
  2  Nincsenek is külön jogai a gyerekek   
   x          Mert a gyerekeket külön védelem és gondoskodás illeti meg  
 
4. Ellenőrzi bárki, hogy milyen helyzetben vannak a magyar gyerekek? 

  1  Nem, soha    
            2   Igen, idén is jelentést kell írni a kormánynak, hogy mit tett a gyerekjogok      
              érvényesítéséért   
  x  Civil szervezetek vizsgálják csak a gyerekek helyzetét 
5. A gyermekek jogainak gyűjteményét az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye tartalmazza. Minek 
a rövidítése az ENSZ? 

  1  Egyszarvúak és Nagymamák Szövetsége         
  2  Egységes Nemzetközi Szivárvány    

x  Egyesült Nemzetek Szövetsége  
 

6. Az ENSZ 1945 óta a világ nemzeteit fogja össze. Mi az ENSZ dolga? 

  1  Segít az országoknak, hogy együtt tegyenek azért, hogy a világ egy jobb és    
               biztonságosabb hely legyen    
            2  Megmondja mindenkinek, hogy mit csináljon  
  x  Mindenkivel jó hangosan kiabál konferenciákon és megbeszéléseken  
 

7. Az ENSZ speciális, a gyermekek jogaival és jóllétével 
foglalkozó szervezete az UNICEF. Mit tesz az UNICEF a 
gyerekek jogaiért?  

1 Megbünteti azokat, akik gyerekeket bántanak   
2 Biztosítja, hogy az országokban érvényesüljenek a     
           gyerekjogok    
x  Biztosítja, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye    
           szépen és tisztán tartva ki legyen állítva egy genfi
 múzeumban  

 Gyermekjogi Kvíz          

1 . Magyarországon hány éves kor alatt számít valaki gyereknek?  

  1    éves kor alatt 18 
    2 10  éves kor alatt 
  x  1  éves kor alatt 

2 . Mit jelentenek a gyermekjogok?  

  1   Néhány szabályt arról, hogy milyen fantasztikusak a gyerekek 
  2   Néhány szabályt arról, hogy a gyerekeknek mindenhez joguk van 
  x  Néhány szabályt arról, hogyan kellene a gyerekekkel bánni  

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

  1   Mert a gyerekek túl mohók 

 
 



8. Mióta van érvényben a gyermekjogi egyezmény Magyarországon? 

1 2010   
2 nincs érvényben 
x  1991 
 

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

  1  hogy jó osztályzatot kapjak a suliban  
  2  hogy tudjam, hogyan kellene velem bánni 
  x hogy dicsekedhessek a barátaim előtt 

10. Pippa szülei elváltak, és ő a mamájával él. Apukáját nem láthatja, csak havonta egyszer, 
de ő szeretne többször találkozni vele. Van joga Pippának kérni ezt? 

1 Nem. Pippa még gyerek. Nem szólhat  bele a felnőttek dolgába. 
2 Igen, minden gyereknek figyelembe kell venni a véleményét az őt 

érintő döntésekben. 
x  Persze, Pippa dönti el, hogy mikor és hogyan akar az apukájával találkozni.  
 

11. Max 10 éves, és nem nagyon szokta megcsinálni a házi feladatát. Azt gondolja, hogy 
buta ahhoz, hogy egyedül megválaszolja a kérdéseket. Tud valaki segíteni neki?  

1 Nem. Maxnak keményebben kell dolgoznia. Ez csak rajta múlik. 
2 Maxnak joga van a tanuláshoz, és hogy a tanárai, szülei és más felnőttek segítsék 

őt abban, hogy jól teljesítsen az iskolában. 
x  Maxot jól el kellene verni.  
 

12. Panka hét éves, és nem tud járni. Kerekes székkel közlekedik, de nem tudja használni 
az iskola menzáját, mert a lépcsők miatt nem tud oda bemenni. Mit kellene tenni? 

1 Panka egye meg az ebédjét az osztályteremben  
2          Menjen át egy másik iskolába, ahol van feljáró a menzához 
x  Az iskolának építenie kell egy feljárót, hogy Panka be tudjon menni a menzára is  

 

13. Toma elvett egy játékot az egyik boltban anélkül, hogy kifizette volna. A rendőrség elkapta, 
és most a bíróságra kell mennie. Mi fog történni vele? 

1 Egyenesen elviszik őt a börtönbe   
2 A bíróság meg fogja engedni Toma szüleinek, hogy úgy büntessék meg őt, 

             ahogy  csak akarják   
x         Tomának felelősséget kell vállalnia azért, amit tett, de lehetőséget kell neki   
  adni arra, hogy jóvá tegye a boltosnak okozott kárt  

  
13+1.  Franciskát és testvérét a szülei mindig megverik otthon, ha valami rosszat csinál. 
Megtehetik ezt?  

  1  Nem, a gyerekeket egyáltalán nem szabad megverni 
  2 Igen, egy szülő bármit megtehet 
   x  Csak kicsit verhetik meg, nagyon – például úgy hogy nyoma maradjon, nem  
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