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Téma: Jogállamban élek 

Dátum: 2021.01.11. 

 

A foglalkozás célja: Fejleszteni az ismereteket a gyermek alapvető jogairól, az alkalmazásukról; a 

"jogok" és a "kötelezettségek" fogalmainak elválasztása, a jogok és kötelezettségek egységének 

bemutatása; a mások jogainak tiszteletben tartása; hozzájárulni az aktív élethelyzet kialakulásához. 

A gyermekjogok kérdésköre nem újkeletű jelenség, mégis az igazi átütő sikert a 1989. november 20-

án elfogadott és 1990. szeptember 2-án hatályba lépett A gyermekek jogairól szóló egyezmény hozta 

meg. Hazánk a közép-kelet-európai régióban elsőként csatlakozott az egyezményhez és a 1991. évi 

LXIV. törvénnyel hirdette ki.  

A jogok segítenek abban, hogy biztonságban és boldogan élhess. A jogaidat törvények védik és fontos 

tudnod, hogy minden olyan alapvető emberi jog megillet, ami minden embert születésénél fogva. Ha 

jogaid vannak, az azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket megtehetsz és másoknak meg kötelessége 

dolgokat megtenni annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj. Persze neked 

is kötelességed másoknak a jogait tiszteletben tartani. Ha ismered a jogaidat és megtanulsz velük élni, 

akkor többet fogsz tudni az együttműködésről, mások tiszteletben tartásáról, saját igényeid, 

szükségleteid, érzéseid megfelelő kifejezésre juttatásáról is. 

A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan nemzetközi megállapodás, ami azért jött létre 1989-ben, hogy a 

világ minden országában ugyanazokat a gyerekjogokat tartsák be. Magyarország 1991-ben aláírta az 

egyezményt, ezért nálunk is ezek a gyerekjogok vesznek körül és védenek téged. 

Az egyezmény 3 nagyon fontos pillérre épül: 

 a gondoskodás-ellátás, 

 a védelem és 

 a részvétel joga. 

A gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt feladata. A 

gondozás és ellátás azt is jelenti, hogy a gyerekek is hozzáférhetnek különféle erőforrásokhoz, de 

olyanokat is megkaphatnak általa, mint a szeretet, az önbecsülés, a tudás, és a bennük rejlő képességek 

kibontakoztatása. 
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A védelem nemcsak a szülők dolga, hanem mindenki másé is, aki a gyerekekkel kapcsolatba kerül, 

így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek, de a törvényeket 

alkotóknak is figyelnie és védenie kell a gyerekeket. 

A részvétel aktív cselekvésen (hogy például részt vegyél a téged érintő döntések meghozatalában) túl 

azt is jelenti, hogy a gyerekek megnyilvánulhatnak, egyénenként és csoportban is, elmondhatják 

véleményüket, kifejezhetik érzéseiket. 

A világon ma 196 ország fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt (csak az Amerikai Egyesült Államok 

nem), azonban a Föld különböző részein nagyon eltérő feltételek és életkörülmények vannak, amelyek 

alapvetően meghatározzák a gyerekek (és a felnőttek) életét és lehetőségeit. Alapvető jogaik azonban 

mégis minden gyermeket azonos módon illetnek meg, arra való tekintet nélkül, hogy hol és milyen 

körülmények között él, milyen nemzetiségű, milyen nyelven beszél, milyen a bőrszíne vagy a vallása, 

hogy fiú-e vagy lány, vagy esetleg valamilyen fogyatékossággal él. 

Mindenki, aki 18 éven aluli, gyermeknek számít. A Gyermekjogi Egyezményben felsorolt jogok minden 

gyermeket megilletnek. Az államnak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy ebben az 

Egyezményben foglalt összes jog minden gyermeket megillessen Magyarországon. Jogod van ahhoz, 

hogy teljes életet élj, és fejleszd a képességeidet. Jogod van ahhoz, hogy nevet és állampolgárságot kapj. 

Az államnak anyakönyvbe kell vennie minden gyermeket. Jogod van ahhoz, hogy ismerd a szüleidet, és 

hogy ők gondoskodjanak rólad. Az államnak tiszteletben kell tartania a nevedet, 

állampolgárságodat és a családi kapcsolataidat. Ezek olyan jogok, amiket senki nem vehet el 

tőled. Ha mégis ilyen történik, segítséget kell kapnod a személyazonosságod (pl. a neved) 

leggyorsabb visszakapásához. Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Csak akkor lehet kiemelni egy gyereket 

a családjából, ha az az ő érdekében történik (pl. bántják, vagy nem törődnek vele). Jogod van kapcsolatot 

tartani mindkét szülőddel, akkor is, ha nem élnek együtt. Az államnak meg kell akadályoznia a gyerekek 

Magyarországról való jogtalan elvitelét. Jogtalan elvitel például az, ha elrabolnak, ha ismerős, vagy akár 

az egyik szülőd visz el külföldre úgy, hogy a másik szülőd nem tud erről. 

Minden téged érintő ügyben jogod van elmondani a véleményedet. A felnőtteknek meg kell 

hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk, amit mondtál. Minden gyereket megillet a szólásszabadság. 

Jogod van nyilvánosság előtt elmondani a véleményedet és ötleteidet, valamint megismerni mások 

ötleteit és véleményét. Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatlakozz egy 

valláshoz addig, amíg az nem sérti mások jogait. Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi 

a különbség jó és rossz között.  Jogod van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod 

van arra is, hogy együtt klubot vagy szervezetet alapítsatok, vagy akár csatlakozzatok egyhez, addig, 

amíg ez nem árt másoknak. 
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Jogod van a magánélethez. Senki nem terjeszthet rólad és a családodról hazugságot, és senki nem nézhet 

bele a levelezésedbe vagy mehet be a lakásotokba engedély nélkül.  Az egészséged és jóléted 

előmozdítása érdekében jogod van ahhoz, hogy a rádióból, a televízióból, újságból, könyvekből, az 

internetről vagy máshonnan információt szerezz. Jogod van az egészséges élethez. Jogod van a 

tanuláshoz! Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze a személyiségedet, a tehetséged és a 

képességeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját jogaidra, és mások jogainak és kultúrájának tiszteletére. 

Fel kell készíteniük minden gyermeket arra, hogy békés életet éljenek és vigyázzanak a környezetükre. 

Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod van a saját kultúrád, nyelved és vallásod gyakorlásához. 

Jogod van játszani, pihenni, kulturális vagy művészeti tevékenységekben való részvételhez! 

Védelem illet meg téged mindenféle tiltott kábítószer fogyasztásától, terjesztésétől, és a 

drogkereskedelemtől. Védelem illet meg a szexuális kizsákmányolástól és bántalmazástól, beleértve a 

prostitúciót és a pornográfiát. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te 

nem akarsz (például megérinteni a testedet). 

 A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki. 

 A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára 

biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, 

kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

 A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és 

fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. 

Minden jog annyit ér, amennyire alkalmazzák, a joggal élni kell, és nem visszaélni. Minden jog 

kötelezettséggel is jár! 

 A tanuló kötelessége, hogy: 

a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon; 

b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – 

tanulmányi kötelezettségének; 

c) megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola 

és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a 
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gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait; 

d) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –, ha 

megsérült; 

e) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit; 

f) az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

A gyermekjogok érvényesülésében jelentős szerepe van az UNICEF-nek (az Egyesült Nemzetek 

Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja), amely intézmény 1946 óta segíti gyermekek jogainak és 

érdekeinek védelmét, valamint előmozdítását. 

  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának több cikke is kimondottan nevesít gyermekjogokat: 

*a 14. cikk, amely az oktatásban való ingyenes részvétel jogát biztosítja 

*a 24. cikk, amely kimondja a gyermek védelemhez- és gondoskodáshoz való jogát, a 

véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a gyermekek mindenekfelett álló érdekét is. 

  

Az Európa Tanács 2007-ben elfogadott Lanzarote-i Egyezménye specifikusan a gyermekek szexuális 

kizsákmányolás és szexuális bántalmazásával szembeni védelemre kötelezte el magát. Hazánkban 

2015 decembere óta hatályos az egyezmény. 

 

 Egyre több államban, például Svédországban különálló gyermekjogi ombudsmani intézményt hoztak 

létre, a gyermeki jogok hatékony érvényesülésének elősegítése érdekében. Míg más államokban, mint 

például Görögország az ombudsman helyettese látja el a gyermekjogok védelmét. Hazánkban nincs 

különálló gyermekjogi ombudsman, sőt helyettes sincs, ugyanakkor az alapvető jogok biztosáról szóló 

2011. évi CXI. törvény kiemeli, hogy a biztos tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít 

a gyermekek jogainak védelmére. 

 

FORRÁSOK 

1991. évi LXIV. törvény a gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről 

Alapjogi Charta 14. és 24. cikke 
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Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1.§ 

Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához 

 

És most nézzük, mit jegyeztél meg a fentiekből! 

Karikázd be a helyes választ, és küld vissza a kitöltött tesztet! 

 1. Magyarországon hány éves kor alatt számít valaki gyereknek?  

a) 18 éves kor alatt  

b) 10 éves kor alatt  

c) 1 éves kor alatt 

2. Mit jelentenek a gyermekjogok?  

a) néhány szabályt arról, hogy milyen fantasztikusak a gyerekek  

b) néhány szabályt arról, hogy a gyerekeknek mindenhez joguk van  

c) néhány szabályt arról, hogyan kellene a gyerekekkel bánni  

3. Miért kell, hogy a gyerekeknek külön jogaik legyenek?  

a) mert a gyerekek túl mohók  

b) nincsenek is külön jogai a gyerekek  

c) mert a gyerekeket külön védelem és gondoskodás illeti meg  

4. Ellenőrzi bárki, hogy milyen helyzetben vannak a magyar gyerekek?  

a) nem, soha  

b) igen, idén is jelentést kell írni a kormánynak, hogy mit tett a gyerekjogok érvényesítéséért  

c) a civil szervezetek vizsgálják csak a gyerekek helyzetét 

5. Az ENSZ speciális, a gyermekek jogaival és jóllétével foglalkozó szervezete az UNICEF. Mit 

tesz az UNICEF a gyerekek jogaiért?  

a) megbünteti azokat, akik gyerekeket bántanak  

b) biztosítja, hogy az országokban érvényesüljenek a gyerekjogok  

c) biztosítja, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szépen és tisztán tartva ki legyen állítva egy 

genfi múzeumban  

6. Mióta van érvényben a gyermekjogi egyezmény Magyarországon?  

a) 2010.  

b) nincs érvényben  

c) 1991. 

 

7. Miért fontos, hogy tudd, milyen jogaid vannak?  

a) hogy jó osztályzatot kapjak a suliban  

b) hogy tudjam, hogyan kellene velem bánni  

c) hogy dicsekedhessek a barátaim előtt 
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8. Panna szülei elváltak, és ő a mamájával él. Apukáját nem láthatja, csak havonta egyszer, de ő 

szeretne többször találkozni vele. Van joga Pannának kérni ezt?  

a) Nem. Panna még gyerek. Nem szólhat bele a felnőttek dolgába.  

b) Igen, minden gyereknek figyelembe kell venni a véleményét az őt érintő döntésekben.  

c) Persze, Panna dönti el, hogy mikor és hogyan akar az apukájával találkozni.  

9. Marci 10 éves, és nem nagyon szokta megcsinálni a házi feladatát. Azt gondolja, hogy buta 

ahhoz, hogy egyedül megválaszolja a kérdéseket. Tud valaki segíteni neki?  

a) Nem. Marcinak keményebben kell dolgoznia. Ez csak rajta múlik.  

b) Marcinak joga van a tanuláshoz, és hogy a tanárai, szülei és más felnőttek segítsék őt abban, hogy 

jól teljesítsen az iskolában.  

c) Marcit jól el kellene verni.  

10. Franciskát és testvérét a szülei mindig megverik otthon, ha valami rosszat csinál. Megtehetik 

ezt?  

a) nem, a gyerekeket egyáltalán nem szabad megverni  

b) igen, egy szülő bármit megtehet  

c) csak kicsit verhetik meg, nagyon – például úgy hogy nyoma maradjon, nem 

 

 

 


