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FIGYELEM: A Szabályzat el nem olvasása nem jogosít fel annak megszegésére!
Az alábbi szabályokat kérjük betartani, a kultúrált fórum megõrzésének céljából:
1.0 Hozzászólási szabályok
1.1 Mielõtt felteszed a kérdésed, használd a keresõt. A kérdésed vagy felvetett témád már lehet hogy meg lett oldva,
beszélve.
1.2 Kérjük a megfelelõ fórumba helyezd a megnyitni kívánt témát. Amennyiben nem így teszel, át lesz helyezve, vagy ha
már van ilyen téma, törölve lesz.
1.3 Egy rövid, tömör címet adj a témádnak, ami összegzi, hogy mi is a kérdésed.
1.4 Ne használd a Sürgõs vagy Fontos szavakat a témád címében. Az összes hozzászólást fontosnak tartjuk.
1.5 Ne használj nagybetûket, túlzott számú kérdõjelet (?) vagy felkiáltójelet (!) a témád címében vagy a
hozzászólásodban.
1.6 Ha hibát vétettél a hozzászólásban, használd a Javít funkciót. Válaszolni a saját kérdésedre nem kívánatos a
fórumon.
1.7 Mellõzd az egyszavas / csak smileykat (grimaszokat) tartalmazó hozzászólásokat.
1.8 Ha bizonytalan vagy a hozzászólásodban, nyugodtan kérdezz meg egy moderátort mielõtt elküldöd.
2.0 Közösségi szabályok
2.1 Segíts másoknak. A fórum egy közösség, és akkor mûködik a legjobban ha megosztjuk az információkat.
2.2 Légy türelmes. Az összes fórumon résztvevõ tag a saját szabadidejében osztja meg véleményeit, válaszait.
2.3 Adj visszajelzést. Ha valaki segített neked a kérdésed megválaszolásában, próbálj meg választ adni, hogy
mûködött-e vagy nem.
2.4 Légy rendes az újakkal. Ne kergesd el õket mert nem olvasták el a fórum etikettet. Üdvözöld õket, és ne éreztesd velük
azt, hogy buták vagy csacskák. Emlékszel a Joomla!-val való elsõ lépéseidre?
2.5 Ha segítettek neked megoldani egy problémát, hálából köszönd meg a segítséget!
2.6 Mást lebutázni, vagy egyéb módon kellemetlen helyzetbe hozni azért mert most kezd ismerkedni a Joomla!-val,
azonnali kizárást von maga után.
2.7 Ha valaki bemutat egy oldalt, szigorúan tilost azt fikázni, leszólni, ha nem tetszik, akkor írd le hogy miért, inkább
tanácsot adj. Vagy ne reagálj rá.
2.8 Csak azért ne regisztrálj, hogy utána ne szólj hozzá egy témához sem! A nulla hozzászólással rendelkezõ
felhasználók, a regisztráció idõpontjától számított 1 hónapon belül törölve lesznek.
3.0 Szigorúan tiltott
3.1 Ne spammelj és ne hirdess oldalakat a fórumokban!
3.2 Ne flamelj és ne írj rágalmazó, sértegetõ, durva, utálatos, rasszista, szexuális, bosszantó vagy obszcén szavakat
tartalmazó üzeneteket!
3.3 Ne crosspostingolj, azaz a témád mindig csak egy (1) fórumba illeszkedjen! Ne nyisd meg a témád több hasonló
fórumban!
3.4 Ne tégy közzé illegális anyagot és ne írj linkeket ahol illegális szoftverek találhatók!
3.5 A fentiek megszegése az üzeneted eltávolítását, az azonosítód és IP címed azonnali kitiltását vonja maga után
korlátlan idõre.
3.6 Ne hirdess más webfejlesztéssel foglalkozó cégeket és weblapokat!
3.7 Ha olyan oldalt látsz, amirõl hiányoznak a Joomla! által elõírt licensz adatok, azt szigorúan tilos leírni a fórumban. Ha
ilyet látsz, azt a szerkesztõknek küldd el, õk tudják mit kell ilyen esetben tenni!
4.0 Szabályok, Moderátorok és Adminisztrátorok
4.1 A szabályok megváltoztatására csak a weboldal tulajdonosának van engedélye.
4.2 A fórum rendbentartása érdekében moderátorok ügyelnek a fórumokban. A Moderátorok az Adminisztrátorok által
vannak kiválasztva.
4.3 A Moderátorok további jogokkal rendelkeznek a fórumokban. Amellett hogy le tudnak zárni egy témát vagy
teljesen el is tudják távolítani, át tudják helyezni, ki tudják emelni az adott témát.
4.4 A Moderátorok további, az adott fórumra jellemzõ szabályokat állíthatnak fel.
4.5 Ha úgy érzed hogy egy Moderátor visszaél a jogaival, nyugodtan értesíts egy Adminisztrátort.
4.6 A Globális Moderátorok az összes fórum felett rendelkeznek jogokkal. A Globális Moderátorok az Adminisztrátorok
által vannak kiválasztva.
4.7 Az Adminisztrátorok felelõsek a közösség technikai hátterének biztosításában. Az Adminisztrátorok választják ki
a Moderátorokat és Globális Moderátorokat.
5.0 Új téma létrehozása
5.1 Ha új témát szeretnél létrehozni, elõtte nézz szét, hogy van-e már ilyen téma.
5.2 Ha valaki látja, hogy a másik új témát hozott létre, holott már van ilyen jellegû téma, akkor legyen szíves és
szóljon a téma indítójának, hogy elfelejtett valamit. Az ilyen témákat a fórum adminjai lezárják, vagy törlik.
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5.3 A keresõ használata KÖTELEZÕ, különben mi értelme?
6.0 Tanácsok
6.1 Nem célszerû önmagunkat idézni.
6.2 Nem célszerû új témát felvetni más témajú hozzászólásban.
6.3 Amennyiben a legutolsó hozzászólásra válaszolsz, akkor a hozzászólást ne idézd! Ha a hozzászólás egy bizonyos
részére akarsz válaszolni, akkor az idézetbe csak azt a részt hagyd meg.
7.0 Záró szavak
7.1 Élvezd a fórumozást és tanulj sokat!
7.2 Nyugodtan vedd fel a kapcsolatot az egyik Adminisztrátorral, ha nem értesz valamit a szabályzatban.
7.3 Ha úgy érzed egy Adminisztrátor visszaél a jogaival, nyugodtan látogass el egy másik weboldalra.
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