
A Magyar Aktuárius Társaság Zárt Facebook-csoportjának szabályzata 

 

A Magyar Aktuárius Társaság (MAT) Facebook-csoportjának (a továbbiakban: csoport) célja, hogy a 

MAT tagjai véleményt cseréljenek, információkat osszanak meg egymással, szakmai kérdéseket 

vitassanak meg. A csoport moderátorai abban az esetben moderálnak tartalmat, ha az jelen 

szabályzat pontjaiba ütközik, ugyanakkor feladatuk a kulturált társalgás fenntartásának biztosítása. A 

másik mondandójával szemben megfogalmazott kritika nem azonos a másik személyének 

minősítésével – utóbbi egyértelműen moderálandó. 

Arra kérünk minden tagot, tartózkodjon a MAT szellemiségéhez méltatlan tartalmak közlésétől. 

Amennyiben valamely tag úgy érzi, hogy a MAT csoportjában nem konkrét személy elleni, de szerinte 

rasszista, gyűlöletkeltő, homofób, álhír, stb. megnyilvánulásokat tapasztal, annak azt javasoljuk, 

jelentse a Facebook hivatásos moderátorainak (ne a csoport moderátorainak) az erre szolgáló 

gombbal. 

Az alábbi szabályok a csoport zavartalan működését szolgálják. A csoporthoz történő csatlakozás 

egyben jelen szabályok elfogadását is jelenti. Aki nem ért egyet a szabályzattal, bármikor elhagyhatja 

a csoportot, de a szabályzat a csoport minden tagjára érvényes, a szabályoknak minden taggal 

szemben a csoport érdekében érvényt szerzünk. 

1. A csoport tagjai a Magyar Aktuárius Társaság azon tagjai és tagjelöltjei lehetnek, akik elfogadják a 

MAT FB csoport szabályzatát, és nem állnak kitiltás alatt. 

2. A lenti linken található a leírás arról, hogyan lehet a csoporthoz csatlakozni, kilépni, illetve 

bejegyzést közzétenni: https://actuary.hu/weblap2/szabalyok/facebook-csoport 

3. A csoporttagság a MAT-tagság, tagjelölti státusz (továbbiakban MAT tagság) megszűnésével 

automatikusan megszűnik. A MAT tagság megszűnéséről a MAT titkára tájékoztatja a csoport 

adminisztrátorait, akik intézkednek a csoporttagság megszüntetéséről. 

4. A csoport adminisztrálását és moderálását az MAT Kommunikációs Bizottságának tagjai végzik.  

5. Az adminisztrátorok feladata a feltételeknek megfelelő jelentkezők felvétele, illetve 

MAT-tagságuk megszűnése esetén a csoportból történő kizárásuk. 

6. A moderátorok feladata a szabályellenes hozzászólások törlése és a kitiltások kezelése. Ezeket a 

feladatokat a saját belátásuk szerint, a jelen szabályzat moderálási elvei mentén végzik, és 

tevékenységükért a MAT vezetőségnek tartoznak elszámolással. A moderálás e szabályzat 

korlátain belül szükségszerűen szubjektív, de a moderátorok látják egymás tevékenységét, és 

arról szükség esetén egyeztetnek.  

7. Szabályellenes az a bejegyzés vagy hozzászólás, amely: 

7.1 közzétételekor hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértésre történő felhívást 

vagy jelentkezést tartalmaz; 

7.2 mások személyiségi jogait súlyosan sérti; 

7.3 gyűlölködő, fenyegető, uszító vagy személyeskedő tartalmú, vagy alapvető célja 

tagtárs(ak) sértegetése; 

7.4 durván alpári hangnemű, trágár, obszcén szavakat tartalmaz; 

https://actuary.hu/weblap2/szabalyok/facebook-csoport


7.5 politikai, vallási vagy ideológiai nézeteket vagy rasszista, etnikai- és nemi hovatartozásra, 

valamint nemi irányultságra történő utalást tartalmaz; 

7.6 felnőtt tartalmat tartalmaz, vagy arra utal; 

7.7 a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozza vagy zavarja; 

7.8 indokolatlanul nagy terjedelmű (kb. fél képernyőnél nagyobb) idézetet tartalmaz; 

7.9 moderátor által törölt hozzászólás részleges vagy teljes visszamásolása; 

7.10 külön moderációs bejegyzésen kívül tárgyalja a moderálást; 

7.11 a moderátorok által kizárt tag üzenetét rendszeresen továbbítja. 

8. A moderálás tárgyalására bárki nyithat külön bejegyzést, amire a bejegyzés elején [MODERÁTORI 
BEJEGYZÉS] jelzéssel kell felhívnia a figyelmet. Jelzés hiányában a moderálással foglalkozó 
bejegyzés törlésre kerül. Moderátor által törölt szöveget a moderátori bejegyzésben sem szabad 
visszamásolni. 

8.1 Senki nem tilthatja le a moderátorok felét vagy annál többet. Amennyiben egy tag mégis 

megteszi, akkor kizárásra kerül, és csak abban az esetben vehető fel a csoportba újra, ha 

feloldotta a tiltást a szükséges mértékben. Ismétlődés esetén a tag határozott időre is 

kizárható a csoportból. 

9. A moderátorok törölhetnek szabályellenes hozzászólásokat és bejegyzéseket, valamint – 

ismétlődő esetben, utólagos értesítés mellett – némíthatnak, vagy előzetes figyelmeztetés után 

kitilthatnak a csoportból tagokat, ha hozzászólásukat vagy bejegyzésüket szabályellenesnek ítélik. 

A 8. pontban részletezett szabályok megsértése esetén a poszt vagy komment azonnal törlésre 

kerül, és ugyanezen pontok 30 napon belüli ismételt, szándékos megsértése esetén a posztolót 

vagy kommentelőt a moderátorok 30 napra kitiltják a csoportból. 

9.1 A törlésről a moderátor értesíti az érintett személyt, beidézve a törölt tartalmat. 

9.2 A moderátorok a törölt bejegyzéseket és hozzászólásokat utólag hozzáférhető módon 

archiválják. 

9.3 A némítás maximális időtartama 72 óra. 

9.4 A kitiltásról és okáról a kitiltott személyt értesítik. 

10. A kitiltás szólhat meghatározott időtartamra (maximum 1 év) vagy lehet végleges. Első 

alkalommal csak időlegesen lehet kitiltani, legfeljebb 1 hónapra. A kitiltott személy tagsága a 

csoportban megszűnik. Ha a kitiltás időtartama lejárt, a csoporttagság újra kezdeményezhető. 

11. Ha egy FB hozzászólást vagy bejegyzést tagjaink szabályellenesnek találnak, jelenthetik. Ennek 

kizárólagos módja a „Bejegyzés jelentése” vagy „Hozzászólás jelentése” művelet, amelyet a 

bejegyzés jobb felső sarkában ill. a hozzászólás jobb oldalán található három ponttal megnyíló 

menüben lehet végrehajtani. 

11.1 A moderátorok nem kötelesek kivizsgálni a magánlevélben, személyes Facebook-üzenetben 

ill. a MAT bármely hivatalos e-mail címén jelentett tartalmakat. 

12. Egyszerre elérhető az összes moderátor a kommunikacio@actuary.hu címen. A tevékenységükkel 

(törlés, kitiltás) kapcsolatos panaszokat először itt érdemes megtenni. Ha nem sikerül 



megegyezni, bármelyik érintett fél a vezetőséghez fordulhat. A vezetőség állásfoglalása mindkét 

félre nézve kötelező, az ellen további fellebbezésnek helye nincs. 

Adatkezelés 

Az adatkezelés céljai: a Facebook csoportban történő csoporttagi aktivitás, tevékenység, a 

jogszabályoknak és az internetes etikai viselkedési normáknak megfelelően, e szabályzatában 

foglaltaknak való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja: a MAT jogos érdeke. A szankciók betartásának és érvényesítésének 

feltétele, hogy a szankcionált személyeket, a szankció okát és a konkrét szankciót ez alapján 

nyilvántartsa. A MAT a szankcionált személy nevét, a büntetést kiváltó megnyilvánulást, a büntetést 

magát és ennek időpontját rögzíti, amelyeket a csoporttagság megszűnésétől számított 5 évig tárol. 

A MAT mindenkori adatkezelési szabályzata a MAT honlapján megtalálható. 


