
Az Inda-Labs Zrt. blogposzt kiemelési politikája  

 

A “Blog.hu Címlap!” (korábban I2) az Inda-Labs Zrt. által üzemeltetett online felület, amelyen 

a Blog.hu-ról származó egyes, a címlapszerkesztők által érdekesnek ítélt blogposztokat 

ajánlóval ellátva, esetleg cím módosításával az Inda-Labs Zrt kiemeli a blog 

tartalmának/szövegének  módosítása nélkül. A blogposztok kiemelésének elsődleges célja a 

platformon közzétett tartalmak népszerűségének növelése és ezáltal a platform 

használatának ösztönzése, valamint változatos közéleti tartalmak terjesztése. 

 

Jelen dokumentumban foglaltak kapcsán Blog.hu Címlap! felület alatt értjük a Blog.hu Címlap! 

kezdőoldalát (https://cimlap.blog.hu ) és közösségi média felületeit (Facebook, Instagram, 

Twitter stb.), valamint az Index.hu címoldalán található Blog.hu Címlap! dobozt. 

 

1. Felülettől független, általános kiemelési alapelvek 

 

A Blog.hu Címlap! felületein kiemelt blogposztoknak minden tekintetben meg kell felelniük a 

vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek. 

 

Erre tekintettel nem emelhetőek ki a Blog.hu Címlap! felületeire azok a blogposztok,  

(i) amelyek megtévesztőek, valótlan állításokat tartalmaznak, vagy valós tényeket 

szándékosan hamis színben tüntetnek fel;   

(ii) amelyekben erőszakos cselekedetre buzdítanak, gyűlöletbeszédet, túlzott és 

céltalan trágárságot tartalmaznak, vagy irányultságtól független szélsőséges 

politikai vagy vallási nézeteket hirdetnek bármilyen formában;  

(iii) sértik harmadik személyek szerzői vagy személyiségi jogait; 

(iv) amelyek olyan hirdetést tartalmaznak, amely nem felel meg maradéktalanul a 

hatályos jogszabályokban előírtaknak (pl. alkoholt, dohányárut, fegyvereket 

hirdetnek, vagy burkolt kereskedelmi közleményt tartalmaznak); 

(v) bármilyen egyéb módon jogsértőek.  

 

Félrevezető, a poszt eredeti tartalmára nem reflektáló címmel, leaddel, képillusztrációval 

blogposzt nem kerülhet kiemelésre egyetlen Blog.hu Címlap! felületre sem.  

 

A Blog.hu Címlap! nem lehet pártpolitikai csatározások színtere! A kiegyensúlyozott 

tájékoztatás, valamint a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében az Inda-Labs Zrt. 

politikai párt/szervezet, vagy politikai tisztséget betöltő természetes személy által birtokolt, 

menedzselt vagy egyértelműen ilyen személyhez mint szerzőhöz köthető blogok blogposztjai 

számára nem biztosít kiemelést.  

 

A hatályos jogszabályokban foglaltakra tekintettel a Blog.hu Címlap! felületeken hirdetés, 

natív tartalom, PR cikk az egyéb tartalmaktól elkülönítetten tehető közzé. A hirdetést 

tartalmazó anyagok esetében ezt a tényt jól láthatóan fel kell tüntetni.  

 

2. A Blog.hu Címlap! címlapra vonatkozó kiemelési alapelvek 

 

Az Inda-Labs Zrt. az erotikus tartalmú blogposztok számára egy elkülönített dobozt alakított 

ki a Blog.hu Címlap! címlapján. Erotikus tartalmak kizárólag a Blog.hu Címlap! címlapon erre 

https://cimlap.blog.hu/


a célra kialakított dobozban kerülhetnek kiemelésre. Az erotikus tartalmú blogposztokon 

minden esetben feltüntetésre kerül, hogy az felnőtt tartalom. 

 

A kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében az általános szabályokon túlmenően, a 

magyarországi országgyűlési, önkormányzati valamint európai parlamenti választásokat és 

bármilyen népszavazást megelőző két hétben aktuálpolitikai tartalmú posztok kiemelésére 

szokásosnál is nagyobb körültekintéssel kerül sor, különös tekintettel a hatályos jogszabályok 

rendelkezéseire. 

 

3. Index.hu címlapi dobozra vonatkozó kiemelési alapelvek 

 

A fenti szabályokon túl, az Index.hu kiadvány címlapján található Blog.hu Címlap! dobozba 

csak olyan blogposztok kerülhetnek kiemelésre, amelyek illeszkednek az Index.hu kiadvány 

arculatába.  

 

Erotikus tartalmú blogposztok kiemelése Index.hu címlapi dobozban tilos! 

 

Magyarországi országgyűlési, önkormányzati valamint európai parlamenti választásokat és 

bármilyen népszavazást megelőző két hétben pártpolitikai tartalmú posztokat kiemelni az 

Index.hu címlapi dobozba nem lehet. 

 

4. Közösségi médiafelületekre vonatkozó alapelvek  

 

A fenti szabályok mindegyike egyaránt vonatkozik mindazon közösségi média felületekre 

(például a Blog.hu Facebook, Instagram és Twitter fiókjára), amelyeken a Blog.hu szolgáltatás 

blogposztjai kiemelésre kerülnek, azzal, hogy az önálló szöveges, képes, mozgóképes 

bejegyzésekre is érvényesek a szabályok.  
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