat és
irányelveket.
A személyazonosság meghamisítása
Tiltott a címinformáció hamisítása vagy a fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó
vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett. Ez a
rendelkezés nem jelenti az álnevek, illetve névtelen viszontpostázók (remailer) törvényes
használatának tilalmát.
Szerzői jog, kalózkodás és szellemi tulajdonjog
Tiltott a Compagnon hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra
vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására.

Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél
számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül.
Tiltott a Compagnon előfizetők e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése
illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.
A szerzői jogok megsértése esetén benyújtható kárigények
A jogsértésre okot adó kárigényről az értesítést kérjük ügyfélszolgálatunknak címezze.
Smurf támadások
A Compagnon
elkötelezettje az olyan konfigurációk megvalósításának, ami
megakadályozza, hogy s Compagnon infrastruktúrát smurf támadásokra használják.
A smurf listán kétfajta IP cím szerepel, ami a Compagnon-os kapcsolatra utal: a felhasználó IP
címe, amire nincs befolyásunk, és a gerinchálózat IP címe.
A Compagnon ügyfélszolgálat a Compagnon minden előfizetőjével együttműködik annak
érdekében, hogy hálózatuk ne lehessen felhasználható smurf támadások erősítésére.
Együttműködés más szolgáltatókkal
Tiltott a Compagnon berendezések olyan tevékenységekhez történő használata, ami más
hálózati szolgáltatók szolgáltatási feltételeit sérti. Tiltott, például, kéretlen, üzleti célú e-mail
küldése a Compagnon berendezéseken Internet vagy egyéb online szolgáltatói
előfizetőknek, amely szolgáltatók nem engedélyezik az ilyen üzeneteket.
Jogkövetkezmények
Amennyiben bármely a Compagnon elfizető megsérti a jelen Irányelvet, az, a Compagnon
saját belátása szerint, a szolgáltatás időleges felfüggesztését vagy végleges beszüntetését
eredményezi.
A Compagnon nem ad szolgáltatás-jóváírást az Irányelv megsértéséből fakadó szolgáltatás
kiesés miatt.
Módosítás
A Compagnon mindenkor fenntartja magának a jogot a jelen Irányelv bármely
rendelkezésének történő kiegészítésére, törlésére illetve módosítására külön értesítés nélkül.
Kérjük, jelentsen a jelen Irányelvet sértő minden tevékenységet az info@compagnon.hu
címen.

1. Célok
A Compagnon célja, hogy a hálózati erőforrásokat megvédje, a Compagnon és ügyfelei
hálózatának és adatainak biztonságát garantálja, továbbá a Compagnon internetes
közösségbeli helyzetét szem előtt tartva biztosítsa a Compagnon és az internet lehető
legoptimálisabb használhatóságát.
2. Hatókör
A törvényekkel, szabályozásokkal vagy az internetes közösség normáival ellentétes
valamennyi tevékenység tilos, függetlenül attól, hogy szerepel-e explicit módon ebben a
szabályzatban, vagy nem. A Compagnon mindenkorra fenntartja magának az üzleti jó hírét
veszélyeztető tevékenységek megtiltásának jogát.
3. Biztonság
Tilos bármilyen, a szolgáltatás megbénítását célzó támadás (denial of service attack), és a
hitelesítési vagy biztonsági eljárások kijátszására, illetve más ügyfelek adataihoz,
számítógépeihez vagy hálózatához való jogosulatlan hozzáférésre irányuló kísérlet. Ezek
elkövetése a szolgáltatás azonnali, akár értesítés nélküli felmondásával jár.
4. E-mail és Usenet hírek
Tilos Compagnon fiókból vagy szerverről nagy példányszámú, nemkívánatos (kereskedelmi
vagy egyéb jellegű) e-mailt küldeni, vagy ilyen e-mailekre érkező válaszokat fogadni.
Tilos továbbá Compagnon fiókot vagy szervert hirdetések vagy olyan üzenetek küldésére
felhasználni, amelyek megsértik az adott hírcsoport vagy levelezési lista szabályzatát. Tilos
hasonló üzeneteket túlzottan sok hírcsoportnak elküldeni (cross-posting), nem oda illő
anyagokat küldeni a hírcsoportokba, vagy bináris fájlokat küldeni az ilyen adatokat nem
fogadó hírcsoportokba.
Az esetek többségében A Compagnon a hírcsoport vagy a levelezőlista moderátorának,
gazdájának véleménye alapján dönt, de fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse, egy
levél megsérti-e a hírcsoport vagy levelezési lista alapszabályát.
Kereskedelmi célzatú levelet csak akkor szabad küldeni, ha az adott hírcsoport vagy
levelezési lista alapszabálya ezt megengedi, vagy ha a címzettek külön engedélyezték ezen
levelek kézbesítését.
Tilos az e-mail szolgáltatást vagy a Usenet hírcsoportokat nyilvánvalóan zavaró szándékkal
használni (pl. mail bombing), vagy más szempontból törvénybe ütköző módon igénybe venni
(pl. fenyegetés, zaklatás, rágalmazás, trágárság vagy szoftverkalózkodás).
A levelező- és hírolvasó rendszert úgy kell beállítani, hogy a külső visszaéléseket meggátolja. A
levelezőrendszer csak ügyfeleinknek kézbesíthet leveleket, illetve felhasználásával csak
ügyfeleink küldhetnek leveleket külső személyeknek. A rendszernek meg kell akadályoznia,
hogy A Compagnon szolgáltatásán keresztül olyan személyek küldjenek egymásnak levelet,
akik nem tartoznak ügyfeleink közé.
5. FTP
Ügyfeleinknek biztosítaniuk kell, hogy a saját maguk vagy A Compagnon által üzemeltett FTPszervereik úgy legyenek beállítva, hogy ne lehessen azokra e szabályzatban tiltott anyagokat
feltölteni.
6. IRC (Internet Relay Chat)
Tilos IRC-szerveren IRC robotot vagy más olyan programot futtatni, amely másokat zavarhat.
IRC-szerverre való belépéskor a felhasználóktól elvárjuk, hogy a szerver rendszergazdája által
meghatározott szabályoknak és irányelveknek megfelelően viselkedjenek.
7. Hamis személyazonosság

Tilos a címzési adatokat a szabályzat kijátszása céljából meghamisítani és a fejrészt úgy
módosítani, hogy az akadályozza a feladó vagy a címzett azonosítását. Az előírás nem tiltja
az ún. aliasok és az automatikus, névtelen válaszküldés szabályszerű használatát.
8. Szerzői jog, titoktartás és szellemi tulajdonjog
Tilos Compagnon kapcsolatot használva a szerzői jogra vagy szellemi tulajdonjogra
vonatkozó törvényeket megszegni, ebben közreműködni, vagy erre felbujtani. A tilalom a
privát elektronikus levelezés nyilvánosságra hozását is érinti, annak engedélyezését a feladó
előzetes beleegyezéséhez kötjük. A Compagnon előfizetőinek e-mail címét az előfizető
előzetes beleegyezése nélkül tilos árulni, és kereskedelmi forgalomba hozni.
9. Adatszórásos válaszkérés (pl. smurf támadás)
A Compagnon nem engedélyezi, hogy saját vagy ügyfelei berendezéseit üzenetszórásos
támadásokhoz, például ICMP/ping elárasztáshoz (más néven smurf támadáshoz) használják
fel. A Compagnon ügyfeleinek gondoskodniuk kell arról, hogy berendezéseik úgy legyenek
beállítva, hogy az üzenetszórásos támadásokat megakadályozzák, továbbá (például a
naplófájlok hozzáférhetővé tételével) együtt kell működniük A Compagnonrel ezen
cselekmények felderítésében.
10. Egyéb szabályok
A Compagnon külön engedélye nélkül tilos IP-csoportcímzést vagy Internet-telefont használni.
Szintén tilos A Compagnon hálózatát túlterhelő bármilyen forgalmat generálni.
11. Együttműködés a többi internetszolgáltatóval
Tilos A Compagnon eszközeit olyan cselekmények elkövetésére felhasználni, amelyek sértik
más internetszolgáltatók szabályzatát. Tilos a Compagnon berendezésein keresztül
nemkívánatos, kereskedelmi célú e-maileket küldeni más internetszolgáltató vagy más on-line
elektronikus szolgáltatást nyújtó vállalat előfizetőinek, ha az nem engedélyezi azok
kézbesítését.
12. A szabályzat megszegésének következményei
Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül átmenetileg vagy
véglegesen megvonjuk a szabályzatot megsértő ügyféltől.
A kétségek eloszlatása végett közöljük, hogy a Compagnon nem vállal semmilyen
felelősséget a szabályzat megsértése miatt elszenvedett kényszerű üzemszünet okozta
károkért.
13. Internet Watch Foundation (IWF)
A Compagnon tartja magát az IWF által hozzá eljuttatott ajánlásokhoz. Ha szeretne bővebb
információt kapni az IWF-ről, látogasson el a http://www.internetwatch.org.uk/ oldalra.
14. Módosítás
A Compagnon fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályzat bármely rendelkezését
bármikor, külön értesítés nélkül törölje, módosítsa, vagy új rendelkezést vezessen be.

A szerzői jog megsértésére vonatkozó szabályzat
Adatszórásos válaszkérés (Smurf támadás)
A Compagnon olyan hálózati konfiguráció létrehozására törekszik, amely biztosítja, hogy a
Compagnon berendezéseit ne lehessen smurf támadásokhoz felhasználni. A smurf listában
kétféle hálózati cím szerepelhet, amely érinti A Compagnon hálózatát: ügyfeleink hálózati
címei, amelyek felett nem rendelkezhetünk, valamint a gerinchálózati címek. A Compagnon
ügyfélszolgálata minden ügyfélnél igyekszik elérni, hogy azok hálózata ne legyen
felhasználható adatszórásos válaszkérésen alapuló támadásokhoz.
Együttműködés a többi szolgáltatóval
Tilos A Compagnon eszközeit olyan cselekmények elkövetésére felhasználni, amelyek sértik
más internetszolgáltatók szolgáltatási feltételeit. Tilos például A Compagnon berendezésein
keresztül nemkívánatos, kereskedelmi célú e-maileket küldeni más internetszolgáltató vagy
más on-line elektronikus szolgáltatást nyújtó vállalat előfizetőinek, ha az nem engedélyezi
azok kézbesítését.
A szerzői jog megsértésének következményei
Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatást átmenetileg vagy véglegesen megvonjuk a szerzői
jogokat megsértő ügyféltől. A Compagnon semmilyen felelősséget nem vállal a szerzői jog
megsértése miatt elszenvedett kényszerű üzemszünet okozta károkért.
Módosítás
A Compagnon fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályzat bármely rendelkezését
bármikor, külön értesítés nélkül törölje, módosítsa, vagy új rendelkezést vezessen be.
Kérjük, a szabályzat bárminemű megsértését az alábbi címen jelentse be: support@eol.hu

