
Facebook-oldal üzemeltetési szabályzata 

- az oldal elnevezése: Vámosszabadi Község Önkormányzata  

- rövid leírása: Vámosszabadi Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldala, amelynek elsődleges 

célja a vamosszabadi.hu weboldal tartalmának megosztása, másodlagosan a települést érintő 

egyéb hírek, információk megjelentetése, 

- webcím: facebook.com/vamosszabadi 

- a bejegyzésekhez írt lakossági kérdések és felvetések akkor tekinthetők hivatalos (azaz további 

intézkedést igénylő) megkeresésnek, ha azok a hivatal és/vagy a képviselőtestület 

elérhetőségeire is elküldésre kerülnek. 

-  

- az oldal folyamatos működtetése érdekében 3 admin kinevezése javasolt, amelyből 1 fő a 

mindenkori polgármester, 

- az adminok személyéről (a polgármester adott) a képviselőtestület dönt, 

- a polgármester ezzel a tevékenységgel megbízhat mást, a többi admin ezt a tevékenységét csak 

maga gyakorolhatja, 

- bejegyzés csak az adminoktól, illetve a polgármestertől (vagy az általa megbízott személytől) 

indulhat, 

- az adminok közzétehetnek 1. minden olyan információt/tényt/adatot, amely nyilvános helyen 

megjelent/elhangzott, 2. bármilyen fórumon többségi megegyezés született az információ 

közzétételéről, 3. olyan folyamatban lévő ügyeket/terveket/önkormányzati szándékot, melynek 

eredményességét (előkészületeit, megoldást, továbbvitelét, stb.) nem akadályozza a 

nyilvánosságra kerülés. 

- a bejegyzésekhez írt lakossági kérdéseket és felvetéseket minden képviselő magánszemélyként 

kezelheti azokban az esetekben és témákban, melyekről korábban1. testületi ülés nyilvános 

részén szó esett, 2. bármilyen fórumon többségi megegyezés született az információ 

közzétételéről; illetve közzé tehet olyan információt a folyamatban lévő 

ügyekkel/tervekkel/szándékokkal, amely információk ezek eredményes továbbvitelét 

(előkészületeit, megoldását, továbbvitelét, stb.) nem akadályozza. 

- a minél pontosabb tájékoztatás érdekében az adminok kötelesek együttműködni a 

polgármesterrel/testületi tagokkal/hivatallal és viszont 

- az oldal felhasználói szabályzatát az adminok és a polgármester határozza meg. 

 

 

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Oldal: 

Az oldal Vámosszabadi Község Önkormányzata  által szerkesztett, írásos, képi 

információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) 

megjelenítésére szolgáló internetes oldal, melyet a jelen szabályzatban foglaltak 

szerint bárki használhat, amennyiben a Facebook általános használati feltételeinek 

megfelelően teszi: 

(https://www.facebook.com/about/privacy/; https://www.facebook.com/legal/terms; 

https://www.facebook.com/communitystandards) 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/communitystandards


Az Önkormányzat az oldalt a Facebook vonatkozó feltételeinek betartásával 

működteti: 

(https://www.facebook.com/page_guidelines.php?__mref=message_bubble). 

  

Moderátorok, hozzászólások 

A moderátorok tevékenységüket az önkormányzat felkérésére végzik. A moderátorok 

moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók, akik előre lefektetett 

alapelvek alapján véleményezik és kezelik a hozzászólásokat. A moderátorok 

felelőssége eldönteni, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei szegik 

meg az alapelveket. Ennek érdekében törlik a hozzászólások közül azokat amelyek:  

a. a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,  

b. személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,  

c. adatvédelmi törvényeket sértő,  

d. agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,  

e. a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve 

bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra jelentkezést 

tartalmaz,  

f. a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, 

tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási 

meggyőződést sért,  

g. népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok 

közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz (akár burkolt formában),  

h. nem a bejegyzés tárgyával összefüggő,  

i. megsérti a levéltitkot,  

j. politikai pártokat, vagy gazdasági tevékenységet reklámoz,  

k. moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés, kivéve az e célt 

szolgáló posztokban." 

A moderátorok sem láthatnak feltétlen minden egyes hozzászólást. Ezért ha egy 

felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen szabályzat 

valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, 

jelezze a moderátoroknak. 
 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php?__mref=message_bubble

