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Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Magyar Templeton Program
Etikai Szabályzat, a gyermekvédelem és a közösségi média
használatának szabályai
Jelen szabályok célja a Magyar Templeton Programban (Program) résztvevő gyermekek,
fiatalok (Junior Templeton Fellow-k, röviden Fellow-k) védelme, számukra a fizikailagérzelmileg biztonságos közeg megteremtése.
A szabályok betartása a Program minden résztvevője – Fellow, kiskorú Fellow szülője,
csoportfacilitátor, mentor, egyéb szakértő és projekttechnikai közreműködő – számára
kötelező, a szabályok súlyos, illetve ismételt megsértése a programból történő kizárást,
amennyiben a kifogásolható magatartás jogszabályba is ütközik, úgy a jogkövetkezmények
alkalmazását is vonhatja maga után.
Etikai alapelveink: transzparencia, bizalom, jelzés, együttműködés, a gyermekek, fiatalok
érdeke az elsődleges, nyitottság a szülők felé.
Ennek jegyében a Magyar Templeton Program munkatársai feladataikat















önkéntes jogkövető magatartást tanúsítva Magyarország Alaptörvényéhez hűen a
jogszabályok előírásait követve,
a társadalom iránt elkötelezetten,
döntéseik, nyilatkozataik és cselekedeteik súlyának tudatában felelősen,
döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben jóhiszeműen és tisztességesen,
a legjobb tudásuk szerint szakszerűen,
hivatásuk iránti szakmai alázattal,
megjelenésükben és magaviseletükben méltósággal és példamutatóan,
a személyes példamutatás és az elvárások összhangját tanúsító magatartással,
a Fellow-k, a kollégák, a szülők és a MATEHETSZ és a Program jogainak és érdekeinek
tekintetében pártatlanul és előítéletektől, jogtalan megkülönböztetésektől mentesen,
a jog és az erkölcs szerint is igazságosan és méltányosan,
a Fellow-k, a kollégák, a szülők és a MATEHETSZ és a Program jogait és jogos érdekeit
védve,
a MATEHETSZ, a Program és a társadalom számára átláthatóan,
a Fellow-kkal, a szülőkkel és a MATEHETSZ és a Program munkatársaival együttműködve,
legfőképpen pedig mindenben lelkiismeretesen
teljesítik.
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Fentieken túl a csoportfacilitátorok, mentorok egyéb szakértő közreműködők vállalják, hogy




I.

felelősséggel, arányosan és világosan alakítják ki azokat a testi és lelki értelemben
egyaránt érzékeny határokat, kapcsolatokat, amelyek meghatározzák a fizikai vagy
egyéb interakciókat közöttük és a Fellow-k között; lehetőségeik szerint ügyelnek
minderre a Program más résztvevői és a Fellow-k közötti kapcsolatok esetében is;
tiszteletben tartják a Fellow-k jogát arra, hogy a segítői időszak bármelyik pontján
megszakítsák a folyamatot, sőt, esetenként bátorítják is őket arra, hogy
kezdeményezzenek változtatást, amennyiben ennek szükségességét érzik.

A személyes kapcsolatok

I.1. CSOPORTOK, CSOPORFACILITÁTOROK
A találkozások szabályai

Találkozás: a találkozások, fő szabály szerint, csoporttalálkozók.
A csoportfacilitátor, illetve egyéb segítő csak indokolt esetben kezdeményez (egyéni
igények feltárása, probléma észlelése) egyéni találkozást.
A 18. életévüket be nem töltött Fellow-k esetében a csoporton kívüli találkozóról a szülőt
előzetesen, teljes körűen – helyszín, időpont, résztvevők, a találkozó célja - tájékoztatni
kell. A tájékoztatás a találkozón részt vevő csoportfacilitátor feladata és felelőssége.
Amennyiben a szülő igényli, a találkozón történő részvétele nem utasítható vissza.
A nagykorú Fellow-knak lehetőségük van önállóan
csoportfacilitátorral, mentorral a csoporton kívüli találkozást.

kezdeményezni

a

Találkozások helyszíne: nyilvános helyszínek, (pl. múzeum, közösségi tér, szakmai
intézmények helyiségei, szabadtér), illetve a MATEHETSZ által biztosított helyszín.
Találkozások időpontja: előzetes egyeztetés alapján, a 18. életévüket be nem töltött
Fellow-k esetében, a szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján.
Csoportalkalmakon a szülők részvétele: a szülők nincsenek jelen a csoportalkalmakon,
de egyeztetetten hozzák-viszik a 14. életévét még be nem töltött gyermeket. A szülők a
csoporttalálkozókon, ha külön nem kerül egyeztetésre, nem vesznek részt, mert akkor a
leghatékonyabbak a csoportos foglalkozások és akkor a leghatékonyabb a fiatalok
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közötti kapcsolatok épülése, ha a csoportos alkalmakon mindig ugyanazok vannak jelen.
A szülőnek külön jeleznie kell a csoportfacilitátor felé, ha a 14. életévét be nem töltött
kiskorú a programról egyedül távozhat, vagy nem a szülő megy érte.
Szabadtéri program: a csoport a 18. életévét be nem töltött Fellow(-k) részvételével
lezajló olyan programja során, amely a csoport utazásával, vagy a nagyközönség által
látogatott helyszín meglátogatásával jár, a csoportfacilitátoron kívül a program teljes
ideje alatt, legalább további egy fő, illetve a csoport létszámától függően és a
csoportfacilitátor döntése szerint, több fő kísérő felügyeletét biztosítani kell. Ha szükség
van több kísérőre, az lehetőség szerint egy másik csoportfaciltátor, vagy a csoport egy
18. életévét be nem töltött tagjának a szülője legyen.
A szabadtéri programokra vonatkozó információkat – helyszín, időpont, kísérők – a
csoportfacilitátor előre bejelenti a csoportkoordinátornak.

A kapcsolattartás szabályai
Szülőkkel való kapcsolattartás: kölcsönösen biztosítani kell a 18. életévét be nem töltött
Fellow-k szülei és a csoportfacilitátor elérhetőségét a megadott kommunikációs keretek
közlésével (melyik napokon, milyen formában elérhetőek).
Praktikus információk átadása: a zökkenőmentes működéshez szükséges egészségügyi,
dietetikai információkat bekérheti a csoportfacilitátor a Fellowtól, a kiskorú Fellow
szüleitől. Az adatok közlése önkéntes. Ezeket az információkat a programok szervezése
során figyelembe kell venni.
Nem a programmal kapcsolatos kommunikáció: a programon kívüli kommunikációt
alapvetően a Fellow kezdeményezheti. A 18. életévét be nem töltött Fellow-val
kapcsolatos kommunikációt illetően a csoportfacilitátort a Fellow szüleivel szemben
nem kötelezi titoktartás, ezt a Fellow részére jeleznie kell: nem ígérheti meg, hogy a
titkot megtartja, mert a Fellow érdekében lehet, hogy meg kell osztania az elhangzott
információt a Fellow szüleivel.

Panaszok: a Fellow és/vagy a szülő a csoportkoordinátornak jelezheti az
info@templetonprogram.hu email-címen, ha bármilyen észrevétele, panasza van a
csoportfacilitátorral kapcsolatban.
A személyes adatok kezelése: a programban közreműködő személyek által a Fellowra,
szüleire vonatkozóan megismert személyes adatokat a program adatkezelési
tájékoztatójának megfelelően kezelik.
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I.2. MENTOROK
A találkozások szabályai
Találkozás: a találkozások elsősorban kétszemélyes találkozások, esetenként a
csoportfacilitátor jelenlétével.
A 18. életévüket be nem töltött Fellow-k szüleit előzetesen, teljes körűen – helyszín,
időpont, résztvevők, a találkozó célja - tájékoztatni kell. A tájékoztatás alapesetben a
mentor, vagy kérésére a találkozón részt vevő csoportfacilitátor, vagy egyéb részt vevő
segítő feladata és felelőssége. Amennyiben a szülő igényli, a találkozón történő
részvétele nem utasítható vissza.
A 16 éven felüli Fellowknak lehetőségük van önállóan kezdeményezni a mentorral való
találkozást, a mentor pedig a szerződésében foglalt időkeretek között a Fellow, a fenti
tájékoztatás mellett, a rendelkezésére áll.
Találkozások helyszíne: nyilvános helyszínek, elsősorban a mentor munkavégzéséhez
köthető helyszínek, illetve a MATEHETSZ által biztosított helyszín.
Találkozások időpontja: előzetes egyeztetés alapján, a 18. életévüket be nem töltött
gyermekek esetében a szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján.
Mentorálási alkalmakon a szülők részvétele: a szülők a mentorálási alkalmakon, ha
külön nem kerül egyeztetésre, nem vesznek részt, de egyeztetetten hozzák-viszik a 14.
életévét még be nem töltött gyermeket. A szülőnek külön jeleznie kell a mentor felé, ha
a 14. életévét be nem töltött kiskorú a programról egyedül távozhat, vagy nem a szülő
megy érte.
A kapcsolattartás szabályai
Szülőkkel való kapcsolattartás: kölcsönösen biztosítani kell a 18. életévét be nem töltött
Fellow-k szülei és a mentor, illetve egyéb közreműködők elérhetőségét a megadott
kommunikációs keretek közlésével (melyik napokon, milyen formában elérhetőek).
Praktikus információk átadása: a zökkenőmentes működéshez szükséges egészségügyi,
dietetikai információkat bekérheti a mentor a Fellowtól, a kiskorú Fellow szüleitől. Az
adatok közlése önkéntes. Ezeket az információkat a programok szervezése során
figyelembe kell venni.
Nem a programmal kapcsolatos kommunikáció: a programon kívüli kommunikációt
alapvetően a Fellow kezdeményezheti. A 18. életévét be nem töltött Fellow-val
kapcsolatos kommunikációt illetően a mentort a Fellow szüleivel szemben nem kötelezi
titoktartás, ezt a Fellow részére jeleznie kell: nem ígérheti meg, hogy a titkot megtartja,
mert a Fellow érdekében lehet, hogy meg kell osztania a Fellow szüleivel.
Panaszok: a Fellow és/vagy a szülő a csoportfacilitátornak jelezheti, ha bármilyen
észrevétele, panasza van a mentorral kapcsolatban. A panaszokról a csoportfacilitátor,
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abban az esetben is, ha az érintett kérdés megoldása megtörtént, tájékoztatja a
csoportkoordinátort.
A személyes adatok kezelése: a programban közreműködő személyek által a Fellowra,
szüleire vonatkozóan megismert személyes adatokat a program adatkezelési
tájékoztatójának megfelelően kezelik.

II. A közösségi média használata
Online felület használata a csoporttagok együttműködése érdekében: a csoport számára
kialakított internetes felületet csak a csoport tagjai, a 18. életévüket be nem töltött Fellow-k
szülei és a MATEHETSZ részéről a programban közreműködők használhatják.
Az online felületen mások jogait sértő, a jóerkölcsbe, jogszabályba ütköző megnyilvánulások,
tartalmak elhelyezése tilos. Az ilyen tartalmakat a MATEHETSZ, az azokról történő
tudomásszerzését követően, azonnal eltávolítja, a bejegyzőt, tartalmat elhelyezőt a felületről és
a programból kizárhatja. Az ilyen bejegyzésért, tartalom elhelyezésért annak bejegyzője, a
tartalom feltöltője a felelős.
A 14. életévüket be nem töltött Fellow-k számára az online közösségi oldalak használata szülői
beleegyezéssel lehetséges.
A MATEHETSZ tájékoztatja a 14. életévét be nem töltött kiskorú szülőjét a csoport számára
rendelkezésre álló online felületekről, és amennyiben a 14. életévét be nem töltött kiskorú
számára az oldal látogatását annak internetes szolgáltatója lehetővé teszi, a MATEHETSZ úgy
tekinti, hogy a szülő az online felület a kiskorú általi használatához hozzájárult, mindaddig, amíg
a szülő írásban úgy nem nyilatkozik a MATEHETSZ részére, hogy az online felület a kiskorú általi
használatát a továbbiakban nem kívánja engedélyezni.
Adatkezelés: a csoport számára nyitva álló online felületen megosztott személyes adatok a
felület használói által történő kezelése nem esik a MATEHETSZ adatkezelése körébe, ezért az itt
történő adatközlés fokozott meggondoltságot igényel.

III. Panasz a programmal kapcsolatban
A Fellow és a szülő a Fellow csoportfacilitátorának, a mentor és a csoportfacilitátor pedig a
csoportkoordinátornak jelezheti az info@templetonprogram.hu email-címen, ha bármilyen
észrevétele, nehézsége, panasza van a Programmal kapcsolatban.

A Magyar Templeton Program a Templeton World Charity Foundation, Inc. támogatásával valósul meg. A jelen dokumentumban megfogalmazott
állítások, vélemények a szerző(k)től származnak, nem feltétlenül tükrözik a Templeton World Charity Foundation, Inc. álláspontját.

Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége
Templeton Programiroda
1119 Budapest, Mérnök u. 39.
T: +36 1 883 3694
info@templetonprogram.hu
www.templetonprogram.hu

IV. Gyermekvédelmi jelzés
Amennyiben a program során annak résztvevője a programmal kapcsolatban olyan
magatartásra, körülményekre utaló jelet tapasztal, amely a 18. életévét be nem töltött Fellow
számára bármilyen szempontból nem biztonságos, akkor ezt jelezze a csoportkoordinátornak az
info@templetonprogram.hu email-címen, aki megteszi a szükséges lépéseket.

V. Alkalmazandó jogszabályok
Jelen szabályok mögöttes jogszabályi hátterét különösen az alábbi, betartandó jogszabályok
jelentik:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény
- az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

VI. A szabályok időbeli hatálya, érvényesülése
A szabályok a Programnak a MATEHETSZ általi hivatalos befejezéséig alkalmazandó magatartási
szabályokat tartalmazzák.
A Programban történő részvétel a szabályok elfogadását jelenti, külön elfogadó nyilatkozat
megtétele nélkül is.
A szabályokat a MATEHETSZ a www.templetonprogram.hu internetes oldalán és a program
számára indított egyéb online felületeken közzéteszi.
Budapest, 2016. május 2.

MATEHETSZ
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A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) Magyar Templeton Program
Etikai Szabályzatát, a gyermekvédelem és a közösségi média használatának szabályait (Budapest,
2016. május 2.) megismertem, magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
Dátum:

Név:
csoportfacilitátor / mentor / szakértő / projekttechnikai közreműködő

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Aláírás:______________________________
__________

2.
Aláírás:______________________________
__________

Név:_________________________________
__________

Név:_________________________________
__________

Cím:_________________________________
__________

Cím:_________________________________
__________
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