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• Nem tilthatja ki 
online óráról az isko-
la azokat a diákokat, 
akiknek szülei vagy 
maguk nem írják alá 
és nem adják le azt a 
nyilatkozatot, amely-
ben büntetőjogi fele-
lősséggel vállalják, 
hogy nem rögzítik és 
nem osztják meg a 
nyilvánosság előtt a 
tanár óráját a bele-
egyezése nélkül. 

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

A Szülői Szervezetek Orszá-
gos Szövetsége hivatalos 
levélben fordult az oktatási 

minisztériumhoz, amelyben kérte a 
saját felelősségre tett nyilatkozatok 
megszüntetését azzal érvelve, hogy 
ez sérti a tanulók oktatáshoz való 
jogát, amennyiben kizárják a diáko-
kat óráról a nyilatkozat hiányában. 

Ezek után a tanügyminiszté-
rium iskolákhoz eljuttatott 
átiratában azt közölte, a jár-
ványügyi helyzetben beve-
zetett hatékony online okta-

tási folyamat megszervezése 
érdekében a korábban kiadott nyi-
latkozatok benyújtásának elmara-
dása vagy aláírásának megtagadá-
sa nem lehet kizáró jellegű. Vagyis 
az iskola nem zárhatja ki a diákokat 
az oktatási folyamatból, ha a szülők 
vagy a nagykorú diákok nem írják 
alá azt a saját felelősségre tett nyi-
latkozatot, amelyben büntetőjogi 
felelősséggel vállalják, hogy nem 
rögzítik és nem osztják meg a másik 
fél beleegyezése nélkül a nyilvános-
ság előtt a tanár óráját. Az iskolák a 
hónap folyamán juttatják el online 

formában a szülőkhöz a nyilatko-
zathoz szükséges formanyomtat-
ványt, amelyet az elvárások szerint 
a szülőknek szintén online kell visz-
szaküldeniük kitöltve és aláírva.

A tanár dönthet 
a rögzítés mellett

A Google Meet platformon, amelyet 
sok iskola használ az online tanrend 
folyamán, a beállítási opcióknál a 
tanár bekapcsolhatja a rögzítést, és 
ugyancsak ő az, aki meghívja a di-
ákokat órára – éppen ezért fontos, 
hogy ő legyen elsőként bejelentkez-
ve, mert ha ő hiányzik, a diákok nem 
csatlakozhatnak az órához. Az isko-

la informatikusa, esetleg a digitális 
eszközökért felelős adminisztrátora 
– vagy az a személy, akit ezzel a fel-
adatkörrel megbíznak az iskolák, hi-
szen nem mindenhol van alkalmaz-
va informatikus – dönthet úgy, hogy 
letiltja ezt a rögzítési lehetőséget a 
fentebb említett programban. Sok 
pedagógus azonban maga választja, 
hogy rögzítve legyen az online órája, 
hiszen így bármikor visszanézhető, 
és ez segítséget nyújt a tanulásban. 
Az informatikus csak annyit lát, 
hogy ki mikor lépett be vagy ki az on-
line tanterembe és mennyi ideig volt 
bejelentkezve – osztotta meg velünk 
tapasztalatait egy marosvásárhelyi 
iskolai informatikus.

Bűncselekmény 
a hamis nyilatkozat

Sok szülőben merültek fel két-
ségek a nyilatkozat aláírásával 
kapcsolatban, hiszen nem biztos, 
hogy minden szülőnek megvan-
nak a megfelelő számítógépes is-
meretei, ezért nem minden szülő 
tudja, hogy mit tesz a gyereke a 
számítógépen. A nyilatkozat alá-
írása vagy annak megtagadása 
számos jogi kérdést is felvetett. 
A saját felelősségre írt nyilatko-
zat az oktatási törvény két bekez-
désére, továbbá a 2020/5545-ös 
rendeletre, illetve a Büntető tör-
vénykönyvre hivatkozik. Ez azt je-

lenti, hogy büntetőjogi felelősség-
re vonható az a szülő, aki aláírta 
a nyilatkozatot, de gyereke meg-
sérti a benne foglaltakat. Tehát 
nemcsak szabálysértésért von-
ható felelősségre a szülő vagy a 
diák, hanem bűncselekményt kö-
vet el a hamis nyilatkozattétellel. 
A tanügyi törvényben foglaltak 
szerint eddig is tilos volt felvételt 
készíteni és terjeszteni az iskolai 
tevékenységekről.

Online óra: nem zárhatnak ki
A hiányzó nyilatkozatok vagy az aláírás megtagadása nem lehet kizáró jellegű

Büntetőjogi felelősségre 
vonható az a szülő, aki aláírta 
a nyilatkozatot, de gyereke 
megsérti a benne foglaltakat
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H I R D E T É S

Á rpád-házi Szent Erzsébet-
nek, a gondoskodó szeretet 

szentjének tisztelete nem lankadt 
a halála óta eltelt nyolc évszázad 
alatt. Az európai távlatokban gon-
dolkodó szent már életében az 
evangéliumi egyetemes szeretet 
megtestesítője volt.

Kevés középkori szentünk életét 
ismerjük olyan nagyszámú kortárs 
tanúvallomás alapján, mint az övét. 
II. András magyar király és Meráni-
ai Gertrúd lánya életének első négy 
évét Magyarországon töltötte, a to-
vábbi két évtizedben német földön 
élt. Melléknevei, a Magyarországi, 
illetve Thüringiai Erzsébet innen 

erednek. A ferences harmadrend, 
a ciszterciek, az Erzsébet-apácák 
és jótékonysági szervezetek patró-
nusa. Pékek, koldusok, özvegyek, 
árvák, ártatlanul üldözöttek, csip-
keverők, fátyolkészítők kérik párt-
fogását. 

Erzsébet napja időjárásjósló: ha 
esik, enyhe lesz a tél. Ha Erzsike 
megrázza a dunyháját, havazást je-
lent. Amilyen az Erzsébet-napi idő-
járás, olyan lesz a december.

Művészek ihletője, ispotályok, 
kolostorok, templomok, jótékony-
sági bálok  névadója. Környé-
künkön nevét viseli az oroszhe-
gyi, Erzsébet keresztnevűekből 

álló kórus; a Gyimes-völgye első, 
a felsőloki középiskolája, a gyer-
gyószentmiklósi öregotthon; a 
marosvásárhelyi Szent Erzsébet 
Társulás; Székelyszenterzsébet és 
Erzsébetváros. Továbbá a ma-
rosvásárhely-meggyesfalvi 
plébániatemplom, a Csík-
szentmártonhoz tartozó úz-
völgyi kápolna, a gyergyó-
hodosi plébániatemplom, 
Gyimesbükk Tarhavas-pataki 
kápolnája, a Székelyszentlélekhez 
tartozó Székelylengyelfalvi temp-
lom és Székelykeresztúr leány-
egyházában, Nagygalambfalván a 
házkápolna. (Molnár Melinda)

Ha Erzsike megrázza a dunyháját…




