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A hamis nyilatkozat ára
A tanuláshoz való jogot sértheti, ha kizárják a diákot az online óráról

H A J N A L  C S I L L A

A szülőnek, gyereknek és 
pedagógusnak is alá kell 
írnia egy saját felelősség-

re megfogalmazott nyilatkozatot, 
amelyben vállalják, hogy nem rög-
zítik és nem osztják meg a másik fél 
beleegyezése nélkül az online óra 
tartalmát. A saját felelősségre írt 
nyilatkozat az oktatási törvény két 
bekezdésére, továbbá a 2020/5545-
ös rendeletre, illetve a Büntető tör-
vénykönyvre hivatkozik.

A következményekről

Ez azt jelenti, hogy büntetőjogi fe-
lelősségre vonható az a szülő, aki 
aláírta a nyilatkozatot, de gyereke 
megsérti a benne foglaltakat, azaz 
online óra közben rögzíti a pedagó-

gusról készült felvételt, illetve ha ezt 
átküldi egy harmadik személynek 
vagy megosztja másokkal. A minisz-
térium a következőképpen magya-
rázza a nyilatkozatok aláírásának 
szükségességét: ez a dokumentum 
kiegészíti az oktatási tevékenységek 
interneten keresztül történő válto-
zatát, valamint a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó előírások 
rendelkezéseit. A tanügyi törvény-
ben foglaltak szerint eddig is tilos 
volt felvételt készíteni és terjeszteni 
az iskolai tevékenységekről.

Nem fehér és fekete

A nyilatkozat aláírásának megta-
gadásával előállhat az a helyzet, 

hogy nem fogadják a gyereket órára, 
online-ra sem. Ez viszont teljesség-
gel sérti a tanuláshoz való jogot és 
hozzáférést, amelyet Románia Al-
kotmánya biztosít – fejti ki a nyilat-
kozattal kapcsolatos ellentmondást 
Bán Endre marosvásárhelyi ügyvéd. 
Sok szülőben merülnek fel kétségek 
a nyilatkozat aláírásával kapcsolat-
ban, hiszen nem biztos, hogy min-
den szülőnek megvannak a megfele-
lő számítógépes ismeretei, ezért nem 
minden szülő tudja, hogy mit tesz a 
kilencéves gyereke a számítógépen. 
„A kiskorú gyerekekért a szülő min-

dig felelősséggel tartozik, ez szülői 
kötelesség. Ebben az esetben azon-
ban a szülő azért is felelősséggel 
tartozik, hogy nehogy hamis nyilat-
kozattétel bűncselekményét 
kövesse el” – világított rá az 
ügyvéd. A kilencéves gye-
reke pedig aláírhat bármit, 
akkor sem felel büntetőjogi 
szempontból, csak majd 14 
éves kora után. A szülők által 
vállalt nyilatkozatot viszont a di-
áknak is alá kell írnia, ami szintén 
jogi kérdéseket vet fel, ugyanis 14 
éves kor alatti gyerekeknek nincs 
még aláírási joguk, legfeljebb a 
nyilatkozatban foglaltak tudomá-
sul vételét jelezhetik kéznyomukkal 
– fűzte hozzá Bán Endre.

A nyilatkozat aláírásának 
megtagadásával előállhat 
az a helyzet, hogy nem fogadják 
a gyereket az online órára
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• Az oktatási minisz-
térium úgy döntött, 
szülőkkel, diákokkal és 
pedagógusokkal egy-
aránt aláírat egy saját 
felelősségre írt nyilat-
kozatot, amelyben az 
aláírók vállalják, hogy 
nem készítenek fel-
vételt az online óráról 
és nem osztják meg, 
nem sokszorosítják az 
online óra tartalmát. 
A nyilatkozat aláírása 
vagy annak megtaga-
dása azonban számos 
jogi kérdést is felvet.

O rgonát vásárolt a gyergyószent-
miklósi református egyházköz-

ség. A hangszert szombaton, a refor-
mációünnepi istentiszteleten avatják 
fel. Ebből az alkalomból Molnár Tün-
de orgonaművész koncertezik a re-
formátus templomban.

Kalandosnak nevezhető 
úton, de sok ember össze-
fogásának köszönhetően 
orgona került a gyergyó-
szentmiklósi református 
templomba. A hangszert 
Németországból vásárolták. 
„Július végén láttam meg 

egy levelezőlistán, hogy egy 
magánházat adnak el, az abban lévő 
orgonát pedig külön is meg lehet vásá-
rolni. Feltétel volt azonban, hogy há-
rom héten belül el kell hozni a hang-
szert. Az is egy olyan időszak volt, 
amikor nem nagyon lehetett utazni 

a járványügyi korlátozások miatt, de 
sikerült találni egy németországi gyü-
lekezetet, amely felvállalta az orgona 
szétszedését, raktározását. Közben 

kiderült, hogy nekik van egy nagyobb 
hangszerük, amire nincs szükségük, 
mert az öregotthon koncerttermében 
a kisebb orgona is elegendő lenne, így 

adódott a lehetőség, hogy elcseréljük 
a két hangszert” – részletezte Mátyás 
István református lelkész.

Valóra vált álom

Az egyházközség régi vágya vált valóra 
az orgona megvásárlásával, a gyüle-
kezet tagjai adományozták a hangszer 
ellenértékét, 1500 eurót. A gyűjtés 
azonban folytatódott, hiszen az orgo-
na helyének előkészítése, a hangszer 
összeszerelése és beüzemelése közel 
ugyanennyibe kerül. Ráadásul ottjár-
tunkkor derült ki, hogy bár a hangszer 
tökéletesen működik, nincs meg mind-

egyik síp, ezeket majd idővel, ha sikerül 
előteremteni az árát, a helyi műhelyben 
készítenék el. Az orgona Gyergyószent-
miklósra szállításának költségeit a né-
metországi gyülekezet magára vállalta.

Ünnepség szombaton
Szombaton délután öt órakor kezdő-
dik a reformáció ünnepére időzített 
istentisztelet, melynek keretében 
rövid orgonakoncert is lesz. Mol-
nár Tünde Marosvásárhelyen élő 
orgonaművész szólaltatja majd meg 
először az új orgonát, azt követően 
a kántor feladata lesz, hogy a hang-
szer csodálatos hangja betöltse a 
református templomot. Az ünnepi 
istentisztelet és koncert egyórás 
lesz, betartva minden járványügyi 
előírást a fertőzés elkerülése érde-
kében. (Barabás Orsolya)

Orgonával bővült a gyergyószentmiklósi református templom

A hangszert Németországból vásárolták, 
a szállítást is a németek biztosították
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Reformációi 
emlékezés
Noha a járványhelyzet miatti 
korlátozások idén nem teszik 
lehetővé a szélesebb körű, 
gyülekezetközi együttlétet 
avagy az egyházmegyei közös 
istentiszteletet, az egyházköz-
ségek a helyi sajátosságoknak 
megfelelően, az érvényben lévő 
szabályokhoz igazodva tartják 
meg a reformáció egyházainak 
sajátos ünnepét, október 31-ét. 
A reformáció emléknapján egy-
részt arra emlékeznek, hogy 
a hagyomány szerint 1517-ben 
ezen a napon jelent meg Luther 
Márton nevezetes 95 tétele, 
amely a reformáció egyházai-
nak kialakulását eredményez-
te. Főhajtás is ez a nap a bibliai 
gyökerekhez visszanyúló és 
azokból útmutatást merítő re-
formátorok előtt. A magyar nép 
a legapróbb részletekig felis-
merte magát a Szentírásban, és 
azonosulni tudott a választott 
nép abban leírt történéseinek 
folyamatával. A kivonulás, 
Kánaán földje, a hajdani hős, 
de még nem tökéletes vezérek, 
a nagy és szent királyok, az 
azokat követő jobb vagy gono-
szabb uralkodók, a széthúzás, 
a romlás, a fogság, szabadulás 
és újjászületés a hit körül, 
részleteiben minden erőltetés 
nélkül párhuzamba állítható 
volt a magyarok bejövetelével, 
Árpád, Géza fejedelemségével, 
István, László királyságával, 
majd a Mohács utáni ország-
szakadással, -vesztéssel. Az, 
ami a reformációnak, majd a 
Pázmány Péter-i gondolkodás-
nak vezérfonala volt, szerve-
sen beépült a nemzettudatba, 
és tovább él a közgondol-
kodásban. Igaz, vallásos 
hátterét és tartalmát jórészt 
veszítve. Amit Jézus és az 
egyház ajánl, több ennél: élő 
hit, mely közvetlen kapcso-
latot biztosít az Örökkévaló 
személyes erejével és hatal-
mával. (Molnár Melinda)
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