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A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 

Nyilatkozata a gyermekek és a kiszolgáltatott felnőttek védelmében 
 

GYERMEKVÉDELMI ,VALAMINT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK VÉDELMÉBEN 

SZÜLETETT INTÉZKEDÉSEK CÉLJA ÉS TERÜLETE 

 

Az alábbi dokumentum a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség (továbbiakban: 

MÉSZ) elköteleződését támasztja alá a hátrányos helyzetű csoportokkal való 

együttműködés vonatkozásában. A MÉSZ elköteleződik a Magyarországon élő 

gyermekek, illetve más kiszolgáltatott helyzetben élő emberek számára nyújtott 

biztonságos környezet megőrzése, támogatása iránt. 

 

A MÉSZ rendszeresen rendez szemléletformáló kampányokat, eseményeket iskolák, 

közösségek számára, gyakran működünk együtt olyan projektekben, programokban, 

amelyek tevékenységi köre gyakran érinti a gyermekeket, illetve hátrányos helyzetű, 

kiszolgáltatott csoportokat. Éppen ezért fontosnak tartjuk a következőkben kifejtett 

védelmi nyilatkozat elfogadását, bevezetését mindennapi működésünk gyakorlatába. A 

Nyilatkozat a gyermekek és kiszolgáltatott felnőttek védelmében (Továbbiakban: 

Nyilatkozat) segítségével szeretnénk minden együttműködő partnerünket (tagjainkat, 

önkénteseinket, partner szervezeteinket) tájékoztatni védelmi intézkedéseink legfőbb 

irányelveiről. A Nyilatkozatban rögzített irányelveket a partnereink közreműködésével 

határoztuk meg. 
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A gyermek 

A gyermek jogi definíciója a Gyermekek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény 

meghatározására épül, amely a következőképpen fogalmaz:  

„gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá 

alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri”  

A gyermekek védelmében született dokumentum alapjaiban épít az 1959. november 20-

án, az ENSZ Közgyűlése által elfogadott, Gyermek Jogairól Szóló Nyilatkozatra, amely 

rögzíti, hogy:  

„a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös 

védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, 

születése előtt és születése után”. 

 

A hátrányos helyzetű csoportok 

A hátrányos helyzetű felnőttek definíciója kapcsán a Porticus Alapítvány 

meghatározásából indulunk ki, mely mindazon 18 életévét betöltött emberekre 

vonatkozik, akik valamilyen okból (fogyatékosság, életkor, betegség, társadalmi 

körülmények) érintettek valamilyen szociális és/vagy jövedelmi egyenlőtlenségben, és 

esetükben előfordulhat, hogy nem képesek magukat megvédeni az esetlegesen fellépő 

sérelemmel, kiszolgáltatottsággal szemben. 

 

A gyermekek, valamint hátrányos helyzetű felnőttek sérelme, bántalmazása 

A sérelem: amikor a felnőttek, vagy gyermekek bármilyen módon fájdalmat okoznak, 

bántalmazóan lépnek fel. A sérelemnek eltérő fajtáit különböztetjük meg:  

- fizikai bántalmazás: tényleges vagy valószínűsíthető fizikai sérülést, vagy szenvedést 

okozó fizikai erő alkalmazása (pl. ütés, megrázás, stb.)  

- érzelmi bántalmazás: bármilyen megalázó bánásmód, mint például gúnyolás, állandó 

bírálat, becsmérlés, hosszantartó szégyenérzet keltése, külvilágtól való elzárás, izoláció.  

- gondatlan bánásmód: alapvető fizikai és/vagy pszichológiai szükségletek kielégítésének 

hiánya (pl. megfelelő étel, ruházat vagy menedék biztosításának hiánya, sérülés 

megakadályozásának hiánya, megfelelő felügyelet biztosításának hiánya, megfelelő 

orvosi ellátás, valamint kezelés hiánya).  

- szexuális bántalmazás: a szexuális erőszak bármely formája, beleértve a vérfertőzést, a 

korai -, valamint kényszerházasságot, nemi erőszakot, pornográfiában való részvétel 

kényszerűsítését, valamint a szexuális rabszolgaságot. A szexuális bántalmazás magában 

foglalhatja a tisztességtelen megérintést, valamint a szexuális tartalmú kifejezések 

használatát az érintett környezetében, illetve bármilyen pornográf tartalmú 

dokumentum (kép, hang) gyermekkel való megosztását.  

- szexuális kizsákmányolás: bármilyen tényleges vagy megkísérelt bántalmazás, amely a 

sérülékeny helyzeten, különböző társadalmi pozíción, erőnléten vagy bizalmon alapuló 

szexuális visszaélés 

Forrás: Safe the Children – http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-

432c9bd0df91d2eba74a%7D/SCUS%20CHILD%20SAFEGUARDING%20POLICY%20(WATT

ACHMENTS)%20(11%2005%201 5)%20DOC.PDF  
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A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

MAGATARTÁSI KÓDEX - AJÁNLÁS A SZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREIKKEL 

SZEMBENI MAGATARTÁSÁRA VONATKOZÓAN 

A MÉSZ elismeri, hogy minden embernek joga van a méltóságteljes élethez. E 

Nyilatkozat különös figyelmet fordít a gyermekek, valamint a kiszolgáltatott felnőttek 

jogainak minél teljesebb érvényesülésére. 

A MÉSZ munkatársa/partnere vállalja, hogy munkája során az Nyilatkozat irányelvei 

alapján jár el, és biztosítja, hogy minden munkatársa tudatossá váljon ezen elvek 

alkalmazása terén. A dokumentumban lefektetett értékek egyfajta útmutatóként 

szolgálnak azok hétköznapi alkalmazásához. A MÉSZ munkájában kiemelt értékként 

vannak jelen a következők: együttműködés, nyitottság, befogadás, magas színvonalú és 

pontos szakmai munka, megértés és figyelem, csapatmunka, kölcsönös bizalom, 

őszinteség, becsületesség, cselekvés, kreativitásra való törekvés, pozitív és konstruktív 

hozzáállás, önfejlesztés és a tudás tisztelete. A MÉSZ, valamint valamennyi partnere 

teljes mértékben egyetért a „Ne árts!” etikai alapelvvel, valamint határozottan elítéli a 

gyermekek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek ellen elkövetett bántalmazás, 

erőszak minden formáját. 

 

Jelentési kötelezettség  

Amennyiben a Szervezetben tevékenykedő munkatárs, önkéntes vagy bármely más ott 

dolgozó személy felismeri a dokumentumban foglalt visszaélések, bántalmazások 

bármely esetét, köteles azonnal tájékoztatni a MÉSZ által erre a célra kijelölt személyt 

szóban, valamint írásbeli jelentést is be kell nyújtania az ún. Esetjelentő kérdőív 

kitöltésének segítségével. Mindezek alapján a MÉSZ által kijelölt felelős személy azonnali 

védelmi intézkedést kezd az érintett személy védelmének biztosítása érdekében, 

amelynek során minden szükséges jogi intézkedést megtesz az adott helyzethez mérten. 

 

A Szervezet formális/informális tagjaként egyetértek a következőkkel:  

 Megértettem, és elfogadom a Nyilatkozatban rögzített értékeket.  

 A mindennapi munkám során különös figyelmet fordítok a gyermekek, valamint a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek védelmére, támogatására.  

 Munkám során a gyermekek, valamint kiszolgáltatott felnőttek védelmének 

szempontját figyelembe veszem, ezáltal törekszem arra, hogy biztonságos projektet 

hozzak létre.  

 Törekszem arra, hogy a lehető legjobban csökkentsem a lehetséges sérelmet, 

bántalmazást, valamint annak kockázatát.  

 A szervezet meglévő keretei között törekszem arra, hogy biztonságos környezetet és 

tevékenységet biztosítsak a gyermekek, valamint a kiszolgáltatott helyzetű felnőttek 

számára.  

 Gondoskodni fogok arról, hogy bármilyen médiatartalom készítése során (beleértve a 

közösségi médiát is) az alábbi elvek szerint érvényesülő jó gyakorlatokat alkalmazzam.  
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Kijelentem, hogy figyelmesen elolvastam és megértettem a Magatartási kódex 

tartalmát, amelyet munkám során alkalmazni fogok.  

 

Hely, dátum: / Aláíró személy: 

 

 

ALAPVETŐ IRÁNYELVEK 

 

- Tilos a gyerekek megkülönböztetése, legyen szó származási, vallási, nemzetiségi vagy 

bármilyen más tulajdonságukról.  

- Tilos a gyerekeket megütni, fenyegetni, zsarolni, megalázni, vagy más módon fizikailag 

vagy érzelmileg bántalmazni. Tilos kényszeríteni őket.  

- Tilos kihasználni a gyerekeket, fizikai, érzelmi és szexuális módon is. Tilos a gyerekekkel 

szexuális kapcsolatot létesíteni, arra utalást tenni, arra utaló magatartást tanúsítani.  

- A gyerekeknek joguk van elmondani a véleményüket az őket érintő kérdésekben, a 

felnőtteknek pedig ezt meg kell hallgatniuk, és a döntéshozás során figyelembe kell 

venniük. Tilos a gyerekekkel való kommunikációban szándékosan bántó, lekicsinylő, 

durva kifejezéseket használni.  

- Minden alkalommal tisztázni kell a gyerekekkel az együttműködés szabályait, és meg 

kell bizonyosodni arról, hogy megértették azokat.  

- A rendezvény szervezése előtt meg kell győződni arról, hogy a szervezők birtokában 

vannak minden, a gyermek egészségét érintő információnak (tartós betegség, 

ételérzékenység, gyógyszerérzékenység, stb.) azt megfelelőn, a hatályos adatvédelmi 

törvények betartásával kezelik. 

 

A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 

Azon szervezetek, amelyek más szervezetekkel és lokális csoportokkal, közösségekkel 

dolgoznak együtt, fontos elkerülni a diszkrimináció bármely formáját, különös tekintettel 

az életkor, nem, családi állapot, nemzetiség, faj, származás, vallás, politikai meggyőződés 

miatti – diszkriminációra. Mindez partnereink tevékenységére is egyaránt vonatkozik.  

 

Az emberi méltóság tiszteletben tartása  

Munkánk során tiszteletben tartjuk a velünk kapcsolatba kerülő emberek értékeit, 

emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladatnak tekintjük a megfelelő munkahelyi 

légkör kialakítását, valamint az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való 

hozzájárulást.  

 

Partneri kapcsolat, együttműködés  

Szövetségünk minden tagja elismeri azt az alapelvet, mely kimondja, hogy mindenki 

értékes tagja a társadalomnak, továbbá elismerjük, hogy a szolidaritás erősítése 

kölcsönös érdekünk.  

 

Méltányos és rugalmas ellátás  

Tisztában vagyunk vele, hogy a megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező 

egyenlőtlenséget, ezért méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgozunk ki, amely 

elősegíti, hogy sérülékeny társadalmi csoportokkal is tudjunk dolgozni.  
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Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése  

Szűken véve a családbarát intézkedések elsősorban a kisgyermeket nevelő szülőket 

hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind családi-háztartási 

kötelezettségeiket el tudják látni. A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család 

legkülönfélébb formáival számol, figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, hanem más, pl. 

idős, beteg, fogyatékkal élő családtagokkal kapcsolatos kötelezettségeket is, és nem 

abból indul ki, hogy mindez kizárólag a nők feladata, ezért lehetővé teszi a munkarend 

családi szükségletekhez való igazítását, az otthoni munkavégzés lehetőségét stb.  

 

Az akadálymentesítés fejlesztése  

A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, a 

társadalom életének színterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés. 

Rajtuk kívül haszonélvezői az akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival 

közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is. A fizikai akadálymentesítés mellett 

figyelemmel vagyunk az info-kommunikációs hozzáférések, eszközök, szolgáltatások 

használatához.  

Szövetségünk elvárása, hogy minden munkatársunk és partnerünk ismerje és munkája 

során alkalmazza a fent rögzített alapelveket. 

 

A gyerekrészvétel szabályai 

A gyerekek részvétele az őket érintő kérdésekben hagyományosan a Gyerekjogi 

Egyezményből eredeztethető, és a véleménynyilvánítás jogát, a gyermek véleményének 

figyelembevételét, valamint az információhoz való hozzájutást foglalják magukban. Az 

ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a 12. számú átfogó kommentárjában (2009) 9 alapelvet 

határoz meg, amelyek segítségével biztosítható a gyermekek valódi részvétele az őket 

érintő kérdésekben és döntésekben. Ennek alapelvei szerint minden olyan helyzetben, 

amikor egy gyereket meghallgatnak, vagy részvételét biztosítják, az alábbiakat kell 

figyelembe venni: 

a) Átláthatóság és tájékoztatás – a gyerekeket tájékoztatni kell a jogaikról, és arról, hogy 

mi a célja, hatásköre, és lehetséges következménye annak a folyamatnak, amelyben 

részt vesznek.  

b) Önkéntes – a gyerekeket soha nem lehet kényszeríteni arra, hogy mondják el a 

véleményüket, az egész folyamatban önkéntesen kell részt venniük, és biztosítani kell a 

lehetőséget arra, hogy bármikor kiléphessenek az együttműködésből.  

c) Tiszteletteljes – a gyerekeket és a nézeteiket is tiszteletben kell tartani, és lehetőséget 

kell biztosítani nekik arra, hogy saját ötleteiket, kezdeményezéseiket bemutathassák.  

d) Releváns – a gyerekeket olyan kérdésekben kell meghallgatni, ahol képességeikre és 

tudásukra támaszkodva tudják kifejezni a véleményüket.  

e) Gyerekbarát – megfelelő időt és erőforrást kell biztosítani a gyerekek számára ahhoz, 

hogy a lehető legbiztonságosabb környezetben működhessenek közre a folyamatban.  

f) Inkluzív – minden gyereknek lehetőséget kell biztosítani a részvételre, elkerülve a 

hátrányos megkülönböztetés összes formáját.  

g) Képzéssel támogatott – a gyerekeknek és az őket segítő felnőtteknek is folyamatosan 

fejleszteniük kell a készségeiket, melyek a részvételhez szükségesek. 
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h) Gyermekvédelmi irányelvek – a szervezetnek rendelkeznie kell gyermekvédelmi 

irányelvekkel, melyeket minden munkatárssal és a gyerekekkel dolgozó felnőttekkel meg 

kell ismertetni és be kell tartatni. A felnőttek felelősek a gyerekek biztonságáért.  

i) Felelősség – a gyerekeket tájékoztatni kell arról, hogy nézeteiket, véleményüket és 

egyéb, részvételükhöz kapcsolódó adatokat és eredményeket milyen módon és milyen 

következményekkel használt fel a szervezet 

 

Gyerekjogok gyereknyelven  

1. Minden 18 éven aluli gyermeknek számít. Az itt felsorolt gyermekjogok mindenkit 

megilletnek, aki még nem múlt el 18 éves.  

2. Tilos a megkülönböztetés! Mindegy, hogy milyen színű a bőröd, milyen nyelven 

beszélsz, kik a szüleid, milyen a családod; miben hiszel, mit gondolsz, valamilyen 

fogyatékossággal élsz-e vagy sem, szegény vagy-e vagy gazdag; mert ezek a jogok 

mindenkit ugyanúgy megilletnek!  

3. Minden téged érintő helyzetben a felnőtteknek olyan döntést kell hozniuk, ami NEKED 

a legjobb.  

4. Az államnak mindent meg kell tennie - amit csak tud -, hogy a gyermekjogok 

Magyarországon a lehető legjobban érvényesüljenek.  

5. Elsősorban a szüleid dolga, hogy megtanítsák: milyen jogaid vannak, és hogyan élhetsz 

velük.  

6. Jogod van ahhoz, hogy teljes életet élj, és fejleszd a képességeidet.  

7. 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.  

8. Az államnak tiszteletben kell tartania a nevedet, állampolgárságodat és a családi 

kapcsolataidat. Ezek olyan jogok, amiket senki nem vehet el tőled.  

9. Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Egy gyereket csak akkor lehet kiemelni a családjából, 

ha ez az ő érdekében feltétlenül szükséges. (pl. bántják, vagy nem törődnek vele) Ha a 

szüleid külön élnek is, jogod van kapcsolatot tartani mindkettőjükkel.  

10. Ha valamelyik szülődtől távol, egy másik országban élsz, jogod van ahhoz, hogy 

szabadon meglátogassátok egymást. Az államoknak hagynia kell, hogy ha akarjátok, 

összeköltözzetek, és együtt éljetek.  

11. Egyik szülő sem viheti külföldre a gyerekét úgy, hogy a másik szülő ne tudjon erről. 

Ha ez mégis megtörténik, az államnak kötelessége mindent megtenni azért, hogy a 

gyerek visszakerüljön abba az országba, ahonnan elvitték.  

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

meg kell hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk, amit mondtál.  

13. Minden gyereket megillet a szólásszabadság. Jogod van nyilvánosság előtt elmondani 

a véleményedet és ötleteidet, valamint megismerni mások ötleteit és véleményét.  

14. Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatlakozz egy valláshoz. 

Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi a különbség jó és rossz között.  

15. Jogod van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod van arra is, hogy 

együtt klubot alapítsatok.  

16. Jogod van a magánélethez. Senki nem terjeszthet rólad hazugságokat, és senki nem 

nézhet bele a levelezésedbe vagy mehet be a lakásotokba engedély nélkül.  
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17. Jogod van ahhoz, hogy a TV-ből, az internetről, rádióból, újságból, könyvekből stb. 

információt szerezz. A felnőtteknek segíteniük kell abban, hogy olyan információkat kapj, 

amiket megértesz.  

18. Elsősorban a szüleid dolga, hogy gondoskodjanak rólad és felneveljenek. 

Nevelésedkor azt kell tenniük, ami NEKED a legjobb.  

19. Senkinek nem szabad megütnie, vagy más módon bántania téged. A felnőtteknek 

óvnia kell a gyerekeket mindenféle erőszaktól, zaklatástól vagy elhanyagolástól. A 

gyerekeket saját szüleik sem üthetik meg, vagy bánthatják más módon.  

20. Ha nincsenek szüleid, vagy ha nem vagy biztonságban szüleidnél, különleges 

védelemhez és segítséghez van jogod.  

21. Örökbefogadáskor a felnőtteknek azt kell nézniük, hogy a gyermeknek mi a legjobb.  

22. A más országokból menekültként érkező gyermekek ugyanolyan fontosak, őket is 

ugyanolyan védelem és jogok illetik meg, mint a magyar gyerekeket.  

23. Ha egy gyermek fogyatékossággal él, akkor joga van a különleges gondoskodáshoz és 

segítséghez, hogy teljes életet élhessen.  

24. Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi ellátást és 

gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A szüleidnek igyekezniük kell úgy táplálni és 

gondozni téged, hogy ne legyél beteg. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell 

a szegényebb országban élőket, hogy ez megvalósulhasson.  

25. Ha nem a saját családodban nevelkedsz, hanem intézetben vagy nevelőszülőknél, 

akkor időnként ellenőrizni kell, hogy jól vagy-e, jó helyen vagy-e.  

26. Ha szegényebb családban élsz, az állam köteles titeket támogatni és segíteni.  

27. Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapj, ami a jóllétedhez és fejlődésedhez 

szükséges. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen pl. 

ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az 

államnak kell segítenie.  

28. Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes iskolákat kell fenntartania. A tanárok 

az iskolákban csak úgy fegyelmezhetnek, hogy nem sértik meg az egyezményben 

felsorolt jogaidat. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb 

országokban élőket, hogy ezt teljesíteni tudják.  

29. Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze a személyiségedet és a 

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

Fel kell készíteniük minden gyermeket arra, hogy békés, és felelősségteljes életet 

éljenek.  

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

vallásod gyakorlásához.  

31. Jogod van játszani! A felnőtteknek támogatniuk kell abban, hogy a szabadidődben 

kulturális, művészeti vagy sportfoglalkozásokon vehess részt.  

32. Az államnak védenie kell téged mindenféle veszélyes munkától, amely az 

egészségedet, vagy a tanulmányaidat veszélyeztetné. Ha diákmunkát végzel, nem 

használhatnak ki téged, és igazságos fizetést kell kapnod.  

33. Védelem illet meg téged mindenféle tiltott kábítószertől, és a drogkereskedelemtől.  

34. Védelem illet meg a szexuális bántalmazástól és zaklatástól. Ez azt jelenti, hogy 

senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem akarsz (például megérinteni 

a testedet). Nem szabad téged lefotózni sem, vagy olyan szövegek elmondására 

kényszeríteni, amit te nem akarsz.  
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35. Az államnak védenie kell attól, hogy elraboljanak és eladjanak.  

36. Semmilyen módon nem szabad téged kihasználni, vagy kizsákmányolni, mert ez 

veszélyezteti a jóllétedet és az egészséges fejlődésedet.  

37. Még ha valami rosszat teszel is, senkinek nincs joga ahhoz, hogy úgy büntessen, hogy 

azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon. Nem zárhatnak börtönbe, kivéve, ha nincs 

más megoldás. Ilyenkor jogod van a különleges bánásmódra és arra, hogy a családod 

rendszeresen látogathasson.  

38. Jogod van ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves kor alatt nem 

sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni.  

39. Ha bántalmaztak, vagy elhanyagoltak téged, jogod van a különleges gondoskodáshoz 

és védelemhez.  

40. Jogod van a védelemhez, ha valamilyen bűncselekmény elkövetésével vádolnak. A 

rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és meg kell arról 

győződniük, hogy mindent értesz, ami veled történik.  

41. Ha egy országban a szabályok még jobban védenek téged, mint ez az egyezmény, 

akkor azokat kell figyelembe venni.  

42. - 45. Minden felnőttnek és gyereknek tudomást kell szereznie erről az Egyezményről. 

Neked és a felnőtteknek is joguk van ahhoz, hogy a gyermekjogokról a lehető legtöbb 

ismeretet szerezzenek. 

 

 

KOCKÁZATELEMZÉS 

A MÉSZ célcsoportjába közvetlenül és közvetetten is beletartoznak a gyermekek, illetve 

a kiszolgáltatott felnőttek, partnerei, valamint kezdeményezettjei célcsoportjának is 

részei, éppen ezért az alább kifejtett védelmi szabályozásunk elfogadása részét képezi a 

partnereinkkel megkötött szerződésnek. A MÉSZ többféle célcsoporttal dolgozik együtt, 

a helyi kezdeményezések támogatása révén. Munkastruktúránk szerint, éppen ezért, a 

következő három lehetséges kockázati területet határoztuk meg: 

- támogatók, külső szakértők 

- vezetőség, alkalmazottak, önkéntesek, tagok 

- helyi közösségek, civil szervezetek, iskolák, partnerek 

 

A KOCKÁZATCSÖKKENTÉS MÓDJA 

 
Támogatók, külső szakértők 

 a MÉSZ, fent meghatározott, általános értékeinek hatékony kommunikációja  

 a jelentési kötelezettségről, s annak eljárásról való részletes tájékoztatás  
 

A MÉSZ munkatársai, vezetőség, önkéntesek, tagok: 

 a Védelmi Nyilatkozat alapelveinek mindennapi gyakorlatba ültetése  

 a Védelmi Nyilatkozat jelentőségének megértése  

 a gyermekvédelem, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek védelmének 

tudatosítása, még akkor is, ha nem dolgoznak közvetlenül a célcsoporttal  

 a Védelmi Nyilatkozat betartásának nyomon követése 

 a jelentési kötelezettségről, s annak eljárásról való tájékoztatás  
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MÉSZ partnerei: helyi közösségek, civil szervezetek, iskolák, partnerek 

 a MÉSZ, fent meghatározott, általános értékeinek hatékony kommunikációja az összes 

partner felé 

 a Védelmi Nyilatkozat megértésének támogatása  

 hatékony monitorozási folyamat kialakítása, amely lehetővé teszi a Védelmi 

Nyilatkozat betartásának nyomon követését a partnerek körében  

 a jelentési kötelezettségről, s annak eljárásról való részletes tájékoztatás  

 

Amennyiben a MÉSZ bármely tagja a sérelem vagy bántalmazás bármely formáját 

felismeri, azonnal jelentenie kell az esetet az eljárásrendért felelős személynek: 

Lajtmann Csaba  

lajtmann@gmail.com 

+36302326658 

Az eset jelentése során alkalmaznia kell a MÉSZ esetfelvételi űrlapját (egy munkanapon 

belül), amely az írásbeli jelentést segíti elő. 

A szervezet által kijelölt felelős személy jelenti az esetet egyrészt a saját munkatársai 

felé, valamint megteszi a szükséges szervezeti lépéseket, amelynek az esetfelvételi 

űrlaphoz, illetve a szóbeli interjún elhangzottakhoz kell igazodni. 

 

Monitorozás és értékelés  

A MÉSZ munkatársai, tagjai rendszeres munkamegbeszélés során vitatják meg a 

felmerült tapasztalatokat, dilemmákat (félévente), a következő fő témák mentén:  

- hátrányos helyzetű csoportok és az Alapítvány kapcsolata  

- szociálpolitikai helyzet és szervezeti folyamatok  

- gyakorlati alkalmazás, megvalósítás és tréning  

- információ és kommunikáció  

- kockázati elemek 

 

Győr, 2021. április 8. 

 

       Lajtmann Csaba 

       elnök 
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A Nyilatkozathoz két melléklet tartozik:  

 

1. ESETFELVÉTELI ŰRLAP 

2. A GYERMEKEK ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELNŐTTEK VÉDELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

A MÉDIÁN KERESZTÜL 

 

1. számú melléklet 

 

ESETFELVÉTELI ŰRLAP 

Az esetfelvétel ideje, helye:  

Az űrlapot kitöltő neve:  

Pozíció:  

Telefonszám, e-mail, elérhetőség:  

Az érintett személy neve: 

Születési dátum, hely: 

Nem:  

Nemzetiség: 

Cím, elérhetőség:  

Lakhely:  

A bántalmazásban érintett egyéb személyek:  

A személy, aki a problémát okozta – családi és keresztneve: 

Születési dátum, hely: 

Nem:  

Nemzetiség:  

Cím, elérhetőség:  

A bántalmazott személlyel való kapcsolata:  

Tények (az eset leírása): 

Az eset időpontja (dátum, óra:perc): 

Helyszín:  

Az eset megismerésének körülményei:  

Más tanú (amennyiben tudnak róla):  

Név, elérhetőség:  

Kérjük, írja le részletesen a sérelem formáját, körülményeit:  

A beérkező jelzéseket Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 30 napon belül 

kivizsgálja g 

 

2. számú melléklet 

 

A GYERMEKEK ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELNŐTTEK VÉDELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA A 

MÉDIÁN KERESZTÜL 

A Nyilatkozat mellékleteként a MÉSZ meghatározta az általa alkalmazott médiát érintő 

irányelveket, a hazai médiatörvény vonatkozásában. E melléklet segítségével a MÉSZ 

együttműködő partnereket szeretnénk tájékoztatni a médiatartalmak kialakítására 

vonatkozó elvárásaink felől: 

 

1. Médiatartalmak  
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 a különböző médiatartalmak előállítása során fontos ismerni a gyermekek, illetve a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek jogait  

 szülői, illetve gondozói, gondnoki tájékoztatás nélkül nem szabad az érintettekre 

vonatkozó médiatartalmat előállítani  

 nem szabad semmilyen személyes információt tartalmazó médiatartalmat 

megjelentetni, amelynek során a személy azonosítása lehetővé válik (családnév, lokáció) 

– csak szülői, illetve hozzátartozói megbízás birtokában  

 a médiatartalomnak mellőznie kell a sérelem, bántalmazás bármely formáját  

 

2. Együttműködés az újságírókkal  

 Amennyiben az újságíró a MÉSZ vonatkozásában készít médiatartalmat, köteles 

megosztania a publikálást megelőzően a MÉASZ-szel, amelynek során ellenőrizni kell, 

hogy e Nyilatkozat értékeivel az érintett tartalom megegyezik-e 

 Az újságíró köteles megosztania a MÉSZ-szel a publikálás körülményeit, ugyanis annak 

egyeznie kell a MÉSZ értékeivel 
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