
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 6-i, rendes ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
102/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Óvodai Csoportok Zárt Facebook Oldalainak 
Működtetésére Vonatkozó Elvek elfogadásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő 
Napköziotthonos Óvoda, Óvodai Csoportok Zárt Facebook Oldalainak Működtetésére Vonatkozó Elvek 
elfogadásáról szóló előterjesztést és a melléklet szerint elfogadta a szabályzatot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Gazdálkodási csoport – helyben 
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Pedagógia munkánk egyik fontos aspektusa a partnerekkel történő jó kapcsolat kialakítása. 

Legfontosabb partnereink a gyermekek és a szülők. A gyermek nevelése a szülő joga és 

kötelessége, mi, pedagógusok ezt kiegészítjük, ezért elengedhetetlen az együttműködés. Ennek 

nélkülözhetetlen tényezője a folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció és a rendszeres 

tájékoztatás. Az információk közlésére több csatornát is használunk: faliújság, beszélgetés, 

telefonos megkeresés, e-mail, és a csoportok zárt Facebook oldalai, melyek működtetése 

minden esetben feltételhez kötöttek. 

Óvodánk fontosnak tartja a gyermeki jogok védelmét, szeretnénk maximálisan eleget tenni az 

ezzel kapcsolatosan megfogalmazott elvárásoknak. 

Azt nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a közösségi oldalak az emberi 

kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásai mellett számos veszélyt is rejtenek az egyének 

személyiségi jogainak megsértése tekintetében. Előfordul, hogy a regisztrált felhasználók 

szabadabban, meggondolatlanabbul fogalmaznak, így az emberi méltóságot, a becsületet és a 

jó hírnevet sérthetik meg a Facebookon. 

Ahhoz azonban, hogy ne történjen jogsértés, be kell tartani az alábbi kikötéseket: 

A zárt Facebook oldalak működésének feltételei: 

- A csoportok csak zárt csoportként működhetnek, a gyermekek személyiségi jogainak 

védelmében. Kizárólag a tagok láthatják a csoporttagok listáját és bejegyzéseiket. 

Nagyon fontos, hogy az oldalon közzétett fotókat idegenek és illetéktelenek ne 

láthassák, ne tölthessék le, és ne használhassák fel!  

- A Facebook csoportokban mindig az aktuálisan az óvodai csoportba járó gyermekek 

szülei lehetnek tagok. A tagság kizárólag meghívás útján lehetséges, új tagokat az admin 

hívja meg. Az elballagott gyermekek szülei az új nevelési év kezdetekor törlésre 

kerülnek a csoportból. 

- Az oldalon elsősorban az óvodapedagógusok osztják meg az éppen aktuális 

tudnivalókat, pedagógiai tartalmú cikkeket, programötleteket, kreatív ötleteket. 

A csoportokban történő rendkívüli eseményekről, egyes tevékenységekről, ünnepekről, 

programokról fotók is kerülhetnek feltöltésre. Csak óvodapedagógusok működtethetik, 

ők lehetnek adminok  

- Az aktuális tudnivalókon, információkon kívül a szülők is rakhatnak fel fotókat, 

gyermekneveléssel, óvodai élettel kapcsolatos cikkeket, kreatív ötleteket. 

- A véleménynyilvánítás joga csak felelősséggel gyakorolható, így tilos a becsületsértésre 

alkalmas, indokolatlanul bántó, esetleg lealázó véleménynyilvánítás!  

- Problémás dolgok, egyéni sérelmek megvitatásának nincs helye ezeken az oldalakon! 

- A jó hírnév megsértése, valótlan tény állítása, valós tény hamis színben feltüntetése nem 

megengedett! 

- A bejegyzések faji, vallási vagy politikai ellentéteket nem szíthatnak! 

- A közzétett tartalmak nem lehetnek sértőek, becsmérlőek vagy megalázóak! 

- Szexuális, erőszakos, trágár tartalmú bejegyzés tilos! 

- A rosszul megválasztott szavak, üzenetek szintén sérthetik az emberi méltóságot, a 

jogsértő magatartás pedig törvény szerinti következményekkel járhat! 



 

Az óvodai alkalmazottakat fokozott büntetőjogi védelem illeti meg! 

 

Az óvodai alkalmazottak-mint közfeladatot ellátó személyek 

Az állam a nevelő munkában résztvevő óvodai alkalmazottakat-munkavégzésükre való 

tekintettel-fokozott büntetőjogi védelemben részesíti. 

Az óvodapedagógus, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott (pl.: 

dajka) az óvodai nevelőmunka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a 

gyermekekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fokozott védelem megilleti a jogosultat az 

intézményben tartott csoportfoglalkozásokon, szülői értekezleten, megbeszélésen, de az 

óvodán kívül is, ha az adott tevékenység a gyermekkel van összefüggésben. ( pl.: óvodai 

kirándulás, családlátogatás alkalmával.) 

 

 

  



Megismerési Nyilatkozat 

 

A Facebook csoportok működtetéséről a szabályzatot a mai napon megismertem 

és munkavégzésem során köteles vagyok az abban foglaltak betartására. 
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Cserkeszőlő, 20……………… 

      ……………………………………. 

       Tóth Krisztina 

       intézményvezető 

 

        …………………………… 

         intézményvezető 

 

 


