
 



Jelen dokumentum a Magyar Eurovíziós Fanklub Egyesület (továbbiakban: Klub) tagjaira és a Klub 

rendezvényein résztvevő személyekre vonatkozó magatartási alapelveket foglalja össze. 

A Klub tagjai a Klub, valamint egyéb, kapcsolódó rendezvényeken a rendező szervezet szabályait be-

tartja, viselkedésével önmagára és a Klubra nem hoz szégyent. 

A Klub tagjai egymás és a Klub, valamint egyéb, kapcsolódó rendezvény további résztvevőinek alap-

vető emberi méltóságát tiszteletben tartja, különös tekintettel a külsejét, származását, vallását, poli-

tikai nézeteit vagy szexuális irányultságát illetően. 

Elfogadja alaptézisként, hogy az Eurovízió, és így minden hozzá kapcsolódó szervezet, esemény egyik 

alapvető, pozitív értéke a kulturális sokszínűség. 

A Klub sem tagjainak, sem tisztségviselőinek nem tiltja egyéb szervezetekben való szerepvállalását, 

tagságát. 

A Klub sem politikai, sem vallási szervezettel nem áll összefüggésben, mindezektől független. A Klub 

tagjai számára nem tiltott az ezekben való szerepvállalás vagy tagság, de az ebből fakadó vélemény-

nyilvánítások a Klub vagy egyéb, kapcsolódó rendezvényeken nem támogatott. 

A Klub rendezvényein, online felületein reklámtartalom kihelyezése tilos. Tilos továbbá olyan felaján-

lást tenni, melynek célja a bevételszerzés. Ugyanakkor, meglévő személyes tárgyak ingyenesen törté-

nő felajánlása megengedett, feltéve, hogy az a tárgy valahogyan az Eurovízióhoz köthető, és mint 

olyan, a többi tag számára eszmei értékkel rendelkezhet. 

A Klub, az MTVA, az OGAE, az EBU és az Eurovízióhoz köthető bármilyen szervezet által nyújtott lehe-

tőséggel illetve kedvezménnyel való visszaélés szigorúan tilos. 

A Klub online és egyéb felületein bármely tag, illetve a Klubot figyelemmel kísérő személy kihelyezhet 

tartalmakat, amennyiben az kapcsolódik az Eurovízióhoz. 

A Klub fenntartja a jogot az esetleges moderálásra. 

Amennyiben valamely személy ezen dokumentumban foglalt alapelveket megsérti, a Klub megvon-

hatja a személytől a közzétételi jogot. 

A Klub életéhez kötődően bármely tag szervezhet rendezvényt, amennyiben vállalja annak lebonyolí-

tását, és azt a Klub Elnöksége jóváhagyja. Amennyiben indokolt, kérheti a rendezvény anyagi támoga-

tását. Az Elnökségnek jogában áll ezen kéréseket indoklás nélkül is engedélyezni vagy visszautasítani. 

A Klub életébe kapcsolódóan bármely tag szervezhet játékot, amennyiben vállalja annak lebonyolítá-

sát, és azt a Klub Elnöksége jóváhagyja. Alapelv, hogy ezeknek valamilyen módon kapcsolódniuk kell 

az Eurovízióhoz. 



Bármely tag jelezheti a Klub Elnöksége felé valamely Szabályzatban foglaltak megszegését. Az Elnök-

ség köteles ezeket a jelzéseket 8 napon belül kivizsgálni, a felmerülő problémát jelezni az érintett tag 

vagy tagok felé, a jelzést tevő tag anonimitását megőrizve. Az Elnökség ezen feladatot átruházhatja 

moderátori feladatokat ellátó további tagokra. 

A vizsgálat lezárultával az Elnökség köteles annak eredményét nyilvánosságra hozni, szabálysértés 

esetén a szükséges lépéseket megtenni. 

Jelen dokumentum előírásainak sorozatos vagy durva megszegése esetében az Elnökség a vétkes 

tagot figyelmeztetheti, tagsági jogviszonyát felfüggesztheti vagy a Klubból kizárhatja. 


