
Dr. Fodor László 

 

Pedagógiai szempontú gondolatok a gyermeki jogokról 
 
 
  Jelen írásomban a gyermekeket érintő jogok kapcsán az iskolai oktatás 
vonulatában néhány pedagógiai alapvetésű gondolatot szeretnék megfogalmazni. Abból 
indulok ki, hogy a gyermeki jogok (akárcsak az egyetemes emberi jogok) olyan normák, 
illetőleg olyan életszabványok és olyan létfeltételek, amelyek elismerik és messzemenően 
védelmezik az emberi lények méltóságát. Egy ilyen orientációban a gyermeki jogok 
mindazokra a lehetőségekre vonatkoznak, amelyek minden gyermeket (mint fejlődésben 
lévő humán élőlényt) egyenlően és természetes módon megilletnek. A bemutatásra kerülő 
reflexiók pedagógiai vezérelve azt tételezi, hogy elmulaszthatatlanul szükség van arra, 
hogy a gyermek vele született testi-lelki szükségletei legyenek megfelelő minőségben 
kielégítve a gyermekkor teljes vonulatában, mert csakis ebben az esetben beszélhetünk 
normális fejlődési folyamatról és ütemről. Ezek szerint pedagógiai alapvetésben 
általánosan is azt lehet mondani, hogy a gyermek alapvető és természetes joga, hogy 
veleszületett (majd pedig szerzett) szükségletei legyenek kielégítve (ami kifejezett jogi, 
biológiai, orvosi, pszichológiai és pedagógiai részelemeket tartalmazó kérdés), továbbá, 
hogy a szülők (a nevelők) elmaradhatatlan kötelessége a gyermekek szükségleteinek 
ciklusosan történő elégséges kielégítése (ami kifejezetten jogi, etikai és pedagógiai 
részelemeket magában foglaló aktivitás). 
 Úgy vélem, hogy a gyermeki jogok pedagógiai megközelítésének fontosságát 
elégségesen bizonyítja az a tény, hogy csakis a jogok biztosítják nemcsak a puszta 
túléléshez (és megfelelő létezéshez) elengedhetetlenül szükséges gondozást és védelmet, 
hanem az egészséges fejlődésre kedvezően kiható feltételeket és hatásokat is. Ebben az 
értelemben evidenciának tűnik, hogy a gyermekek céltudatos gondozása és ápolása 
nemcsak erkölcsi kötelessége a nevelőknek, hanem jogszabályokban foglalt 
elmulaszthatatlan feladata is. Ugyanakkor a jogok garantálják azt is, hogy a gyermek 
legváltozatosabb (a gyermekkor vonulatában szinte elkerülhetetlen) problémás helyzetei, 
(oktatási, családi, egészségügyi stb.) gondjai és életnehézségei vagy mindennapi ügyei 
igazságosan és helyesen oldódjanak meg, végül pedig, hogy ne váljanak igazságtalanság, 
diszkrimináció vagy méltánytalanság áldozataivá. 
 A fentiek szellemében, a gyermeki jogok témájának kapcsán, az alábbiakban 25 
megfontolást szeretnék az olvasó figyelmébe ajánlani: 
 1. Talán azzal az érdekes tényállassal kellene kezdenem, miszerint míg pedagógiai 
és pszichológiai szempontból minden gyermek (akár mint biogenetikai szerveződés, akár 
mint személyiség) nyilvánvalóan páratlan, egyedi és egyszeri lény (hisz a testi-lelki 
aspektusok szempontjából – olykor mélyre szántóan – elkülönülnek egymástól), addig 
jogi alapvetésben minden gyermek egyforma és egyenlő, azaz azonos értékű, tehát kivétel 
nélkül minden gyermeket azonos jogok illetnek meg.  
 2. Míg pedagógiai szempontból az oktatási-nevelési folyamatban a viszonylag 
azonos kor síkján is egymástól különböző gyermekek nyilvánvaló módon differenciált és 
minél egyénre szabottabb (egyéniesített, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartó, 
individualizált) hatásrendszereket igényelnek, addig jogi alapvetésben minden gyermek 
azonos és egységes (tehát nem differenciált, az egyes egyéni sajátosságoktól eltekintő) jogi 
megközelítést követel meg. 
 3. A gyermekek jogi egyenlőségéből egy központi fontosságú tézis fakad, mely 
szerint: Mindenhol, bármilyen körülmények között, minden gyermeket mindig minden 
gyermeki jog megillet. Amennyiben a gyermeki jogokra (akárcsak az alapvető emberi 
jogokra is) az egyetemesség, az oszthatatlanság és az elidegeníthetetlenség jellemző, azt is 

 



megfogalmazhatjuk, hogy egyetlen gyermeket sem lehet soha megfosztani egyetlen 
jogától sem. 
 4. Számos jel utal arra, hogy a gyermekek jogi helyzetének nemzetközi és nemzeti 
szinten történő megfelelő szabályozása (viszonylag későn, sajnos csupán a XX. század 
második felében és a XXI. század elején) voltaképpen az alapvető emberi szabadságjogok 
védelmére vonatkozó törekvések nemzetközi kiteljesülésének alapján valósulhatott meg. 
 5. Aligha kétséges, hogy a gyermekeket is mondhatni természetes módon 
megilletik az alapvető emberi jogok. Itt azonban kivételt képeznek azok a jogok, amelyek 
érvényesítéséhez teljes körű cselekvőképességre van szükség. Például a választási jog vagy 
a házasságkötési jog (mint egyetemes emberi jogok) gyakorlásából a gyermekeket a fejlett 
nemzeti törvények rendszerint kizárják, amennyiben azok e területeken korlátozott 
cselekvőképességgel rendelkeznek.  
 6. Úgy gondolom, nagyon fontos aláhúzni azt a tényt is, hogy a gyermeki jogok 
rendszert alkotnak, amennyiben minden egyes jog kapcsolatban áll minden más joggal. A 
jogokat tehát a szoros interdependencia, illetőleg az intenzív kölcsönös egymástól való 
függőség és a kölcsönös feltételezettség (meghatározottság) jellemzi. A gyermeki jogok 
rendszerjellegéből egyrészt az a lényeges követelmény fakad, hogy a gyermeki jogok terén 
mindig a teljes jogskálával kell operálni, másrészt pedig az, hogy a gyermeki jogok 
rendszerén belül minden jog azonos fontossággal bír (hisz azokra – amint már láthattuk – 
az oszthatatlanság is jellemző). Következésképpen nem lehet felállítani a jogok egyfajta 
értékrangsorát vagy fontossági sorrendjét. Ez a szempont is arra kötelez, hogy mindig 
minden egyes gyermeki jogot be kell tartani. A méltóságteljes életvitelhez ugyanis azonos 
mértékben szükség van minden jogtípus tiszteletére. Ez többek között azt is jelenti, hogy 
egyes gyermeki jogokat más jogok érvényesítésének szándékával semmiképpen nem lehet 
megsérteni vagy mellőzni. 
 7. A napjainkban világszerte felbukkanó gyermeki jogsérelmek aggodalmat keltő 
magas száma többek között annak szükségességét is kimutatja, hogy a gyermeki jogok 
problematikájának tudástartalomként való közvetítését és terjesztését a gyermekek 
irányában már az óvodában és az iskolában el kell kezdeni, és pedagógiai módszerekkel 
folyamatosan fenn kell tartani. Az emberi és a gyermeki jogokra nevelésnek tehát az 
intézményes oktatás lényeges pedagógiai paradigmájává kell váljon. A felnőttek számára 
pedig a gyermeki jogok ismertetését, értelmezését, terjesztését és népszerűsítését a 
legváltozatosabb eszközökkel permanens módon gyakorolni kell, a jogok védelmének 
megfellebbezhetetlen szükségességét pedig állandó jelleggel tudatosítani kell. 
 8. Sokszor felmerült a kérdés, hogy miért is van kitüntetett fontossága a gyermeki 
jogok szigorú tiszteletben tartásának egy-egy közösségen (társadalmon) belül? Az 
egyöntetűen elfogadott válasz e kérdésre ma mindenekelőtt arra vonatkozik, hogy a 
gyermekek csakis így tudják kiteljesíteni teljes fejlődési képességeiket, továbbá csak így 
lehet megelőzni a rossz bánásmódok alkalmazását, az elhagyást, az elhanyagolást, illetve 
annak a felfogásnak a kialakulását, mely szerint a gyermek a szülők (netalán az állam) 
tulajdona, s így tehát velük bármit meg lehet tenni. 
 9. A gyermekek életének minden aspektusára kiterjedő kivételesen fontos, az 
1989. november 20-i ENSZ Közgyűlésén elfogadott, a Gyermek jogairól szóló egyezmény c. 
dokumentumból kibontakozó gyermekfilozófia lényegét a következőkben ragadhatjuk 
meg: a gyermek (18. életévét még nem betöltött) emberi lény, aki saját jogainak alanya, 
részint egy család, részint pedig egy közösség tagja, és akinek egyrészt elismert jogai, 
másrészt életkorának, illetve érettségének függvényében magállapított felelősségei vannak. 
Az Egyezmény jóvoltából ma már mindenki elfogadja, hogy a gyermeki érdek mindenek 
felett álló érdek, mindenki elismeri a minden gyermekre vonatkozó alapvető emberi 
méltóságot, a fejlődés és jóllét szükségességét, mint ahogyan azt is, hogy a megfelelő 
életkörnyezet és az adekvát életminőség nem lehet csak a kiváltságosak privilégiuma. 



 10. Az Egyezmény – mondhatni egyetemes ratifikálása – egyértelműen azt 
bizonyította, hogy gyakorlatilag az egész világ egyöntetűen csatlakozott a gyermeki jogok 
alapelvéhez, s az aláíró országok kormányzatai kinyilvánították arra vonatkozó eltökélt 
szándékukat, hogy a gyermeki jogok biztosítását szolgáló rendelkezéseket a legnagyobb 
elővigyázatossággal gyakorlatba fogják ültetni. 
 11. Megítélésem szerint a gyermeki jogok kérdésének elemzésekor lényeges 
figyelembe venni azt is, hogy adott társadalom keretei között a gyermeki jogok 
tiszteletben tartására nemcsak a család és az iskola köteles, hanem minden olyan 
intézmény, amely gyermekek számára nyújt szolgáltatásokat (korház, bölcsőde, 
gyermekotthon, rendőrség, könyvtár, templom stb.). Végső soron azt mondhatjuk, hogy 
a gyermeki jogok betartása az egész felnőtt közösség centrális jellegű felelőssége, a 
társadalom összes adminisztrációs szintjén. 
 12. A nemzetközi tapasztalat azt igazolja, hogy a gyermeki jogok megsértésének 
közvetlen negatív következményei nemcsak magát a gyermeket, hanem az egész 
társadalmat érintik, hisz azok a szociális élet szinte minden területére kiterjednek, és 
gyakorlatilag a közösségek minden tagjára károsan hatnak. A szegénységből adódó rossz 
életfeltételek, az elégtelen táplálkozás, az oktatásból való kimaradás, a nem megfelelő 
életminőségből adódó betegségek vagy az adekvát gondozás és felvigyázás hiánya – mint 
gyermeki jogsérelmek – nemcsak az egyes gyermek elkövetkező fejlődését akadályozza, 
hanem az egész társadalom jövőjét is veszélyezteti. Ebből fakadóan könnyen meg lehet 
állapítani, hogy a gyermeki jogok érvényesítése, következésképpen a gyermekek 
egészséges fejlődése a társadalom fennmaradásának, elkövetkező fejlődésének és 
jóllétének alapvető előfeltétele. A napi tapasztalat jól bizonyítja, hogy egyes országokban 
a gyermeki jogok biztosításáról való lemondásért vagy a jogok védelmében tanúsított 
hanyagságért a társadalom (az állam) mindig felbecsülhetetlenül nagy árat fizet. Mindezek 
alapján azt lehet mondani, hogy bármely társadalomban a jóllét, a békesség, az 
életszínvonal vagy a fejlődés érdekében hozandó szociális intézkedések rangsorában a 
gyermeki jogok biztosításának és védelmének kellene az első helyen lennie.  
 13. Egy meghatározott közösségben a gyermek morális státusa és szociális 
pozíciója sokkal könnyebben megragadható, ha azt olyan fiatal emberi lényként közelítjük 
meg, akivel szemben – méltóságát megőrzendő és fejlődését biztosítandó – bizonyos 
dolgokat semmiképpen nem szabad vagy nem lehet megtenni, bizonyos dolgokat pedig 
szükségszerűen, minden körülmények közepette meg kell tenni. E tétel annak a közismert 
pedagógiai követelménynek tesz eleget, mely szerint a nevelés során a gyermeknek sohase 
árts, soha ne nyújts rosszat vagy silányt, mindig csak a jót mutasd, mindig azt add, ami 
neki jó és hasznos, ami helyes és jót tesz (legyen szó itt akár példákról és modellekről, 
akár hatásokról, ismeretekről vagy értékről). 
 14. Úgy tűnik, hogy adott társadalomban a gyermeki jogok érvénysülésének és 
védelmének szintje (amit mindenekelőtt a gyermekvédelmi törvények és intézmények 
jellege, valamint az adminisztratív intézkedések minősége tükröz) a gyermekek biológiai, 
pszichológiai, szociális és kulturális jóllétének és társadalmi státusának legfontosabb 
indikátora.  
 15. Napjainkban már nyilvánvalónak tekinthető, hogy a gyermeki jogok megfelelő 
érvényesülése és védelme minden társadalomban (a civilszervezetek fejlettségétől 
függetlenül) alapvetően az állam, illetve az állami (egészségügyi, közigazgatási, szociális, 
közoktatási stb.) intézmények és hatóságok elsőrendű kötelessége. Úgy látom, hogy csakis 
az állam képes előteremteni azokat az anyagi forrásokat, azokat a személyi és szervezeti 
feltételeket, amelyek a gyermeki jogok érvényesülésének szükséges előfeltételeit képezik. 
A mindenkori állam valamilyen szintű hatalmában áll azoknak a szociális jellegű nemzeti 
gyermekjóléti programoknak, illetőleg azoknak a nagy léptékű esélyteremtő és 
esélyegyenlőséget megalapozó intézkedéseknek a kidolgozása és alkalmazása, amelyek 



révén a gyermekeket meg lehet védeni mindenfajta káros hatástól, és el lehet kerülni, 
hogy azok az elhanyagolás, erőszak, megalázó kizsákmányolás vagy rossz és 
kegyetlenkedő bánásmód áldozataivá váljanak. Bármely ország vonatkozásában, ha a 
gyermeki jogok sérelméről értesülünk, minden alapunk meg van arra, hogy az állam 
intézményeit, illetve a központi vagy helyi állami hatóságokat okoljuk, vádoljuk. 
 16. A gyakorló pedagógusoknak (mint ahogyan minden gyermekekkel foglalkozó 
nevelőnek is) a gyermeki jogok terén való megfelelő tájékozottsága, a gyermeki jogok 
problematikájának elmélyült ismerete nélkülözhetetlen előfeltétele annak, hogy azok 
minden esetben, bármilyen nevelési szituáció vagy tevékenység vonatkozásában, minden 
megnyilvánulásaikban jogszerűen járjanak el.  
 17. Az elmúlt években nemzetközi téren lejátszódó fejlemények egyértelműen azt 
tükrözik, hogy a gyermeki jogok érvényesülésének esélye adott országban (államban) 
annál nagyobb, minél pontosabb (és a legfontosabb nemzetközi dokumentumok 
szellemének és rendelkezéseinek minél jobban megfelelő) jogszabályok határozzák meg e 
téren a felnőttek kötelezettségeit és felelősségeit, valamint a különböző intézmények és 
szervezetek idevágó feladatait.  
 18. Véleményem szerint a gyermeki jogok tiszteletben tartásának két kivételes 
jelentőségű prevenciós jellegű funkcióját lehet elkülöníteni. Egyfelől a jogok tiszteletben 
tartásának révén számottevő mértékben meg lehet előzni mindenfajta gyermekre irányuló 
sérelmet, zaklatást és molesztálást, minden olyan – a gyermek vonatkozásában 
felelősséggel, tekintéllyel vagy hatalommal rendelkező személytől származó – cselekvést 
és hatást, amely veszélyezteti a gyermek életét, testi épségét és pszichikus egészségét. 
Másfelől el lehet kerülni a gyermek nevelésének és gondozásának vonatkozásában felelős 
személyek (szülők, gyámok, pedagógusok stb.) minden olyan intencionális vagy akaratlan, 
többnyire iskolázatlanságból, tudatlanságból, tehetetlenségből, rossz szándékból vagy 
műveletlenségből származó kötelességmulasztását, mindenfajta lemondó, elhanyagoló, 
libertinista, magára hagyó és közömbös magatartását, amely alapvetően veszélyeztetné a 
gyermek testi-lelki fejlődésének ép és normális menetét. 
 19. Jelen témám kapcsán érdekesnek tartom megállapítani azt is, hogy a gyermeki 
jogok egy része megegyezik (illetve azonos) az emberi és állampolgári jogokkal, egy másik 
része azonban olyan sajátos jogokat tartalmaz, amelyeknek – mindenekelőtt a gyermek 
pszichológiai, szociális és jogi helyzetéből adódóan – nincsenek állampolgári megfelelői. 
 20. Az iskolák központi vagy helyi szabályozásának, azok belső szerkezeti és 
funkcionális berendezkedésének, valamint házirendjének jogi jellege és mozgástere nem 
lehet más, mint az alapvető gyermeki jogok hatásköre. Itt még azt tartom fontosnak 
aláhúzni, hogy egyrészt az iskolában is (akárcsak a családban vagy minden más helyen, 
ahol a gyermek megfordulhat) a gyermeket megilletik a törvényekben statuált alapvető 
személyiségi és szabadságjogok, másrészt, hogy az oktatási intézményekben is biztosítani 
kell a gyermeki jogok érvényesülésének minden egyes feltételét. Azt állapíthatom tehát 
meg, hogy az iskolákban is a gyermeki jogok annak a törvényes alapnak a biztosítását 
testesítik meg, amely a tanulók eredményes iskolai beilleszkedését és pályafutását is segíti. 
 21. Mivel a gyermekek általában nem tudnak megfelelő módon kiállni jogaik 
mellett, hisz jogérvényesítési képességük életkoruk függvényében többé-kevésbé 
korlátozott, nagymértékben kiszolgáltatottak a különböző jogi sérelmekkel szemben. 
Természetesnek tekinthetjük tehát, hogy a gyermeket jogainak érvényesítésében, azok 
mindennapi gyakorlásában hathatósan segíteni kell. E téren rendszerint kiemelkedő 
szerepe van egynéhány állami intézménynek, mindenekelőtt a rendőrségnek, az 
ügyészségnek, a bíróságnak, a szociális és gyermekvédelmi hivataloknak és a 
gyermekjóléti szolgálatoknak. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a gyermeki jogok 
érvényesülésének támogatása, bármilyen irányból érkező segítése felbecsülhetetlen pozitív 
hatással van a társadalmi élet legváltozatosabb területeire. 



  22. Nem képezheti vita tárgyát, hogy a gyermeki jogok kiemelt védelme rendkívüli 
fontossággal bír, egyfelől mert a gyermekek szociális érettségi szintjük miatt általában nem 
képesek önnön érdekeik védelmében hatékonyan fellépni és küzdeni, másfelől, mert a 
felnőttek mintegy 45%-a egyszerűen eltekint a gyermeki jogoktól (vagy nem ismeri el 
azok létét). Adva, hogy a gyermekek a felnőtt személyeknél jóval védtelenebbek, jogaik 
védelmét a felnőtteknek, illetve a felnőttek által létrehozott jogvédő intézményeknek kell 
felvállalniuk. Kivételes felelősséggel tartoznak tehát a gyermeki jogok védelmének 
tekintetében egyrészt a szülők, az óvónők, a tanítók, a tanárok, az orvosok és védőnők, a 
pszichológiai tanácsadók és szociálpedagógusok, másrészt pedig a gyermekek 
problémáival is foglalkozó állami hivatalok, valamint a helyi közigazgatási szervek is. 
 23. A gyermeki jogvédelem sajátságos és minden bizonnyal összetettebb eseteivel 
állunk szemben akkor, amikor speciális (rendszerint kritikus) helyzetben lévő – beteg, 
fogyatékos, árva, bűnöző, bűncselekmény miatt fogva tartott, kiskorúan anyává vált, 
családon kívül született, hátrányos helyzetben lévő és veszélyeztetett, örökbefogadott, 
bevándoroló, szexuálisan bántalmazott, sorsára hagyott stb. – gyermek szükségleteiről és 
érdekeiről, illetve jogairól van szó. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezek a gyermekek 
általában védtelenebbek és sebezhetőbbek, mint kortársaik, minek következtében jóval 
nagyobb annak a veszélye, hogy erőszak, diszkrimináció, kizsákmányolás, elhanyagolás 
vagy rossz bánásmód áldozatává válnak. Míg egyértelműnek tűnik, hogy a speciális 
helyzetben lévő gyermeknek speciális szükségletei és érdekei vannak, addig annak 
kérdése, hogy a speciális helyzet speciális (rendszerint többlet) jogokra is följogosít-e még 
mindig nyitott.  A szakemberek még mindig vitatják, hogy a speciális helyzetben lévő 
gyermek jogosult-e ahhoz is, hogy speciális jogokkal rendelkezzen (hogy speciális 
nevelésben vagy kivételes gondoskodásban részesüljön). Én úgy látom, hogy a speciális 
helyzet (s az ahhoz kapcsolódó speciális szükséglet) jó alapot ad arra a jogosultságra, hogy 
a gyermek többlet-támogatásban, jelentősebb gyermekvédelmi kedvezményekben, 
fokozottabb segélynyújtásban és védelemben részesüljön. 
  24. Idevágó jelek szerint ma már senki nem vitatja annak szükségességét, hogy a 
gyermeki jogokat minden államnak részint alkotmányosan, részint pedig specifikus 
törvények révén biztosítania kell minden gyermek számára, tekintet nélkül annak nemére, 
életkorára, szociális helyzetére, kultúrájára, nyelvére, eredetére, vallására vagy 
nemzetiségére.  
 25. Végül a gyermeki jogok romániai védelmének kapcsán arra óhajtanék utalást 
tenni, hogy jelen pillanatban az egyfelől meglehetősen szilárd, európai szellemiségű 
törvények által szavatolt alapokon áll (pl. a 272/2004-es, a gyermeki jogok védelmét és 
fenntartását tekintő törvény), másfelől állami gyermekvédelmi intézmények által jó 
minőségben biztosított (pl. az „Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului”). Adva, hogy a forradalom után miből kellett kiindulni, és hogy milyen 
nyomorúságos és átkozott örökséget kellett felszámolni ez óriási sikernek könyvelhető el. 
Mindezek ellenére nyilvánvaló azonban, hogy egyes specifikus jogszabályok érvényesü-
lése, illetve azok tényleges végrehajtása terén még ma is vannak különböző 
elégtelenségek, kisebb-nagyobb hiányosságok. Ezek többnyire viszont abból adódnak, 
hogy a gyermekek jogainak védelmére és érvényesítésére felhatalmazott intézmények, 
hatóságok vagy személyek sem ismerik megfelelően, vagy nem értelmezik helyesen a 
jogszabályokat, esetleg valamilyen okokból kifolyólag egyszerűen nem alkalmazzák 
azokat. 
 


