


 
 

A DIÁK ÉS A TÖRVÉNY 
- gyakorlati útmutató a jogi oktatáshoz - 

 
 

Cristi Danileț, 

Bíró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serdülő lányaim,  

Ana-Maria (17 éves) és Cristina-Gabriela (14 éves) részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: 

"Az oktatás a legerősebb fegyver, amellyel megváltoztathatjuk a világot." 

 

(Nelson Mandela (1918 - 2013), Dél-Afrika miniszterelnöke, apartheid-ellenes aktivista) 

 

 

 

 

 

       Fordítás:  Viola Mátyási-Simon 

         Lev Fejes 

         Stefan Fazakas 

    Lektorálás: Șimon-Mátyási Viola,     
  A Romániai Igazságügyi Minisztérium által engedélyezett hivatalos fordító 

 

 

 

 



TARTALOMJEGYZÉK: 

  

Bevezetés 

I.   A demokrácia alapelvei 
Kik és hogyan vezetnek minket 
Szabályok az életünkből 
Szabadok vagyunk, tisztelvén a törvényeket 
Törvények és szervek, amelyek elfogadják 
A törvények tiszteletben tartása kötelező 
A törvényszegéshez való hozzáállás 
 

II. A gyerek, a fiatal és a jogok 
Ki „gyerek” 
A gyerekjogok megjelenése 
Jog és jogok 
Gyerekjogok és az ezeket védelmező szervek 
Ki „ifjú” 
 

III.  A gyermek és az élethez való jog 
Születés 
Halál 
 

IV.         A gyerek és saját identitása 
A gyerek neve 
A személyazonossági igazolvány 
A gyerek állampolgársága 
A köztisztviselő és magas rangú tisztségviselő választása 
 

V.  A gyerek és családja 
A szülők megismeréséhez való jog 
A mindkét szülő általi neveléshez és gondoskodáshoz való jog 
Szülők külföldön 
Szétvált és elvált szülők 
Rokonsági fokozatok 
A rokonok és az elhunytak emlékének tisztelete 
A nagycsalád 
Büntetések 
Családon belüli erőszak 
Család nélküli gyerekekről való gondoskodás 
Elhagyás és lemondás 
 

VI.  A gyerek és az egészség 
Orvosi szolgáltatások 
Az alkohol 
A dohányzás 
Tabletták, etnobotanikai szerek, drogok 
A környezet és a táplálkozás 
A fogyasztóvédelem 
 

VII.  A gyerek és ennek intim és családi élete 
Szex és fogamzásgátlás 
Nemi fertőzések 



Szexuális támadások és kiskorúak szexuális korrupciója 
Erőszak 
Az elkövető felelősségének az elévülése 
A szülés és az abortusz 
A vadházasság és a házasság 
 

VIII.  A gyerek és az iskola 
Az oktatás 
A büntetések 
Erőszak az iskolában 
Bullying 
A tanulók jogai és kötelességei 
Igazolatlan hiányzások 
Becsületesség a nevelésben 
Fogyatékosságok 
Diszkriminációmentesség 
Kisebbségek 
Intézményesített gyerekek 
Menekült gyerekek 
Jogosultság az iskolán kívüli tevékenységekhez 
 

IX.  A gyerek, a közlekedés és az utazások 
A közlekedési törvénykönyv 
Közlekedés gyalogosként 
A biciklivel való közlekedés 
Robogóval és ATV-vel való közlekedés 
Járművel való közlekedés 
Taxival való közlekedés 
Metróval való közlekedés 
Vonattal való közlekedés 
Autóbusszal, trolival, villamossal való közlekedés 
Autóval való közlekedés 
A határon túli közlekedés 
Az EU országain belül történő közlekedés 
 

X.  A  gyerek, okmányai és javai 
A bankszámla 
A gyerekpénz 
Az eltartási kötelesség 
A hozzátartozói nyugdíj  
A gyerek okmányai és javai 
Háziállatok 
Talált javak 
 

XI.  A gyerek és a munka 
A munkaszerződés 
A napszámos tevékenység 
Az önkéntesség 
A gyerekek kizsákmányolása 
A munkanélküliség 

 



XII.  A gyerek és a kommunikációs eszközök 
A tömegkommunikációs média és a társadalmi média 
Videojátékok 
Az internet 
A Facebook 
A fizikai környezet és a kibertér 
Számítógéphez és internethez kapcsolódó veszélyek 
Jelszavak 
A mobiltelefon és a táblagép 
A kommunikációs adatok és a kommunikáció tartalma 
Az online támadók 
A saját képmáshoz való jog 
 

XIII.  A gyerek és a döntéshozatalon való részvétele 
A véleménynyilvánításhoz való jog 
Az egyesülési és a békés gyülekezés szabadsága 
A bulik 
Választások az iskolai szervezetek keretén belül 
A közinformációkhoz való hozzáférés 
A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága 
 
 

XIV.  A gyerek és a törvény szervei 
Rendőrség és Csendőrség 
A bírók 
Az ügyészek 
Az ügyvédek és a jogi tanácsadók 
A törvényszéki jegyzők 
 

XV.  A jogi folyamatokba belekeveredett gyerek 
Felelősség és kötelezettség 
Megelőzés 
A gyerek, mint áldozat 
A gyerek, mint bűnöző 
A gyerek, aki nem büntethető 
A gyerek, mint szemtanú 
Hogyan folyik a büntetőügyi eljárás 
Hogyan folyik a polgári tárgyalás 
Nemzetközi igazságszolgáltató testületek és bíróságok  
 

Befejezés 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bevezetés 
 
 
Üdvözlet! A nevem Cristi, és egy… volt licista vagyok. Szeretettel emlékszem vissza erre a 
periódusra, 15-18 éves voltam, és az életem egy kifejezetten érdekes időszaka volt. Most 
szülő vagyok és van két tinédzser gyerekem. Tehát tudom, hogy miken mentek keresztül 
ebben a korban.  

A jövő felnőttjei vagytok. Már sok mindent megtanultatok a minket körülvevő világról. Saját 
magatokról és másokról. Lassan-lassan önállóak lesztek. Különböző elvek és értékek által 
lesztek vezérelve. Lesz példaképetek, akit követtek. Megtaláljátok saját utatokat az életben. 
Eljön az idő, amikor elszakadtok a családtól. Ez által saját személyiségeteket fogjátok 
felvállalni. Döntéseket hozó hatalommal fogtok rendelkezni magatok fölött. Élvezni fogjátok 
sikereiteket és tanulni fogtok a hibáitokból.  

Abban a korban vagytok, amikor rengeteg dologgal kísérleteztek: egy adott típusú zenét 
hallgattok, igyekeztek mindinkább személyesebben öltözni, gyakran változtatjátok a 
frizurátokat. Tanultok táncolni, vagy sportolni, barangoltok a virtuális világban, különböző 
zsargon kifejezéseket használtok, bizonyos módon táplálkoztok. Saját barátaitok vannak, 
saját iskolán kívüli foglalkozásaitok és saját terveitek.  

Ezek összessége fog emberré formálni. Olyan emberekké, akik egy bizonyos szakmában 
fognak dolgozni, jó állampolgárok, hazafiak, megbízható barátok és olyan emberek lesznek, 
akik igazi baráti köröket és egy modell családot tudnak majd alapítani. De ugyanakkor, 
lesznek egyesek a generációtokból, akik más kategóriába fognak tartozni. Azon emberek 
kategóriájába, akik ki fognak használni másokat, csalnak a vizsgákon, illegálisan szereznek 
pénzt italra és drogokra, tagjai lesznek bizonyos gyanús köröknek, akik negatív és beképzelt, 
egoista és agresszív emberek lesznek.  

Bíró vagyok, sok éve. A kiskorúakkal való esetek megoldására szakosodtam. Láttam kiskorú 
áldozatokat is, és kiskorú bűnözőket is, az általam megoldott ügyekben. És mivel érdekel a ti 
generációtok, elkezdtem járni iskolákba, líceumokba, hogy elmagyarázzam a fiataloknak, 
hogy mi megengedett és mi nem, hogy ki az, aki védeni tudja őket és, hogy kihez 
fordulhatnak, ha problémáik vannak és, hogyan tudnak védekezni, ha megvádolják őket. 
Barátságokat kötöttem hozzátok hasonló fiatalokkal. Sokukkal tartom a kapcsolatot, ideértve 
a közösségi hálózatokat is.  

Engem érdekel a ti jövőtök és az országunké. Ezért írtam ezt a könyvet, hogy tudomást 
szerezzetek az ebben a korban hozzátok társuló jogaitokról és kötelességeitekről és, főként 
arról, hogy hogyan vagytok védve a törvény és az állami szervek által. Lehet, hogy az ebben 
a könyvben található információk hozzásegítenek egyeseket közületek, hogy helyes 
döntéseket hozzanak. És, ki tudja, lehet, hogy egyesek közületek vonzást éreztek majd ezen 
szakterület felé és lehet egyszer majd munkatársak ia leszünk.  

Gyertek, hagyjátok három órára a Facebook-ot, és lépjünk be a szabályok és törvények 
világába. Az első szabállyal kezdjük: jogotok van ismerni a jogaitokat!  

Cristi Danilet, 
Bíró,  

2016. január 
 



I. A DEMOKRÁCIA ALAPELVEI 
 
 

Kik és hogyan vezetnek minket? 
 
A múltban, az embereket egy uralkodó vagy egy király vezette. Az 
övé volt a hatalom és megvolt a szabadsága ahhoz, hogy azt tegyen, 
és úgy cselekedjen, ahogyan akar: szabályokat adott ki, bíráskodott 
az emberek fölött és el is ítélhette őket. A társadalom fejlődött és a 
modern korban megalakultak a demokráciák. Románia is egy 
demokratikus állam, így a vezető nem egy személy, hanem maga a 

nép. A nép az, aki magáért dönt.  
 
TUDTÁTOK,HOGY... ?!: „A demokrácia” a görög „demos”-nép és „kratos”- erő szavakból 
ered. 
 
De, mivelhogy az állampolgárok száma nagy, ezek nem tudnak összegyűlni a piactéren, mint 
ahogyan történt az ókori agorákon, hogy döntéseket hozzanak. Manapság a népnek 
képviselői vannak, akik döntéseket hoznak a nevében és számára.  
 
HÍRES IDÉZETEK : „A nép kormányzása, az emberek által és az emberek érdekében, nem 
pusztulhat el a Földön”. (Abraham Lincoln, Az Egyesült Államok elnöke, beszéd 1863) 
 
Ha túl sok ereje lenne egy vezetőnek, fennállna a kockázat, hogy visszaéljen és kihasználja 
az erejét, saját belátása szerint cselekedjen. A megoldás, amit e célból találtak, a hatalom 
megosztása volt. Ezért három típusú hatóság jött létre, amelyek alapvető szerepet töltenek 
be egy állam keretén belül: egy hatóság, amely a törvényeket alkotja - a Parlament (a mi 
országunkban két kamarája van: a Képviselőház és a Szenátus), amely a jogalkotási 
hatalmat gyakorolja; egy másik hatóság a törvények végrehajtására- a Kormány és az 
Államfő, akik a végrehajtói hatalmat gyakorolják; és még egy hatóság, amely a törvények 
tiszteletben tartását biztosítja és bünteti ezek megsértését - az Igazságszolgáltatás, azaz a 
törvénybírók, akik az igazságszolgáltatást gyakorolják.  
 
Fontosságuk szerint ezen hatalmak egyenrangúak. A hatóságok együttműködnek, de 
egyiknek sem megengedett a másik feladatainak gyakorlása. Csak ennek a követelménynek 
a tiszteletben tartása biztosítja a társadalmi egyensúlyt. Ha az egyik hatóság beavatkozna 
egy másik területébe, közbe kell lépjen az Alkotmánybíróság, amely helyesbíti az ilyen 
összefonódásokat. Az Alkotmánybíróság nem tagja egyik hatóságnak sem, hanem egy 
önálló, autonóm hatóság.  
 
Hétköznapi nyelven azt mondják, hogy létezik más hatalom is, mint például a sajtó, a 
közigazgatás stb., viszont akárhogy is gondolnánk a mindennapi életben, a jogszabályok 
csak három állami közhatalmat írnak elő. 
 
MEGJEGYZÉS : Egy demokráciában, a közhatalom szétválasztása egy alapelv. A három 
közhatalom: törvényhozói, végrehajtói és igazságügyi. Ezek a közhatalmak azonos 
jelentőségűek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szabályok az életünkből  
 
Az ember nem élhet egyedül a társadalomban. Szüksége van 
családra, barátokra. Kapcsolatba kerül közeliekkel és 
ismeretlenekkel is. Az a tendencia, hogy egyesekkel többet legyen 
együtt, mint másokkal, hogy segítsen egyeseken és rosszat csináljon 
másoknak. Itt bukkannak fel a szabályok, amelyek célja a 
társadalomban a rend fenntartása és minden egyes egyén védelme. 
 

MEGJEGYZÉS: A szabályok célja az erősek korlátozása és / vagy a gyengék védelme. Ily 
módon a szabályok minden ember számára biztosítják az egyenlőséget és a biztonságot, 
bármennyire is különböznek egymástól. 
 
Léteznek szabályok a családban: a kisgyereknek nem szabad a tűzzel játszania, testvére 
játékát elvennie, meg kell egyen mindent a tányérról, nem szabad kinézzen a kulcs lyukán 
vagy idegenekkel beszéljen. A nagyfiú meg van tanítva, hogy vesse be egyedül az ágyát, 
hogy összeszedje a szétszórt dolgait, hogy ne lopjon. A szülők határozzák meg a házon 
belüli és azon kívüli hozzáférés szabályait, a gyerek hozzáférését a számítógéphez, a közös 
pénzhez, a gyerek táboron való részvételét, a lefekvés 
 idejét.  
 
Léteznek személyes higiéniai szabályok is: étel előtt és után megmossuk a kezeinket, 
reggel, este és minden evés után megmossuk a fogainkat, három havonta lecseréljük a 
fogkefénket és rendszeresen elmegyünk fogorvoshoz, egy nap egyszer megmossuk a 
testünket meleg vízzel és szappannal, megmossuk a kezeinket vásárlás után, ha 
megsimogattunk egy állatot, ha használtuk a wc-t, játszottunk, papír zsebkendőt 
használtunk, megfésülködtünk, felöltöztünk, miután levittük a szemetet, kezet mosunk nyers 
gyümölcsök és zöldségek fogyasztása előtt, a szobát, amelyben alszunk, rendszeresen 
kiszellőztetjük, a körmeinket a kézen, a lábon tisztán tartjuk.  
 
Léteznek testtartási szabályok is. Egyesek ezek közül az irodai testtartásra vonatkoznak. 
Figyelj arra, hogy akkor, amikor a széken ülsz és a kezeid a test mellett vannak, az íróasztal 
a könyök szintjén legyen, amikor írsz vagy gépelsz, elégségesen húzódj a székkel az asztal 
mellé, annyira, hogy az alkarjaid az íróasztalon legyenek, a könyök 90 fokos szöget zárjon 
be, a csukló és a kezek egyenesek legyenek. Más szabályok a monitort illetik: azonos 
hosszúságba kell legyen a karoddal, de pontosan előtted, a monitor felső része, néhány 
centiméterrel kell feljebb helyezkedjen, mint a szemeid, úgy, hogy könnyedén nézz lefele, 
amikor ránézel, ha lehet akkor kissé döntsd a monitort hátra. Nagyon fontos, hogy óránként 
tarts 10 perc szünetet, amikor felállsz a számítógép elől és teszel néhány lépést.  
 
Léteznek szabályok a liftben: nem szállhat be a liftbe a megengedettnél több ember, tilos a 
cigarettázás, a gyerekek csak felnőtt kíséretében léphetnek be, veszély esetén meg kell 
nyomni a vészjelzőt. És szabályok a mozgólépcsőn: aki mozdulatlan, az a jobb felét foglalja 
el, aki pedig mozog, megy a lépcsőn, az a lépcső bal oldalát használja.  
 
Léteznek szabályok tűz esetén: el kell kerülni a pánikot, az ajtókat, ablakokat be kell zárni, 
ha van rá idő, az épületet hamar ki kell üríteni és nem viszünk magunkkal személyes 
dolgokat vagy ruhákat, először olyan embereket kell kimenteni, akik segítségre szorulnak, 
nem szabad használni a liftet.  És szabályok a földrengés esetén: ne hagyjuk el az épületet, 
álljunk távol az ablakoktól és a külső falaktól, kuporodjunk össze térdre és könyökre, arccal 
lefelé, egy pad alá, egy szilárd asztal vagy masszív íróasztal alá, esetenként megragadva az 
asztal, íróasztal vagy iskolapad lábait, vagy egy ajtófélfa vagy egy gerenda alatt állva. 
 
Léteznek szabályok egyesületekben, klubokban, testvériségekben, csoportokban, 
bandákban: Ezek a szervezés céljától és a résztvevő személyek karakterétől függnek. A 



törvény bünteti az olyan csoportok megalakulását, amelyek két vagy több személyből állnak 
és bűncselekmény elkövetése céljából jönnek létre.  
 
Léteznek erkölcsi vagy jó-érzési szabályok: a kimondott szót tartsd meg, ne késsél egy 
találkozásról, ne hagyj szemetet az utcán. Ne hallgass zenét magas hangerővel, sem otthon 
hangszórókon 
, sem fejhallgatón közszállítási eszközökön.  
 
Léteznek vallásos szabályok: járj el templomba rendszeresen, tarts böjtöt, menj el gyónni. 
 
  
 

Szabadok vagyunk, tisztelvén a törvényeket 
 
Az ember szabad. Ezt tudva, hajlamos vagy azt csinálni, amit te 
akarsz. De ugyanaz a hajlam lehet egy másik emberben is, akivel 
kapcsolatba lépsz. Nincs helyén az, hogy másnak csinálj rosszat, 
vagy ő neked. Konfliktushoz, aztán agresszióhoz jutnátok és valaki 
szenvedni fog. Nos, mindenki védelme érdekében, közbelép a 
Törvény. A törvény megmondja mindenkinek, hogy mit szabad és mit 
nem szabad csinálni, ahhoz hogy úgy éljünk és fejlődjünk, ahogyan 

akarjuk. Így tehát, te szabad vagy, mindaddig, amíg mindenki szabadon teheti azt, amit akar. 
A te szabadságod addig terjed ki, ameddig találkozik a másik szabadságával, ami valójában 
azt jelenti, hogy szabadnak lenni annyi, mint szabályok szerint cselekedni.  
 
MEGJEGYZÉS: Szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hanem azt 
jelenti, hogy azt csinálsz, amit kell ! 
 
 
 
 
Amíg tiszteletben tartjuk a törvényeket, addig biztonságban vagyunk mi is, és mások is.  El 
kell, fogadjuk azt, hogy a törvény nem korlátozza, hanem leírja a szabadságot, viszont aki 
nem tartja tiszteletben a törvényeket, kockáztatja, hogy elveszítse a szabadságát - vajon 
nem ez történik a bűnözőkkel, akiket börtönbe zárnak ?!  
 
A szabadság gyakorlása mások védelmét is feltételezi. Ez azt jelenti, hogy tisztelnünk kell 
minden egyént, akivel kapcsolatba kerülünk, becsüljük az egyént és a hozzá tartozó javakat. 
Az egyén személynek van tekintve, nem pedig tárgynak. Ha elfogadjuk ezt a szemléletet, 
meg fogjuk érteni, hogy miért nem lehet egy ember uralója más embereknek (ami 
mindannyiunkat ural az a... törvény; ezért beszélünk a rule of law-ról és nem a rule of men-
ről). A függőség és a ragaszkodás emberekkel szemben nem elfogadható. Ha valakinek 
rokona vagy házastársa vagy, ha valakinek barátja vagy szeretője vagy, az azt jelenti, hogy 
érzelmeket táplálsz ezek az emberek iránt, nem pedig azt, hogy uralkodsz az életük és a 
kapcsolataik fölött, vagy, hogy kutathatsz a dolgaik vagy leveleik között. 
 
MEGJEGYZÉS: A tárgyakat birtokba tudjuk venni. Az embereket csak meg tudjuk… 
közelíteni. 
 
HÍRES IDÉZETEK: „A szabadságod ott ér véget, ahol a másik szabadsága megkezdődik.” 
(John Stuart Mill, 1859). 
 
 
 
 



A törvények és a szervek, amelyek elfogadják  
 
Mi a „törvény” szót általános értelemben használjuk bármilyen 
jogszabály megjelölésére.  
A legfontosabb nemzeti jogszabály, Románia Alkotmánya. Minden 
országnak van alkotmánya, amelyet a lakosság referendummal / 
népszavazással hagy jóvá. Az alkotmány megmutatja, hogy milyen az 
államunk, melyek az állampolgárok alapjogai és kötelességei, hogy 
választják a képviselőket, melyek a fő hatóságok és közintézmények, 
hogyan szavazzák a törvényeket. Minden elv, amelyet tartalmaz egy 
alkotmány, ezután különféle területekre vonatkozó törvényekké 
bővítődik ki.  

TUDTÁTOK, HOGY...?!  Az Alkotmány az ország alaptörvénye. 1858-től mostanáig nyolc 
alkotmányunk volt. A jelenlegi alkotmányt 1991-ben fogadták el, majd 2003-ban 
felülvizsgálták. 
 
A nemzeti szimbólumok az Alkotmányban vannak leírva:  
(1) Románia zászlója a trikolor/a háromszínű, amelyen a színek függőlegesen helyezkednek 
el, a zászlórúdtól kezdve a következő sorrendben: kék, sárga, piros. 
(2) Románia Nemzeti Napja, december 1. 
(3) Románia nemzeti himnusza az „Ébredj Román” / “Deșteaptă-te române”, megzenésítése 
Anton Pann nevéhez, a 11 szakaszos dalszöveg pedig Andrei Muresanu nevéhez fűződik.  
 
Ha pontosak szeretnénk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy törvényeket csak a 
Parlamentben lehet elfogadni, és mindenik törvénynek van egy neve (mint például, a 
360/2006-os számú Ifjúsági törvény, 1/2011-es számú nevelési törvény). A parlamenti 
képviselők többséges szavazatát követően, az Államfő kihirdeti a törvényeket, ezután pedig 
közzéteszik őket Románia Hivatalos Közlönyében.  Ettől a pillanattól kezdve a törvények 
betartása és követése kötelezővé válik. 
 
MEGJEGYZÉS: A Parlament a Képviselőházból és Szenátusból áll. A székhelye a 
“Parlament Palotája”, Bukarestben, a volt „Nép Háza”, amely a második legnagyobb épület a 
világon a Pentagon után, ami az Amerika Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma. A 
szenátoroknak és képviselőknek 4 év a hivatali megbízatási idejük. Őket, 
választókörzetenként, a szavazó joggal rendelkező nép szavazza meg (román 
állampolgárok, akik akár a választás napján betöltötték a 18 évet). Jelenleg 588 parlamenti 
képviselőnk van. A parlamenti képviselőket nem foszthatják meg a hivatalban betöltött 
szerepüktől azok, akik megválasztották. 
 
TUDTÁTOK, HOGY...?! Egyes jogszabályok nagyon terjedelmesek, ezeket hívják 
törvénykönyveknek. Romániában létezik: Polgári Törvénykönyv, Polgári eljárási 
Törvénykönyv, Büntető Törvénykönyv, Büntető eljárási Törvénykönyv, Adóügyi 
Törvénykönyv, Adóügyi eljárási Törvénykönyv, Vámtörvénykönyv, Erdészeti Törvénykönyv, 
Munkatörvénykönyv, Légi közlekedési Törvénykönyv és Közlekedési Törvénykönyv. 
 
Léteznek olyan jogszabályok is, amelyeket helyi szinten fogadnak el, csak egy megye vagy 
település lakosai számára. Ilyenek a megyei tanács határozatai (mint például a 111/2015-ös 
számú Constanta Megyei Tanács határozata a megyei stratégiák elfogadása érdekében a 
2015-2020-as évek szociális ellátására és gyerekvédelemre vonatkozóan), illetve a helyi 
tanács határozatai (mint például a 158/2012-es határozata, amely a Resicabánya 
Önkormányzat udvarain élő háziállatok és baromfi tenyésztésére és tartására vonatkozó 
rendelet jóváhagyására vonatkozik). Ezeket az intézmény web oldalán teszik közzé és 
betartásukat a helyi önkormányzati szervek biztosítják, mint például a rendőrség, az 
adóhatóságok stb.  
 



MEGJEGYZÉS: A helyi tanácsot, akárcsak a megyei tanácsot tanácsosok alkotják, akiket 4 
évre választanak az adott település, illetve a megye polgárai. Ezek az állampolgárok 
választják meg a település polgármesterét is. Az alpolgármestert, illetve a megyei tanács 
elnökét és elnökhelyettesét pedig a polgármester tanácsosai választják meg. Az 
állampolgárok dönthetnek a tanács feloszlatása és a polgármester mandátumának a 
végetvetése érdekében, ha elégedetlenek a tevékenységükkel. 
 
Románia Kormánya is adhat ki jogszabályokat. Ezek lehetnek határozatok (mint például 
26/2005-ös számú határozat az Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium szervezését 
és működését illetően), rendeletek (mint például a szabálysértések jogi rendszeréről szóló 
2/2001-es számú rendelet), vagy sürgősségi rendeletek (mint például a Kormány 195/200-as 
számú sürgősségi rendelete a közlekedésre és közutakra vonatkozóan - más néven 
„Közlekedési Törvénykönyv”). A Kormány gyűlésein belül a jogszabályokat nem szavazzák 
meg, csak megvitatják, ami után a miniszterelnök elfogadottnak tekinti.  
 
MEGJEGYZÉS: A jelenlegi kormány a miniszterelnökből és 22 miniszterből áll. Székhelye 
Bukarestben, a Viktória Palotában van. A miniszterek közül 18 egy-egy minisztériumot vezet 
– van oktatási, igazságügyi, munkaügyi, egészségügyi és egyéb miniszter. A kormány 
minden megyében kinevez egy prefektust, aki képviseli a területen. 
 
Államunk vezetője Románia Elnöke. Őt egy 5 éves mandátumra választják meg 
választójoggal rendelkező román állampolgárok, függetlenül attól, hogy az országunk 
területén laknak vagy sem. Ő elnöki rendeleteket ad ki. Egyes rendeletek törvényekhez 
kapcsolódnak (például a Büntetőtörvénykönyv törvényének kihirdetéséről szóló rendelet), 
mások az ország vezetőihez (mint például a miniszterek kinevezéséről szóló rendelet), 
valamint egyéb rendeletek, amelyek az Igazságszolgáltatásra vonatkoznak (mint például a 
Romániában levő bírók és ügyészek kinevezéséről szóló rendeletek). 
 

 



A törvények tiszteletben tartása kötelező 
 
A közzétételük pillanatától kezdve, a nemzeti vagy helyi szinten 
kidolgozott jogszabályok kötelezővé válnak minden címzett számára. 
Mindaddig, amíg a jogszabályokat egyhangúlag vagy a többségi 
szavazattal fogadják el, ezeket azok is be kell tartsák akiknek megfelel, 
és azok is, akiknek esetleg nem. A többségnek és kisebbségnek is, 

azoknak is, akik szavaztak, azoknak is, akik hiányoztak a szavazásról vagy nincs szavazati 
joguk, akár azoknak is, akik a jogszabály elfogadásának napján vagy az után születtek.  
 
MEGJEGYZÉS: A jogállam feltételezi, hogy minden állampolgár egyenlő a törvény előtt. 
De az emberek egyenlősége nem utal az életkörülményekre, a fizetésre, a vagyonra, mivel 
ezek mindenki saját munkájának eredményei. 
 
Ezért, a törvények kötelezettsége abból fakad, hogy ezek megfelelnek a legtöbb állampolgár 
érdekeinek (közérdek vagy nemzeti érdek). A többség viszont, önmagában, nem hozhat meg 
bármilyen döntést, amilyet szeretne, hanem csak a törvény által megengedett területeken és 
csak egy szigorúan szabályozott folyamat után, elkerülve ily módon a visszaéléseket 
(többségi zsarnokság). Például, az állampolgárok többsége - de a szavazati joggal 
rendelkezők összessége sem - nem határozhatja el, hogy nem tartanak be egyes 
törvényeket, vagy, nem bocsáthatnak egy parlamenti képviselőt vagy bírót, ezeket nem 
engedélyezi az Alkotmány.  
 
A törvények megsértése esetén, többféle típusú következmény létezik: lesz egy személy, aki 
elszenvedi a törvény által védett jogainak az átlépését, lesz egy bűnös, aki el kell viseljen 
egy adott büntetést, és lesz az állam, aki kudarcot vall a törvény megszegésének 
elkerüléséért. Néha a sértett félnek is megvan a maga hibája.  

1. GYAKORLAT: Egy autó közeledik az átjáróhoz, amelyen te készülsz átkelni. Két szabályt 
kell betartani egyidejűleg: a járművezetőnek lassítania kell, addig a határig, amíg minden 
veszélyt elkerül, és te biztos kell legyél benne, hogy biztonságosan átkelhetsz. Ha csak az 
egyik tartaná be a szabályt, nem történne egy baleset?  

2. GYAKORLAT: Kiviszed a kutyádat sétálni egy játszótér körül, ahol a kutya elvégzi a 
dolgait. Már két szabályt szegtél meg: az egyik, hogy tilos a kutyát ilyen jellegű helyen 
sétáltatni, és a másik, hogy a kutya ürülékeit a tulajdonosnak kötelessége összeszedni, 
akinél e célból egy tasak és egy kis seprű kell legyen. Gyertek, gondoljunk e két szabály 
megszegésének következményeire. Azt fogjátok mondani, hogy ha van a közelben egy 
rendőr, büntetést kaptok, ha meg nincs, akkor megúsztátok. Elfelejtitek azonban azt, hogy 
lehetséges, hogy miután elmentek, érkezik egy szülő a gyerekével, akik abban a homokban 
fog játszani, amelyben a kutyátok épp elvégezte a dolgát. A gyerekek majdnem mindent a 
szájukhoz visznek, amit megfognak, és a kisbaba ezáltal megbetegedik. 



Könnyebb megelőzni egy törvény megszegését, minthogy az ellen küzdj. Ezért kell 
mindenkinek ismerni a törvényeket és munkálkodni a tiszteletben tartásán, még akkor is, ha 
senki nem lát minket.  
 
MEGJEGYZÉS: A törvény azért jön létre, hogy betartsák. És ezt akkor is, amikor senki sem 
látja.  
 
 

A törvényszegéshez való hozzáállás 
 
A törvényt mindannyiunknak tiszteletben kell tartania. Ha 
törvényszegéssel kapnak el, kell tudni, hogy a törvényi szervek előtt 
nem felhozható az a kifogásképp, hogy „Nem tudtam, hogy nem 
szabad”. A legjobb viselkedés a tett elkövetésének beismerése: 
ebben az esetben a felelősségre vonás eljárása hamarabb 
befejeződik, és esetenként egy kisebb büntetésre vagy akár 

felmentésre számíthatunk. A törvény szerveinek való hazugság sosem lesz jó szemmel 
nézve. Még súlyosabb lenne az, hogy felvegyük a kapcsolatot a hatóságok által behívott 
tanúkkal, hogy meggyőzzük őket, hogy a védelmünk érdekében hazudjanak - ez a dolog 
bűncselekménynek minősül.  
 
HÍRES IDÉZETEK: „Senki sem tudja megvédeni magát azzal, hogy ürügyként használja a 
törvény ismeretlenségét” (Latin mondás: nemo censetur ignorare legem). 
 
De vajon mit kell tennünk, ha olyan embereket látunk, akik megszegik a törvényt? Tegyük fel, 
hogy megkaptad az érettségi diplomát és megjelensz egy egyetemi felvételin vagy egy 
munkahely elfoglalásáért szervezett versenyen. Egy résztvevő másol, és ezáltal több 
kérdésre ad helyes választ, mint te, és nyertesnek van elismerve. Te betartottad a 
szabályokat, ő nem. Ennek ellenére ő kapta meg azt a munkahelyet, amelyre te helyesen 
pályáztál. Nem érzed úgy, hogy igazságtalanság történt? Vajon nem lett volna jobb, hogy 
értesítsd a szervezőket abban a pillanatban, amikor láttad, hogy az a pályázó csal?  

Azt hiszem, hogy ez által észreveszed, hogy mennyire fontos, hogy nem csak te, hanem a 
környezetedben lévők is betartsák a szabályokat. Hogyha mindenki ezt csinálná, a te jogaid 
lennének a legjobban védve, és nem a legravaszabb nyerne, hanem a legjobb. Ezért jó, 
hogy kiállj az igazság mellett: aki hibázik, fel kell vállalja ezt, és esetenként fizessen. Ha te 
becsukod a szemeidet, a másik bátorságot fog érezni, hogy újra megszegje a törvényt, mert 
tudja, hogy nem fog történni semmi. És mások, akik észreveszik ezt, hajlamosak lesznek 
utánozni, és téged, aki a törvény tiszteletben tartását választod, furcsa egyénnek fognak 
nézni.  

Ezért, ha jogellenesség áldozata vagy - mint például, ha valaki ellop tőled valamit, 
bántalmaz, nem ad vissza kölcsön kért pénzt stb.- tudnod kell, hogy a törvény melletted van 
és megvéd.  

3. FELADAT: Előfordulhat, hogy sem áldozata, sem elkövetője, hanem tanúja vagy egy 
törvénytelenségnek. Így, tegyük fel, hogy agresszió áldozata vagy egy nyilvános helyen. Egy 
idegen megtámad. Egy fiatalember elmegy melletted, és látja, hogy segítségre van 
szükséged. Rendelkezésére áll három lehetőség: (1) tovább áll és felgyorsítja lépteit, örülve 



annak, hogy ő nem lett bántalmazva, (2) közbelép a konfliktusba, azzal a kockázattal, hogy 
őt is megverhetik, (3) értesíti a törvény szerveit. Ugye nem szeretnéd, hogy a fiatalember az 
(1)-es számú lehetőséget válassza? 

 

Tudnod kell, hogy ha tanúja vagy egy bűncselekmény elkövetésének a törvény nem kötelez, 
hogy értesítsd a rendőrséget, csak a kifejezetten súlyos esetekről, amelyek egy embertárs 
halálát okozzák. És mégis, miért kellene a tanú magatartást vállaljon egy más emberrel 
szemben elkövetett törvénytelenség esetében? A válasz: mert érdekli, mert törődik. Ha egy 
tiszta országban szeretnénk élni, ha biztonságosan szeretnénk járni az utcákon, ha örülni 
szeretnénk a saját javainknak, akkor tiszteletben kell tartsuk úgy mi, mint mások is, ezeket az 
értékeket, és kell kérjük, hogy feleljenek azok, akik nem ezt teszik.  

Szolidárisak kell legyünk azokkal szemben, akik tiszteletben tartják a törvényt, attól 
függetlenül, ha mások jóváhagyják-e vagy kinevetnek-e bennünket emiatt. Nem kell féljünk, 
hogy kiálljunk a törvénytelenség ellen, éppen ellenkezőleg: igazolnunk kell integritásunkat, 
vagyis álljunk ki tisztességes elveink mellett, amelyek alapján szeretnénk élni.  

BŰNCSELEKMÉNY: Hogyha valaki tudomást szerez egy személy halálát okozó tettről, és 
nem értesíti a hatóságokat, akkor önmaga kockáztatja a börtönt. Csak abban az esetben 
nem kötelező a feljelentés, ha egy családtag követte el a tettet.  

 

 

 

 

 

* 
*    * 

 

 

 

 

Röviden: 

A demokráciában a nép maga hozza a rá vonatkozó döntéseket, a megválasztott 
képviselők által. 

A demokrácia jelentése: jogállam (a jog uralma), emberi jogok, a hatalmak 
szétválasztása. 

Az igazságszolgáltatás nem a harmadik hatalom az államban, hanem egyike a három 
hatalomnak. 

A törvény azért lett megalkotva, hogy ezt betartsuk, még akkor is, ha senki sem lát. Ha 
betartjuk a törvényeket, szabadok vagyunk. 



II. A GYEREK, A FIATAL ÉS A JOGOK 
 
 

 
Ki „gyerek” 

 
Bármely 18 év alatti emberi lényt gyereknek nevezünk. Ő egy 
kialakulóban levő felnőtt, fejlődésben van, tehát szüksége van 
irányításra, segítségre és védelmezésre. A társadalom számára a 
gyerekek nagyon fontosak, hisz ők a jövő nemzedéke. 

 
A kamaszkor 14 és 18 év között van és ez a gyerekek által átélt utolsó 
szakasz a felnőttkorig. Ezért, a kamaszok egy olyan emberi kategóriába 
tartoznak, amelyet a felnőttek még több figyelemmel kezelnek. 
 

STATISZTIKA: 4,4 millió gyermek él Romániában, ebből 1,1 millió serdülő. 
 
 
 

A gyerekjogok megjelenése 
 
A múltban azt állították a gyerekekről, hogy még nem emberi lények.  
Nem vigyáztak rájuk megfelelő módon és a felnőttek tulajdonának 
vélték őket: a csecsemők szoptatásáról egyes családokban a dajkák 
gondoskodtak, nem az anyák; a gyerekek nem voltak megfelelő 
módon etetve; miután még nőttek, egyesek rabszolgaként voltak 
használva, mások inasként; nehéz munkákat kellett végezzenek és 
nem voltak fizetve; nem voltak személyazonosító irataik. A 

világháborúk idején a gyerekeket megölték, megerőszakolták, elrabolták vagy áthelyezték 
más államokba azért, hogy elveszítsék a kapcsolatot a családjaikkal és, hogy elfeledjék a 
hazájuk történelmét. Egyeseket orvosi kísérletekre használtak fel vagy egyszerűen elégettek 
a náci Holokauszt idején, mások be voltak börtönözve különleges táborokba a szovjet 
Gulágban, ahol megbecstelenítették és megerőszakolták őket. Napjainkban, sok gyerek 
szélsőséges csoportok által van felhasználva terrorista cselekedetek elkövetéséhez: 
robbanékony felszereléséket viselnek, bombákat robbantanak, foglyokat ölnek meg. 
 
A gyerekjogok fogalma a XVIII. században jelent meg. Rögtön a Második Világháború után, 
az Egyesült Nemzetek Szervezete elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, 
1948 december 10-én, amelyet Románia is aláírt. De ez nem vonatkozik különösképpen a 
gyerekekre. Később jelent meg a legfontosabb nemzetközi eszköz e téren: A Gyerekek 
Jogairól szóló Egyezmény, amelyet 1989 november 20-án fogadott el az Egyesült 
Nemzetek Szervezete. Az összes 193 ország, amely aláírta ezt az egyezmény, amelyek közt 
Románia is, kötelezve van tiszteletben tartani ennek rendelkezéseit, hisz amint egy állam 
aláír egy nemzetközi egyezményt, ez törvénnyé válik az illető állam számára. 
 
ELVEK: Az ENSZ gyermekjogi egyezményében négy alapvető elv van rögzítve: 
 (1) a megkülönböztetés bármilyen formája elleni védelem; (2) a gyermek mindenek felett 
álló érdeke a legfontosabb; (3) az élethez és a fejlődéshez való jog; (4) a 
véleménynyilvánítás joga, amelyet figyelembe kell venni a gyermeket érintő bármely 
kérdésben vagy eljárásban. 
 
 
 

 



Jog és jogok 
 
A „jog” szónak kettős jelentése van. Egyrészt a „jog” magatartási 
előírások összességét fejezi ki, vagyis szabályokat, amelyeket az 
emberek tiszteletben kell tartsanak a társadalomban (law – angol 
nyelven). Ha ők megszegik ezeket, büntetve lehetnek. Ilyen előírások 
törvényekben találhatók. Bármely ország alapvető törvénye az 
Alkotmány. Más törvények a jog különböző ágaihoz tartoznak: polgári 
jog, családjog, büntetőjog, stb. 
 

Másrészt, a „jog” egy személy lehetőségét fejezi ki ahhoz, hogy egy másik személytől 
követeljen valamit (right – angol nyelven). Például, a gyereknek joga van a tanuláshoz, a 
pihenéshez, joga van dolgozni egy bizonyos kortól stb. 
 
JEGYZET: A román alkotmány által védett első emberi jog a méltósághoz való jog. 
 Jogok nélkül az ember nem ember, hanem olyan, mint egy dolog vagy állat. 
 
Általában, egy jognak egy kötelesség felel meg. Ez több személyre vonatkozik vagy csak 
egyre. Két példát fogok adni: 
 
1.PÉLDA:  Amikor én vagyok a tulajdonos, én döntöm el, ki léphet be az otthonomba.. 
Mindenki más köteles tiszteletben tartani a tulajdonhoz való jogomat, és tilos belépni a házba 
beleegyezésem nélkül. Ha valaki megsérti ezt a jogot, akkor ez a személy nem követi a 
Büntető Törvénykönyv írásos szabályát, elköveti az otthoni invázió bűncselekményét és azt 
kockáztatja, hogy börtönnel büntetik, ha én mint sértett három hónapon belül panaszt teszek 
a rendőrségen vagy az ügyészségen. 
2. PÉLDA: Kölcsönadok egy pénzösszeget egy barátomnak, és kitűzűnk egy határidőt a pénz 
visszaszolgáltatására, de amikor az esedékesség lejár (azaz a visszafizetési határidő lejárt), 
nem hajlandó visszaadni a pénzemet. Megsérti a Polgári Törvénykönyv egy olyan szabályát, 
amely előírja a kölcsön visszafizetését, és akkor két lehetőségem van: vagy a mediátorhoz 
megyek, hogy békésen rendezzem a konfliktust, vagy legfeljebb három éven belül 
beperelem őt, hogy a bíróság kényszerítse visszadni a pénzemet. 
 
 
 

 
Gyerekjogok és az ezeket védelmező szervek 
 
A gyerekek nem részesülhetnek a felnőttek összes jogaiban. De, 
ugyanúgy, mint a felnőttnek, a gyereknek öt kategóriába sorolható 
joga van: 

• Polgári jogok: az élethez való jog; a diszkrimináció 
elkerüléséhez való jog; névhez való jog; identitáshoz; a 
szülők megismeréséhez való jog; a magánélet 
védelmezéséhez; joga van ahhoz, hogy ne legyen alávetve 
kínzásnak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmódnak vagy büntetésnek.  

• Politikai jogok: szólásszabadság, társulási szabadság, békés gyülekezéseken való 
részt vevés szabadsága, gondolkodás, öntudat és vallásszabadság, információhoz 
és médiához való hozzáférés szabadsága. A gyereknek nincs joga szavazni és nincs 
joga pályázni az állam hatóságaiban, csupán iskolai szervezetekben.  

• Gazdasági jogok: dolgozáshoz való jog, a kihasználás elleni védelmezéshez; 
• Szociális jogok: a neveléshez való jog, egészséghez, szociális biztonsághoz, 

fejlődéshez; 
• Kulturális jogok: pihenéshez való jog, játszáshoz, kulturális és művészi 



tevékenységeken való részt vevéshez. 
 
Világszinten ezek a jogok az ENSZ A Gyerekek Jogairól Szóló Egyezményében 
találhatóak, amelyet fentebb említettem. Az intézmény, amely a tiszteletben tartásukat 
felügyeli A Gyerekek Jogaiért való Bizottság, amely 10 nemzetközi szakértőből áll, akiknek 
az államok jelentéseket nyújtanak elő rendszeresen. 
 
Romániában létezik egy különös törvény, amely a gyerekek jogainak a tiszteletben tartását, 
elősegítését és biztosítását szabályozza: a gyerekek jogainak védelmezéséről és 
elősegítéséről szóló 272/2004 sz. törvény. A törvény alkalmazásával több hatóság 
foglalkozik, mindenik a saját hatáskörével: 
 

• A nemzeti szinten létrehozott és a Munka Minisztériumának alárendelt Nemzeti 
 Hatóság a Gyerekek Jogainak Védelmezéséért és Örökbefogadásért: figyelemmel 
 tartja az Egyezmény és a Törvény tiszteletben tartását  
• Szociális segélynyújtás és gyerekvédelmi közigazgatóságok, megyei szinten 

létrehozva és Bukarestben: felügyelik a gyereki jogok védelmére és elősegítésére 
vonatkozó törvények tiszteletben tartását a megyékben és a fővárosban    

• Szociális segélynyújtásra való közszolgálatok, helyi szinten létrehozva: felügyelik a 
gyerek jogok védelmére és elősegítésére vonatkozó törvények tiszteletben tartását 
megyei jogú városokban és városokban; meglátogatják a gyerekeket a lakhelyükön; 
figyelemmel kísérik a drog, alkoholfogyasztás, családban történő erőszak, a bűnözés 
megelőzésére való intézkedéseket; 

• A Gyerek Ügyvédje: a Nép Ügyvédjének egy helyettese, ő kap kérvényeket a 
gyerekek jogaival és szabadságaival kapcsolatosan és figyel arra, hogy a 
közigazgatás hatóságai tiszteletben tartsák őket; 

• Az ítélőbíróságok, amelyek léteznek az összes megyei jogú városban és a legtöbb 
városban Romániából: pereket oldanak meg, amelyek gyerekekre is vonatkoznak. 

 
MEGJEGYZÉS: Az állami intézmények a gyermek érdekeinek figyelembevételével hoznak 
döntéseket. Ez azt jelenti, hogy azt csinálják, ami a legjobb a gyermek számára, nem csak 
azt, ami neki elég vagy éppen jó. 
 

 
Ki ”ifjú”  
 
Ifjaknak vannak tekintve a 14 és 35 év közötti állampolgárok. A mi 
országunkban A fiatalok 350/2006-os számú Törvénye arra kötelezi 
a közhatóságokat és közintézményeket, hogy támogassák azokat az 
aktivitásokat, amelyek szükségesek azoknak a körülményeknek a 
javulásához, amelyek támogatják a fiatalok szociális és szakmai 
beilleszkedését. Létezik egy Nemzeti Hatóság a Fiataloknak és 

Megyei Igazgatóságok Fiataloknak. A polgármesteri hivatalok és a Megyei Tanácsok 
kötelesek támogatni és tanácskozni az illető területi ifjúsági szervezetekkel és finanszírozást 
biztosítani az ifjúsági aktivitások számára.  
 
STATISZTIKA : 5,7 millió fiatal él Romániában. 
 
Az állam adóügyi kedvezményeket biztosít azoknak, akik fiatalokat alkalmaznak, ingyenes 
tanácsadást biztosít a karrierben való eligazodással és családtervezéssel kapcsolatosan, a 
tanintézményeken belül ingyenes orvosi ellátást biztosít. A 18 évet meghaladók esetében, az 
állam támogatja a fiatalokat, akik egy bizniszt akarnak elindítani, ingyenes kurzusokat 
szervez a management beavatásának a területén, adó és díjkedvezményeket nyújt azoknak, 
akik kereskedelmi társaságokat hoznak létre, támogatja a lakások építését és vásárlását.   
 



 
 
 
 

* 
 

Röviden: 
 

18 éves korig gyerek vagy; 14 és 35 év között ifjú vagy. 
A gyerekre vonatkozó döntések, amelyeket a szülők és a közintézmények hoznak, a 

gyerek felsőbb érdekére kell alapuljanak  
 
 
 
 
 
 

 III. A GYEREK ÉS AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG 
 

 
A születés 
 
A gyerek természetes módon, a szülei közötti nemi kapcsolatok révén 
fogantatik meg. Az élőlények klónozása tilos. 
 
Néha, orvosi jellegű problémák miatt, in vitro mesterséges 
megtermékenyítéshez kell folyamodni – ez egy olyan folyamat, 
amelyen keresztül a férfi spermája (a nő partneréé vagy egy más 
donoré) megtermékenyíti a nő petéjét egy laboratóriumban. Ott kialakul 

az embrió, amelyet az anya méhébe ültetnek be. Semmi különbség nincs egy in vitro által 
született gyerek között és egy természetes módon megfogant gyerek között. 
 
Az utóbbi időben, az in vitro mesterséges megtermékenyítésnél hordozó anya is 
alkalmazható. Ez kihordja a terhességet és megszüli a gyereket egy más személy részére.  
 

 
 
A halál 
 
Egy dolog elkerülhetetlen: a halál. Előbb vagy utóbb, a minket körülvevő 
emberek elhunynak: nagyszülők, szülők, tanárok, barátok, szomszédok. Ez 
a dolgok természetes rendje.  
 
 
Az élethez való jog a legfontosabb emberi jog. Más ember életének elvétele 

a legsúlyosabb bűncselekmény, ami létezik.  
 
BŰNCSELEKMÉNY: A gyilkosságot a törvény szigorúan bünteti: ha egy felnőtt 
szándékosan megöl egy személyt, akkor 10-20 év börtönre ítélik; 
 ha az elkövető kiskorú, akkor 5–15 évig fogvatartási központban tartják fogva. A gyilkossági 
kísérlet a büntetés felével büntethető. 
 
Hazánkban sajnos olyan esetek is vannak, hogy felnőtt öl meg gyereket. Olyan eset is van, 
hogy a bűnöző is maga, gyerek. 
 



IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI DÖNTÉS: 2005-ben egy 8 éves lányt Moldova egyik 
nagyvárosából hívtak testvére legjobb barátjának lakásába.Mivel nem tudta megerőszakolni, 
megölte, takaróba burkolta és egy kukába rejtette. Két hónapig kutatták ismerősei, és a 
keresésen maga a gyilkos is részt vett, aki úgy tett, mintha nem tudna semmit. Miután 
megtalálták, a lány apja fájdalmában öngyilkos lett. A bűncselekmény idején 17 éves gyilkost 
végül is felfedezték és 20 év börtönre ítélték.  2014-ben, szabadon engedték hamarabb, jó 
viselkedésért. 
 
Ha az elkövetett erőszakos cselekmény nem vezetett az áldozat halálához, és életben 
maradt, a cselekményt gyilkossági kísérletnek nevezik. 
 
Amikor egy személy nem szándékosan, hanem gondatlanságból öl meg egy másik embert, a 
cselekedetet emberölésnek nevezik. Ez magában foglalja annak az orvosnak a cselekedetét, 
aki nem követi a protokollokat egy műtéti beavatkozás során, és a beteg meghal, vagy annak 
a sofőrnek a cselekményét, aki az autóval ütközik, és halálos kimenetelű, az átkelőhelyen az 
áldozat. 
 
Az élethez való jog annyira védett, hogy egyetlen európai országban sem megengedett a 
halálbüntetés, függetlenül a tett súlyosságától. Romániában létezett halálbüntetés, de 1989-
ben, a forradalom után, a demokrácia megteremtésével lemondtak róla.  
 
Az eutanázia (kérésre történő fájdalommentes halál) hazánkban nem engedélyezett. Egy 
beteg orvosa vagy rokona nem szabad elvegye ezen életét, még akkor sem, ha a beteg ezt 
kéri, és akkor sem, ha a beteg gyógyíthatatlan betegségben szenved, amely számára 
elviselhetetlen fájdalmakat okoz.  
 
Az öngyilkosság (saját élet elvétele) olyan cselekedet, amelyhez egyesek kétségbeesés 
miatt fordulnak. Tudnotok kell, hogy semmi nem igazolja ezt a tettet és azt, hogy bárkin lehet 
segíteni és bármit meg lehet bocsátani. Ha ilyen gondolataitok lennének, fontos, hogy ne 
cselekedjetek impulzívan és jusson eszetekbe az, hogy léteznek dolgok az életben, amikért 
érdemes harcolni. Jó, ha ilyenkor szüleitekkel, tanáraitokkal vagy az iskolapszichológussal 
elbeszélgettek, vagy ha a különösen nektek szánt szolgáltatásokat névtelenül figyelembe 
veszitek.  
 
ZÖLDTELEFON ÖNGYILKOSSÁG: A 0.800.801.200 telefonvonal ingyenes és országos 
szinten elérhető, és 19: 00-07: 00 között hívható a vezetékes és a mobil telefonhálózatról. A 
Román Öngyilkosság-megelőzési Szövetség önkéntesei válaszolnak ott. Bukarest számára 
az öngyilkossági kísérletek megelőzésére szolgál a segélyhívó telefonszám - 116 123, 
amelyet a Bukarest Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Segélyek 
Főigazgatósága nyitott meg megállás nélkül, a Pszichiátriai Klinikai „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia " Kórházzal és az Öngyilkossági Egyesülettel együttműködve. 
 
Ha olyan személlyel találkozol, aki ilyen helyzetben van, vagy akinek ilyen gondolatai 
vannak, jó lenne megpróbálni segíteni neki, hogy megmentse magát, és nem pedig arra 
késztetni vagy engedni, hogy véghez vigye szándékát.  
 
BŰNCSELEKMÉNY: A személyek öngyilkosságra való meggyőzése, vagy tabletták, 
anyagok vagy fegyverek vásárlásával történő segítés, börtönnel büntetendő. 

 
*    * 

 
Röviden: 

Az élethez való jog az ember legfontosabb természetes joga. 
Európában a halálbüntetés nem engedélyezett, mint például az Egyesült Államok vagy 

egyes keleti államokban.   



IV. A GYEREK ÉS SAJÁT IDENTITÁSA 
 

 
Kétféle személy kategória létezik: a természetes személyek – amelyek név és lakhely 
szerint (azaz a főlakhely szerint) vagy a tartózkodási hely szerint (másodlagos lakhely) és 
állampolgárság szerint azonosíthatóak, illetve jogi személyek – amelyek megnevezés, 
székhely és nemzetiség szerint jellemezhetőek (ebbe a kategóriába tartoznak a hatóságok, 
a közintézmények, a kereskedelmi társaságok). 

                                          
A gyerek neve 
Amikor a gyerek a világra jön, az Anyakönyvi Hivatal kiad 
egy születési anyakönyvi kivonatot.  Ez az az irat, 
amellyel a gyerek igazolja magát 14 éves koráig, és aminek 
alapján gyakorolja jogait szülein keresztül (családi pótlék, 
óvodába, iskolába való beiratkozás).   
 
A gyerek Családi neve az, amit a szülei viselnek, ami lehet 
az egyik szülőé vagy mindkettőé egyesítve. Ez házasság 

után megváltoztatható és azután, esetleg válás után. 
 
A gyerek Utóneve az, amit a szülők választanak neki. A román hagyományok szerint a 
gyereknek néha két utónevet adnak, amelyből egyik általában a gyerek születésnapjához 
közel eső szent neve a naptárból.  
 

VICCES NEVEK  Bár a hatóságok kötelesek egyes nevetséges vagy illetlen nevek 
bejegyzését  visszautasítani, Románia Éves Statisztikájában olyan nevek szerepelnek mint 
Betivu (Részeges), Prostu (Ostoba) Nebunu (Bolond), Blegu (Mafla), Expertiza (Szakértői 
vélemény). Justitia (Igazságszolgáltatás), Politia (Rendőrség). Facultatea (Egyetem) 
Farmacia (Gyógyszertár) Semafor (Szemafor), Ministru (Miniszter) vagy  Presedinte (Elnök) 
Ugyanakkor gyakori nevek a  Curca (Pulyka), Pasarica (Madárfióka), Buca (Far), Bucila 
(Fenék), Coi (Tök). Mortu (Halott), Pipi (Pipi) Curu (Fenék),  Bounegru ( Fekete ökör), 
Boubatran (Vén ökör) Putica (Pucuka)  Regulatu, Sfarc ( Mellbimbó), Gainat ( Tyúkpiszok) 
Bulan (Buzi), Gunoi (Szemét), Jegu (Retek), Nespalatu (Mosdatlan), Galeata (Veder),  
Castron ( Tál)  Belibou,  Muia sau Oasenegre (Feketecsont). Egyes románoknak olyan 
nevük van mint Paracetamol, Termopan. Imparateasa (Császárnő), Papanas (Túrógombóc) 
Televizor (Televízió), Superman.  Végül egyesek olyan neveket választanak gyerekeiknek, 
amelyeket  sorozatfilmekben hallottak vagy azon  országok sajátos neveit ahol dolgoznak: 
Giovani. Celeste, Juan Carlos, Kassandra, Alejandra. 
 

 
Azok a személyek, amelyek nevetséges vagy illetlen család– vagy utónevet, vagy idegen, 
vagy hibásan írott nevet viselnek, kérhetik a Személynyilvántartó Közszolgálattól ezek 
kicserélését. 
 
A családnév és az utónév a Hivatal által kiadott születési anyakönyvi kivonatban 
szerepelnek, amely tartalmazza a CNP– személyi azonosító számot, ami egy egyedi 
számból áll, és amit a személy egész életére megtart.  
 
A C.N.P.(Személyi azonosító szám) SZERKEZETE:13 számból áll   SAALLZZJJNNNC – 
az első szám a nemet jelzi (1 férfiak;  2 nők- akik 1999 előtt születtek, illetve 5 és 6 – akik 
ezután születtek); a következő két szám  a születési évet képviseli; a következő két szám a 
születési hónapot , a következő két szám a születési napot, a következő két szám a megye 
kódja; a következő három szám a sorszám, az utolsó szám a kontrollszám.  

A személyazonosító igazolvány 



A személyi első alkalommal 14 éves korban kerül kiadásra. 15 napon belül ettől a naptól 
kell kérelmezni a Személynyilvántartó Közszolgálattól a személyi igazolvány kiadását. A 
személyi igazolvány bizonyítja a tulajdonos azonosságát és lakhelyét.  
 
 
 

MEGJEGYZENDŐ: Abban az esetben, ha ellopják a személyi igazolványt, 24 órán belül kell 
értesíteni a tetthelyen illetékes rendőrséget. Ha elveszíti, ugyanazon határidőn belül kell ezt 
bejelenteni az érintett személy lakhelyén illetékes személynyilvántartó közszolgálatnál.Abban az 
esetben, ha talál egy személyi igazolványt, 48 órán belül letétbe kell helyezze vagy elküldje a 
legközelebbi rendőregységhez  vagy a legközelebbi  személynyilvántartó közszolgálathoz. 

 
A személyigazolvány érvényességi ideje:  
- 4 év a 14-18 év közötti személyeknek; 
- 7 év a 18-25 év közötti személyeknek; 
- 10 év 25 éves kor betöltése után; 
- Állandó 55 éves kor betöltése után. 

 
SZABÁLYSÉRTÉS: 100 lejtől 500 lejig büntetendő az a személy, aki megtagadja a 
felvilágosítást az azonossága megállapítása érdekében, megtagadja azonosítását a személyi 
igazolványával vagy nem jelenik meg a rendőrség székhelyén, a feladatainak ellátása során  
a nyomozó hatóság  vagy a közrend fenntartási szervek kérésére vagy  indokolt meghívására.  

 

BŰNCSELEKMÉNY: Börtönbüntetéssel büntetendő a személyigazolvány rábízása más 
személyre azzal a céllal, hogy ez jogtalanul használja – például egy bankszámla nyitásra 
vagy, hogy egy elektromos terméket vásároljon.   
 

A gyerek állampolgársága   
A bejegyzéssel a gyerek megszerzi a román állampolgárságot, ha 
legalább egyik szülő román állampolgár, függetlenül attól, ha a gyerek 
Romániában vagy külföldön született. 
 
Az állam védi állampolgárait úgy az országban, mint külföldön, míg 

ezek kötelesek lojálisak, lenni és megvédeni az országot minden körülmények között, 
bármilyen formában. A hazaszeretet egy nemes érzés az országoddal és ennek lakóival 
szemben.  Háború, mozgósítás és ostrom esetén, a katonai szolgálat teljesítése kötelező, 
míg az élet feláldozása a hazaszeretet legfelsőbb bizonyítéka.  
 

TERMINOLÓGIA: a HAZASZERETET a haza szeretetét jelenti, áldozatig. A 
SZÉLSŐSÉGES NACIONALIZMUS az utálatot jelenti más nemzetekkel szemben 
(például a nácik utálták a romákat és a zsidókat). 
 
Az állampolgárságot nem kell összetéveszteni a nemzetiséggel. Az első fogalom egy 
államhoz való hovatartozást jelzi, a második egy néphez, vagyis egy nemzethez - 
következésképpen az élet folyamán lehet több állampolgárságod, de mindig csak egy 
nemzetiséged. Románia területén különböző nemzetiségű román állampolgárok laknak: 
magyarok, szászok, zsidók, oroszok, stb. 
 



Vannak olyan személyek, amelyeknek nincs állampolgárságuk, vagyis nem tartoznak egy 
országhoz sem - ezek a hontalanok. Egy hontalannak a lakhelye (állandó lakhely) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakhely) szerinti országban érvényes jogai és kötelezettségei 
vannak. Nyilván, egy állampolgár emellett azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezik, amely ország állampolgárságával rendelkezik. 
 
Románia az Európai Unió tagja. Mint európai állampolgárok, sajátos jogokkal rendelkezünk: 
szavazati jog és beválasztás az Európai Parlamentbe, szabad mozgási és lakhatósági jog 
más európai országban, munkához való jog egy más európai országban, az Európai 
Parlamentbe való petíciós jog és az Európai Közvetítőhöz való panasz beadási jog.  

 
 
 
 
 

                   
                                      Állami és közjogi méltóságokba való választás 

 
                                 
Egyes állásokat verseny által lehet elfoglalni – mint például a bírói 
állást, vagy az állam egy intézményében a jogi tanácsadó állást, 
vagy a tanári vagy orvosi állást. 
 
Más állások / funkciók, választások által kerülnek elfoglalásra, 
figyelembe véve, hogy nem számít annyira a jelölt képzése és 
tanulmányai, mint a bizalom, amit az emberek tanúsítanak iránta. 
Miután betöltötték a 18 életévüket, a polgárok részt vehetnek a 

képviselőjük megválasztásában legfontosabb állami funkciókba. Ez a jog a demokrácia egy 
nagy nyeresége. Ennek gyakorlása a polgárok részéről egy maximális felelősséget képez.    
 

 
TUDTAD, HOGY....?! Az állami funkciókba való  megszavazási jog a választás napjáig 
betöltött 18 éves életkorral kerül megszerzésre.Joguk van tanácsos, polgármester vagy 
képviselői állásba való választásra azoknak a szavazati joggal rendelkező polgároknak, 
akik a választás napjáig, ezt is beleértve, betöltötték legalább a 23 évet. A legalább 33 
évesek megválaszthatóak szenátori állásba, míg a legalább 35 évesek jelölhetik magukat 
Románia Államelnöke állásába. A tanulmányokra nézve nem léteznek kikötések.  



Általában ezekre az állásokra a jelöltek egy politikai párt támogatására alapoznak.   
Bármelyik nagykorú polgár lehet párttag, de csak egy párté. Romániában a jelenleg 37 
létező pártból, egyeseknek van képviselőjük a Parlamentben (parlamenti pártok), másoknak 
nincs (nem parlamentáris pártok).  
Egyes pártok jobboldali ideológiát képviselnek, támogatva az egyéni jogokat a kollektivista 
pozíciókkal szemben, az egyéni kezdeményezést és a szabad piacot; a szélsőséges 
jobboldalt a fasizmus és legionarizmus képviseli, ezek a politikai pártok hazánkban tiltottak. 
Más pártok baloldali ideológiát hirdetnek, ezek az állampolgárokkal szembeni törődésre, a 
polgárok közötti egyenlőségre, a szindikalizmusnak a terjesztésére összpontosítanak; a 
szélsőséges baloldalt a kommunizmus képviseli; a kommunista párt hatalmon volt 
hazánkban a Második Világháború után 1989 decemberéig, a Forradalom után a román 
igazságszolgáltatás nem engedélyezte ennek újraalapítását.   
 
A választási folyamat lezajlása érdekében az érintettek helyesen kell legyenek informálva 
és, főképp, helyesen kell informáljanak. Ez a választási kampány alatt történik.  
 
 

BŰNCSELEKMÉNYEK: Ha választasz anélkül, hogy jogod lenne hozzá, ha más személy 
helyett választasz, vagy többször választasz, börtönbüntetést kockáztatsz. 
 
 

 

 

 

 

                                                                                * 

                                                                            *      * 

         Röviden:    

Egy személy a neve, lakhelye és állampolgársága szerint azonosítható. A választási és a 
megválasztottság jogának gyakorlása lényeges a demokrácia működése érdekében. 

              
 
 
 
 
 

V.  A GYEREK ÉS A CSALÁD, AMELYHEZ TARTOZIK 
 
 
        A gyereknek joga van megismerni a szüleit  
        
        A hagyományos család két szülőből áll. Léteznek azonban 
egyszülős családok, amelyek egy szülőből és az ezek által eltartott 
gyerekekből állnak - ez azért, mert a szülő vagy nem volt 
megházasodva, vagy elvált, vagy a házastárs elhunyt, vagy a 
gyereket egy szülő fogadta örökbe.  



 
MEGJEGYZENDŐ: Románia nem ismeri el az egynemű élettársi kapcsolatokat és nem 
engedélyezi a házasságot ugyanolyan nemű személyek között, mint az AEÁ vagy egyes 
Európai országok.  
 
Legtöbb esetben a szülők a “biológiai” szülők. Ha a szülők össze vannak házasodva, a 
jogszabály feltételezi, hogy a gyerek apja az anya férje. Amikor a gyerek irataiba apának egy 
más személy került bejegyzésre, ellenvetést lehet tenni ennek apaságára vonatkozóan. A 
gyerek maga is bármikor ellenvetést tehet az apaság ellen. Abban az esetben, ha ismert a 
biológiai apa azonossága és ez visszautasítja a gyerek elismerését, akkor az 
igazságszolgáltatáshoz lehet fordulni az apaság megállapítása érdekében. Így egy szülő 
sem vonhatja ki magát a gyereke támogatási és nevelési kötelessége alól.  
 
A szülők lehetnek “ellátó szülők” is, mint azok, akik örökbe fogadnak vagy elhelyezésbe 
vesznek gyerekeket, vagy nevelőszülők. Ezeknek ugyanazok a kötelességeik, mint a 
biológiai szülőknek. A béranya nem minősül biológiai szülőnek.  
Amikor a gyereket örökbe fogadták, annak érdekében, hogy az éppen létrehozott családi 
kapcsolatok ne sérüljenek, a jogszabály megengedi, hogy a gyerek megismerje természetes 
szüleit, de csakis miután betöltötte a 18. életévét. 
                       
 
                                    
 
 

 A gyereknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülő nevelje és 
gondozza 

 
A rabszolga kor rég eltűnt. Az emberek nem lehetnek más ember urai. 
Az emberi jogok garantálják, hogy egy személy sem lehet más 
személy tulajdona. Nyilvánvalóan a gyerekek nem javak, ezek emberi 
lények, amelyek adottságokkal és jogokkal vannak felruházva. 
Semmilyen esetben nem a szüleik tulajdona. Régebb a gyerek az 

apja tulajdonát képezte. Majd az anya került kedvezményezett helyzetbe a gyerekneveléssel 
kapcsolatosan. Jelenleg tilos bármilyen nemi alapú különbségtétel a szülők között: mindkét 
szülőnek egyenlő jogai és kötelességei vannak a gyerekükkel szemben és ez a szabály 
alkalmazandó, függetlenül attól, ha a szülők házasok vagy sem, elváltak vagy külön élnek.  
 
A személyiségének teljes és harmonikus fejlődése érdekében, a gyerek egy 
kiegyensúlyozott családi környezetben, egy boldog, szeretetteljes és megértő hangulatban 
kell felnőjön. A szülőket a jogszabály kötelezi arra, hogy a gyerek nevelésével, oktatásával 
és gondozásával foglalkozzanak. Ezért a szülők tennivalói: felügyeljék a gyereket, 
közreműködjenek vele, tartsák tiszteletben az intim, magánéletét és méltóságát, 
tájékoztassák arról, ami hatással lehet rá, vegyék figyelembe a véleményét. Az, ahogyan 
ezeket a kötelezettségeket teljesítik, bármikor leellenőrizhető a népgondozási szolgálat által.  
 
MEGJEGYZENDŐ: A szülőknek egyforma jogaik és kötelezettségeik vannak a 
gyerekükkel szemben, függetlenül attól, ha együtt laknak vagy sem, anélkül hogy 
bármilyen különbségtétel létezne nemi alapon.   



 
A gyerek nem választható el a szüleitől ezek akarata nélkül. Ez csak akkor lehetséges, 
amikor a szülők különválnak és a gyerek lakhelye az egyik szülőhöz kerül meghatározásra 
(közös megegyezés alapján vagy, ennek hiányában, a bíróság döntése szerint) vagy ha a 
szülők bántják a gyereket (ezt csak a bíróság állapíthatja meg).  

 

                                       
Külföldön élő szülők  
 
Lehetséges, hogy a szülők úgy döntenek, elmennek külföldre 
dolgozni, általában hosszú időre. Sokszor az otthon maradt gyerekek 
elhanyagolva érzik magukat ezáltal. Ezeknek joguk van fenntartani a 
személyes és rendszeresen közvetlen kapcsolatot az elment 
szülővel. Abban az esetben, ha mindkét szülő el akar menni 
külföldre dolgozni, akkor ezt 40 nappal azelőtt be kell jelenteni a 
népgondozási szolgálathoz és a Bíróság meg kell határozza, kinek a 
gyámsága alá helyezi a gyereket.   
 

 
STATISZTIKÁK: A hivatalos adatok szerint több mint 80.000 romániai gyereknek az egyik 
vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. De, úgy tűnik, hogy a reális szám legalább kétszer 
ekkora. 
 
HELP LINE: Azok a gyerekek, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, és akiknek szükségük 
van tanácsadásra, Románia területén ingyenesen hívhatják a 0800.070.040 számot, ahol 
ingyenes tájékoztatást és tanácsadást kaphatnak, hétfőtől péntekig, 9,30-17,30 között. 
 

 

Különélő és elvált szülők  

Néha a szülők különválnak, és a különélést válasszák. Akik össze 
vannak házasodva, azok a házasságnak válással tesznek véget. Kell 
tudni, hogy a szülők közötti kapcsolatok vagy feszültségek nem kell 
befolyásolják a gyerek és a szülei közötti kapcsolatot. Ezek megőrzik 
szülői minőségüket halálukig vagy a szülői jog elvesztéséig, eset 
szerint.  

 

Így a szülő és gyerek közötti kapcsolatok megmaradnak akkor is, ha a szülők nincsenek 
együtt, a gyerek legfelsőbb érdekeit szolgálja, hogy minél több kapcsolata és hozzáférése 
legyen a szüleihez. 

 

 

Általában, váláskor a szülők megállapítanak egy szülői tervet, amelyben meghatározzák hol 
fog lakni a gyerek (egyik szülőnél vagy mindkettőnél, felváltva), az eltartási 

MEGJEGYZENDŐ: A válás a házastársak között jön létre és nem a szülő és a gyerek között. 



kötelezettségeket, ami mindkét szülő kötelessége, a gyerekkel szembeni személyes 
kapcsolatok további fenntartását (kölcsönös látogatások, nyilvános helyeken való 
találkozások, éjszakai, hétvégi és/vagy szünidői vendéglátás/fogadás, telefonon, interneten 
keresztüli kapcsolattartás stb.) 
 

Abban az esetben, ha a szülők nem tudnak megegyezni, egy közvetítőhöz fordulhatnak 
kiegyezés érdekében, ellenkező esetben mindezt a Bíróság fogja meghatározni.  
 

BÚNCSELEKMÉNY: Abban az esetben, ha egy szülőt a Bíróság kötelezett arra, hogy 
eltartási díjat fizessen, és nem tesz eleget ennek a kötelezettségének három hónapon át, ez 
család elhagyási bűncselekménynek minősül. Egy büntető eljárás elindításához szükséges 
a másik szülő magánindítványozása (a gyerek 14 éves koráig), illetve a kiskorú 
magánindítványozása a másik szülő által kísérve (a gyerek 14-18 éves koráig). A 
magánindítvány az eljárás során bármikor visszavonható.  

 
Úgy, ahogy annak a szülőnek, akinél a gyerek nem lakik, joga van a kapcsolatot tartani vele, 
ugyanúgy a másik szülő, akinél a gyerek lakik, köteles ezt a kapcsolattartást megkönnyíteni. 
Sajnos, egyes családokban az a szülő akivel  a gyerek többet van,  arra tanítja a gyereket, 
hogy távolodjon el a másik szülőtől - a kutatók megállapították, hogy ha a gyerek ellenséges 
kapcsolatban él azzal a szülővel szemben, akinél nincs elhelyezve, ennél a szülői 
elidegenedés szindrómája alakulhat ki: a gyerek el fog idegenülni ettől a szülőtől, 
fokozatosan egy negativista, frusztrált, akár erőszakos személlyé fog válni, tehetetlenségi 
vagy utálat és bosszú érzelmek által lesz vezérelve. Lényegében a gyerek egy súlyos 
érzelmi bántalmazásnak van alávetve, ami őt és a környezetét fogja befolyásolni. 
 
BŰNCSELEKMÉNY: Ha egy szülő, akihez a gyerek elhelyezésre került, ismételten 
megakadályozza a másik szülőt abban, hogy személyes kapcsolatokat tartson fenn a 
kiskorúval, bűncselekménynek minősül. Ugyanakkor, bűncselekménynek minősül az is, ha az 
a szülő, akihez a gyerek nem került elhelyezésre visszatartja a gyereket azon szülő 
beleegyezése nélkül, akinél a gyerek lakik. 
                                                      

 

 Rokonsági fokozatok  

Egyes személyek rendkívül közel állnak egymáshoz, így ők egy 
“családhoz” tartoznak. Ezek kötelesek kölcsönösen segíteni 
egymást és elhalálozáskor joguk van az örökséghez abban az 
esetben, ha az elhunyt nem hagyta javait végrendelet által más, 
idegen személyekre. Egy szülő elhalálozása után, ¼ rész ennek 

vagyonából a túlélő házastársra marad, míg a fennmaradó ¾ rész egyenlő részben oszlik a 
gyerekek között.  
 
 
Két személy közötti vérségi kapcsolatot rokonságnak nevezünk. Az örökbefogadott 
gyerekek elvesztik minden kapcsolatukat a természetes szülőkkel és rokonsági viszonyba 
kerülnek az új szülőkkel (polgári rokonság). 
 

MEGJEGYZENDŐ: A rokonok között vérségi kapcsolat létezik. Két személy, aki házasságot 
köt, nem válik rokonná, hanem házastársakká. Egyik házastárs rokonai nem kerülnek a 
másik házastárssal rokoni kapcsolatba, hanem affinitásba.  
 



A személyek közötti kapcsolatot fokozatokban mérik, ez a két személy között létrejött 
születések számát képviseli: így a gyerekek a szüleikkel elsőfokú rokonságban vannak, 
másodfokú rokonságban a nagyszülőkkel (a nagyszülőktől a szülőkig létrejött egy születés, 
a szülőtől a gyerekig a második születés) és harmadfokú rokonságban a nagynénikkel és 
nagybácsikkal. A testvérek maguk között másodfokú rokonok, míg az unokatestvérek 
negyedfokú rokonok.  
 
Azok a testvérek, akiknek ugyanaz az anyjuk, de más az apjuk, közös anyától származó 
féltestvérek; azok, akiknek közös az apjuk, közös apától származó féltestvérek – népi 
nyelven mostohatestvéreknek nevezik őket.  

 
TUDTAD, HOGY….?! A Családfa egy grafikai ábrázolás egy személy leszármazottjaival és 
célja, hogy ábrázolja vázlatosan ezek rokonsági fokozatát a különböző családokban. A 
referencia személy az ismert adataival a fa gyökeréhez van helyezve, a felső ágakon 
szerepelnek a gyerekek és más leszármazottak, míg az ugyanolyan fokú rokon, aki fiatalabb, 
az idősebb  bal felén kerül elhelyezésre. 
 
 
 

A rokonok és az elhunytak emlékének tisztelete 
 
 
A gyerek a szülők fia / lánya ezek elhalálozásáig. A gyerek tisztelettel 
tartozik a szülők iránt – így diktálja a mi erkölcsünk és így írja elő a 
törvény is. Így, ha egy gyerek megveri a szüleit vagy kiteszi ezeket a 
házból, nem kérheti tovább, hogy eltartsák. A szülők akár 
elhatározhatják, hogy kitagadják az örökségből a gyereküket. Súlyos 
erőszak vagy a szülők meggyilkolási kísérletének esetén, a törvény 

előírja, hogy a kiskorú méltatlanná válik az örökségre.  
 
A törvény előírja, hogy a halottakat és ezek emlékét tisztelni kell. Nem szabad egy személy 
holttestéből vagy poraiból csúfot űzni, sem kereszteket vagy sírhelyeket rombolni, mivel 
ezek halottgyalázásnak minősülnek és ez bűncselekmény!    

 
 
 

A kiterjedt család 
 

A gyerekeket szeretik, több személy által szeretve vannak és ezen át 
más rokonokkal is szoros kapcsolatba kerülnek a szülőkön kívül: 
nagyszülők, testvérek, nagybácsik, nagynénik stb. Ezért a törvény 
előírja a gyereknek azt a jogát, hogy megismerjék rokonait és 
ezekkel személyes és közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn. A szülők 
ezt nem akadályozhatják meg csak akkor, ha a bíróság úgy döntött, 

hogy veszély áll fenn a kiskorúra nézve.  
 Ilyen személyes kapcsolatok fenntartása találkozásokat, látogatásokat, levelezéseket, 
vendéglátásokat, információ valamint fényképek küldését és kapását jelenti. A kapcsolatok 
fenntartása a kiterjedt családdal, beleértve a szülők különválása vagy elválása esetét is, 
hozzájárul a gyerek harmonikus fejlődéséhez.  
 

 
Büntetések 

 
Legtöbb szülő nagyon vigyáz a gyerekeire, mellettük áll nehéz 
helyzetben, segíti és szereti őket. Szépen beszél a gyerekével, de 



azért határozott. Ezáltal a gyerekek biztonságban érzik magukat, a szülőkben jó barátokat is 
találva. Tudják, hogy meg lesznek bocsátva, ha hibáznak és támogatva lesznek a 
döntéseikben. A tisztelet, a melegség és a bizalom kölcsönösek.  
Sajnos azonban, vannak egyes családok, ahol a gyerekekkel durván viselkednek, sértegetik, 
fenyegetik, ütik, súlyosan büntetik őket.  Ilyen családok keretén belül lehet olyan szavakat 
hallani, mint: “Én csináltalak, én öllek meg!”, “Ahova a szülő üt, ott nő!” vagy “A verés  az 
égből jön!”. Az ilyen fajta megnyilvánulások egy elavult gondolkodásmódról tanúskodnak. 
 
 

A gyerek BÁNTALMAZÁSA: Ebbe a kategóriába sorolható egy olyan személy bármilyen 
önkéntes cselekménye, aki egy olyan felelősségi, bizalmi vagy tekintélyi kapcsolatban van a 
gyerekkel szemben, amely által a gyerek élete, fizikai, értelmi, szellemi, morális vagy 
társadalmi fejlődése, testi épsége, fizikai vagy mentális egészsége veszélybe kerül.  
 
Öt féle bántalmazás létezik: fizikai, érzelmi, pszichológiai, szexuális és gazdasági. 
 
 
Manapság el van fogadva, hogy egy gyerek egy személy és joga van ahhoz, hogy az 
azonosságát tiszteletbe tartsák. Ezért nem alkalmazhatóak fizikai büntetések vagy egyéb 
megalázó vagy lealacsonyító bánásmódok, és a gyereket nem szabad megfosztani a 
jogaitól olyan módon, amelyen keresztül fizikai vagy mentális egészsége veszélyeztetve 
lenne.  
 

Igaz, hogy néha a szülők fegyelmi intézkedéseket tesznek a gyerekük nevelésének keretén 
belül, amiért felelősek, de ezek nem lehetnek befolyással a gyerek méltóságára.   
 
A rángatás, fenyegetés, a gyerekre való kiabálás, főleg nyilvános helyeken, félelmet idéznek 
elő és/vagy megalázó dolgoknak vannak tartva. A gyerekekre alkalmazott fizikai és 
megalázó büntetések azonnali hatása a gyerek bántása. Középlejáratú időben a gyerek és 
szülő között megszakad a ragaszkodás, míg hosszú távon a gyerek utólagos fejlődése lesz 
negatívan befolyásolva, átváltoztatva ezt egy szorongó, visszahúzódott vagy egy visszaélő 
személlyé, valószínűleg a saját szüleivel vagy saját gyerekeivel szemben.   
 
 GYEREK SEGÉLYVONAL: A gyerek jogainak bármilyen megsértése és bármilyen 
bántalmazása bejelenthető a 116 111 telefonszámon. Itt a Gyerek Segélyvonal Egyesület 
tájékoztatást ad a jogokról, tanácsot ad a bejelentett problémával kapcsolatosan és, eset 
szerint, a gyereket az illetékes szervekhez irányítja. 
 
Amikor bármilyen úton bejelentésre kerül egy gyerek bántalmazása, a Szociális és 
Gyerekvédelmi Igazgatóság gyorsan vizsgálatot indít és ha a gyerek fenyegető veszélyben 
van, elhatározhatja ezen eltávolítását abból a környezetből és elhelyezheti sürgősségi úton 
egy másik családhoz, személyhez vagy egy speciális szolgáltatáshoz, majd egy bíró 
fenntarthatja vagy sem ezt az intézkedést - jelenleg 57.000 gyerek van elvéve a szülei 
mellől, akik bántalmazták vagy elhanyagolták őket; csak 2015-ben több mint 10.000 gyereket 
bántalmaztak. Adott esetben, elindítható a szülői jogoktól való megfosztási eljárás 
Amikor a gyereket bántalmazzák vagy az egészsége vagy élete veszélyben van, a 
rendőrség egy bűnügyi ügyiratot kezdeményez, függetlenül attól, hogy miként szerez 
tudomást a tényekről. 
 
BŰNCSELEKMÉNY: Bármilyen intézkedés vagy bánásmód alkalmazása a szülők vagy 
bármely más személy részéről, akinek a gondozásában van a gyerek, amely a kiskorú fizikai, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos veszélyeztetését vonja maga után, “a kiskorú 
bántalmazása” bűncselekményt képezi, és ez börtönbüntetéssel jár. 
 
 



 
 

  Családon belüli erőszak  
 
Egyes családokban előfordulnak rendkívül súlyos esetek: a 
gyerekeket ököllel ütik, övvel verik vagy letapossák; bezárják a 
pincébe, lánccal az ágyhoz kötik, cigarettával megégetik; 
megerőszakolják vagy akár megölik őket. Mindezen 
cselekmények rendkívül súlyosak és bűncselekményt képeznek, 

azaz aki ezeket elköveti börtönbüntetést kockáztat. Mindig amikor a bántalmazott személy 
egy családtag (gyerek, szülő, nagyszülő, házastárs vagy élettárs) a bűncselekmény még 
súlyosabbnak minősül és a büntetés egy negyed résszel nagyobb lesz.  
Ha egy ilyen bűncselekmény áldozatai vagytok, szükséges, hogy minél hamarabb 
beszéljetek egy közeli személlyel, akiben megbízhattok: rokon, szomszéd, tanár. Minél 
hamarabb kell értesíteni a gyerekvédelmi szolgálatot vagy a rendőrséget. Amikor súlyos 
veszélyben vagytok, befogadhat egy családon belüli erőszak áldozatainak menedéket nyújtó 
központ is.   
 
MEGJEGYZÉS: Családon belüli erőszak esetén bárki értesítheti a rendőrséget. A rendőrök 
beavatkozhatnak hivatalból is, akkor is ha a bántalmazott nem tett feljelentést. Az eljárás 
során, ha az áldozat úgy gondolja, hogy a cselekmény nem fog megismétlődni, kibékülhet a 
bántalmazóval, aki családtagja, de csak akkor, ha az áldozat ezt akarja. Az áldozatok 
bármikor ingyenesen hívhatják a 0800.500.333 telefonszámot.  
 
Amikor fennáll egy személy életének, fizikai vagy szellemi épségének vagy szabadságának 
veszélyeztetése, amit egy családtag által alkalmazott erőszakos cselekmény eredményez, 
kérelmezhető a Bíróságtól egy védelmi rendelet kiállítása.  
 

A védelem legtöbb 6 hónapra szól és magába foglalhatja a bántalmazó lakásból való 
kiköltöztetését, az áldozattal való érintkezés megtiltását, a kötelezettséget, hogy ne 
közeledjen több mint egy bizonyos távolságra az áldozathoz, ennek gyerekeihez vagy 
rokonaihoz. 
 
 

 
A család nélküli gyerekek védelme 
                                   
Amikor a gyerek ideiglenesen vagy véglegesen család nélkül marad 
(elhunytak a szülők, ismeretlenek a szülők, szülői jogoktól megfosztás 
esetében, tilalom alá helyezett szülők, eltűntnek, halottnak nyilvánított 
szülők), amikor a gyereket a családja bántalmazza vagy elhanyagolja, 
vagy amikor a gyereket egészségügyi egységekben találják meg vagy 
hagyják el, akkor egy védelmi intézkedés kerül alkalmazásra, amelyet 
elhelyezésnek nevezünk. Ezen intézkedés által a gyereket 
ideiglenesen egy személy/család, professzionális gondozó vagy egy 
lakossági típusú szolgáltatás gondozásába helyezik.  

Egyes gyerekeket örökbe fogadnak. Az örökbefogadás olyan szülők által óhajtott, akiknek 
természetes úton nem lehet gyerekük. Ebben az esetben, a természetes szülők 
beleegyezésüket adják az örökbe fogadáshoz és a gyerek rokonsági kapcsolatokat fog 
szerezni az új családjával, a régi kapcsolatok véglegesen megszűnnek. Az örökbefogadó 
szülők lehetnek román vagy külföldön élő külföldi állampolgárok. Ha egy szülő, akinek már 
van egy gyereke, összeházasodik egy más személlyel, ez utóbbinak lehetősége van a 
gyereket örökbe fogadni, így mindkét házastárs az iratokban a gyerek szüleiként fog 
szerepelni.  
 



           
Rablás és elhagyás  
 
A gyerek utazhat külföldre egyedül vagy a szüleivel. Ha egy szülő 
jogtalanul és a másik szülő beleegyezése nélkül elhagyja az országot 
a gyerekkel, a tettet nemzetközi gyerekrablásnak nevezzük és az 
Igazságügyi Minisztérium készültségbe lép, hogy a visszahozását 
kieszközölje.   
Abban az esetben, ha a gyerek eltűnik a lakhelyéről, a szülők vagy az 
a  személy, akinek kötelessége volt felügyelni, 24 órán belül kell 
értesítsék a rendőrséget, aki rövid időn belül megkezdi az általános 
nyomozást egy sajátos eljárás szerint – ennek “Gyerekrablás riasztás” 
rendszer a neve.  Romániában évente 3000 bejelentés érkezik 

gyerekek eltűnéséről, az esetek 95%-ban azonban önkéntes eltávozásról van szó. Jelenleg 
(2016 január) 24 eltűnt gyerek van a Román Rendőrség specifikus honlapján felsorolva. 
Ezeket a gyerekeket még nem találtak meg.  
 

ELTŰNT GYEREKEK SEGÉLYVONALA: Európa összes országában, a gyerek eltűnések 
a 116.000 egyedi számon kerülnek bejelentésre. 

 
A gyereknek joga van, hogy a szülei mellett nőjön fel, míg a szülők kötelessége, hogy 
gondját viseljék. Amikor a gyereket eltávolítják, vagy ha a szülők távolodnak el a gyerektől, 
ezek felelősségre vonhatóak. 
 
BŰNCSELEKMÉNYEK: Ha a szülők elhagyják, vagy egyedül hagyják a gyereket és ezáltal 
a gyerek fizikailag vagy szellemileg szenved, a tettet családelhagyás bűncselekménynek 
nevezzük és ez büntetendő, ha a gyerek feljelentést tesz a rendőrségen. Egy gyerek 
bezárása, elrejtése vagy elrablása, függetlenül a tettestől, egy másik súlyos 
bűncselekményt képez, éspedig szabadságelvonást.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         * 
                                                                    *        * 
                                                                    Röviden 
Függetlenül a családi állapotuktól, a szülők egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel 

rendelkeznek a gyerekkel szemben. 
Tilos olyan büntetések alkalmazása, amelyek a gyereknek fizikai vagy szellemi 

szenvedést okozhatnak. 
 
 



 
VI. A GYEREK ÉS ENNEK EGÉSZSÉGE 

 

Egészségügyi szolgáltatások  

  
 A gyereknek joga van, hogy a lehető legjobb egészségi állapotot élvezze 
és részesüljön egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatásokban. 
Míg a felnőttek csak a havi hozzájárulások bizonyítása alapján férhetnek 

hozzá a poliklinikákhoz és állami kórházakhoz (az egészségügyi kártyát használva), a 
gyerekeknek ez a joguk ingyenes. Ehhez viszont be kell legyenek iratkozva egy háziorvos 
nyilvántartásába. Egyes egészségügyi szolgáltatások az iskolák és gimnáziumok keretén 
belül vannak biztosítva, járóbeteg rendelők vagy orvosi rendelők által.  
 
Bizalommal mehettek orvoshoz. A páciensnek joga van, hogy az egészségügyi személyzet 
bizalmasan (konfidenciálisan) kezelje állapotát, diagnózisát vagy az alkalmazott kezelést. A 
pácienst tisztelettudó bánásmódban kell részesíteni. Ameddig a páciens az orvosi 
egységben van, nem filmezhető vagy fényképezhető. 
  

KORRUPCIÓ: Amikor egy orvos pénzt vagy termékeket igényel azért, hogy az orvosi eljárást 
elvégezze, vesztegetés bűncselekményt követ el, függetlenül, ha elveszi vagy nem amit 
igényelt. Amikor egy páciens megígér vagy felajánl bármit az orvosnak, akár az orvosi eljárás 
előtt vagy után, megvesztegetés bűncselekményt követ el. Mindkét személyre 
börtönbüntetés alkalmazandó. 
 
Az internet információkat szolgáltat gyógyszerekről. Vannak egyes személyek, akik 
interneten keresztül gyógyszert árulnak. Legyetek óvatosak! Vegyétek figyelembe, hogy egy 
diagnózist csak egy orvos határozhat meg, míg a gyógyszereket csak egy gyógyszerész 
árulhatja.  
A gyerekek nem adhatnak (donálhatnak) szerveket vagy szöveteket. Egy gyerek csak 
őssejteket donálhat, olyan esetekben, ha a befogadó negyedfokú rokon, de csak a bíróság 
elnöke előtt adott saját beleegyezésével és a szülő beleegyezésével, abban az esetben, ha 
betöltötte a 10 évet. Az elhunyt kiskorútól a szervek, szövetek és/vagy őssejtek eltávolítása 
csak a család egyik nagykorú tagja vagy a rokonok írásos beleegyezésével történhet.  
 

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy szexuális vagy szaporodási orvosi eljárásokat végeztessen, a 
16 éves gyereknek nincs már szüksége a szülei beleegyezésére.  
 
Sokszor segítségetekre lehet az iskolai vagy egy magánrendelő keretén belüli pszichológus. 
Ne tévesszétek össze a pszichológust a pszichiáterrel: az első tanácsot és érzelmi, lelki 
segítséget nyújt; a második egy orvos, aki diagnózisokat állapít meg és kezeléseket ír ki, 
legtöbb esetben gyógyszeres kezelés.  

 
 
Az alkohol  
 
A tinédzsereknek fele legalább egyszer fogyasztott már 
alkoholt. Egyesek vakmerőségből, mások azért, hogy 
bátorságot szerezzenek, erkölcstelen vagy jogellenes tetteket 
hajtsanak végre, míg mások kedvtelésből. Egyesek azt 



gondolják, hogy így érettebbnek fogják érezni magukat, mások csak szórakozni akarnak.  
Tudni kell, hogy a törvény tiltja a szeszes italok árusítását kiskorúak számára.  
Az alkoholfogyasztás hatásai negatívak: az agy károsul, a tanulási és iskolai teljesítmény 
csökken, a kamasz fejlődése veszélyben van. Csökkenti az életkor sajátos gátlásait és 
hajlamossá teszi a kamaszt egy nem megfelelő szexuális élethez, ami egy nem kívánt 
terhességhez vagy nemi megbetegedésekhez vezethet. A legveszélyesebb az, hogy az 
alkohol függővé tesz (alkoholistává válás). Tudni kell, hogy léteznek speciális elvonó és 
sajátos kezelést nyújtó intézmények.  
 
A serdülők körében az egyik legfőbb elhalálozási ok az alkohol vagy más pszichoaktív 
anyagok hatása alatt történő közúti balesetek. Ha ilyesmit fogyasztottatok, semmilyen 
körülmények között ne üljetek robogóra vagy egy gépjármű kormánya elé. Közúti balesetet, 
a szállítási eszköz elpusztítását, saját magatok vagy más személy megsérülését vagy akár 
megölését kockáztatjátok. Romániában a rendőrség gyakran végez közúti ellenőrzéseket: 
amikor az alkoholszonda mérésének eredménye pozitív, helyben kiróják a büntetést; amikor 
az érték 0,4 mg/liter tiszta alkohol fölött van a kifújt levegőben, a rendőri szerv elkíséri a 
tettest a kórházba biológiai leletek elvégzése céljából és ha megállapítást nyer, hogy a 
vérben több mint 0,8 g/l  tiszta alkoholfelszívódás van, a tett bűncselekménynek minősül, 
ami 1 és 5 év közötti börtönbüntetéssel vagy  büntető bírsággal büntetendő.    
 
MEGJEGYZÉS: Romániában a megengedett alkoholszint vezetés közben….NULLA AZ 
EZERHEZ 
 
Nyilván, ha nem rendelkeztek vezetői engedéllyel és az autót közúton vezettétek, egy külön 
bűncselekményt követettek el. Nem lényeges, ha csak néhány métert vezetettétek ameddig 
a rendőr megállított, vagy ha valami sürgős dolgot kellett elrendezzetek. Ha az autót egy 
olyan felnőtt adta oda, aki tudta, hogy nincs vezetői engedélyetek vagy, hogy alkoholt 
fogyasztottatok, ez a személy is börtönbüntetésre lesz ítélve.  
 

 
 A dohány  
 
Megállapítást nyert, hogy a felnőttek többsége, aki dohányzik, 
kamaszkorában fogott neki ennek a szenvedélynek és a 
felnőttek negyed része rendszeresen vagy alkalmilag 
dohányzik. A kíváncsiság vagy a társaság győz meg 
egyeseket, hogy elkezdjenek dohányozni. Utána függővé 
válnak. A mondás, hogy “ Igen, de nagyapa egész életében 
dohányzott és mégis 80 évig élt” ma már nem érvényes: 
manapság az emberek kevesebbet sportolnak, olyan 
élelmiszereket fogyasztanak, amelyek rengeteg E-t 

tartalmaznak és stresszesebbek. Ha mindehhez hozzájön az alkohol meg a dohány, 
megvannak a tökéletes hozzávalók egy korai halálhoz. Országunkban minden órában négy 
ember hal meg úgy  
aktív, mint passzív dohányzás miatt.  
 
TUDTÁTOK, HOGY…?! A vízipipázásnál gyakran használnak dohányt, aminek viszont 
gyümölcs íze van. Egy óra vízipipa szívás egyenlő 200 cigaretta elszívásával. 
 
Jó lenne, ha nem bíztatnátok mást is, hogy kövesse szokásaitokat. Vigyázzatok, hogy ne 
dohányozzatok az iskolában vagy környékén, mivel ezt szigorúan büntetik. Országunkban 
nemrég jóváhagytak egy törvényt, ami megtiltja a dohányzást a zárt nyilvános helyeken, a 
bírság 100 lejtől 500 lejig terjedő büntetés. A gyerek játszótereken tilos akár az elektromos 
cigaretták használata is. Még jó tudni, hogy a terhesség ideje alatti dohányzás hatásaként 
világra jöhet egy fejlődési rendellenességgel született gyerek.  



Még valami: a törvény tiltja az ingyenes dohánytermékek árusítását vagy kiosztását 
kiskorúak számára. 

 
 

Tabletták, etnobotanikai szerek, drogok  
 
 
Tudni kell, hogy a tabletták azért vannak, hogy titeket 
meggyógyítsanak, és ezeket orvos írja ki.  Ti abban a korban 
vagytok, amikor nem kell megtömjétek magatokat vitaminokkal 
ahhoz, hogy növeljétek az izomtömegeiteket vagy gyógyszerekkel, 
ahhoz hogy lefogyjatok: a sport és a megfelelő táplálkozás  elegendő  
ebben az időszakban, amikor  a  növési  folyamat még nincs 

befejeződve.  Vigyázzatok: egyes anyagokat, mint a diazepám vagy a morfium, csak orvos ír 
ki és ezek csak orvosi céllal használhatóak. Egyes ilyen anyagok birtoklása büntetés 
kiszabását vonhatja maga után.  

 
Az etnobotanikus szerek egyféle drogok, amelyek növényi keverékből és kémiai anyagokból 
készülnek. Ezek használata azonnali hatáshoz vezet: szédülés, hallucinálás, hányinger, 
ájulás. Egy orvosi beavatkozás csak akkor lehet megmentő, ha azonnal történik. A törvény 
tiltja nemcsak az etnobotanikus termékek árusítását, hanem ezek reklámozását is.  

 
Sajnos a román fiatalok 5%-a fogyaszt drogot. Többféle drog létezik: marihuána, hasis, 
kokain, heroin, opium, crack, extasy, LSD, amfetamin stb. Ezeket több féle képpen lehet 
kapni: tabletta, szippantható por, cigaretta vagy injekció formában. Ezeket dealerek árulják, 
akik eleinte nagyon alacsony áron vagy akár ingyenesen kínálják, azután növelik az árat, 
ahogy a fogyasztó kezd függővé válni.  

 
BŰNCSELEKMÉNYEK: Romániában nem engedélyezett semmiféle drog használata, ez 
bűncselekménynek minősül. Ugyanakkor a drogok termesztése, raktározása és 
értékesítése bűncselekményeknek minősülnek. 

 
A drogok hatásai különbözőek: egyesek ittassági, vidám vagy hallucinogén állapotot 
okoznak; mások hemiparézist; mások szív- vagy tüdőbetegségeket okoznak, vagy paranoiát; 
egyesek kómai állapotot idéznek elő, míg bizonyos adagokban való használatuk halált is 
okoz. Egyes drogok hatásai pár órán belül elmúlnak, másoké pár nap alatt. Tudni kell, hogy 
erről az útról általában nincs visszatérés. A függőség nem múlik el magától, hanem speciális 
kezelést igényel. Minél hamarabb keressetek tanácsadást szülőktől, tanároktól, orvosoktól, 
tanácsadóktól.  
 
ZÖLDSZÁM: Ha tanácsot és támogatást szeretnétek a drogfogyasztás leküzdése 
érdekében, bizalommal hívjátok a 0.8008.700.700 számot, ahol a Nemzeti Drogellenes 
Hivatal szakemberei válaszolnak.  
 
 
 

Környezet és táplálkozás 
 
Az egészséghez való jog magába foglalja egy egészséges környezethez 
való jogot is, valamint a megfelelő táplálkozáshoz való jogot. Különböző 
betegségek, a ráktól az elhízottságig és szívbetegségekig, már a 
gyerekek körében is megtalálhatóak.  
Románia az összes földrajzi vidékkel rendelkezik: van tengerünk és 
vannak hegyeink, dombok és mezők. Vannak folyóink, tavaink és egy 
folyam. Európában a második legnagyobb deltánk van. A természet 



támogat minket és mi őt meg kell védjük. A természet biztosítja az egészségünket, 
erőforrásokat vagy pihenőhelyeket nyújt. A fa, víz ésszerű kihasználása, az 
újrahasznosítható anyagok begyűjtése, a hulladék kiválasztása (a háztartási hulladék, üveg, 
papír, műanyag különválasztása) a civilizáció jelei. A rágógumi, a maghéjak eldobása az 
utcán, a sporteseményeken vagy a parkokban, a csomagolások kidobása az autó nyitott 
ablakán vagy a cigarettacsikkek eldobása a járdán, nemcsak szabályszegést képeznek, 
vagyis olyan tetteket, amiért büntetés jár, hanem egyes nevelési hiányosságot is 
bizonyítanak.   
 
GYEREKBETEGSÉGEK: Évente több mint 1400 gyerek születik szív rendellenességgel és 
ebből kevesebb, mint fele részesül kezelésben; ha megérik, hogy megműtsék őket, kilenc 
gyerek a tízből túléli. Van néhány száz eset, közöttük gyerekek is, megállapított Lyme kórral, 
amit kullancscsípés okoz. 10.000-ből egy gyereknél a rák egy fajtáját észlelik; 80%-uk 
gyógyítható. A gyerekek egy negyede hajlamos fejlődési, figyelem vagy autista zavarokra 
(30.000 autista gyerekünk van). 2.500 gyerek cukorbeteg és inzulinfüggő. 2000 gyerek 
juvenilis idiopátiás artritiszben szenved, ami nem gyógyul meg soha. 
 
Egy egészséges életért szükséges napi 30 perc sportolás (nem kell figyelmen kívül hagyni a 
qigong vagy tai chi típusú gyakorlatokat), le kell csökkenteni amennyire lehetséges a cukor 
és a só fogyasztását, le kell mondjunk az édességekről a gyümölcsök, zöldségek és 
gabonafélék javára és naponta legalább két liter szénsavmentes vizet kell igyunk. A higiéniai 
és táplálkozási szabályok be nem tartása, a védőoltások be nem adása időben vagy a 
családban létező egyes betegségek olyan okok vagy feltételek, amelyek kedveznek a 
betegségek megjelenésének. Ugyanakkor, a kutatók megállapították, hogy a negativista 
hozzáállás, a pesszimista gondolatok vagy a romboló érzelmek rosszat tesznek és idővel 
károsítják a testet. Tanuljátok meg, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan dologtól, 
ami rossz közérzetet okoz és szakadjatok el minden olyan dologtól, ami rossz mentális 
állapotot okozhat. 
 
 

Fogyasztóvédelem  
 

Miután megvásároltok a kereskedelemből egy terméket, lehetséges, 
hogy két éven belül a szállítástól megállapítjátok, hogy ez nem felel 
meg annak a terméknek, amit meg akartatok vásárolni. Ekkor ti 
kötelesek vagytok értesíteni az eladót két hónapon belül a 
megfelelőség hiányának megállapításától és a következő 
lehetőségeitek vannak: visszaviszitek és kéritek a termék javítását 
vagy kicserélését (ami legtöbb 15 napon belül meg kell történjen, 

anélkül hogy bármit is kellene fizetni); ha ez nem lehetséges, visszakérhetitek a kifizetett ár 
egy részét vagy visszaadhatjátok a terméket és vissza kapjátok ennek teljes árat. Ha a csere 
nem lehetséges, vissza kell kapjátok a kifizetett árat.    
Minden terméknek megvan az átlagos használati ideje és az eladó által meghatározott 
garancia ideje. Ha ebben az időszakban a termék, annak ellenére, hogy a használati 
utasítás szerint történt a használta, meghibásodik, biztosítva van a javítása vagy kicserélése. 
Így, gyakorlatilag, az elektromos vagy elektronikus termékek 6 hónaptól 3 évig terjedő 
garanciával rendelkeznek, míg ennek keretén belül az elromlott terméket ingyenesen 
megjavítják, a gyártó engedélyezett műhelyeiben. 
Abban az esetben, ha a fent említett termékeket interneten keresztül vásároltátok, a 
tranzakciót e-mailen vagy a szolgáltató honlapján nyitott számlán vissza kell igazolni. A 
termékeket legtöbb 30 napon belül, vagy az eladó által meghatározott határidőn belül kell 
kiszállítani. 14 napon belül közölhetitek a kiszállítóval, ha meggondoltátok magatokat, 
semmiféle magyarázat nélkül, míg többi 14 napon belül visszatérítitek a terméket, aminek 
következtében a kifizetett összeget vissza kell kapjátok. 
 



Abban az esetben, ha egy élelmiszeri terméket vásároltatok és nem vettétek észre, hogy a 
szavatossági ideje le van járva, azonnal kérhetitek a termék kicserélését vagy a kifizetett ár 
visszaszolgáltatását. 
 
 
BŰNCSELEKMÉNYEK: Börtönbüntetés szabható ki azokra, akik megfertőzik a vizet, italokat 
vagy élelmiszereket hamisítanak. Ugyanúgy, azokra is, akik lejárt szavatosságú vagy az 
emberi egészségre ártalmas terméket árusítanak.  
 
Amikor ezeket a jogaitokat nem tartják be vagy a piacon található termékeken vagy 
szolgáltatásokon bármilyen rendellenességet észleltek, értesíthetitek a Megyei 
Fogyasztóvédelmi Hatóságot, amely bírságot szabhat ki a kereskedőre, büntetéstől az 
egység bezárásáig.    
 
A FOGYASZTÓVÉDELEM SEGÉLYVONAL egy normális díjszabású telefonvonal, ahova a 
fogyasztók telefonálhatnak, és ahol tájékoztatást kapnak a panaszok vagy értesítési 
módszerekkel kapcsolatosan a rendelkezésre álló termékek és szolgáltatásokra nézve. 
InfoCons:021.9551 
 

Lehetséges, hogy gond legyen egy termékkel, amit valamelyik EU tagállamból vásároltatok. 
Abban az esetben, ha a garancialevélben meg van említve, hogy a garancia európai, akkor 
a fogyasztó kérheti a garancia alkalmazását bármelyik országban, beleértve Romániát is. 
Ha a garancialevél ezt nem írja elő, akkor nem lehet kérni a garancia alkalmazását, csak 
abban az országban ahol a terméket megvásároltátok. Minden szükséges információt 
megtaláltok a Romániai Európai Fogyasztó Központ honlapján: www.eccromania.ro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       * 

                                                                  *       * 
 
                                                                 Röviden: 
 

Az alkohol és a dohány károsak a szervezetre. Ezeket nem lehet árusítani kiskorúak 
számára.   

Romániában tilos az etnobotanikai termékek és bármilyen típusú drog fogyasztása. 
A helyes táplálkozás és a környezet védelme lényegesek az egészség számára. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eccromania.ro/


VII. A GYEREK, AZ INTIM- ÉS A CSALÁDI ÉLETE 
 

Szex és fogamzásgátlás 
Ajánlott, hogy a fiatalok ne éljenek szexuális életet, csak azután, miután 
teljesen kifejlődtek fizikailag és pszichikailag. 
 
Az intim kapcsolatok csak mindkét fél beleegyezésével valósulhatnak 
meg és anélkül, hogy megszegnénk a törvényeket. Egy gyerek túl kicsi 
életkora, amely része egy intim kapcsolatnak, a másik fél büntetését 

vonja maga után, függetlenül attól, hogy ő maga is kiskorú vagy már felnőtt. 
 
SZEXUÁLIS CSELEKVÉS KISKORÚVAL: Bűncselekmény a 15 évesnél fiatalabb 
kiskorúval való szexuális kapcsolat akkor is, ha az elkövető rendelkezik a gyermek 
beleegyezésével. Ha a kiskorú 13 éven aluli, a tett súlyosabbnak tekinthető. 
 
 Akkor is ha a gyerekek beleegyezésüket adják, a felnőtteknek tilos szexuális kapcsolatot 
létesíteni olyan gyerekekkel akik rokonaik (saját gyerekek, unokák, dédunokák és testvérek) 
vagy akiket gondoznak, őriznek, pártfogolnak, oktatnak vagy a kezelésükben vannak 
(orvosok, tanárok, edzők, papok, gondozók, őrök, stb.). 
 
IGAZSAGSZOLGÁLTATÁSÍ DÖNTÉS: 2015 júniusában letartóztattak egy bukaresti klub 
kézilabda edzőjét azzal a váddal, hogy a táborok alatt hét 11 és 14 év közötti lánnyal szexelt. 
Két évig tartó büntetőeljárást követően, 2017 márciusában az edzőt véglegesen 19 év 
börtönre ítélték, betiltották edzői gyakorlatának jogát, és köteles volt az áldozatoknak 42 000 
eurót és 59 000 lejt fizetni. 
 
Napjainkban, a fogamzásgátlás már nem egy tabu téma. Kell tudjátok, hogy léteznek modern 
módszerek egy terhesség megelőzéséhez, mindegyik előnyökkel és hátrányokkal jár, 
hasznokkal és veszélyekkel: absztinencia, fogamzásgátló tabletták, spirál, diafragma, 
óvszerek, injekciók, időleges kivevés stb.. A családorvos, a nőgyógyász vagy a 
családtervezési szakemberek tanácsokat tudnak adni a fiataloknak a legjobb 
fogamzásgátlási metódus kiválasztásában.  
 
OKTATÁSI PLATFORM: A nem kívánt terhességek, a nemi úton terjedő betegségek, sőt a 
partnerek közötti agresszív, deviáns magatartás megelőzéséről a "Szex vs. Gólya" ad 
információt.  Ez az első video formátumú szexuális nevelési platform Romániában, és a 
www.sexulvsbarza.ro címen érhető el. 
 
 
 

 
Szexuális úton terjedő (nemi) fertőzések 
 
A védekezés nélküli szexuális kapcsolatoknak nemcsak egy nem kívánt 
terhesség, hanem néhány fertőzés átadása is lehet az eredménye 
(venereális betegségek vagy STD – szexuális úton terjedő betegségek). 
A több partnerrel való kapcsolat és/vagy az óvszer használata nélkül 

történő nemi kapcsolatok nagy veszélyt jelentenek a szifilisz (amely létfontosságú szerveket 
érint és majd halálhoz vezet), a gonorrea (a herék gyulladásához vezet), Chlamydiával való 
fertőzés (amely a nőknél meddőséghez vezet), a HPV vírus (ez a méhnyakrák 
megjelenéséhez vezethet, amelyet ha nem vesznek észre időben, halálos lehet) 
megszerzésének kockázatában. Egy nagy veszélyt jelent a HIV vírus elkapása, amely, pár 
éven belül az AIDS betegség kibontakozásához vezet, majd, elkerülhetetlenül, halálhoz. 
Romániában kb. 10.000 AIDS-es ember él; közel 1.000 új AIDS esetet észlelhetünk évente. 
A fertőzés bármilyen védekezés nélküli normális, anális vagy épp orális szexuális kapcsolat 



során fordulhat elő. 
 
A fertőzések egy része látens, más része pedig folyásokkal, kiütésekkel, viszketegségekkel, 
égető érzésekkel vagy fájdalmakkal jelentkezhet. Lehetséges, hogy az egyik félnek 
semmilyen tünete ne legyen, de attól még fertőzött. Ilyen jelek esetén konzultálni kell a 
háziorvossal, egy bőrgyógyász-venereológussal vagy egy nőgyógyásszal. Értesíteni kell a 
partnerünket is, hogy ő is elvégezze a szükséges vizsgálatokat. A szégyen az utolsó dolog, 
amire ilyenkor gondolni kell. Mihamarabb orvoshoz kell fordulni.  
 
 
 

Szexuális támadások és a kiskorúak szexuális korrupciója  
 
Az intim kapcsolatok csak mindkét fél beleegyezésével jöhetnek 
létre. Nem megengedettek olyan érintések, gesztusok és tettek, 
amelyek az egyik partner beleegyezése nélkül történnek. Ha ezek 
a tettek csak megalázást okoznak, az áldozat kérheti egy Bírótól, 

hogy a vádlott, kárpótlásként egy bizonyos pénzösszeget fizessen neki. Ha bűncselekmény 
történik, az áldozat büntetőjogi panaszt tehet a tettes ellen. Nyilvános helyeken a szex tilos. 
 
BŰNCSELEKMÉNY: Ha az áldozatot kényszerítik vagy lekötik, vagy elaltatják a szexuális 
zaklatás elviselésére, az elkövetőt büntetőjogi szankcióval sújtják, de csak akkor, ha az 
áldozat három hónapon belül panaszt tesz a rendőrségen. A cselekmény még súlyosabb, ha 
az elkövető az áldozat rokona, tanára vagy orvosa, vagy ha az áldozat 16 évnél fiatalabb, 
vagy pornográf anyagokban szoktak megjelenni, vagy ha több elkövető együtt járt el. 
 
A szexuális támadás félelmet és bizalmatlanságot okoz. Szégyenében az áldozat maga is 
odajut, hogy megtagadja a vele történteket. Volt eset rá, hogy az áldozat öngyilkos lett. 
Romániában vannak helységek és bizonyos területek, ahol a szexuális támadás normális 
dolognak van tekintve, olyan jognak van tekintve, amellyel a családból vagy egy közösségből 
a legerősebb rendelkezik – ez a gondolkodásmód alapvetően téves. Tudnotok kell, hogy a 
szexuális támadások még családon belül sem engedélyezettek: házastárs a másik házastárs 
ellen, szülő a gyerek ellen, gyerek a szülő ellen.  
 
A kiskorúaknak, akik még nem töltötték be a 13 évet, különleges védettségben van részük.  
Az intim élet néhány szempontját továbbra is távol kell tartani még tőlük, hogy ne zavarják 
meg fejlődésüket.  
 
BŰNCSELEKMÉNY: A 13 évesnél fiatalabb kiskorúakkal szembeni intim élethez kapcsolódó 
nem megfelelő cselekmények szexuális korrupciónak nevezett bűncselekményt jelentenek, 
és a büntetések magasabbak.Ez magában foglalja a velük szembeni szexuális erőszakot, 
arra kényszerítve őket, hogy ilyen cselekményeket kövessenek el más emberek elött, 
szexuális cselekedetek és pornográf anyagok tekíntése. 
 
 
 

Az erőszak 
 
Az erőszak egy féle fizikai fegyver, de pszichikai is. Félelmet kelt 
és nemcsak az áldozatot, hanem ennek családját is megalázza. 
Az áldozat megbélyegződik, a támadót pedig néha hősnek 
tekintik a barátai. Idővel, az áldozatban repulzió, visszataszítás 
alakul ki az ellenkező nemmel szembe, sőt, odajut, hogy nem 

érdekli már, mi történik a testével és képes prostitúcióval is foglalkozni. Legtöbbször az 
agresszor erőszakos személy, mentális problémákkal küzd vagy már korábban is követett el 



ilyen cselekedeteket.   
 
ERŐSZAKI BŰNCSELEKMÉNY: Minden szexuális, szájüregi, anális közösülést, bármilyen 
egyéb hüvelyi vagy anális behatolási cselekményt börtönnel kell büntetni, amennyiben azt 
kényszerítéssel követték el.Figyelem: ugyanolyan súlyos, ha testrészeket vagy különféle 
tárgyakat használtak a behatoláshoz! 
 
Az utóbbi években nőtt az olyan lányok és fiúk száma, akik a körülöttük lévők által lettek 
megerőszakolva: barátok, ismerősök, szeretők. Sokan próbálják megvalósítani azt, amit a 
pornografikus filmekben látnak. Az esetek 80%-ban az áldozat ismeri az agresszort. Be 
lettek jegyezve olyan esetek, amelyekben a szülők megerőszakolták a saját gyerekeiket 
(főleg az alkoholt és drogokat fogyasztó szülők) és néhány lány terhesen is maradt.  
 
Általában a szexuális agressziók férfiak/ fiúk részéről történnek lányok vagy más fiúk ellen.  
Léteznek esetek, nagyon ritkán, amikor nők erőszakolnak meg férfiakat. Léteznek olyan 
esetek is, amelyekben lányok, bosszúállás céljából, kitervezték és megszervezték barátnőik 
megerőszakolását, ezen okból kifolyólag viszont nemi erőszakban való részvétel miatt el is 
lettek ítélve.  
 
Az óvatosság bizonyos személyekkel vagy bizonyos látogatott helyekkel szemben 
eltávolíthatja azon feltételeket, amelyek hozzásegíthetnek egy esetleges nemi erőszakhoz. 
Vigyázzatok kivel és hova jártok el. De ha a cselekmény mégis bekövetkezik, az áldozatnak 
nem kell legyen semmilyen szimpátiája vagy szánalma a tettes iránt. Meg kell értsétek, hogy 
nem az áldozat hibás az erőszak miatt! Lényegtelen, hogy az agresszor rokona vagy csak 
egy szimpla ismerőse, a tettesnek felelnie kell a tettéért. Az erőszak egy olyan súlyos tettnek 
van tekintve, hogy büntetve van akkor is, hogyha ez házastársak vagy élettársak között 
történik meg.  
 
A nemi erőszak áldozatának haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget, majd ezt követően 
gyorsan orvoshoz kell fordulnia, hogy törvényszéki orvosi igazolást kérjen. Ebben az iratban 
megemlítik az áldozat testén észrevett tett nyomait és ezeket bizonyítékként használják majd 
fel a bírósági eljárásban. Az áldozatnak nem kell szégyellnie magát, azért ami vele történt. 
Nem kell féljen a támadójától sem, mivel ez el lesz fogva és biztosan letartoztatva a törvény 
emberei által.  
 
 

 
A tettes felelősségre vonásának elévülése 
 
Általában, miután lejár egy adott idő a tett elkövetésétől, és a jogi 
szervek nem lettek értesítve vagy nem tudták véglegesíteni az 
eljárást, a tettest már nem lehet felelősségre vonni. Ez az 
időintervallum (előírási idő) különbözik minden egyes 
bűncselekménynél és ezt a tett megtörténésének idejétől számítják. 

Viszont, a szexuális agresszió esetében tudnotok kell, hogy ez a terminus az áldozat 
nagykorúvá válásától számítódik, vagyis az áldozat panaszt tehet azután is, miután betöltötte 
a 18. életévét. 
 
 

  
Szülés és abortusz  
 
A gyerekvállalás óriási felelősséggel jár. A nő, úgy fizikailag, mint 
szellemileg is készen kell álljon a gyerek szüléséhez és 
felneveléshez, de a gyerek apjától, esetleg a nagyszülőktől is 



támogatásra van szüksége.  
Fontos az első gyerekkor megélése a személy fejlődésében és ezen belül főleg az első 
három év, amelyekben a szellemi fejlődés alapszerkezetei kell kialakuljanak. Ahhoz hogy 
gyerekeik fő nevelőjévé váljanak, a szülőknek szükségük van különböző szakterületekről 
származó lényeges információkra, mint például az egészség, táplálkozás, a gyerek szellemi 
és érzelmi fejlődése és növekedése, a gyerek szocializálása. 
 
Az Európai Unióban első helyen vagyunk a 15 év alatti lányok számában, akik anyává 
válnak. Általában ezeknek az anyáknak nincs jövedelmük és nincs élettársuk sem, aki 
segítsen nekik a gyerek nevelésében. Az iskolából kimaradnak, és néha elveszítik a 
támogatást saját családjuk részéről is.  
 
Általában a szülés megfelelő körülmények között történik, azaz az orvosi egységekben és / 
vagy az engedélyezett egészségügyi személyzet jelenlétébe 
 
Egy nem kívánt terhesség vagy akármilyen betegség indok lehet a terhesség 
megszakításához. A román állam biztosítja a törvényes és biztonságos hozzáférést az 
abortuszhoz. 
 
A vallás szemszögéből úgy vélik, hogy mivel az embrió már a terhesség alatt életképessé 
válik, az abortusz gyilkosságnak számít. Tudnotok kell azonban, hogy az anya saját testének 
ura és a törvény megadja neki a lehetőséget a döntésben, hogy vállaljon vagy ne gyereket. 
Számításba kell venni azt is, hogy az abortusznak egészségügyi következményei is 
lehetnek: például, fennáll az a veszély egy fiatal lány esetében, hogy többet nem lehet 
természetes úton gyereke.  
 
 

 
Vadházasság és házasság 
 
Két személy úgy dönthet, hogy egy családi életet élnek, mint egy 
házaspár, együtt élve és takarékoskodva – hétköznapi nyelven, 
vadházasoknak nevezik őket. A törvény nem szab meg korlátokat és 

jogokat sem nyújt az ilyenféle egyesüléseknek.   
 
Romániában csak egy nő és egy férfi házasodhat össze. A házasság celebrálása a 
Polgármesteri Hivatalban történik, az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében. Ő majd 
átnyújtja a friss házasoknak a házassági anyakönyvi kivonatot.  
 
Ugyanezen alkalommal a házastársaknak választaniuk kell egy házassági rendszert is, 
vagyis hogy mi történik a tulajdonokkal, amiket a házasság ideje alatt szereznek meg. Három 
féle lehetőség létezik: a házastársak a közös vagyonjogi rendszert választják, vagyis az 
összes vagyon mindkettőjüké, az elkülönített vagyonjogi rendszert választják, akkor minden 
azé, aki megszerezte vagy a hagyományos közös rendszert, amely keretén belül ők minden 
alkalommal közösen megállapodnak, hogy mik tartoznak a közös vagyonba és mik a saját 
vagyonba.  
Az azonos nemű személyek közötti házasság nem hivatalos Romániában, és a külföldön 
megkötöttek nem elfogadottak országunkban. Egy házas személy házasságkötése egy 
másik személlyel bigámiának számít és bűncselekménynek minősül.  
 
Csak a 18 évet betöltött személyek házasodhatnak össze és csak saját akaratukból. 
Bizonyos okokból, kifolyólag és ha létezik egy orvosi igazolás, szülői beleegyezéssel 
megházasodhat a 16 éves kiskorú. A házasságkötés után ennek már minden felnőtt joga 
meglesz és már nem lesz „gyerek-nek” tekintve. 
 



Rokonok nem házasodhatnak össze és nemi életet sem élhetnek egymással. 
Tudományosan bizonyították, hogy a rokonok közötti kapcsolatból fizikailag és szellemileg 
sérült gyerekek születnek– „vérkeveredés”. Ezért tilos a negyedik fokig lévő rokonok közötti 
házasságkötés (unokatestvérek között). Nemi kapcsolatok elsőfokú rokonok vagy testvérek 
között vérfertőzéses bűncselekménynek számítanak és ezek büntetőjogi szankciókat vonnak 
maguk után. 
 
Egyes közösségekben a gyerekek kényszerítve vannak a házasságra, a lányt elrabolják 
vagy megvásárolják, vagy a vők fiatalabbak a jogszabályok által előírt megengedett kornál – 
ezek a házasságok törvényellenesek. 
 
A házasság megkötése után, a vallásuknak megfelelően, egyes házaspárok a templomban is 
megkötik a vallásos házasságot. Tudnotok kell, hogy a templomok törvényei tiltják a 
házasság megkötését a templomban, ha nincs meg a törvényes házassági anyakönyvi 
kivonat. A törvény szempontjából, a vallásos házasságkötés nem kötelező, elegendő a 
polgári esküvő.  
Amikor a leendő házastársak megfogadják, hogy házasságot kötnek, eljegyzésnek hívják. 
Néhány vidéki közösségben az eljegyzést a templomban ünneplik, külön az esküvőtől. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 

*    * 
 

Röviden: 
Az intim kapcsolatok nem valósulhatnak meg csak a partnerek beleegyezésével. 
Tilosak az intim kapcsolatok felnőtteknek kiskorúakkal, akik rokonaik, tanáraik, 

orvosaik, gondnokaik, felvigyázóik.  A szexuális agressziók büntetettek. 
Börtönbüntetéssel jár az erőszakolás. A védekezés nélküli szexuális kapcsolat 

következménye lehet egy nem kívánt terhesség és nemi betegségek továbbítása is. A 
13 évnél fiatalabb kiskorúak fokozott védelemben részesülnek az intimitással 

kapcsolatban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. A GYEREK ÉS AZ ISKOLA 

 

 A tanügy 

Mivel nem rendelkezik még fizikai és értelmi érettséggel, a gyerek 
különleges védelmezést és ápolást igényel. Egy gyerek teljes 
mértékben fel kell legyen készülve arra, hogy önállóan megéljen a 
társadalomban és a béke, a méltóság, a szabadság, a tolerancia, az 
egyenlőség és a szolidaritás szellemében kell oktatni őket. 

A felnőttek erőfeszítést tesznek emiatt: otthon (a szülők), az 
iskolában (a tanárok), a társadalomban (különböző projektek és 
programok). 

 Romániában 3,2 millió óvodás és iskolás tanul 20.000 iskolai intézményben. Liceumokban és 
szakiskolákban több mint 850.000 diák van. 

 

 Romániában a kötelező oktatás 11 osztályos: az elemi, a középfokú (gimnaziális) és a líceumi 
oktatás első két éve. Ez ingyenes bármely gyerek számára. A szülőket a törvény kötelezi 
beíratni a gyereket az iskolába. Ők fogják eldönteni az oktatási intézmény fajtáját és 
biztosítani fogják az órákon való részvételt. A gyereknek, aki betöltötte a 14 évet joga van 
kérni a tanítás és a szakmai képzés típusának megváltoztatását, de ezt a Bíróság jóvá kell 
hagyja. 

   

A büntetések 

    Régebb, a gyerekeknek, akik rosszak voltak az iskolában, 
térdelniük kellett törött dióhéjon, a vonalzóval ráütöttek a kezükre, 
beállították őket a sarokba felemelt kezekkel. Jelenleg, az iskolai 
oktatási folyamat során bármely testi büntetés tiltva van. A tanárok és 
az iskola személyzete tisztelettel kell kezelje a gyereket. 

Az iskola vezetősége fegyelmi szankciót szabhat ki azon tanár 
számára, aki agresszív a diákokkal szemben. Ha a tanár testileg 
bántalmazta a gyereket, akkor ez feljelentheti a rendőrségen és 
büntetőjogi eljárás fog indulni ellene testi sértés miatt. 

Ugyanúgy, ha a diák megüt egy tanárt vagy egy másik diákot, büntetést kaphat az iskola 
Szabályzatának sértése miatt, amely a magaviseleti jegy levonásából vagy az oktatásból való 
kizárásból állhat. Ha az áldozat feljelentést nyújt be a rendőrségre, kivizsgálás fog indulni, 
amely büntető ítélettel zárulhat. Ha a gyerek, akár facebook-on is, sértő szavakat ír vagy 
mond egy tanárnak, a gyerek, szüleivel együtt köteles lesz a tanárnak pénzbeli kártérítést 
fizetni. 

                                     



Az erőszak az iskolában 

Az iskolákban és liceumokban az erőszak nem megengedett. Az iskola 
Szabályzatában elő vannak írva az erőszakos cselekedetek, ezek 
következményei és egy bizonyos eljárás, amely szerint a tanároknak 
cselekedniük kell, értesíteniük kell a rendőrséget, az igazgatót, a 
fegyelmi bizottságot és az érintettek szüleit. 

 

Le kell küzdeni az oktatási intézmény keretén belül történő erőszakos cselekedeteket (vagyis 
az iskola teljes körzete, beleértve a osztálytermeket, a tanárit, a folyosókat, a sport pályát, az 
iskolához tartozó más helyiségeket, az iskolaudvart) valamint az oktatási intézmény 
közelében lévő helyeken történő erőszakot is (vagyis az intézmény udvarán kívül lévő terület, 
az útvonalakon, a bejárat körzete, az iskolát körülvevő zöldövezet, más nyilvános helyek a 
közelben). 

 

     Bullying 

A „bully” szó angolul verekedőst jelent, huligánt. A bullying kifejezés 
azokat a cselekményeket nevezi meg, amelyek által egy személy meg 
van félemlítve, sőt, terrorizálva. Verbális, pszichikai és fizikai 
agressziónak van kitéve egy diák, gonoszkodás célpontjává válva, 
mint például akkor, amikor ki van gúnyolva (olyan szavakkal való 
megnevezés, mint például „kövér”, „ringyó”, „kényes”), ócsárolva van 

vagy ragadványnevet adnak neki („pánkó”, „béka”), ki van zárva a baráti körökből, úgy 
beszélnek róla mintha nem lenne jelen, lökdösve van. Általában, a támadó nagynak akarja 
adni magát, híres akar lenni és szándékosan megismétli a fent leírt tetteket ugyanaz a 
személy ellen. Az áldozat félőssé válik, szomorúvá és elszigetelődik, ha nem tud cselekedni; 
nem kell engedje, hogy megfélemlítsék, kell jelezze a tanárnak vagy egy szülőnek, vagy épp 
magánindítványt nyújtson be a rendőrségre.  

Újabban, az agresszió telefonon vagy interneten keresztül is megeshet. Ezek a kanálisok, 
amelyek arra vannak használva, hogy az áldozatnak vagy más személynek, de az áldozattal 
kapcsolatosan, rosszaságokkal tele üzeneteket küldjenek, vagy zavaró képeket töltsenek fel 
az internetre vagy akár weboldalak vannak létrehozva, amelyekre ezek fel vannak töltve – 
cyberbullying. A szavak virtuálisak, de sajnos a következmények valósak. Azért a legjobb nem 
válaszolni az illető üzenetekre, a weboldalakat fel kell jelenteni, és a személyeket blokkolni, 
telefonon is. Egy Bírótól kérni lehet, hogy kötelezze a tettest a képek eltávolítására és/vagy 
arra, hogy a tettes egy bizonyos pénzösszeget fizessen az okozott károkért – ha a tettes 
kiskorú, a pénzt nyilvánvalóan a szülei fogják kifizetni. 

 

 A diákok jogai és kötelességei 

A diákok jogai és kötelességei az Oktatási Törvényben és az Iskola 
Szabályzatában vannak előírva. 



A diákok jogai közül megemlítjük: 

• Az imázs és a méltóság tiszteletben tartásához való jog 

• Ösztöndíjhoz és 50%-os árleszállításhoz való jog közlekedés terén, 
helybéli tömegközlekedés, földfeletti, tengerészeti, földalatti, valamint az autóval, 
vonattal és hajóval való közlekedés terén 

• Objektív és korrekt felméréshez való jog: ha a diák egy olyan jegyet 
kapott, amely nem helyes, joga van kérni ennek igazolását a tanár által, ha a vizsga 
szóbeli volt és az igazgatótól kérheti az írott dolgozat újraértékelését egy bizottság 
által, amely két olyan tanárból áll, akik más osztályt tanítanak – a fellebbezés akkor 
van elfogadva, ha a jegykülönbség legalább egy pont. 

• Joguk van vallásórákra járni, ezt kérvényezni kell (ha a diák kiskorú a 
szülő által, ha nagykorú, személyesen) 

• Társuláshoz való jog, tudományos, kulturális, művészi, sport vagy polgári 
körökbe és egyesületekbe, összejövetelhez való jog, de a napi órarend keretén kívül, 
joguk van szerkeszteni és terjeszteni saját iskolai folyóiratokat/kiadványokat 

A diákok kötelességei közül megemlítjük: 

• járjanak órákra és ne hagyják el az iskolát, amíg le nem járnak az órák 

• legyen civilizált viselkedésük és decens öltözetük az iskolában és, 
egyaránt az iskolán kívül is; ne sértsék meg és ne diszkriminálják a diákokat és a 
tanárokat; ne idézzenek elő, ne uszítsanak és ne vegyenek részt erőszakos 
cselekményeken az intézmény keretén belül, sem ezen kívül 

• ne semmisítsék meg az iskolai okiratokat vagy ne rongálják meg az 
iskolában vagy a líceumban lévő javakat 

• ne fogyasszanak vagy ne áruljanak, az iskolában vagy ezen kívül 
drogokat, alkoholos italokat, cigarettát és ne vegyenek részt szerencsejátékokon 

• ne hozzanak az iskolába fegyvereket, öngyújtókat, könnyfakasztó és 
bénitó sprayeket, pornográfiai anyagokat 

• ne használják a mobil telefont órák, vizsgák és versenyek közben 

• ne rögzítsék az oktatási aktivitást 

JEGYEZZÉTEK MEG: A diákok büntetve lehetnek nem megfelelő viselkedés miatt az 
iskola keretén belül és ezen kívül . 



A büntetések, amelyeket alkalmazni lehet e kötelességek megszegése miatt a következők:                                                                                                               
●  a. megjegyzés 
● b. figyelmeztetés 
● c. írott figyelmeztetés és a magaviseleti jegy levonása 
● d. az ösztöndíj / líceumi pénz / szakmai ösztöndíj ideiglenes visszavonása és a magaviseleti 

jegy levonása 
● e. az órákról való eltávolítás 3-5 napra és a magaviseleti jegy levonása 
● f. fegyelmi áthelyezés egy párhuzamos osztályba, ugyanabból az oktatási intézményből vagy 

egy másik oktatási intézménybe és a magaviseleti jegy levonása 
● g. előzetes értesítés a kiutasításról és a magaviseleti jegy levonása (ez a büntetés nem 

alkalmazandó a kötelező oktatáson levő diákoknak) 
● h. kiutasítás újrairatkozási joggal (ugyanabba az intézménybe következő évben vagy más 

intézménybe) vagy újrairatkozási jog nélkül (egy bizonyos ideig bármelyik iskolai 
intézménybe) 
 
A büntetést, amelyet a diákra kiszabtak, megtámadhatja a szülő vagy a nagykorú diák, 5 
napon belül az iskola igazgatótanácsánál (minden oktatási intézményből való kiutasítás 
esetén a Nemzeti Oktatási Minisztériumnál), és utána a Törvényszéken. 
A bíró el fogja dönteni, ha a büntetés helyesen volt-e alkalmazva, különben teljes mértékben 
érvénytelenítheti vagy helyettesítheti egy enyhébb büntetéssel. 

    
FIGYELEM: A diák, aki nincs megelégedve a tanártól kapott jeggyel, nem támadhatja meg az 
igazságszolgáltatás útján. 
                                                                                                                                                                    
 
 

Igazolatlan hiányzások          
Az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket, a gyámokat vagy a 
törvényes fenntartókat, ha a diáknak több mint tíz igazolatlan 
hiányzása van.  
A líceum felső fokozatán levő diákok és a posztliceális 
tanulmányokat folytató diákok, akik igazolatlanul hiányoznak 
legalább 40 órát az órák összegéből vagy legkevesebb 30%-ot az 

órák összegéből egyetlen tantárgyból, összesen egy iskolai évben, kiutasítással lesznek 
büntetve, de joguk lesz a következő évben, ugyanabba a tanintézménybe és ugyanabba a 
tanulmányi évbe újra beiratkozni. 

 
Azok a diákok, akik igazolatlanul hiányoznak 20 órát különböző tantárgyakról vagy 15%-ot az 
órák összegéből egy tantárgyból, egy iskolai évben összesen, előzetes értesítést kapnak a 
kiutasításról. 
 
A középfokú oktatáson levő diákoknak minden tíz igazolatlan hiányzásnál az órák összegéből 
egy félévben vagy 10%-os hiányzásnál az órák összegéből egy félévben, egy-egy ponttal 
csökkentve lesz a magaviseleti jegyük. 
 

 

 



JEGYEZZÉTEK MEG: Azok a diákok, akiknek a magaviseleti jegye kisebb, mint 9,00 az 
előző iskolai évben, nem lesznek elfogadva katonai, felekezeti és pedagógiai profilú 
tanintézményekben. 

 

 
 

Integritás az oktatásban 
        
A törvények és a szabályzatok betartása mindegyik diák 
kötelessége. Ez biztosítja a rendet a tanintézményekben és egy 
megfelelő helyet a tudás elsajátítására a jövőbeli felnőtt 
formálásában. Néha a diákok olyan jegyeket szeretnének kapni 

amilyeneket nem érdemelnek meg. Ezt bátorítják az osztálytársaik vagy a nagyobb diákok, a 
szülők vagy maguk a tanárok.                                                                                                                               
Sok módszer van ahhoz, hogy nem megérdemelt jegyeket lehessen kapni. Egyes diákok 
másolnak rögtönzéseken a tankönyvekből,  cédulákról vagy modern kommunikációs 
módszerek használatával csalnak – akik ezt teszik, azoknak levonhatják a magaviseleti 
jegyüket és /vagy kiküldhetik őket a vizsgáról. Másoknak az osztálytársaik megsúgják a 
választ – a súgó is, és az is, akinek súg, meg lesznek büntetve. Egyes diákok kijavítják a 
jegyet a naplóból, igazolják a hiányzásaikat hamisított orvosi igazolással vagy hamisított 
diplomákat használnak, amikor beiratkoznak az egyetemre vagy amikor egy állásért 
jelentkeznek – ez bűncselekmény, hivatalos okiratok hamisítása. Más diákok magánórákat 
vesznek azoktól a tanároktól, akik az iskolában tanítják őket és ez által az iskolában kapott 
rögtönzések olyan feladatokat is tartalmaznak, amelyek már magánórán meg voltak oldva – 
ez nem helyes a többi osztálytárssal szemben, akik hátrányos helyzetben vannak, ennél több, 
a tanár, aki pénzt fogad el azért az aktivitásért, amelyet az osztályban kellene elvégezzen, 
áthágja a szakmai szabályokat.   

 
  Érdekes módon, a csalás vagy a lopás módszere az ismeretekkel kapcsolatosan nem csak a 
gyerekeknél fordul elő, hanem a fiataloknál és a felnőtteknél is, akik folytatják a 
tanulmányaikat. Az egyetemi hallgatók, akik elvégzik az egyetemet, egy licensz dolgozatot 
kell írjanak, azok, akik a mesteri tanulmányokat végzik el disszertáció dolgozatot kell 
alkossanak, és akik a doktori tanulmányaikat fejezik be egy doktori tézist kell írjanak. Ezek a 
dolgozatok egy bizonyos bibliográfiának kell megfeleljenek, legyenek megnevezve az idézett 
dolgozatok az idézés szabályainak megfelelően és tartalmazzanak egy tartalmas eredeti 
alkotórészt. Sajnos, sok ilyen plagizált dolgozatot találtak, amelyek a szövegek másolása által 
voltak összeállítva vagy csak más szerzők ötleteit felhasználva, anélkül, hogy idézve 
legyenek.           
  

  TUDTÁTOK, HOGY..?! A plagizálás a lopásnak egy fajtája – intellektuális lopás. Ha az 
alkotás igazi szerzője magánindítványt nyújt be a tett tudomására jutásától maximum 3 
hónapon belül, a plagizálót el lehet ítélni. Továbbá, a plagizálás az egyetemi etikai szabályok 
áthágását jelenti, amely a nem megérdemelt módon szerzett cím kötelező visszavonásával 
jár. (például, a egyetemi diploma, a mesterin szerzett cím vagy a doktori cím). 
 

    . 



                                                                                                                                                                                                                               
A legsúlyosabb módszer, amely által egy más jegyet lehet kapni, mint a megérdemelt, a tanár 
megvesztegetése a diák vagy ennek a szülei által. A diák nem tanul egyáltalán vagy 
elégtelenül tanul és bizonyos hasznokat ígérve a tanárnak próbálja biztosítani sikerét. 

 
KORRUPCIÓ: Amikor egy tanár pénzt, termékeket vagy más hasznot, beleértve szexuális 
előnyöket kér azért, hogy egy bizonyos jegyet adjon egy diáknak, ő bűncselekményt követ el, 
megvesztegetés elfogadását, attól függetlenül, hogy megkapja vagy nem azt, amit kért. 
Amikor egy diák vagy egy szülő ígér vagy ajánl hasonló hasznokat a tanárnak, attól 
függetlenül, hogy a diák vizsgáztatása előtt vagy után történik, bűncselekmény követ el, 
megvesztegetést.  
 
Ez nincs megengedve a mi jogszabályaink által: amíg a tanár fizetve van az állami 
költségvetésből a megtett munkájáért, nincs megengedve, hogy a jövedelmét ilyen módon 
kiegészítse vagy bármilyen más fizetséget kapjon azoktól, akiket tanít.  

 
  AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS DÖNTÖTT: 2008-ban kitört az első és a legnagyobb botrány 
az érettségi történelmében: egy líceumban az ország északi részéről, letartóztatták az 
igazgatónőt, aki pénzt gyűjtött össze a diákoktól, azt ígérve, hogy közbe fog járni a felügyelő 
bizottság tagjainál, utána pedig oda adta a tanároknak a tételeket, hogy oldják meg őket és 
szétosztotta a diákoknak az osztályokban. A per 2014-ben ért véget: a táblabíróság 142 
személyt ítélt el megvesztegetés és megvesztegetés elfogadása miatt, közülük 43 tanár, a 
többi pedig diák volt. Két tanár börtönbüntetésre volt ítélve végrehajtással, a többieknek pedig 
felfüggesztették a büntetésüket. Mindnyájuknak van bűnügyi nyilvántartójuk; a tanárok egy 
része ki volt rúgva, a többiek elmentek önként; a diákok pedig, ha valaha még meg fogják 
kapni a diplomájukat, nem fognak tudni soha olyan területen dolgozni, mint rendőrség, 
igazságszolgáltatás, katonaság, különleges szolgálatok, akkor sem ha rehabilitálva lesznek 
és a büntetés ki lesz törölve a nyilvántartásból. A 2008-ban kitört botrány nyomában vezették 
be a videó kamerákat a termekbe ahol az érettségi folyik. 
 
  
 

 
 Fogyatékosságok  
 
 Egyes oktatási intézményekben bizonyos fizikai vagy mentális 
hiányosságokat szenvedő gyerekek tanulnak: egyesek szemüveget 
viselnek vagy vakok, mások selypítve (sziszegve) beszélnek vagy 
némák; egyesek tolószékben vannak vagy hiányzik egy kezük, 
mások balkezesek; egyesek cukorbetegek, mások Down kórosok. 
 

Egyes gyerekek ezekkel a problémákkal születtek, mások balesetek nyomán kapták őket. 
Egyes hiányosságok láthatóak, mások pedig nem. Nem kell kikacagni ezeket a gyerekeket, 
sem áldozatokká váltani őket: lehet egyesek leküzdötték a tragédiát, mások pedig lehet 
naponta szenvednek.  

 
A gyerekek mind különlegesek. De egyeseknek különleges szükségleteik vannak. 
Egyeseknek van az osztályban gondozójuk. Mindnyájukat normális gyerekeknek kell nézni és 



segíteni kell nekik ahhoz, hogy a társadalom részévé váljanak és fejlesszék a 
személyiségüket. 

 Tudnotok kell, hogy a nyelvezet, amelyet használunk, árthat vagy segíthet ezeknek a 
gyerekeknek. Olyan szavak használata, mint „szemüveges” vagy „retardált” abszolút nem 
megfelelő. Például, egyes személyeknek vannak bizonyos korlátozásaik, állandóak vagy 
ideiglenesek, bizonyos aktivitások véghezvitelében. De az osztálytársak és a társadalom nem 
kell ezeket fogyatékosságokká változtassák, vagyis olyan szociális korláttá, amely a gyerek 
elzártságához vezessen: elég az, hogy van egy egészségügyi problémája, nem kell egy 
szociális problémává változtatni. 

 
 
A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem (Non 
diszkrimináció) 
 
Azok a gyerekek, akik szegényes közösségekből származnak vagy 
a szüleik elítéltek, vagy fizikai problémákkal küszködnek, nem kell 

csúfolva vagy kikülönítve legyenek a többiek által. 
 A törvények nem engedélyezik a gyerekek hátrányos megkülönböztetését / diszkriminálását 
sem a tanárok (amikor felvételiről van szó, beiratkozásról, felmérésről, vizsgázásról az 
iskolában), sem más gyerekek által. Ez azt jelenti, hogy nem lehet őket kedvező vagy 
kevésbé kedvező helyzetbe helyezni, különbséget tenni vagy kiközösíteni faj, 
állampolgárság, nemzetiség, vallás, szociális hovatartozás miatt, valamint meggyőződés, 
kor, nem vagy szexuális irányultság miatt. 

 
TERMINÓLÓGIA: SOVINIZMUS A sovinizmus egy nemzetiség hitét jelenti, miszerint 
felsőbbrendűje másnak (például a németek, akiknek a második világháború idején az volt a 
benyomásuk, hogy felsőbbrendű fajt jelképeznek, a régi ariánusok utódainak vélve magukat). 
XENOFÓBIA: idegenek iránt érzett félelmet jelent. ISZLÁMOFÓBIA: negatív elfogultságot 
fejez ki vagy félelmet az iszlám hívőivel szemben. RASSZIZMUS: azt a hitet fejezi ki, amely 
szerint az emberek nem egyenlőek a bőrük színe szerint (például a faji megkülönböztetés Dél 
Afrikában vagy a Ku Klux Klán Amerikában). ANTISZEMITIZMUS: zsidók elleni ellenséges 
attitűd. HOMOFÓBIA: ellenséges és diszkrimináló viselkedést jelent, heteroszexuális 
irányultságtól eltérő szexuális irányultság alapján. SZEXIZMUS: azt a hitet jelenti, amely 
szerint egyik nem felsőbbrendű a másiknál, általában a férfi a nőnél. 
 
Az összes gyereknek esélyegyenlősége van. Ez nem azt jelenti, hogy az egészen egyformán 
kell legyenek kezelve, hanem mindenik szükséglete szerint, hisz mindeniknek saját fizikai és 
intellektuális képessége van. 

 
TUDTÁTOK, HOGY...?! Amikor a gyerek diszkriminálva van, ő a jogai visszaállítása 
érdekében egy ebben specializált intézményhez fordulhat. Az Országos Tanács a 
Diszkrimináció Leküzdésére, amelynek a fő célja az összes diszkriminációs forma 
megelőzése, büntetése és kiirtása. Valamint, pénzbeli kártérítés miatt a Bírósághoz fordulhat. 
 
 

 
 



Kisebbségek  
 
Több típusú kisebbség létezik: nemzeti, etnikai, vallási, nyelvi, 
szexuális stb. Tudnotok kell, hogy a jogaik törvény által elismertek 
és védve vannak különböző civilszervezetek által (NGO).  
 
 

Romániában 19 nemzeti kisebbség él erőteljes közösségek formájában: albánok, örmények, 
bolgárok, kroátok, görögök, zsidók, németek, olaszok, magyarok, lengyelek, romák, orosz 
lipovánok, szerbek, szlovákok és csehek, tatárok, törökök, ukránok, macedónok, ruszinok. 
Még élnek velük csángók és kínaiak. Ők mind Romániában tartózkodnak, de más országok 
állampolgárai. 
 
A szexuális kisebbségek jogai az LMBT (LGBT) által vannak elősegítve és védve– 
leszbikusok, gayek, biszexuálisok és transz neműek. 2005-től kezdve egy fesztivált 
szerveznek Bukarestben, GayFest, amelyen belül megrendezik a Sokszínűség Parádéját és 
egy másik fesztivál Kolozsváron zajlik. A szivárvány zászló ennek a közösségnek a 
szimbóluma. 
 
 

Az intézményesített gyerekek 
 
Az intézményesített gyerekeknek különleges szükségleteik 
vannak. Ezért, nekik különleges jogaik is vannak: joguk van 
ahhoz, hogy a határozat amely által egy állami intézménybe 
vannak elhelyezve, valamint az eljárás, az intézkedések és a 
körülmények tiszteletben tartsák az Egyezmény alapelveit; joguk 
van az azonosságukhoz, egyenlő esélyekhez és az etnikai, 

vallásos, kulturális, szociális és nyelvi származásuk tiszteletben tartásához; joguk van a 
testvéreikkel együtt lakni és tartani a kapcsolatot rendszeresen a családjukkal és más 
számukra fontos személyekkel; joguk van minőségi orvosi ellátáshoz; joguk van hozzáférni 
bármilyen típusú nevelési és szakmai kiképzés céljából szervezett aktivitáshoz ugyanolyan 
körülmények között mint a többi gyerekeknek; joguk van, hogy felkészítsék őket arra, hogy 
aktív állampolgárok legyenek játékok, sport, kulturális aktivitások és növekvő felelősségek 
révén; joguk van részt venni az őket illető döntések meghozásában és arra, hogy informálva 
legyenek a jogaikkal kapcsolatosan és azoknak az állami intézményeknek a szabályzatával 
kapcsolatosan, amelyekben laknak, koruknak megfelelő módon; joguk van az emberi 
méltóságuk és a fizikai integritásuk tiszteletben tartásához, különösen emberi, nem 
lealacsonyító megélhetőségi körülményekhez, erőszakmentes neveléshez és 
védelmezéshez a testi büntetésekkel szemben és minden típusú visszaéléssel szemben; 
joguk van magánélethez, beleértve a hozzáférést azokhoz a személyekhez, akikben 
megbíznak és azokhoz a szervezetekhez amelyek bizalmas tanácsadást nyújtanak nekik a 
jogaikkal kapcsolatosan; joguk van az alapvető jogaikat kifejezni egy azonosítható, pártatlan 
és független Bíróság előtt. 
 
 

A menekült gyerekek 
 
Néha, az ország területére olyan gyerekek érkeznek, akik 
szüleikkel együtt el kellett meneküljenek az országukból a faji 
vagy vallásos üldözéstől való félelem miatt vagy háború elől 
menekülnek. Amíg menedékjogot kapnak, adminisztratív fogva 
tartás alá vannak helyezve a családjukkal együtt. Fontos az, hogy 



ha ezek a gyerekek részt vesznek valamilyen oktatáson, ne legyenek diszkriminálva 
semmilyen módon. 
 
TUDTÁTOK, HOGY...?! Létezik különbség menekültek és bevándorlók között. A 
menekültek azok a személyek, akik az üldözés vagy a fegyveres konfliktusok elöl szaladnak 
el, ők más államokba mennek, ahol kérik, hogy védelmezzék őket amíg véget ér a veszély a 
saját országukban. A bevándorlók azok a személyek, akik azt válasszák, hogy más 
országokba menjenek jobb életkörülmények miatt vagy azért, hogy egyesüljenek a 
családjukkal. 
 
 
 

Iskolán kívüli tevékenységekhez való jog 
 
A gyerekeknek joguk van pihenéshez, vakációkhoz, felüdítő, 
művészi, kulturális tevékenységeken részt venni. Javasoltak a 
parkok, játszóterek, színházak, mozik, múzeumok.  Legyetek 
figyelmesek azonban, mert ilyen helyeken néha megjelennek 
kétes felnőttek azért, hogy nézzék a gyerekeket vagy fotózzák 

őket, nem megfelelő beszélgetéseket folytassanak velük vagy elrabolják őket. Rögtön 
hívjátok a rendőrséget, ha úgy tűnik, hogy valaki veszélyben van! 
 
Vannak gyerekek, akik bizonyos sportokat űznek, mint például a boksz, görög római 
birkózás, harcművészet. A sportolók könnyű sebesülése a versenyek vagy az edzések során 
elfogadható, mivelhogy ezek a sportok ilyen kockázatokkal járnak. Amikor viszont a sérülés 
akarattal van okozva, a tettesnek felelnie kell miatta. 
 
Az edzőtermen kívül vagy azokon a helyeken kívül, ahol a versenyek zajlanak, a tanult 
technikákat nem szabad használni, csupán jogos védelem esetében. Jogos védelem 
helyzetében vagytok, amikor önmagatokat véditek vagy más védelmezésére siettek és így a 
támadót bántalmazzátok. A törvény megengedi, de bizonyos feltételeket szab ki ahhoz, hogy 
az aki védi magát ne legyen megbüntetve: a veszély legyen fenyegető, a tett legyen súlyos 
és a védelem legyen arányos a támadás súlyosságával. Tehát, ha valaki tenyérrel van 
megütve és késsel védekezik, nem vélhető, hogy jogos védelem helyzetében van. 
 
A jogos védelem egy, a bosszú más dolog. Ha az egyik osztálytársad káromkodik és te 
ugyanúgy válaszolsz, vagy ha egyik osztálytársad megütött a tegnap és te követted ma és 
megütötted, a törvény nem véd, hanem mindketten áthágtátok a törvényt. A bíró téged 
súlyosabban megbüntethet, mert ahelyett, hogy a hatóságokhoz fordultál volna, úgy tettél, 
mint azokban az időkben, amikor a talion törvényt alkalmazták „szemet szemért, fogat 
fogért.” 
 
JEGYEZZÉTEK MEG: Senki nem szolgáltathat magának egyedül igazságot. A bosszú nem 
tekinthető jogos védelemnek. 
 
 
 
 
 

Röviden: 
A kötelező oktatás 11 osztályos 

A tanár – diák, diák-tanár, diák-diák agresszió tilos 
A bullying elfogadhatatlan 

A plagizálás és a korrupció börtönnel büntetendő 
A jogos védelem megszabadít a büntetéstől, de a bosszú, nem 



IX. A GYEREK, A KŐZLEKEDÉS ÉS AZ UTAZÁS 
 
 

A közlekedési szabályok törvénykönyve 
 
A gyereknek joga van utazni. A használt szállítóeszköztől 
függően, van pár szabály, amelyet be kell tartanod ahhoz, hogy 
biztonságban utazzál. Egyes szabályok a magatartásunkat 
irányítják a közlekedési eszköz helyes használatára, más 

szabályok pedig tilalmakat tartalmaznak, amelyek áthágása büntetést vonhat maga után.  
 
A közúton való közlekedés a „Közlekedési szabályok törvénykönyvében” van szabályozva. 
Ez sok szabályt tartalmaz: egyesek a gyalogjárókat illetik, mások pedig a jármű vagy 
gépjármű vezetőket. A közlekedésben résztvevők tiszteletben kell tartsák, sorrendben: a) a 
rendőr jelzéseit, indikációit és rendelkezéseit. b) a különleges fény vagy hang figyelmeztető 
jelzéseket, amelyek a rendőr kocsiktól, tűzoltó kocsiktól, a mentőkocsiktól, a különleges 
szolgálatok által használt kocsiktól vagy az ügyészek által hasznát kocsiktól származnak; c) 
az ideiglenes jelzéseket, amelyek megváltoztatják a közlekedés normális rendszerét; d) a 
fény vagy hangjeleket; e) az út jelzőtáblákat; f) az útjelzéseket; g) a közlekedési szabályokat. 
 
Az összes szabály azért van előállítva, hogy megvédjen minket és a többi résztvevőt a 
közlekedésben. A szabályok áthágása, súlyosság szerint, közlekedési rendőr által szabott 
pénzbüntetést vagy bíró által szabott büntető szankciót vonz maga után. 
 
SZABÁLYSÉRTÉS: 14 éves kortól a kiskorúak szabálysértés miatt büntethetők: 
figyelmeztetéssel vagy pénzbüntetéssel, amely felére van csökkentve annak, amelyet a 
felnőttek kaphatnak. 16 éves kortól közérdekű tevékenység végzésére kötelezhetők. 
 

 
 

A gyalogosok közlekedése 
 
A gyalogosok a járdán kell járjanak. Ha nem létezik járda, akkor az út bal 
oldalán, minél közelebb a széléhez. Az úton átkelni megjelölt helyen kell; 
ha van jelzőlámpa, csak akkor lehet átkelni, amikor ez zöldet mutat, nem 
pislogó zöldet vagy pirosat; ha nincs jelzés, az utcasarkon kell átkelni, 
kizárólag miután megbizonyosodtatok róla, hogy nincs semmilyen 
veszély. Nem lehet átkelni az úton a tömegközlekedési megállókban 
állomásozó járművek előtt vagy a hátuk mögött. A gyalogjáróknak tilós 
átkelni a vasúton, amikor a sorompó rudak le vannak engedve, vagy 
amikor a fény vagy hangjelzés tiltja az átkelést. Úgyszintén, tilos a 
megfelelő módon kijelölt bicikliúton közlekedniük. A gyalogosok, akik éjjel 
közlekednek az úttesten, fluoreszkáló – fényvisszaverő kiegészítőket kell 

viseljenek a ruhájukon vagy egy fényforrást KELL hordjanak magukkal, amely mindkét 
irányból látható kell legyen. Tilos az autópályán közlekedniük. 
 
JEGYEZZÉTEK MEG: Amikor korcsolyázol vagy kerekekkel ellátott eszközöket használsz 
(mint például a roller vagy a Segway fuvaroztató), be kell tartanod az összes szabályt, amely 
a gyalogosoknak alkalmazandó. Ugyanúgy kell cselekedjenek azok a személyek is, akik 
különleges tolókocsit vezetnek és akik olyan járműveket vezetnek, amelyek kizárólag kézzel 
való húzásra vagy tolásra vannak szánva. 
 
 
 
 



 
A biciklivel való közlekedés 
 
14 éves kortól kezdve közlekedhettek biciklivel nyilvános helyeken, 
de kizárólag az erre a célra  kialakított sávon vagy pályán. Ha nincs 
ilyen, akkor közlekedhettek az útpadkán a menet irányába, de csak 
akkor, ha a közlekedés veszély nélkül történhet. Amikor közúton 
közlekedtek ajánlott, hogy legyen bukósisakotok. Ha többen 

bicikliztek együtt, egyetlen sorban kell közlekedjetek. Kötelesek vagytok mindkét lábatokat a 
pedálokon tartani és legalább egyik kezeteket minding a kormányon kell tartsátok. Éjszaka 
nem hagyhatjátok a biciklit az úttesten. 
 
Tilos biciklivel közlekedni a járdán vagy alkoholos italok vagy kábítószer hatása alatt. Nem 
szabad fogódzzatok egy menet közben levő járműbe, vagy egy másik személyt vigyetek a 
biciklin, ha ezen nincs megfelelő felszerelés erre az esetre. Ha át kell keljetek az úttesten a 
gyalogosoknak szánt átjárón, tilos a biciklin közlekedve tegyétek ezt. Éjszaka fluoreszkáló – 
fényvisszaverő kiegészítőket kell viseljetek a ruhátokon  . Tilos egy kereken közlekedni. 
 
 
 

A robogóval vagy ATV-vel való közlekedés 
 
Robogó vagy ATV vezetéséhez a közutakon jogosítvány 
szükséges. Ezt 16 éves kortól elkezdve lehet megkapni. 
 
A robogó egy moped, vagyis egy motoros jármű, két vagy három 
kerékkel, amelynek szerkesztése által a maximális sebessége 25-
45 km/h között van, szikra révén való gyújtással működő motorral 

van ellátva, amelynek kapacitása nem haladja meg az 50 köbcentit, vagy egy másik belső 
égésű vagy elektromos motorja van, amelynek a maximális folyamatos névleges 
teljesítménye nem haladja meg a 4 kW-t, és a jármű súlya nem haladja meg a 350 kg-t. A 
könnyű négykerekű a könnyű robogóval van asszimilálva. 
 
A robogót be kell jelenteni a Polgármesteri hivatalon, ahonnan a számtáblákat kapjátok. 
Közlekedni lehet vele a biciklisávon helységen belül, de nem az autópályán. A vezető és a 
szállított személy kötelező módon jóváhagyott védősisakot kell hordjon. A fényeket be kell 
kapcsolni közlekedés közben. Helyiségen kívül az engedélyezett maximális sebesség 45 
km/h. 
 
ATV esetén az engedélyezett maximális sebesség helyiségen belül 50 km/h, helyiségen kívül 
90 km/h autópályán, 80 km/h expressz vagy nemzeti európai (E) utakon és 70 km/h a többi 
út kategórián. 
 

Járművel való közlekedés 
 
Járművekkel közlekedni közutakon akkor lehet, ha a Rendőrség 
által szervezett vizsgán megkaptátok a jogosítványt. Gépjárműhöz 
és motorbiciklihez a jogosítványt 18 éves kortól lehet megszerezni. 
 

A maximális sebesség, amivel gépjárművet lehet vezetni helyiségben 50 km/h. Helyiségen 
kívül 130 km/h autópályán, 100 km/h európai utakon és 90 km/h a többi úton. 
 
A személygépkocsiban a 135 cm-t meg nem haladó gyerekeket csak akkor lehet szállítani, 
ha van olyan berendezés, amely segítségével a gyereket biztonságosan lehet rögzíteni lehet 
a székben. Ezt a magasságot meghaladó felnőtt utasok biztonsági övet kell hordjanak. A 



három éves kort meghaladó gyerekeket, akik maximum 150 cm magasak, szállítani lehet 
olyan járművekben is, amelyekben nincs biztonsági felszerelés, de csak ha a szállítás teljes 
idején más helyet foglalnak el mint az első ülések. Az első ülésen levő utas nem szállíthat az 
ölében állatokat. Az összes utas biztonsági övet kell hordjon. 
 
TARTSÁTOK ÉSZBE: Ha tanúi vagytok egy közlekedési balesetnek, amely sérültekkel járt, 
a törvény által kötelezve vagytok ezt a rendőrségnek és az 112 sürgősségi számon jelenteni. 
Nem szabad módosítani a helyszínt vagy eltörölni a baleset nyomait. Ha személyesen részt 
vettetek a balesetben, nem szabad elhagynotok a baleset helyszínét, hisz bűncselekményt 
követtek el. 
 
 

Taxival való utazás 
 
Csak azokba a kocsikba szálljatok be, amelyek ismert cégekhez 
tartoznak és kerüljétek az olyan autóvezetőket, akik gyanúsan 
néznek ki. Amikor egyedül van, az ügyfél, főleg ha egy lányról van 
szó, jobb oldalt a hátsó ülésen fog ülni. Az utas, aki az autóvezető 
jobbján ül, biztonsági övet kell hordjon az útvonal hosszától 
függetlenül. 

 
Az ügyfél – autóvezető kapcsolat korrekt kell legyen: a taxi vezető nem utasíthatja vissza a 
szállítást azért, mert az útvonal túl rövid és nem szabad az ügyfelet a megszokottnál 
különböző útvonalon vinnie azért, hogy több pénzbe kerüljön a járat, az utas pedig nem 
hagyhatja el az autót anélkül, hogy fizessen. Ne felejtsetek el kérni kasszajegyet (nyugtát), 
amikor fizettek – így megakadályozzátok az adócsalást, tudjátok pontosan mennyit kell 
fizessetek és megvannak az autóvezető és a kocsi adatai, ha véletlenül ott felejtettek valamit 
vagy feljelentést akartok tenni. Ha nem kaptok kasszajegyet, nem vagytok kötelesek fizetni 
és feljelenthetitek a taxi vezetőt a cégnél, amelynek dolgozik. 
 

A metróval való utazás 
 
Bukarestben ez a földalatti közlekedési módszer gyors 
közlekedést tesz lehetővé. A jegyeket a megállókban található 
menetjegypénztárakból lehet vásárolni. Miután a vonat a 
megállóba érkezik, az utasoknak, akik szállnak le elsőbbségük 

van azokkal szemben, akik felszállnak. Az utasok, akik babakocsit szállítanak, vagy akik 
tolószékben vannak, kötelezően az első ajtón szállnak fel, a vonat menetiránya szerint. 
 
Tilos az utasok felszállása és leszállása a vonatra/vonatról miután elhangzott az ajtók 
zárására vonatkozó figyelmeztetés. A vonat menete közben tilós az ajtóknak támaszkodni. 
Nem javasolt az utasok tartózkodása a zárt átjárok közelében. Tilos a riasztó elindítása ok 
nélkül. Ha egy gyanús, feltűnő vagy elhagyott tárgyat vesznek észre, az utasokat arra kérik, 
hogy sürgősen riasszák a Metrorex személyzetét vagy bármely rendőrt vagy őrt, 
távolodjanak el és ne érintsék el az illető tárgyat. 
 

A vonattal való utazás 
 
A vonattal való utazás közben, az utasoknál kell legyen egy 
érvényes utazási igazolvány. 10 éves korig a gyerekek 
árleszállítást élveznek, ugyanúgy a diákok és az egyetemisták is, 
ha fel tudják mutatni az évi bélyegzővel ellátott érvényes 
igazolványukat . 

 
A vonaton a dohányzás szigorúan tilos. Hasonlóképpen, szigorúan tilos: az utasok 



felszállása vagy leszállása a vonatra/ vonatról a vonat indulása után, az ajtókhoz való 
támaszkodás, a zárt átjárók közelében való tartózkodás, valamint az ajtók kinyitása menet 
közben. Miután a vonat a megállóba érkezik, az utasoknak, akik szállnak le elsőbbségük van 
azokkal szemben, akik felszállnak. Ha a vonat ajtói automatikusan működnek, a vagonok 
közöttiek valamint a leszállásra / felszállásra valók, a vezérlő gombot kell megnyomni. 
 
Az utasok a csomagokat az ezeknek berendezett helyen raktározzák, nem a folyosón. 
Mindenik utasnak rendelkezésére áll a csomagjai számára az ülőhelye fölött található tér 
vagy egy egyenértékű illetve méretű  hely a csomagoknak szánt fülkében. 
 
Az utazás közben, az utasoknak tilos megerőltetni az ablakokat nyitó vagy biztosító 
rendszereket, az elektromos panel kezelése vagy a kézifék behúzása. Az utazás közben a 
szemetet az ennek előkészített dobozokba dobjuk. Tilos bármilyen tárgy kihajítása az 
ablakon vagy a vagon ajtaján. A vonaton található mosdóban a víz nem iható. 
 
A csökkent mobilitású személyek szállításához biztosítani lehet megfelelő szolgáltatásokat a 
vonatra való felszálláshoz, a leszálláshoz valamint a vonaton, az állomásokon és az 
ilyenfajta közlekedésnek nyitott vonatokon. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét minimum 
48 órával az utazás előtt kérni kell, a standard űrlap segítségével, amely nyomtatott 
formátumban megtalálható minden állomáson, utazási irodában és digitális formátumban a 
www.cfrcalatori.ro weboldalon. 
 
Összehajtható biciklit csak a csomagoknak előkészített helyen lehet tartani a vonaton, a 
lefoglalt hely feletti részlegben vagy a folyosón azzal a feltétellel, hogy ne zavarjuk a többi 
utast, és nem összehajtható biciklit csak a speciálisan berendezett vagonokban tarthatunk. 
 
A vonaton található vészjelző beindítása nyomós ok nélkül tilos és szabálysértést jelent. Tilos 
az utazó vagonokban található felszerelések roncsolása vagy rongálása. Tilos a kéregetés  
és a szerencsejátékok játszása. 
 
DÍJMENTESEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁM: az Utas Telefonja 0.800.88.44.44. Ezen a 
számon lehet információt kérni az esetleges különleges problémákkal kapcsolatosan, 
amelyekkel az utasok utazás közben találkoznak. 
AZ IFORMÁCIÓK a vonatok járatáról vagy a tarifákról a www.cfrcalatori.ro weboldalon 
találhatók vagy az információs irodákban a vonatállomásokon vagy az utazási irodákban. 
 
 

 
A busszal, trolival vagy villamossal való utazás 
  
 Mindenik helyi tanács kiszabja a tömegközlekedési 
szállítóeszközök használatának a szabályait és a szabálysértéssel 
járó büntetéseket, amelyek a szállító weboldalán megtalálhatók. 
 

Szokás szerint, Romániában az utasok felszállása a hátsó ajtón történik, a leszállás pedig a 
középső vagy az első ajtón. Elsőbbségük van azoknak az utasoknak, akik leszállnak. 
 
Győződjetek meg arról, hogy rögtön ahogy felszálltatok a szállítóeszközre jegyet 
lyukasztottatok vagy érvényesítettétek az utazási kártyát vagy, hogy a bérlet érvényes az 
illető útvonalra. Nem jelent kifogást, ha abban az órában, amikor utaztok a jegypénztár zárva 
volt. Az utazási igazolvány vagy a bérlet nem kölcsönözhető másoknak! A lyukasztott jeggyel 
vagy az érvényesített utazási kártyával csak a vonal végéig utazhattok, nem pedig vissza is. 
Egyes városokban a gyerekek 5 éves korig, másokban a 7 éves korig nem kell jegyet 
vegyenek. A diákok és az egyetemisták egyes helyiségekben árleszállítást élveznek, máshol 
pedig ingyenes bérletet. Egyes szállítok az utasok rendelkezésére bocsátanak egy rövid 
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számot, amely segítségével sms-en keresztül lehet kifizetni egy jegy vagy a bérlet árát. 
 
BÉRLET SMS ÁLTAL Bukarestben egy sms küldése által a 7456 számra, amely az Orange, 
Vodafone, Cosmote és RDS&RCS hálózatokban érvényes, ki lehet fizetni egy napra 
érvényes bérlet árát, amely a városi útvonalakon érvényes. 
 
 Emlékezzetek az udvariasság szabályaira: a helyet átadjuk a beteg személyeknek, a terhes 
nőknek vagy a gyerekes anyáknak, az öregeknek. Visszatartjuk magunkat a kellemetlen 
megjegyzéshozástól, nem emeljük föl a hangunkat, amikor másokkal beszélgetünk, 
próbálunk nem válaszolni a telefonra vagy csak akkor beszélünk, ha valami sürgősről van 
szó, lehalkított hangon, nem hallgatunk zenét fülhallgatókkal, olyan hangerősséggel, amely 
másokat zavarhat. 
 
Általában, tilos az állatok szállítása, kivéve a pórázon levő kutyákat és a pici állatokat, 
amelyeket ölben fogunk, de ezt előre ellenőrizni kell. Nem kérhetitek, az autóvezetőtől az 
ajtók kinyitását a megállók között vagy a jelzőlámpánál. Tilos a lépcsőkön utazni, dohányozni 
vagy alkoholos italokat fogyasztani. 
 
Ha jön az ellenőr, jogotok van kérni, hogy először mutassa fel az igazolványát. Tilos őt 
sértegetni vagy megütni. Ti kötelesek vagytok felmutatni az igazolványt vagy az utazási 
kártyát, vagy a bérletet, valamint egy személyazonossági igazolványt, ha kérik. 
 
JEGYEZZÉTEK MEG Az ellenőrnek nem áll jogában  titeket a szállítóeszköz belsejében 
feltartóztatni, hogy erővel leszállítson a szállítóeszközről, az irodájához vezessen a ti 
beleegyezésetek nélkül illetve hogy megmotozzon. Jogában áll a személyazonossági 
adataikat lejegyezni, ha pedig visszautasítjátok ezek közlését, a rendőrökhöz fordulhat, akik 
előtt kötelesek vagytok igazolni magatokat. Ő nem tarthatja meg a személyazonosság 
igazolványotokat. 
 
Ha jegy nélkül kapnak el, helyben fizetni fogsz egy utazási pótdíjat és a rögtön kibocsátott 
kártyával be tudod fejezni az utazást. Ha nem fizeted ki ezt a pótdíjat, le fogsz szállni a 
szállítóeszközről és egy jegyzőkönyvet fognak előállítani, amelyet haza fognak küldeni. Ne 
adj hamis adatokat az ellenőrnek, mert ez bűncselekmény! Ne fizesd ki a pénzbüntetést 
anélkül, hogy kapjál egy jegyzőkönyvet vagy egy nyugtát, másként megvesztegetésnek 
minősül. 48 órán belül kifizetheted csak felét a pénzbüntetés minimális összegének. Ha a 
pénzbüntetést illegális módon kaptad, megtámadhatod a Bíróságon 15 napon belül, akkor is, 
ha kifizetted, ha pedig megnyered a pert, visszakapod a pénzt. 
 
VISSZAÉLÉS: Ha az ellenőr megsért, fenyeget vagy megüt ez bűncselekménynek minősül  
(visszaélésszerű magatartás) és értesítheted az ügyészséget. Az ellenőr bármilyen más 
visszaélése írásban jelenthető a szállítási társaságnál. 
Ha te követsz el tetteket az ellenőr ellen miközben a tevékenységeit végzi vagy ez után, 
bosszúállásból, a tett bűncselekmény (hatósági közeg/ hivatalnok megsértése) és 
büntetve lehetsz miatta. 
 
 
 

A repülővel való utazás 
 
A jegyet online kell lefoglalni vagy a légi közlekedési vállalat 
ügynökségénél. A jegyet helyben ki kell fizetni vagy az elfogadott 
határidőn belül, másként a lefoglalás érvénytelen lesz. Vegyétek 
figyelembe, hogy ha időben foglaljátok le a jegyet, ez olcsóbb 

árat  biztosíthat. 
 



Lehet nálatok egy nagy csomag (maximum 20 kg Európában illetve  32 kg az Egyesült 
Államokban és Kanadában) és egy kicsi csomag, amit felvihettek magatokkal a repülőre, 
utasterébe. A kézi csomagban nem szállíthattok folyadékokat 100 ml-nél nagyobb tartályban, 
és ez a szabály érvényes krémekre, parfümökre és dezodorokra is. 
 
JEGYEZZÉTEK MEG: Attól függetlenül, hogy hova utaztok vagy milyen eszközt használtok, 
mellőzzetek olyan csomagokat szállítani, amelyek nem az tiétek vagy amelyekről nem 
tudjátok, mit tartalmaznak. Néha a bűnözők, kihasználják a naivitásunkat ahhoz, hogy 
rávegyenek arra, hogy  helyettük szállítsunk egy csomagot, egy táskát stb. amelyek 
drogokat, fegyvereket vagy hamis pénzt tartalmazhatnak. 
 
Repülés előtt regisztrálnotok kell annak a légitársaság regisztrációs kezelőablakánál, 
amelytől a jegyet vásároltátok (check-in), és ezért kötelező megfelelő időben jelentkezzetek: 
egy órával a felszállás előtt hazai utazások esetén, két órával előtte, külföldi utazás esetén. 
Következik ezután a biztonsági ellenőrzés (ellenőrzik hogy vannak-e nálatok tiltott tárgyak – 
azok, amelyek fegyverként használhatóak, folyadékok, drogok, öngyújtók), külföldi utazás 
esetén útlevél ellenőrzést kell átesni (ellenőrzik, ha megvannak a szükséges iratok az ország 
elhagyásához és az országba való bejutáshoz, ne legyetek hatóságok által keresett 
személyek) és esetleg a vámhatoság ellenőrzés (itt a 10.000 eurónál nagyobb 
pénzösszegeket kell bejelenteni). A repülőgépre való felszállás csak az elektronikusan 
kijelzett kapun keresztül történik. Ha késel, hivatva leszel. Ha nem jelentkezel az ismételt 
hívás után, lemaradsz a járatról. 
 
 

Határon túli utazások   
A gyerek külföldre utazhat a szüleivel vagy egyedül, ha tanulni 
megy vagy részt vesz egy hivatalos versenyen. Ezért önálló 
útlevele kell legyen. Az útlevelet a Közösségi szolgálattól lehet 
megkapni, amely útlevelek kiadásával és számontartásával 
foglalkozik: a 14 év alatti kiskorú esetén a kérvényt mindkét szülő 
nyújtja be, a 14 év fölötti személyesen nyújtja be a kérvényt 
mindkét szülő beleegyezésével. Ahhoz, hogy a gyerek elhagyja az 

országot mindkét szülő beleegyezése szükséges, és ha valamelyikük nem tart vele, 
szükséges tőle egy közjegyző előtt adott nyilatkozat. Mindegyik személynek, aki külföldre 
megy, kell legyen orvosi biztosítása; ha alkalmazott  vagy és az Európai Unió országaiba 
utazol, az Európai Gazdasági Térségen belül és Svájcban elégséges az európai 
egészségügyi kártya. 
 
Miután a 18 évet betöltötték, a fiatalok közlekedhetnek az országokban, amelyek tagjai az 
Európai Uniónak és Moldovában, csupán a személyazonossági igazolvány használatával. A 
többi országokhoz szükséges útlevél; egyesekhez még szükség van vízumra is, amelyet az 
illető ország Romániában levő konzulátusától lehet megszerezni. Ezen információk, valamint 
azok, amelyek az illető országban levő esetleges veszélyekre vonatkoznak és a turistáknak 
szóló figyelmeztetéseket tartalmazzák, a Külügyminisztérium weboldalán találhatók meg, 
www.mae.ro. 
Bármely külföldi utazáshoz szükséges egy utazási biztosítást kötni. 
 
 

Az EU országaiba való utazás 
 
Európai állampolgárként jogotok van az Európai Unió országaiba 
utazni turistaként, azért, hogy ott dolgozzatok vagy azért, hogy 
líceumi vagy egyetemi oktatáson vegyetek részt. Biztosítás 
helyett nálatok lehet az európai egészségbiztosítási kártya. 
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Amikor egy busz vagy társasgépkocsi jegyet vásároltok, nem kell nagyobb árat fizetnetek, 
azért mert bizonyos nemzetiségűek vagytok vagy mert egy bizonyos helyről vásároljátok a 
jegyet. 
 
Ha az utazás elmarad vagy késésben van, mindig jogotok van megfelelő és gyors 
információhoz azzal kapcsolatosan, hogy mi történik várakozás közben. Ha a hosszú távú 
utazás (250 km fölött), amelyre jegyet foglaltatok, elmarad vagy 2 óránál nagyobb késése 
van, két lehetőség között választhattok: a jegy árának megtérítése és, ha szükséges, 
ingyenes szállítás biztosítása az előző indulópontig – például ha az elmaradás vagy a késés 
gátol titeket az utazás céljának teljesítésében; szállítás biztosítása, hasonló körülmények 
között,a végső célpontig, a legrövidebb idő alatt és extra költségek nélkül. Ha nem ajánlják 
föl időben a választási lehetőséget, magánindítványt nyújthattok be és kérhetitek a költségek 
visszafizetését és a jegy árának 50%-val egyenlő kártérítést. 
 
Ha a hosszú távú utazás (250 km fölött) időtartama meghaladja a 3 órát, és az indulás 
elmarad vagy 90 perccel nagyobb késéssel történik, jogotok van: izelítőkhöz és üdítőkhöz – 
a késéstől vagy a várakozás időtartamától függően; elszállásoláshoz, ha szükséges, legtöbb 
két éjszakára, maximum 80 euró éjszakánkénti áron. A szállító nem köteles szállást 
biztosítani, ha a késést extrém meteorológiai okok vagy természeti katasztrófák idézik elő. 
Jogotok van kártérítésre, ha megsebesültök egy buszbalesetben egy hosszú távú utazás 
során (250 km fölött). Halál esetén, a kártérítést azok a családtagok igényelhetik, akiknek az 
eltartásában vagytok. 
 
Úgyszintén, a szállító cégnek kárpótolnia kell ha a csomagjaitok vagy más tárgyaitok 
elvesznek vagy rongált állapotba jutnak egy buszbalesetben egy hosszú távú utazás során. 
 
Ha úgy vélitek, hogy nem voltak tiszteletben tartva a jogaitok, egy magánindítványt 
nyújthattok be a szállítóhoz 3 hónapon belül attól a dátumtól, amikor az esemény megtörtént. 
Ennek egy hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megerősítse a magánindítvány átvételét és 
3 hónap egy végleges válasz nyújtására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
*    * 

Röviden: 
Közúton biciklivel közlekedhetsz 14 éves kortól; robogóval és ATV-vel 16 éves kortól 

és gépjárművel 18 éves kortól és csak akkor, ha van jogosítványod. 
Az alkoholszint biciklire üléskor vagy vezetés közben nulla kell legyen. 

Mikor egy tömegközlekedési eszközzel utazol, kell legyen jegyed vagy bérleted. 
 
 
 



X. A GYEREK JOGI ÜGYLETEI ÉS JAVAI 
 
 

 
 A bankszámla  
 
Ahogy nőtök, egyre több pénzre van szükségetek. Általában a pénzt 
magatoknál vagy otthon tartjátok, de tudnotok kell, hogy a bankban is 
biztonságban van. 
 
Ha még nem vagy 14 éves, akkor a szüleid nyithatnak csak 
bankszámlát neked, viszont ha már elmúltál 14, de még nem töltötted 

be a 18-at, akkor a szüleid kíséretében és az ők beleegyezésükkel te magad is nyithatsz egy 
saját bankszámlát, ahol a szülő lesz a meghatalmazott, és te egyedül kezelheted a pénzt. 
Szükséges a szülők, valamint a te aláírásod is. 
 
Pár nappal a bankszámla megnyitása után egy bankkártyát kapsz, amely segítségével pénzt 
vehetsz le a számládrol vagy fizethetsz az üzletben. Az a pénzösszeg, amit a bankba 
helyezel, kamatozni fog. Ha már vagy 14 éves, egyedül tehetsz pénzt a bankszámládra, 
vagy a szüleid küldhetnek neked. Léteznek olyan bankok, amelyek nem igényelnek kezelési 
költséget kiskorú ügyfelektől. 
 
 

 
A családi pótlék 
 
Amíg 18 éves leszel, 156 lejt kapsz családi pótlékként az államtól. Miután 
nagykorú lettél, csak akkor részesülsz családi pótlékban, ha folytatod a 
tanulmányaidat, viszont a törvény előírja, hogy az évet ismétlő diák nem 
kaphatja, kivéve akkor, ha egészségügyi okokból kell újra járja az évet. 
 

 
A családi pótlékot a szülő veszi át, majd az ő beleegyezésével, ha a gyerek betöltötte a 14 
évet, akkor akár a kiskorúnak is át lehet nyújtani.  
 
Ha a szülők külföldön dolgoznak, akkor a gyerek részesülhet azon állam által előírt családi 
pótlékban.  
 
 

 
Az eltartási kötelezettség 
 
Ha a szülők elválnak, a kiskorú állandó lakcíme az egyiküknél lesz 
megállapítva. Ha az egyik szülő nem lakik tényszerűen a kiskorúval, 
akkor kötelessége van a gyerek gondját viselni vagy természetben 
(élelmiszer, ruha, tanszer vásárlása), vagy egy un. eltartási összeg vagy 

tartásdíj fizetése által. Ez az összeg általában a szülő jövedelmének a negyedét jelenti egy 
gyerek esetén, a harmadát két gyerek, valamint a felét három vagy több gyerek esetén.   
 
 
A tartásdíj kizárólag a gyerek tulajdona, amíg viszont 14 éves nem lesz, addig a másik szülő 
kötelezettsége igényelni és dönteni róla. A törvény szerint, a 18 évet betöltése után csak 
akkor köteles eltartani a szülő a gyereket, ha az utóbbi folytatja tanulmányait, és kevesebb, 
mint 26 éves. Ha már van 18 éves, akkor joga van egyedül dönteni arról, hogy hogyan osztja 
be és mire költi a tartásdíjat. 



 
A szülő még akkor is köteles a gyerektartást kifizetni, ha külföldön dolgozik. Ezzel 
kapcsolatosan segítségetekre lesz az Igazságügyi Minisztérium, aki majd segít, hogy a 2007-
es Hágai Egyezményt tiszteletben tartva, az idegen országban dolgozó szülőt kötelezze, 
hogy tartásdíjat fizessen.  
 
Ha meghal a szülő, a tartásdíjat az örökösei kell tovább fizessék.  
 
Amikor a szülők szorulnak segítségre, és gyerekük nagykorú, valamint lehetősége van, a 
törvény előírja, hogy a gyerek köteles a szüleit gondozni.  
 
 
 

Az utódlási nyugdíj 
 
Ha a gyerek egy olyan szülő vagy más személy gondozásában van, aki 
nyugdíjas vagy első fokozatú rokkant vagy elhunyt, akkor a gyerek 
utódlási nyugdíjban részesül 16 éves koráig, vagy addig, amíg folytatja 
tanulmányait, de nem tovább 26 éves koránál. Az utódlási nyugdíjat a 
következőképpen állapítják meg: egy gyerek esetén 50%, két gyerek 
esetén 75%, valamint három vagy több gyerek esetén 100% az elhunyt 

évi jövedelmének havi átlagából. 
 
 
 

A gyerek javai és jogi ügyletei  
 
Ha egy más személlyel lépsz kapcsolatba, legtöbbször megegyeztek, 
hogy ki mit kell megtegyen a másikért. Ezt az egyezményt nevezzük 
szerződésnek.  
 
 
 
 

 
 A szerződés a felek jogait és kötelezettségeiket tartalmazza. Sajnos, gyakran előfordul, 
hogy úgy kötünk szerződést, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk: ha a könyvtárból kikölcsönzöl 
egy könyvet, akkor kölcsönvételi szerződést kötsz, ami értelmében jogod van hazavinni a 
kikölcsönzött könyvet, és köteles vagy visszavinni a határidő lejárta előtt; ahányszor utazási 
jegyet veszel, szállítási szerződést kötsz, vagyis köteles vagy kifizetni a jegy árát és betartani 
a közlekedési szabályokat, a szállítási cég viszont köteles elszállítani téged arra a helyre, 
ahova a jegyed szól, betartva a feltüntetett időpontot is. Amikor telefont vásárolsz, adásvételi 
szerződést kötsz meg, aminek értelmében jogod van tulajdonba venni a telefont abban az 
állapotában, amelyikben a szerződés megkötésekor van, valamint köteles vagy kifizetni az 
árát. Ha egy folyóiratot adsz az osztálytársadnak egy koncertjegyért cserébe, 
csereszerződés jön létre. Amikor ajándékot kapsz a születésnapodon, ajándékozási 
szerződésről beszélünk.  
 
Amikor az üzletben vásároltok, akkor nem köttök semmilyen szerződést, egyszerűen csak 
leveszitek a terméket a polcról, kifizetitek az árát, és elveszitek a nyugtát. Viszont akkor, 
amikor pénzt vagy bármi mást adtok kölcsön valakinek jó, ha okirat marad róla. Ilyen esetben 
a szerződést két példányban töltsétek ki, és mindkettőt írja alá mindkét fél. Tanura nincs 
szükségetek. A törvény előírja, hogy azokat a szerződéseket, amik tárgya 250 lej vagy annál 
nagyobb, nem bizonyíthatjuk tanukkal. Ingatlan vásárlásakor kötelező a közjegyző előtt 
megkötött hiteles szerződés. 



 
Mindenkinek vannak dolgai (javai), amik vagy saját tulajdon vagy csak használjuk őket. Ha 
magántulajdon, és a tulajdonos elmúlt már 18 éves, akkor kedve szerint rendelkezhet 
felettük, kölcsönadhatja vagy eladhatja. 
 
Viszont nem csak a felnőtteknek van magántulajdonuk: a gyerekeknek is vannak játékai, 
ruhái, tanszerei. Vannak olyan gyerekek, akiknek már fiatalon értékes javai vannak: 
megtörténhet, hogy egy közeli rokonuk meghal, és ők örökölik az elhunyt javait. A gyerekek 
használnak olyan dolgokat is, amik nem az övék, de joguk van használni őket: a szülők 
háza, egy barát autója, aki elszállítja őket valahova, vagy egy barátnő ruhája, amit 
kölcsönkért. A törvény előírja, hogy a kiskorú csak azokról a saját dolgairól dönthet, amiknek 
az értéke nem nagy. Kereskedelmi weboldalakon csak akkor árulhattok termékeket, ha már 
elmúltatok 18 évesek.  
 
Fontos döntésekben a szülők határoznak, amíg a gyerek 14 éves lesz. 14 és 18 év között a 
gyerek együtt dönt a szülővel.  
 
Amikor a szülők nem tudtak gondoskodni a gyerekről, mert meghaltak vagy mert elhagyták a 
kiskorút, egy gyám fog a kiskorúra vigyázni, és ennek érdekeit képviselni.  

 
 
A háziállatok 
 
 
Sok gyerek tart háziállatot: van aki a kutyát, a macskát, teknősbékát, 
díszhalakat választ, mások pedig papagájt, hörcsögöt vagy 
tengerimalacot tartanak, aztán vannak olyan gyerekek is, akik a 
veszélyesebb állatokat szeretik és kígyót, pókot vagy gyíkot tartanak.  
 

Az állatok nagyon jó játszótársak, segítenek legyőzni a félénkséget és nyitottabbá tesznek. 
Viszont, ha háziállatot szeretnél tartani, vigyáznod kell rá, és vállalnod kell érte a 
felelősséget: etetni kell, sétáltatni, fürdetni, sőt némelyiket be kell oltatni és bolhátlanítani kell. 
Vigyáznotok kell, hogy biztonságban legyetek ti is és a körülöttetek levő emberek is. Épp 
ezért be kell tartsatok néhány jogi szabályt, amik közül a legszigorúbbak a kutyatartásra 
vonatkozik.  
 
Háziállatot csak szülői beleegyezéssel vásárolhattok, ha még nem múltatok el 16 éves. 
Kutyát vásárolhattok tenyésztőtől vagy kutyamenhelyről is. Kutyamenhely minden megyében 
van, a teljes listát a www.ansvsa.ro weboldalon találjátok meg. Agresszív és veszélyes 
kutyákat csak 18 éven felüliek tarthatnak, miután beiktatják azt a kompetens egyesülethez 
(Asociaţia Chinologică Română) és a helyi rendőrséghez igazolást tesznek le. A bejárathoz 
fel kell tüntetni a „Harapós kutya” feliratot. Minden háziállatnak egészségügyi könyvet kell 
beszerezni az állatorvostól, amiben vezetni kell az oltások számát. A kutyákat pórázon vagy 
elkertelt ólban kell tartani. 
 
 A helyi tanács és a lakószövetségek minden városban megszabták a háziállattartás 
feltételeit: szükség van a szomszédok írásos beleegyezésére, az állattulajdonosnak 
biztosítania kell a tisztaság megtartását azokon a helyeken, amiket közösen használnak, és 
a közös költségeket kifizetésénél figyelembe kell venni, hogy háziállatot tart. Továbbá, 
köteles biztosítani a csendet, a kutyát pórázon sétáltatni, és a nagyobb ebeknél, szájkosarat 
használni. A kutyatulajdonos seprűt és kis zacskót használva fel kell takarítsa az eb ürülékét, 
valamint csak olyan helyen sétáltathatja az állatot, ahol ez meg van engedve (parkban és 
játszótéren tilos). Azok az emberek, akikkel kutya van, nem szabad iskolákba, óvodákba, 
előadásokra vagy üzletbe menjenek, sőt, némely városokban a közlekedési eszközökre is 
tilos felvinni állatot. 

http://www.ansvsa.ro/


Az állatok tetemeit tilos a szemétbe dobni, értesíteni kell az illetékes hatóságot, hogy ők 
elszállítsák.  
 
Létezik egy olyan törvény, ami az állatok jogait írja elő: az állatokat tartó személyek kötelesek 
gondozni és etetni őket, vigyázni rájuk, szállást biztosítani nekik. Tilos az állatokat kínozni, 
brutálisan megverni vagy elhagyni őket.  
 
Ha a háziállatotokat szeretnétek közlekedési eszközön szállítani, előtte fel kell vegyétek a 
kapcsolatot a szállítást végző céggel, hogy megtudjátok, mik a feltételek. A vonaton 
Romániában bármilyen kisállat szállítható, ha ölben tartjuk, valamint kalitkába zárt kis 
madarak is szállíthatók, akkor, ha egyik utasnak sincs kifogása ellene. A kutyákra kötelező 
szájkosarat tenni, és pórázon kell tartani a fülkében, és csak akkor megengedett, hogyha 
nem zavar más utast. Első osztályon tilos kutyát szállítani, és jegyet kell vásárolni. Ha 
repülővel utaztok az Európai Unió területén, értesítenetek kell a repülőtársaságot a jegy 
megvételekor, hogy háziállat utazik veletek. Szükséges útlevél, mikrocsip, kis ketrec és hogy 
be legyen oltva. Ha Angliába szeretnétek utazni, nem tarthat veletek a házi kedvenc. Több 
információért keressétek fel a www.ansvsa.ro honlapot.  
 
 

 
Talált tárgyak 

 
Ha régi pénzérmét vagy más antik tárgyat találsz, 72 órán belül a 
polgármesteri hivatalra kell vidd. Jutalomként az adott tárgy értékének a 
30%-át kapod meg.  
 
Ha más tárgyat találsz, akkor egyenlően el kell osztani az árát a 

megtaláló és a találmány helyének a tulajdonosa között.  
 
Léteznek olyan dolgok is, amelyeknek nincsenek tulajdonosuk: a kidobott tárgyak, az 
erdőben található gyümölcsök, gyógyfüvek stb. Ezeket szabadon elvehetitek és 
használhatjátok, bizonyos feltételek mellett: vadállatra vadászni csak az év adott 
szakaszában lehet, akkor, ha van fegyverviselési felhatalmazásotok és betöltöttétek már a 18 
évet. Halászni csak a törvény által előírt időszakban lehet. 
 
 
 
 
 
 

* 
*    * 

 
Röviden: 

A családi pótlék és a tartásdíj, amit az a szülő fizet, aki nem lakik a gyerekkel, 
kizárólag a kiskorú tulajdona.  

A 14 évet be nem töltött kiskorú hivatalos ügyleteit a szülő intézi, majd 14 és 18 év 
között a kiskorú a szülővel együtt. Aki nagykorú, vagyis elmúlt 18 éves, egyedül köt 

meg okiratokat.  
Az állatokat gondozni kell, nem kínozni őket.  

 
 
 
 

http://www.ansvsa.ro/


XI. A KISKORÚ ÉS A MUNKA 
 

 
A munkaszerződés 
 
Ahhoz, hogy az ember gondoskodni tudjon magáról, pénzre van 
szüksége, amit leggyakrabban munka útján, fizetéssel szerez meg. 
Általában, az, aki dolgozni szeretne egy bizonyos szakmai 
képzettséggel és iskolai végzettséggel kell rendelkezzen (például 
érettségi, egyetem, idegen nyelv ismerete). 

 
Ami a kiskorúakat illeti, a törvény előírja, hogy senki nem kötelezheti őket arra, hogy 
dolgozzanak. A gyerek pénzt kereshet különböző sport vagy más művészi tevékenységgel, 
amennyiben a szülei is beleegyeznek. Az így megkeresett pénz a sajátja lesz.  
 
A 15 életévüket betöltő gyerekeknek, a szülei beleegyezésével jogukban áll 
munkaszerződést kötni egy olyan szakterületen, amely nem veszélyezteti az egészségüket 
vagy a fejlődésüket. A 16. életév betöltését követően már nem szükséges a szülők 
beleegyezése, ami azt jelenti, hogy egyedül is köthetnek munkaszerződést a munkáltatóval. 
Bizonyos szabályokat viszont be kell tartani: egy kiskorú nem végezhet nehéz fizikai munkát 
vagy más káros vagy veszélyes tevékenységet; munkaideje legtöbb napi 6 óra és heti 30 
óra; nem túlórázhat, és nem dolgozhat éjszaka; szabadsága legkevesebb 23 munkanap. 
 
A munkaszerződés egy nagyon fontos irat, amely tartalmazza az alkalmazott és az 
alkalmazó jogait és kötelezettségeit: munkaprogram, tevékenységi kör, fizetés, fizetési nap, 
szabadság időszaka stb. A munkaszerződés alapján visszatartják az adót, amelyet átutalnak 
az állami költségvetésbe és ez alapján az alkalmazott egészségügyi biztosításban részesül, 
valamint időskorában, a nyugdíjalapba való hozzájárulásának mértéke és ideje 
függvényében részesül nyugdíjba. A munkaszerződést, a megyeszékhely szerinti 
településen levő Területi Munkaügyi Felügyelőségnél kell iktatni. 
  
Amennyiben valaki munkaszerződés nélkül dolgozik, anélkül, hogy aláírna egy 
bérszámfejtési lapot - feketemunkáról beszélünk. Ebben az esetben a felügyelők 
megbírságolják a munkáltatót. Európában, ami a feketén dolgozók számát jelenti, Románia 
az első országok között van. Fontos tudjátok, hogy személyes adatai bizalmas kezelése 
mellett bárki bejelentheti a Területi Munkaügyi Felelősségen a feketemunkát. A Felügyelőség, 
minden egyes feketén dolgozó munkás után 1.500 – 2.000 lej bírságot szab meg; 
amennyiben ezen személyek száma meghaladja az ötöt, a cselekmény bűncselekménynek 
számít és a munkáltatót börtönbüntetésre is ítélhetik. 
 
 

A napszámos munka 
 
Mindenkinek lehetősége van napszámosként dolgozni, vagyis olyan 
fizetett tevékenységet végezni, amely nem igényel különösebb 
szakképzést, viszont be kell tartani az életkorra vonatkozóan fent leírt 
feltételeket. Ezen tevékenységeket, valamely törvényben szabályozott 
területen lehet végezni, mint például a mezőgazdaság, erdészet, 

halászat, reklámipar, szállodák és sportbázisok. Nem szükséges munkaszerződést kötni, 
elegendő, ha a munkáltató és a munkás szóban megegyeznek. Az egyezség egyik jelentős 
része a fizetés, amely nem lehet kisebb a minimálbérnél. A kiskorú naponta legtöbb 6 órát 
dolgozhat (akkor is, ha kevesebbet dolgozik, napjára fogják fizetni - innen jön a megnevezés 
is, hogy napszámos), öt napot hetente és tilos az éjszakai munka. Egy munkáltatónak egy 
évben összesen 90 napot dolgozhat a kiskorú. 
 



Fontos megjegyezni, hogy ha egy kiskorú nem jár iskolába csak azért, hogy dolgozhasson, 
akkor az iskola igazgatójának kötelessége értesíteni az illetékes hatóságot, amely közbenjár 
majd, hogy a tanuló ismét visszakerüljön az iskolába.  
 
A pénzt munkával, nem pedig a koldulásból kell megkeresni. Ha egy gyereket a szülei 
köteleznek, hogy kolduljon, akkor a szülők bűncselekményt követnek el, és börtönbüntetésre 
ítélhetik.  
 

 
Az önkéntesség 
 
Nem minden munkáért kapunk fizetést. Vannak az úgynevezett 
önkéntes tevékenységek, amelyeket önszántunkból végzünk a 
közösség javára, egy megszabott törvény alapján. Az önkéntesség, a 
közösségben való aktív részvételnek számít. 
 

Minden embernek, még akkor is, ha kiskorú, joga van önkénteskedni a közintézményeknél, 
egyesületeknél és alapítványoknál, különböző területeken, mint a művészet, kultúra, sport, 
oktatás, környezetvédelem vagy az emberi jogok. Az önkéntes és az illető szervezet között 
mindig írásos szerződés jön létre. A tevékenység lejárta után az önkéntes egy bizonylatban 
részesülhet, ezen időszak pedig szakmai tapasztalatnak számít, ha a szakterület összefügg 
a tanult képesítéssel. 
 
 

A gyerekek kihasználása  
 
Néha a felnőttek kihasználják a gyerekeket súlyos tettek elkövetésére. 
Például, a felnőtt utasít egy alacsony termetű kiskorút, hogy bemásszon 
a ház fürdőablakán, azért, hogy belülről kinyissa a tolvajoknak az ajtót. 
Természetesen ez nem munkának, hanem bűnözésnek számít. Ebben 
az esetben a kiskorú közreműködik egy bűncselekmény elkövetésében 
és felelnie kell: ha még nem töltötte be a 14 évet, akkor a Polgármesteri 
hivatal által vezetett nyilvántartásba fogják bejegyezni az adatait, 
amennyiben 14 és 18 közötti életkorban van, akkor ellene bűnügyi 

eljárást indítanak. Azzal nem védekezhet, hogy nem tudta, hogy bűncselekményt követ el − 
például, hogy a felnőtt, aki megkérte, hogy nyissa ki belülről az ajtót, azt mondta a 
kiskorúnak, hogy a ház tulajdonosa és elveszítette a kulcsokat. Abban az esetben, ha sikerül 
bebizonyítani, hogy a kiskorút megfenyegették vagy bántalmazták, és félelemből cselekedett, 
akkor a bíró dönthet úgy, hogy felmenti őt, mert testi kényszer vagy erkölcsi fenyegetés alatt 
állt a bűncselekmény elkövetésének pillanatában és a büntetés alkalmazásának 
mellőzéséről dönthet, de csak akkor, ha a kiskorúnak nem volt lehetősége értesíteni az 
illetékes hatóságot vagy egy más felnőttet a vele történtekről.  
 
Az utóbbi években egyre több kiskorút használnak fel a szexiparban (prostitúció, pornográf 
film vagy fénykép készítése, videochat), kényszermunkában és kéregetésben − amit 
kiskorúakkal való kereskedésnek nevezünk és a rabszolgaság egyik modern formája). A 
fiatalokat átverik (általában jó munkalehetőséget ajánlanak nekik, némely munkahely épp 
külföldre szól), néha megfenyegetik, megverik vagy eladják őket.  
 
A törvény szigorúan bünteti azt, aki kiskorúakkal kereskedik, sőt még azokat is, akik csak 
elszállítják őket vagy szállást adnak nekik, még akkor is, ha a kiskorú a beleegyezését adta. 
 
 
 
 



A munkanélküliség 
 
Azok a fiatalok, akik már elmúltak 16 évesek, munkaképesek és az 
iskola elvégzése után nem sikerült a szakmai végzettségüknek 
megfelelő munkahelyet találniuk, jogosultak munkanélküli segélyre. A 
lakhely szerint illetékes szerv a munkaerő elhelyező ügynökség, 
amelyhez 60 napon belül kell fordulni.  

 
A munkanélküli segélyben minden személy legtöbb 6 hónapig részesül. Ha ezalatt az idő 
alatt sikerül munkát találni, a segély a maradék hónapokra is igényelhető, valamint egy 500 
lejes pótlék is (ennek értéke 1000 lej akkor, ha az alkalmazott lakcíme és a munkahely 
közötti távolság nagyobb, mint 50 km, és 3500 lej, ha a munkavállaló az új munkahely 
érdekében lakcímet változtat).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
*    * 

 
Röviden: 

Azok a kiskorúak, akik már betöltötték a 16-ik évet, munkaszerződést köthetnek, és 
dolgozhatnak napszámosként. 

A gyerekek kihasználása, vagy a kiskorúakkal való kereskedelem bűncselekménynek 
minősül. 

 
 

 

 

 

 

 

 



XII. A gyerek és a kommunikációs eszközök 

 

A tömegkommunikációs média és a közösségi média 

A gyerekek és a fiatalok a televízió és a számítógép előtt több időt 
töltenek, mint bármely más tevékenységgel, kivéve az alvást. 
Megfelelően használva és minőségi adásokat vagy weboldalakat és 
játékokat követve, ezek mind modern nevelési eszközök, amelyek 
megkönnyítik a tanulást és az intellektuális teljesítményt. Szintén a 

tömegkommunikációs média és a közösségi média segítségével (közösségi oldalak, 
weboldalak stb.) a felhasználók kifejezhetik véleményüket. 

Ezeknek a modern eszközöknek viszont lehet káros hatásuk is: fizikai szempontból, ha nem 
iktatnak be rendszeres szüneteket, a televízió vagy számítógép előtt való ülés túlsúlyhoz, 
szemproblémákhoz, gerincoszlop deformálódáshoz vezetnek; pszichikai szempontból a 
megtekintett cselekmények hajlamossá tesznek azok követésére, mivel a gyerekek 
befolyásolhatóbbak, nehezen tudják megkülönböztetni a valóságot a képzelettől, és a 
megfigyeléssel, illetve utánzással tanulnak.  

Az erőszakos cselekmények és a filmek által megjelenített serdülőkori lázadók nem 
követendő példák. Ugyanakkor nem tekinthetők értékeknek a TV-ben bemutatott hírességek, 
akik plasztikai műtéteket végeztetnek magukon, provokatív módon öltözködnek, csúnyán 
beszélnek, a privát életüket gondolkodás nélkül a nyilvánosság elé tárják, és a bűnözők sem, 
akik megszegik a törvényt és utána ragaszkodnak az igazságszolgáltatás áldozatai címhez. 
Ugyanakkor tudnotok kell, hogy erotikus vagy pornográf anyagok nézése, a szexuális élettel 
kapcsolatos egyes aspektusokba való idő előtti beavatását idézi elő, megkönnyíti a szexuális 
devianciákat. 

TUDTÁTOK, HOGY...?! Sokszor láttátok az egyes tévéműsoroknál az AP, 12, 15, 18 
szimbólumokat. Ezek a jelentései a következők:  

a) Mindenki számára elérhető műsorok, kivétel vagy figyelmeztetőjel nélkül; 
b) AP műsorok (szülői felügyelet): megtekinthetők 12 éves kortól csak szülői 

engedéllyel vagy együtt a családdal; 
c) 12-es műsorok: tilos 12 éven aluliak számára; 
d) 15-ös műsorok: tilos 15 éven aluliak számára; 
e) 18-as műsorok: tilos kiskorúak számára, a pornográf műsoroktól eltérőek, amelyek 

az USA-ban és az EU országaiban tilosak a 18 éven aluli nézőknek, horrorfilmek, 
erotikus, rendkívüli erőszakkal kapcsolatos, alkohol termelők által szponzorált 
műsorok; 

f) +18-as műsorok: tilos kiskorúaknak, filmek és pornografikus jelenetek, amelyek fő 
célja egy szexuális aktus részletes bemutatása, a szexuális vágyak kielégítésének 
módjai vagy olyan műsorok, amelyek bemutatnak egy valós szexuális aktust, a 
filmezés módjaitól eltekintve. 

 
 
 



A videojátékok  

A videojátékok segítik a figyelem és az intelligencia fejlődését, de sok 
esetben függőséget okoznak. Azok a játékok, amelyek erőszakot 
tartalmaznak, veszélyesebbek, mint a TV, mivel a gyerek azonosul az 
elkövetővel. Sokkal érzéketlenebb és erőszakosabb lesz ettől a való 
életben.  

 

MEGJEGYZÉS: A számítógépet mértékletességgel és odafigyeléssel kell használni. Egy 
harmonikus fejlődéshez ne feledjetek sétálni és sportolni a friss levegőn. A FB-on való 
találkozások nem elegendőek… :) 

 

 

Az Internet 

Az emberek az internetet elsősorban dokumentálás céljából 
használják. Gyakorlatilag az internet egy hatalmas könyvtár, 
amely információkat, könyveket, filmeket tartalmaz.  

Hasznos nemzeti oldalak:  

www.educatiejuridica.ro – a gyerekek jogi nevelésének weboldala; 
http://legislatie.just.ro – ezen weboldal magába foglalja Románia összes jogszabályát; 
www.copii.ro – a Nemzeti gyerekjogok védelmének és az Örökbefogadás weboldala; 
http://consiliulelevilor.org – a Nemzeti Diáktanács weboldala; 
www.salvaticopiii.ro – a Gyerekmentés szervezetének weboldala; 
www.unicef.ro – az ENSZ gyerekalap szervezetének weboldala; 
www.EducatieFinanciaraPentruCopii.ro – a családi pénz beosztására adott tanácsok 
honlapja; 
http://doareu.com – weboldal a serdülőkor kérdéseire adott válaszokért; 
http://copiisinguriacasa.ro – a külföldön tartózkodó szülők gyerekeinek szánt weboldal; 
http://sigur.info/docs/ghid-sigurinfo.zip  – biztonsági útmutató az internet használására. 
 
Hasznos nemzetközi oldalak:  

www.coe.int/children – az Európa Tanácsának a gyerekekhez szóló oldala; 
www.coe.int/compasito – gyerekeknek szóló emberi jogok nevelésének tankönyve; 
http://europa.eu/kids-corner/ – az Európai Unió weboldala gyerekek és tinédzserek jogairól; 
http://ec.europa.eu/0-18/ – az Európai Unió interaktív weboldala a gyerekjogokról; 
http://europa.eu/youreurope – az EU-n belül való utazást támogató és tanácsadó weboldal; 
www.coe.int/edc – Európa Tanácsának weboldala, a demokratikus állampolgárság és az 
emberjogok oktatására. 
 
Ugyanakkor az internet egy rendkívüli kommunikációs eszköz. Az emberek olvasnak, vagy 
kommunikálnak a honlapok, blogok, blog videók, youtube csatorna, szociális hálózatok, 
elektronikus postafiókok által. Ugyanakkor, okostelefonok által kommunikációra is használják 
az internetet a különböző alkalmazásokon keresztül.  
 
 



STATISZTIKÁK: a tinédzserek 96%-a naponta nézi a TV-t, és ennek 50%-a több mint 3 órát 
is eltölt ezzel a foglalkozással. Az internet 8 éves kortól használható gyerekek számára. A 
tinédzserek 88%-a használja az internetet naponta, átlag 3.37 órát, szabadnapokon az 
internet használata gyakoribb. 
 
Az interneten való barangolás nem veszély- és büntetésmentes: törvénytelen licenc nélküli 
programok használata, senkinek sem megengedett, hogy letöltsön vagy tároljon 
pornófilmeket kiskorúakkal, egyes programok vírusokat vagy kémkedő mechanizmusokat 
tartalmaznak, valamint filmek illegális letöltése és eladása sem engedélyezett. 
 
 
 

A VALÓS- ÉS A VIRTUÁLIS/ SZÁMÍTÓGÉPES VILÁG 
 
Az új kommunikációs eszközök az embereknek lehetővé tették, hogy 
egyre gyorsabban és olyan módon lépjenek kapcsolatba és fejezzék 
ki magukat, amelyre azelőtt nem volt lehetőségük. Az internet 
segítségével egy új világot hoztak létre, amely kiegészít minket és 

képmásunkat, azt, amik vagyunk, és amit gondolunk. Ez a világ is egy valós világ, csak, 
hogy a közeg más – vagyis az internet az online teret úgy használja, ahogy a tengeri élővilág 
a vizet használja, amely eltér az általunk használt fizikai környezettől. 
 
Nagyon sok időt töltünk online kapcsolatot teremtve, és egyre többet szocializálunk: 
megosztjuk véleményeinket, magánéletünk részleteit (fényképek, videók, személyi blogok, 
FB megosztások), egyre több barátot jelölünk be. Így egy online megjelenést építünk ki, 
amelyhez ragaszkodunk. Viszont úgy ahogy a fizikai létben jogunk van, a törvény 
védelmében szabadon élni és kötelességünk tiszteletben tartani mások kötelezettségeit, így 
részvételünk ebben a környezetben megengedi bizonyos jogok gyakorlását és előírja 
bizonyos kötelezettségek tiszteletben tartását.  
 
 

A SZÁMÍTÓGÉPEKKEL ÉS INTERNET HASZNÁLATTAL JÁRÓ 
VESZÉLYEK 
 
A törvény védi úgy az informatikai rendszereket (számítógépek, 
telefonok) hálózatok, adatátvitelt (átadott információt), mint az azokon 
tárolt informatikai adatokat. Amikor más tulajdonát képező adatokat 
vagy számítógépeket használunk, vigyáznunk kell, hogy ne 
kövessünk el valamilyen törvénytelenséget.  
 
Amit a FB oldalunkon megosztunk (fényképek, szövegek) vagy amit 

a barátok oldalaira írunk viccesek lehetnek, viszont utólag számunkra nem kedvező 
következményekkel járhatnak. Gyakorlatilag minden információ - leírt gondolatok, adatok és 
fényképek – amelyek megjelennek online, legtöbbször úgy, hogy mi tesszük közzé őket, 
kialakítják mások rólunk alkotott elképzelését. Ezért, mielőtt közzé teszünk valamit, 
gondoljuk át és csak a következmények tudatával döntsünk.  
 
FACEBOOK: Legálisan 13 éves kortól lehet nektek FB felhasználói címetek. Tudnotok kell, 
hogy az összes információ és kommunikáció, amit ezen a hálózaton hajtottak végre, a cég 
szerverébe van összegyűjtve, még akkor is, ha letörlitek az oldalatokról vagy a chat-ről. 
 
Gyakran a fiatalok fényképeket cserélnek az interneten. Egy gyerekkori vagy fiatalkori 
fénykép vicces lehet a diákoknak, viszont kényelmetlen helyzetbe hozhat, felnőttkorban, 
például egy fontos munkahelyre való jelentkezéskor vagy, ha a sajtó a fényképet megosztja. 
Tudnotok kell, hogy a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően senki sem 



használhatja más fényképét annak beleegyezése nélkül, viszont míg a bíró egy bizonyos 
fénykép törléséről vagy kártérítés kifizetéséről döntene, a rosszat már elkövették. Lehet, 
hogy olyan fényképet tesztek közzé, amelyen más személyek is szerepelnek - ebben az 
esetben bizonyosodjatok meg afelől, hogy az illető személyek is szeretnék, ha fényképünk 
megjelenne online, ellenkező esetben távolítsátok el a megjelölést, amennyiben ezt kérik 
tőletek.  
 
Az emberek könnyen kapcsolatot teremtenek a FB-on. Vigyáznotok kell, hogy miről 
beszélgettek és kivel, mivel minden, amit az oldalon megosztotok nyilvánosság előtt 
elhangzott kommunikációnak számít, és lehetséges, hogy az az ember, akivel beszéltek, és 
akiről keveset tudtok, rosszat akar nektek. 
 
Nem megengedett a gúnyolódás a FB-on. Az általatok megsértett személynek jogában áll 
három éven belül polgári pert indítani ellenetek és erkölcsi kár címmel kárpótlást kérni. 
Bizonyítékként használhatja a képernyőmentéseket, hogy megmutassa a bírónak a 
gyalázkodó kijelentéseiteket.  
 
Tudnotok kell, hogy mindent, amit a kommunikációs hálózatokra vagy az internetre 
feltöltötök, rögzítve maradhat. Például, egy rólatok feltöltött kép a FB-ra vagy más 
weboldalra, letöltheti más és megtarthatja a számítógépén vagy feltölthet más weboldalra. 
Nyilvánvaló, hogy ti le tudjátok törölni a fényképet, de ez nem fog eltűnni az adott személy 
számítógépéről. Ha a fénykép meztelenséget rögzített vagy egy buliban készült, ahol 
alkoholt fogyasztottak, egy ilyen „barát” évekkel később megjelenítheti ezeket és ezzel 
kompromittálhatja a karriereteket vagy a családotokat.  
 
Továbbá, léteznek olyan szolgáltatások, amelyek automatikusan mentik az internetes 
oldalakat és közzéteszik őket egy archívumban vagy egy könyvesboltban, általában 
ingyenes elérhetőséggel, még akkor is, ha a jelenben az ajánlott információk nem elérhetők.  
 
Mielőtt feltöltenétek magatokról vagy a barátaitokról képet vagy információkat az internetre, 
figyelembe kell vegyétek, hogy az internetet nem csak a jóhiszemű emberek használják, akik 
a szocializálásban érdekeltek.  Hanem bűnözök is vannak, akik követik a Facebook 
profilokat.  Például, vannak tolvajok, akik követik azokat a képeket, amelyeket az emberek a 
házukban készítenek, és amelyeken értékek jelennek meg és azokat az állapotokat, 
amelyekben közlik, hogy elutaztak vakációzni – így választják ki a következő betörés 
célpontjait. Hasonlóan figyeljetek a GPS használatára a telefonon és a tableten, mivel ez 
veszélyt jelenthet az életetekre és az értékeitekre; amikor fényképeket készítetek a 
telefonjaitokkal, az interneten való megjelenítésük feltárhatja a bűnözőknek az otthonotok 
címét vagy a barátaitokét, akiknél a képeket készítitek.  
 

 
Jelszavak 
 
Úgy ahogy az ajtó kulcsa biztosít afelől, hogy ki léphet be az 
otthonunka, ugyanígy a jelszavak megvédik a számítógépeinket és 
a számláinkat. Az általunk használt eszközök és az applikációk 

jelszavai különbözők legyenek, nehezen kitalálhatóak, és ne mondjuk el még a barátainknak 
sem.  
Mikor kiválasztatok egy jelszót, jó lenne, hogy ne használjatok személyes adatokat és 
információkat, amelyeket magatokról közzétesztek a facebookra! Már szokássá vált, hogy a 
bűnözök, kipróbálják, hogy a jelszavaitok nem egyezik-e meg a ti születési dátumaitokkal, 
vagy a kis kedvencetek nevével.  
 
 
  



Sajnos, a rosszakarók képesek megszerezni a jelszavainkat, egyenesen követési vagy 
másolási programokat telepítve a számítógépeinkre, közvetlenül (hogy ha van hozzáférésük 
a számítógéphez) vagy közvetve (applikációkon keresztül, amiket saját magunk töltünk le az 
internetről). Akkor, amikor kapcsolódunk az internetre, az információkat küld a másokkal 
folytatott beszélgetéseinkről vagy jelszavainkról. Mivel nem tudhatjátok, hogy mások 
számítógépén vannak-e hasonló vírusok vagy programok telepítve, jobb, ha az email 
címetekre vagy a FB-ra csak az otthoni számítógépről léptek be. 
 
Az antivirus programok, firewall és anti-spyware szükségszerűek a számítógépre, telefonra 
és tabletre. Ők nem csak a beszélgetéseinket, de a megsemmisíthető információnkat is 
megvédik, valamint a számítógép hardware-t is, amit elronthatnak a hasonló vírusok.  
 
 

 
A telefon és a táblagép 
 
Az okostelefonok és a tabletek komplex szolgáltatást nyújtanak – telefon, 
sms, mms, internet, Whatsapp, Viber, Skype stb. – így ezek is informatikus 
rendszereknek számítanak. Tehát, ugyanúgy a törvények védelme alatt 
állnak, mint a számítógépek. Vagyis mielőtt másolnátok információkat vagy 
használnátok más okostelefonját vagy tabletjét, olvassátok újra a fenti 
információkat, amelyek előírják, hogy mit nem szabad megtenni és mit 
büntet a törvény. Ugyanakkor gondoljátok át kétszer is, mielőtt oda adnátok 

barátaitoknak a telefonjaitokat vagy tableteteket, hogy ne tegyétek ki magatokat a 
veszélyeknek: információk törlése, információk másolása, jelszavak megismerése. 
 
Az iskolai szabályzat megtiltja a diákoknak, hogy az órán, a vizsgákon és a versenyeken 
használják a mobil telefonjaikat. A kurzusok ideje alatt, csak sürgős esetekben, a tanárok 
beleegyezésével használhatjátok a mobil telefont. 
 
Köztereken és főleg közszállítási eszközökön, talán le tudjátok rövidíteni a telefonon való 
beszélgetéseitek tartalmát, amelyeket mások is halhatnak és főleg a hangnemre kellene 
ügyelni. Gondoljatok azon, hogy vannak emberek, akiket nem érdekli, hogy milyen jegyet 
kaptál az iskolában, mibe leszel felöltözve a buliba vagy, hogy miért veszekedtél a 
barátoddal. Ugyanígy, hogy ha fülhallgatóval hallgatjátok a zenét, gondoskodjatok arról, hogy 
milyen hangosan hallgatjátok azt, hogy ne zavarjátok a körülöttetek lévőket és ne 
akadályozhasson az út átkelésénél vagy biciklizéskor abban, hogy észrevegyétek a közelgő 
autót. 
 
Vigyázat, hogy a telefonos foglalkozásaitok ne tereljenek el a törvény betartásától. Például, 
ha smst írtok, amikor épp átmentek az úton, akkor lehet, hogy nem veszitek észre, hogy épp 
tilos helyen mentek át.  
 
 
 
 
 
 

Kommunikációs adatok és a kommunikációk  
 
 
A magánéleti adatok titkosak és bizalmasok. Nem lehet őket közzé 
tenni csak a jogosult engedélyével. A szülőknek jogukban áll, hogy 
ellenőrizzenek és megismerjenek bizonyos információkat vagy 
szolgáltatásokat, amelyekhez a gyerekeik hozzáférnek. Azon 



beszélgetések kivételével, amelyeket a gyerek az iskolai pszichológussal vagy az iskolai 
tanácsossal folytat, amelyeket nem lehet nyilvánosságra hozni. 
 
Minden kommunikációs eszköznek saját azonosító száma van, akár telefonról van szó (a 
szerkezetnek saját azonosító száma van az IMEI, SIM kártyája van és egy IMSI egyedi 
sorozatszáma, a telefonszám is egyedi), akár az internethez csatlakoztatott felszerelésről 
van szó (amely egy I.P cím). 
 
A telefonon vagy a számítógépen keresztüli kommunikációról szóló adatok nyilvántartásba 
vannak véve a szolgáltató adatbázisában – így tudni lehet, hogy ki hívott kit, hol volt a két 
személy abban a pillanatban, mennyit tartott a beszélgetés, és mekkora a közöttük lévő 
levelezés. Ezekhez az adatokhoz csak a mobiltelefon szerződés jogosultjának, valamint az 
internet előfizetőnek és a jogi szerveknek van hozzáférésük; egyetlen más személynek sincs 
joga hozzáférni azokhoz, és az illegális megszerzésük büntetőjogilag büntetett.  
 
A telefon vagy internetszolgáltató vállalatoknak nincs joguk lehallgatni és megőrizni az 
ügyfeleik közötti beszélgetéseket. Ezek a lehallgatások és megőrzések csak a bíró 
felhatalmazásával valósulhatnak meg egy bűnügyi eljárás keretén belül. Egy személy 
felvételezheti egy másik személlyel lefolytatott beszélgetését, de ajánlottabb, hogy ez ne 
titokban történjen. Ha a felvételezések törvényt sértenek, ezek felhasználhatóak az 
igazságügyben. Ne próbáljátok meg felhasználni a vételezett beszélgetéseket, hogy ezáltal 
előnyben részesüljetek, mivel zsarolással vádolhatnak titeket. Ugyanakkor, érdemes észben 
tartani, hogy egyes szoftverek telepítése mások telefonjára vagy számtógépére, azok tudta 
nélkül, azzal a céllal, hogy felvegyétek a beszélgetéseiket vagy megtudjátok az 
adatbázisaikat, számláikat vagy email-ük jelszavait, bűncselekménynek számít.   
 
Üzenet, filmecskék és fényképek küldése SMS-ben, MMS-ben, Skype-on, WhatsApp-on 
vagy a klasszikus mailokban, mint a gmail vagy yahoo átlagossá váltak. Az iskolai szabályzat 
ellenezi a kommunikációs eszközök használatát óra közben. 
 

 
Online támadók 
 
Figyelem az online támadókra! Ők olyan személyek, akik más 
személyazonosságát veszik fel, hogy kapcsolatba lépjenek 
kiskorúakkal. Legtöbbször ezek olyan személyek, akik eltitkolják a 
nevüket és az életkorukat, és fiatalokat, gyerekeket hívnak meg privát 

beszélgetésekre (mint például az otthonukról, és az időpontokról, amikor nincsenek otthon a 
szüleik) vagy a szexről. Ők kihasználják azt, hogy a tinédzserek, szexuális szempontból már 
érettek, de érzelmi szempontból nem. Egy 13 évnél fiatalabb kiskorút meghívni egy szexuális 
kapcsolatra vagy hogy asszisztáljon egy ilyenen, vagy hogy kövessen pornografikus 
anyagokat, bűncselekménynek számít. 
 
 

 
A saját képmáshoz való jog 
 
Néha a gyerekeket meghívják rádióba és TV adásokba. Az 
Audiovizuális Nemzetközi Tanács meghatározott bizonyos szabályokat 
ezzel kapcsolatban, aminek a megszegése a TV adó megbüntetésével 
jár. Ezáltal, a 14 év alatti gyerekek csak a szülők írásbeli 

beleegyezésével vehetnek részt az adásokban, kivételek a kulturális események és a sport 
versenyek.  
 
Máskor, a gyerekek részt vesznek bűncselekmények végrehajtásában. A törvény az 



életkoruktól függően speciális módon védi őket: 
 

• amikor a gyerekek nem töltötték be a 14. életévet: nem szabad leleplezni a nevét 
annak, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy annak, aki tanú. Ha a 
kiskorú egy szexuális, fizikai vagy pszichikai zaklatás áldozata, akkor nem leplezik le 
az áldozat nevét, más bűncselekmények esetében a nyilatkozatok és a képek nem 
lesznek kiadva, csak a gyerek és a szülők beleegyezésével. 
  

• amikor a gyerekek 14 és 16 év közöttiek: ha egy kiskorú áldozat vagy gyanúsított és 
riportot, hírt vagy megbeszélést akarnak készíteni róla, ez csak a gyerek és a szülők 
írásos beleegyezésével valósulhat meg, egy szülő mellette van és ha gyanúsított 
akkor egy ügyvéd is. 
  

• amikor a gyerekek 16 és 18 év közöttiek: ha gyanúsított, akkor szükséges a 
beleegyezése és az ügyvéd jelenléte, és ha áldozat szükséges a beleegyezése, de 
kérésre el lehet kerülni a személyazonosságának a felfedését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
*    * 

 
Röviden: 

Felhasználni a kiskorúakat pornografikus anyagok készítésére (filmek, képek, plakátok 
stb.), kiskorúakról készített pornó filmek megőrzése vagy letöltése bűncselekmény.  

A FB fiókotok nyilvános helynek számít. 
Ne engedjétek idegeneknek a hozzáférését a saját telefonotokhoz és 

számítógépetekhez. Ne adjátok oda a jelszavakat senkinek.  
Különböző applikációkhoz, eltérő jelszavakat használjatok.  

Ne töltsetek le az internetről olyan programokat, amelyekről nem tudtok semmit. 
Használjatok anti-virus, firewall és anti-spyware applikációkat. 

Beszélgetések lehallgatása és felvevése csak engedéllyel valósulhat meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. A GYEREK ÉS A DÖNTÉSHOZATAL  
 
 
 

A szólásszabadság 
 
A gyerek kapcsolatban van más gyerekekkel és a felnőttekkel. Minden 
kiskorú részt kell vegyen az őt érintő döntések meghozásában. Így joga 
van kimondani, mit gondol egyes helyzetekről a családban, az 
iskolában, a közösségben és a társadalomban. A neki nyújtott minden 
tanács és magyarázat alkalmával figyelembe kell venni a gyerek 
megértési képességeit. 
 
A gyereknek joga van a szólásszabadsághoz, vagyis, hogy nyíltan 
kifejezze mit gondol, és hogy információt kapjon és adhasson. A 

bírósági eljárások során joga van a meghallgatáshoz, majd 10 éves korától a meghallgatása 
kötelezővé válik. 
 
Ugyanúgy, mint a felnőttnek, a kiskorúnak is tilos az olyan vélemény kinyilvánítása, ami sérti 
más emberek méltóságát vagy becsületét, vagy vallási- és faji hovatartozása miatt 
megkülönböztet vagy erőszakra buzdít. 
 
Az iskolai órák alatt a tanuló a szólásszabadsággal csak úgy élhet, ha betartja az iskolai 
rendszabályzatot. Például a súgás vagy a másolás egy vizsgán Iskolai Szabályzat elleni 
túlkapásnak számít, aminek következtében a diák fegyelmi büntetésbe részesül majd, 
ugyanúgy, mint a tanár, aki megengedte vagy lehetővé tette a csalást. A tanároddal vagy az 
osztálytársaiddal való csúnya beszéd polgárjogi vétségnek számít, így a bíró bírságot 
szabhat ki a felelős számára (ha kiskorú az elkövető, a pénzbírságot a szülei kell kifizessék). 
Az osztálytárs megfenyegetése vagy zsarolása bűncselekmény, és ha az áldozat értesíti a 
rendőrséget vagy az ügyészséget, akkor bűnügyi pert indíthatnak, ami során a bíró bűnügyi 
büntetést fog kiszabni. Tilos egy gyereket hátrányosan megkülönböztetni vagy 
megfenyegetni csak azért, mert más nemzetiségű. 
 
A törvény nem engedi, hogy valakinek vagy valakiről azt mondjuk, hogy „hülye”, „bolond” stb. 
Kifejezhetjük valaki tettei iránt a véleményünket, de a személyét nem minősíthetjük, mert az 
bántalmazásnak minősül. A tények valósak kell legyenek, ellenben rágalmazásról beszélünk 
(például, ha azt mondod a nyilvánosság előtt valakiről, hogy ellopta az osztálytársad 
telefonját). Aki bántalmazást vagy rágalmazást követ el, polgári jogilag felelősségre vonható, 
és kötelezhető pénzbírság kifizetésére, vagy arra is, hogy bocsánatot kérjen az áldozattól a 
nyilvánosság előtt.  
 
Vigyáznunk kell, hogy a szavainkkal ne diszkrimináljunk senkit. Ezért nem használhatunk 
olyan szavakat, amelyek kapcsolatban állnak az illető személy nemzetiségével, krónikus 
betegségével és sértőek. Használjuk a „roma” megnevezést a „cigány” helyett, a „színes 
bőrűt” a „néger” helyett, „fogyatékkal élő személy” a „fogyatékos” helyett, vagy 
„idegbetegségben szenvedő személyt” a „bolond” helyett stb.  
 
 

A szabad társulás és gyülekezés  
 
A gyerek társulhat bárkivel: kapcsolatba léphet azonos nemű vagy 
más nemű emberekkel. Az egyik alapvető jogunk az, hogy 
szabadon csatlakozhatunk bármilyen formális és informális 
szervezethez: csoport, kör, klub, tanács, egyesület, alapítvány stb. 
Viszont nem kényszeríthetünk senkit, hogy csatlakozzon valahova. 



Vannak nem kormányzati szervezetként létrejött, diákoknak szóló egyesületek.  
 
Néhány helyiségbe tilos belépni, akkor, ha még nem múltál el 18 éves (például diszkóba 
vagy moziba bizonyos filmek esetén) vagy korlátozva lehet a belépés napszak vagy óra 
alapján is. Mindig ellenőrizzétek, hogy létezik-e bármiféle tiltás ilyen szempontból, és 
tartsátok be azokat, ellenben megbírságolhatnak.  
 
2015 júniusától a kiskorúaknak tilos a belépés a játéktermekbe és a kaszinókba.  
 
Mindenki, még a fiatalok is szervezhetnek és részt vehetnek találkozókon, összejöveteleken. 
Az egyetlen feltétel az, hogy ezek békések legyenek, és a résztvevők ne használjanak vagy 
viseljenek fegyvert maguknál: sem légpuskát, sem lőfegyvert (pl. gránátot, maroklőfegyvert, 
gázfegyvert) vagy más szúró-, vagy vágófegyvert (pl. bajonettek, kardok, tőrök, kések, kard-
nádak, boxer gyűrűk, íjak, botok, furkósbotok, teleszkópos botok  
stb.), sem ártalmas, irritáló vagy semlegesítő könnygázt. A legtöbb békés társuláshoz (pl. 
sportesemények, kulturális rendezvények vagy megemlékezések) nem szükséges engedély, 
mások megszervezéséhez viszont kötelező bejelenteni azokat az esemény előtt három 
nappal, és engedélyt kérni a polgármesteri hivataltól. 
 
Az utóbbi években egyre több az erőszak a sporteseményeken, és veszélybe kerülnek az 
emberek javai, vagy súlyosabb esetben az emberek biztonsága és egészsége. Ennek 
megelőzésére született egy törvény, ami előírja, hogy a rendőrségnek és a csendőrségnek 
jogában áll pénzbírságot kiszabni, közmunkát megállapítani vagy valakit eltiltani a 
sporteseményektől egy bizonyos időre akkor, ha valaki nem tiszteli a közrendet és a 
közbiztonságot ezeken a rendezvényeken. 
  

 
Szórakozás 
 
A ti korotokban természetes, hogy szerettek szórakozni: 
koncerteken vagy különböző eseményeken vesztek részt, diszkóba 
vagy étterembe, napozni a partra mentek stb. A szervezők 
különböző engedélyek beszerzése után fogadhatnak titeket: 
szigorú szabályok vannak az események típusát, a vendégek 

korát, számát és a helyiség biztonságát és tűzvédelmét illetően. Ajánlott kizárólag olyan 
alkoholt vagy üdítőt fogyasztani, aminek az üvegét ti nyithatjátok ki vagy előttetek nyitják ki 
(ellenkező esetben megtörténhet, hogy valamit belekevernek az italotokba, ami függőséget 
eredményez), ne álljatok a hangfalak mellé, sem más gyúlékony tárgy közelében vagy olyan 
helyen, amely a vészkijárattól távol vagy elszigetelve van.  
 
Akkor, amikor ti magatok szerveztek bulikat, fontos, hogy tudjátok, hogy a törvény nem 
engedi meg nektek, hogy egy buli vagy bármilyen más esemény alkalmával zavarjátok a 
szomszédaitokat (a pihenési időszak alatt), attól függetlenül, hogy otthon vagy a szabad 
levegőn (a városban) szórakoztok.  
 
A bulikon néha tűzijátékot, petárdákat, füstbombákat használnak. Ezek a szórakoztató 
tárgyak, amelyeket törvény szerint "szórakoztató pirotechnikai termékeknek" neveznek, 
gyakran baleseteket okoznak, a javak (autók, házak) megsemmisítésétől a személyi 
sérülésekig (égési sérülések, vakság). Ezért a törvény ezek használatát csak bizonyos 
feltételek mellett írja elő. 
 
 
 
 
 



Az iskolai diáktanács tagjainak megválasztása 
 
A diákoknak demokratikus joga megválasztani azokat a tanulókat, akik 
őket képviseljék a diáktanácsban és az iskolai igazgatási tanácsban.  
 
Általában az osztályfőnök osztályfelelőst választ, máskor viszont a 
többi diák választja meg, hogy ki feleljen az osztályért. Ötödik osztály 
után, minden osztályfelelős tagja lesz a Diáktanácsnak. A 

diáktanácsnak két szervezete van: az egyik az általános gyűlés, amit az osztályfelelősek 
összessége alkot, és a feladata az, hogy különböző testületeket hozzon létre: sport, kultúra 
vagy a művészet terén, kinevezi a diáktanács vezetőjét azok közül, akik jelöltetik magukat 
erre a funkcióra, valamint a diákok általános problémáit igyekszik megoldani. A másik 
szervezete a diáktanácsnak a Végrehajtó Testület, amelyet a diáktanács elnöke, az alelnök 
és a titkár (akiket az ötödikes és a náluk nagyobb tanulók választanak meg) alkot. A 
Végrehajtó Testületből néhányan benne lesznek az Oktatás Minőségét Ellenőrző 
Bizottságban és az Erőszak Megelőzéséért Felelős Bizottságban.  
 
A diáktanács elnöke megfigyelő szerepet tölt be az Igazgatói Tanácsnál, ahol kötelező 
megjelenjen akkor, amikor diákokra vonatkozó problémákról van szó. Ugyanebben a 
tanácsban a tanulóknak még van egy másik képviselőjük is, aki szavazati joggal rendelkezik, 
és az összes gimnáziumban és líceumban levő diák választja meg.  
 
A megyében levő összes diáktanács elnöke alkotja együtt a Megyei Diáktanácsot. A 
fővárosban létrejött az un. Bukaresti Diáktanács. Románia nyolc gazdasági régiójában 
megalakult a Regionális Diáktanács. A Nemzeti Diáktanács a Megyei Diáktanács 
elnökeiből és három alelnökből tevődik össze. A Nemzeti Diáktanácsot egy elnök vezeti, és 
minden tagja a Végrehajtói Testületet alkotja. Európai szinten létezik az Európai 
Diáktanács, ami jelenleg 21 ország tanulóinak az érdekeit képviseli.  
 
 

Közinformációkhoz való hozzáférés 
 
Ha érdekeltek vagytok a közhatóságok vagy intézmények 
tevékenysége vagy eredményei iránt, egyszerű kérést fogalmazhatok 
meg feléjük. Amíg közpénzt használnak, kötelesek válaszolni 
kérdéseitekre, még akkor is, ha az egy egyszerű érdeklődés. 
Természetesen vannak állami, szolgálati titoknak számító információk 
is vagy amelyek folyamatban levő kivizsgálások tárgyát képezik. 

Ezeket senkivel nem lehet közölni. 
 
 

A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága 
 
Az egyház független az állammal szemben, vagyis Romániában nem 
létezik egy úgynevezett államvallás. Az országunk lakosságának 
86,5%-a ortodox vallású, 4,6% római katolikus, 3,2% református, 
1,9% pünkösdista, 0,8% görögkatolikus, 0,6% baptista, 0,4% 
adventista és 0,2% vallotta magát ateistának. 
 
A gyerek legelőször a szüleitől kap tanácsot, és róluk vesz példát, a 

vallással kapcsolatban. Általában a szülők elvárják a kiskorútól, hogy ugyanazt a vallást 
vallja, mint ők. Ha a gyerek betöltötte a 14 évet, csak a beleegyezésével lehet megváltoztatni 
a vallását, majd, ha 16 éves lett, akkor erről egyedül dönt. 
Tilos kötelezni a diákot, hogy vallásórára járjon. Akkor vesz részt ezen az órán, ha ezt ő vagy 
a szülők (ha a tanuló kiskorú) megelőzőleg írásban kérik. 



 
Vannak vallások, amelyek tiltják, hogy a gyereket bizonyos szükséges gyógyászati 
beavatkozás alá vessék. Ebben az esetben a szülőket bűnügyi kivizsgálás alá vethetik. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

* 
*    * 

 
Röviden: 

A szólásszabadság nem korlátlan: tilos más méltóságát megsérteni annak 
gyakorlásával.  

A tanulóknak joguk van megválasztani, hogy ki képviselje őket a Diáktanácsban.  
Vallásórán csak akkor kell részt venni, ha ezt a diák vagy a szülő igényelte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. A GYEREK ÉS AZ ÁLLAMI SZERVEK 
 

A gyerekeknek vannak jogaik, de nem mindig tudják egyedül megvédeni azokat. Amikor még 
nagyon kicsik, akkor a szüleik döntenek helyettük és védelmezik meg őket. Ahogy nőnek, 
egyre többet vannak kölcsönhatásban a társadalommal, így egyre több jogaik és 
kötelezettségeik lesznek, amiket már nem a szülők, hanem az állam szervei védelmeznek és 
tesznek kötelezővé. 
 

 
A rendőrség és a csendőrség 
 
A rendőrök a törvény emberei. Őket gyakran látjuk az utcán, 
amint felügyelik az állampolgárok biztonságát. A rendőrségnek 
három szervezete van. A legismertebb a nemzeti rendőrség, ami 
a Belügyminisztériumhoz tartozik; minden megyében található 

egy úgynevezett Megyei Rendőr-felügyelőség, fölötte áll az Országos Rendőr-főkapitányság, 
aminek a székhelye Bukarestben van. A második a helyi rendőrség, ami a polgármesteri 
hivatal egyik szervezete, és minden helységben található (régen közösségi rendőrségnek, 
illetve polgárőrségnek nevezték). A harmadik rendőrségi szerv a határrendőrség, ami az 
ország határait ellenőrzi. 
A Csendőrség a Belügyminisztérium egyik militarizált (katonai szervezést átvevő) szervezete. 
A csendőrök biztosítják a közrendet felvonulások és tüntetések esetén, vagy amikor szökött 
rabot keresnek. 
 
 A rendőrségen belül több besorolás létezik. Egyes rendőrök jelen vannak ott, ahol mi is 



megfordulunk, ők biztosítják a közrendet. Mások a közúti forgalmat irányítják, és olyan 
rendőr is van, aki az ügyészt segíti a törvényellenes cselekedetek felfedésében és a tettes 
azonosításában. Néha az iskolában is találkozhatunk rendőrrel, akik azért jönnek, hogy a 
helyes közlekedésről tartsanak órát, vagy hogy feljegyezzék az iskolában történő erőszakos 
összetűzéseket.  
 
Fontos tudni, hogy a rendőrnek jogában áll igazoltatni és fogva tartani bárkit. Ehhez 
kapcsolódik az a szabály, miszerint mindenki, aki betöltötte a 14-ik életévét, köteles mindig 
magánál tartsa a személyazonosító igazolványát. Ha nincs nálatok, a rendőrnek jogában áll 
a rendőrség székhelyére vinni titeket, hogy felvegye a kapcsolatot a szüleitekkel. Emellett 
bírságot is kiszabhat. Nem mutatkozhattok be más identitással, hamis vagy nem a saját 
irataitokat használva. A rendőr nem használhat sértő szavakat, nem fenyegethet, és nem 
üthet meg senkit. Viszont joga van erőszakhoz folyamodni és megbilincselni bárkit, aki 
veszélyt jelent a többi állampolgár vagy önmaga számára. 
 
A rendőr, feladatait szolgálaton kívül is teljesítheti, amikor a helyzet súlyossága megkívánja. 
 
KORRUPCIÓ (MEGVESZTEGETÉS): A rendőr köteles helyes magatartást gyakorolni 
minden állampolgárral szemben, anélkül, hogy igényelne vagy elfogadna csúszópénzt vagy 
más juttatást. Ha mégis megtörténik, értesítsétek a Korrupcióellenes Igazgatóságot (DNA) a 
0.800.806.806-os ingyenes telefonszámon.  
 
A rendőr köteles megállapítani a kihágásokat és megbírságolni azokat, akik a törvényt nem 
tartják be: ez lehet közrend vagy közlekedési szabályok be nem tartása, rajzolás épületek 
falára, mentő vagy a rendőrség téves riasztása, rendőri igazoltatás megtagadása stb. Az, aki 
úgy gondolja, hogy igazságtalanul lett megbírságolva, a büntetés kézbesítésétől vagy 
közlésétől számított 15 napon belül, panasz benyújtásával kérheti a bírság 
megsemmisítését. 
 
SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁM: 112 – Európában; 911 – Kanadában és az Egyesült 
Államokban. Ez a szám bármely hálózatról, mobil és vezetékes telefonról ingyenesen 
hívható.  
 
A 112-es hívószám szükség esetén tárcsázható, ha egy személy vagy annak tulajdona vagy 
a környezet veszélyben van, és szükséges a mentő, a rendőrség vagy a csendőrség 
közbelépése. A fogyatékkal élő személyeknek külön ingyenes hívószámuk van, ez a 113.  
 
Értesítsétek, ha egy gyanús személy ajtóról ajtóra jár, vagy ha ismeretlen ember megy be a ti 
vagy a szomszéd lakására, vagy valaki lopakodik a ház körül, esetleg erőszakkal próbálja 
kinyitni egy lakás vagy jármű ajtaját. A gyanúsított leírása segíthet a rendőrségnek elfogni a 
tettest. Hívjátok azonnal az 112-őt, ha azt látjátok, hogy valaki az ablakon keresztül próbál 
bejutni a szomszédotok házába, és ők épp nincsenek otthon. Ez sürgősségi esetet jelent, 
mert a rendőrség, ha azonnal közbelép, meg tudja óvni a szomszéd birtokát és azonosítja a 
tettest. Ha egy közúti baleset tanúi vagytok és egy utas az autóba szorult, ez sürgősségi 
esetnek számít, amelyet azonnal kell jelezni. 
 
A 112-es telefonszámot csak valós veszély esetén hívható, ellenkező esetben a bírság 500 
lejtől 1000 lejig terjed. Gondoljatok arra, hogy amíg ti csak viccből hívjátok ki az illetékes 
szervezeteket, addig ők nem tudnak segítséget nyújtani azoknak az embereknek, akik igazi 
veszélyben vannak. 
 
 
 
 



A bírók 
 
Amikor az emberek nem értenek egyet valamiben, vagy ha valaki nem 
tartotta tiszteletben egy másik személy jogait, akkor az utóbbi kérheti a 
helyzet visszaállítását, és a bűnösnek ítélt személy megbüntetését. A 
bíró a törvény azon képviselője, aki megállapítja, kinek van igaza. 
 
A bírók a bíróságon dolgoznak. A bírósági hierarchia csúcsán a Legfelső 
Semmítő- és Ítélőszék található. Ennek székhelye Bukarestben van. Az 
ítélőtáblák több megyében működnek, összesen 15 van Romániában. 
Minden megyében van egy Törvényszék, mindig a megyeszékhelyen. 

Minden városban működik egy Bíróság, ebből van a legtöbb országszinten, mert a hierarchia 
alján találhatók.   
 
Minden bíró független a vezetőivel és kollégáival szemben, illetve az állami szervekkel 
szemben, vagyis senki nem adhat tanácsot nekik, rendelkezhet felettük és nem ellenőrizheti 
senki. A bíró köteles nem részrehajló lenni, vagyis biztosítania kell a törvény előtti 
egyenlőséget, anélkül, hogy előnybe részesítené valamelyik felet, például társadalmi pozíció 
alapján.  
 
A bírók a bizonyítékok alapján döntenek, illetve az alapján, amit a törvény előír. Miután a 
bírói határozat jogerős (végleges) lesz, kötelezővé válik ugyanúgy, mint egy törvény. 
Csakhogy, a törvény egy egész lakosságra vagy földrajzi területre vonatkozik, míg a bírósági 
határozat csak az ügyben szereplő feleket érinti. 
 
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS JELKÉPE: Az igazságszolgáltatást Themisz szimbolizálja, 
aki az igazság jelképe volt az ókori görögöknél. A sál, ami a szemét takarja és a kezében 
levő mérleg jelképezi, hogy a bíró köteles függetlenül alkalmazni a törvényt. A kard ábrázolja, 
hogy a bírói határozatot kötelező tiszteletben tartani. 
 
Létezik az úgynevezett kiskorúak bírósága, ami kizárólag kiskorúakkal kapcsolatos ügyekkel 
foglalkozik, megfelelő különleges szabályokat alkalmaznak meghallgatásukra. 
 
 
 

Az ügyészek 
 
Az ügyész a rendőrséggel együtt nyomoz, annak érdekében, hogy 
kiderüljön, ki követett el bűncselekményt, majd dönt a vádemelés 
kérdéséről.  
 
Az ügyészek az ügyészségen dolgoznak. Minden bíróság mellett van 
egy ügyészség, azaz Romániában több mint 250 ügyészség létezik.  
 

 
Az ügyész nem szabhat ki büntetéseket, viszont az ő hatásköre eldönteni, hogy van-e elég 
bizonyíték a gyanúsított ellen. Két esetben van az ügyésznek beleszólása a büntetés 
megszabásában: amikor a gyanúsított beismeri a tetteit, és sikerül megállapodnia az 
ügyésszel a büntetés nagyságáról, illetve, amikor az ügyész tovább küldi az ügyet a 
bíróságra, hogy a bíró döntést hozhasson a gyanúsított bűnösségét illetően.  
 
 
 
 
 



Az ügyvédek és a jogtanácsosok 
 
Az ügyvédek és a jogtanácsosok olyan embereknek segítenek, akik 
nem ismerik a törvényeket és szükségük van tanácsadásra. A kettő 
között a különbség az, hogy az ügyvédeket jogsegély szerződés által 
alkalmazzák azok a személyek, akiknek szükségük van tanácsra egy 
bizonyos probléma kapcsán, a jogtanácsosok viszont állandó 
alkalmazottai egy közintézménynek vagy egy cégnek, és 
munkaszerződésük van. Ha nem sikerül békés úton egyezségre 
juttatni a feleket, akkor összeállítják a szükséges iratokat, és a 

bírósághoz vagy az ügyészséghez fordulnak ügyvéd vagy jogtanácsos kíséretében illetve 
képviseletében. 
  
 

A bírósági jegyzők  
 
A bírókat a jegyzők segítik, akik közvetlen kapcsolatban vannak a 
felekkel a per során, valamint ők állítják össze a dossziékat és 
számítógépen megszerkesztik a bírói határozatokat.  
 

 
Néha a felek elégedetlenek a bíró döntésével, viszont a bíró csakis a törvény alapján hozhat 
ítéletet. Megtörténik, hogy valamelyik félnek igaza van, de nincs elég bizonyítéka, vagy hogy 
a valamelyikük rossz szándékú és be akarja csapni a bírót. Az ügyésznek és a bírónak nem 
mindig egyezik a véleménye, ezért is létezik az úgynevezett jogorvoslat, ami a feleknek 
lehetőséget ad megfellebbezni a bírói döntéseket.  
 
Minden állampolgár köteles tisztelni az állami szerveket és elismerni azok tekintélyét, mert a 
társadalom érdekeit képviselik.  
 
A törvény alkalmazó szerveknek is vannak bizonyos kötelezettségei. Ezek közül az egyik az, 
hogy helyes magatartást mutassanak az állampolgárokkal szemben. Akkor, ha a hivatalos 
személyek visszaélnek hatalmukkal (alaptalanul vagy rosszindulatúan meggyanúsítanak, 
vagy bezárnak ártatlan embereket, jogtalanul alkalmaznak erőszakot stb.), felelniük kell. 
Ugyanakkor nincs joguk előnyt szerezni tisztségük gyakorlása által. Ezen cselekmények 
büntetésükhöz vezethet, fegyelmi (bércsökkentéssel, szolgálatukból áthelyezik vagy kiteszik) 
vagy bűnügyi (börtönbüntetést kapnak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * 
*    * 

 
Röviden:  

Bármilyen problémátok van, forduljatok bizalommal az állami szervekhez. 
A bíró biztosítja az emberek alapvető jogainak és szabadságjogainak tiszteletben 

tartását, azáltal, hogy független, nem részrehajló és becsületes. 
 



XV. A GYEREK ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 
 

 
Felelősség és felelősségre vonás 
 
Ahhoz, hogy a társadalom jól működjön, minden embernek be kell 
tartania a törvényt. Felelősségteljesnek nevezzük azokat az 
embereket, akik felmérik tetteik következményét és nincs 
szándékukban rosszat tenni másoknak. 

 
 
Sajnos vannak olyan emberek, akik nem tisztelik a törvényt, vagy azért, mert nem ismerik, 
vagy azért, mert nem érdekli őket, vagy mert hibáznak, sőt olyan is van, aki akarattal követ el 
bűncselekményt. Ezeknek az embereknek mind felelniük kell tetteikért. A felelősségre vonás 
azt jelenti, hogy az, aki hibázott, viseli a tetteinek a következményeit.  
 
A felelősségre vonásnak több fajtáját különböztetjük meg. Például, ha egy diák befesti az 
iskola falát engedély nélkül, a büntetés lehet az a bizonyos fal rendbehozása a szülei 
pénzéből, valamint kötelezni lehet a kiskorút arra, hogy egy hónapig ő takarítson az 
iskolában. Ha a gyalogos nem megengedett helyen kel át az úttesten, vagy ha valaki 
szemetel az utcán vagy nem megengedett helyen cigarettázik, a rendőr pénzbírságra 
bünteti. Hamis vádaskodás esetén a tettest kötelezhetik, hogy megcáfolja az alaptalan vádat, 
és a sértett személytől bocsánatot kérjen. Ha az alkalmazott igazolatlanul hiányzik a 
munkahelyéről, a főnöke levonhat a fizetéséből vagy akár el is bocsáthatja. Ha egy értelmi 
fogyatékos súlyos bűncselekményt követ el, akkor a bíró elrendelheti pszichiáter ajánlásával, 
hogy kórházba utalják. 
 

 
 A megelőzés 
 
A legkönnyebb megelőzni a törvényszegést.  
 
Hogy lehet ezt megelőzni? Egyrészt mindenkinek tudnia kell, mit 
tehet és mit nem szabad tennie, tudnunk kell nemet mondani, és 
öntudatosan kell élnünk.  
 
 

A rendőrség ellát minket néhány jó tanáccsal ennek érdekében: ne barátkozzatok erőszakos 
személyekkel, és azokkal, akikről tudjátok, hogy problémái voltak a törvénnyel. Ha valaki 
negatívan próbál befolyásolni, gondoljatok arra, hogy milyen következményei lesznek rátok 
illetve a körülöttetek levőkre nézve, és ne hagyjátok. Figyelmeztessétek a barátaitokat, ha 
törvényszegésre készülnek. Ha nem akartok egy bizonyos helyre menni, legyen 
bátorságotok nemet mondani. Akik rosszra szeretnének vezetni, nem a barátaitok! Ne 
erőszakkal próbáljatok megoldani egy konfliktust, hanem értesítsétek az állami szerveket, 
vagy a felnőtteket.  
 
Hogy kerüljük el, hogy törvényszegés áldozatai legyünk? Ha ismerjük a törvényeket, 
valamint azokat a személyeket, akikkel kapcsolatba lépünk, és előrelátóan cselekszünk, 
csökken az esélye annak, hogy mi is törvényszegés áldozatai legyünk. Figyeljetek oda, hol 
jártok, hol vásároltok, kérjétek el mindig a számlát. Ne felejtsétek el, hogy soha semmi sem 
ingyenes, és ha valami túl olcsó, akkor az gyanús. Van néhány szabály, ami segít időben 
felismerni a leggyakrabban elkövetett bűncselekményeket:  
 
Zsebtolvajlás: A rabló általában forgalmas helyeken próbál pénzt vagy más értékes tárgyat 



lopni az emberek zsebéből vagy táskájából (tömegközlekedési eszközök, bevásárlóközpont, 
piac, állomás stb.), majd a lopást követően azonnal eldobja a kiüresített táskát vagy 
pénztárcát. Legyetek figyelmesek a zsúfolt helyeken, ne engedjetek senkit magatokhoz 
nagyon közel, a táskát tartsátok mindig szem előtt, ne hagyjátok őrizetlenül a csomagokat, 
ne tartsatok telefont vagy pénztárcát a hátsó zsebben. Ugyanígy, figyeljetek bevásárlás 
közben is, ne tegyétek a pénztárcát vagy más értékes tárgyat a kosárba, hagyjatok helyet 
sorbanálláskor az előttetek és az utánatok levő kliens és magatok között, vigyázzatok, hogy 
ne lássa meg senki a bankkártyátok PIN-kódját, ne mutassátok, ha sok pénz van nálatok, és 
ha lopás tanúi vagytok, azonnal jelentsétek.  
 
Lopás járművekből: Még akkor is, ha rövid időre távoztok, bizonyosodjatok meg, hogy az 
autót, motorbiciklit, biciklit stb., biztonságban hagytátok, használjátok a kulcsokat és a 
riasztót. Ne hagyjatok értékes dolgokat a járművekben, és éjszakára kivilágított helyen 
parkoljatok.  
 
Lopás lakásból: A bejárati ajtót mindig tartsátok zárva, nézzetek ki, mielőtt ajtót nyitnátok, és 
ne engedjetek be ismeretlen személyt, még akkor sem, ha azt állítja magáról, hogy 
valamilyen hivatalos intézmény küldöttje. Ha tömbházban laktok, ne adjátok meg ismeretlen 
embereknek a kaputelefon kódját, a vendégeitekkel beszéljétek meg, hogy ne terjesszenek 
senkinek információt arról, hogy a ti lakásotokban értékes dolgok vannak. A közösségi 
oldalakra ne töltsetek fel fényképet az értékes tulajdonaitokról vagy arról, hogy hogy lehet 
bejutni a házatokba vagy, hogy az egész család el van utazva.  
 
Csalás: Többfajta csalás létezik. Az első fajta az un. „patkányirtás” módszere, amikor az 
elkövetők bekopognak hozzátok, és azt mondják, hogy fertőtleníteni jöttek a lakásotokat, és 
hogy az összes többi szomszédnál is voltak már, majd vízbe kevert lisztet permeteznek a 
falra, és ezért pénzt kérnek cserébe. A „mosogatószer” változat az előzőhöz hasonló: idegen 
személyek kopognak be, hogy jó minőségű, olcsó mosogatószert vásároljunk tőlük, és amíg 
a házigazda kifizeti a terméket az egyiküknek, addig a másik különböző értékes tárgyakat lop 
el.  Az úton olyan csalókkal találkozhattok, akik megkérdezik, hogy megvásároltok-e tőlük 
egy aranygyűrűt kevés pénzért, amit akkor találtak (az ár magas, viszont ők be akarnak 
csapni, és azt mondják, hogy olcsó). Vannak, akik azt állítják, hogy nagy bajban vannak, és 
elkérik a telefonotokat, hogy azon keresztül segítséget hívjanak, majd elszaladnak a 
telefonnal a kezükben, mások pénzt kérnek, sőt az is előfordul, hogy az út mellett 
siránkozzon valaki, amiért üzemanyag nélkül maradt, és ha valaki segíteni szeretne, akkor 
azt kirabolja. Egy másik módszer a „baleset” módszere, amikor a tettesek felhívják az 
áldozatot, és azt állítják, hogy annak valamelyik családtagja balesetet szenvedett, és 
szüksége van sürgősen pénzre. Ilyen esetben kérjetek pontos leírást a balesetről, a beteg 
állapotáról és a kórházról, ahova beutalták, hogy kiderüljön, valóban csalókkal van-e 
dolgotok. Ne találkozzatok azzal, aki telefonált, és ne adjatok neki pénzt, hanem hívjátok a 
112-őt. A jelzőlámpánál is lehetnek csalók, akik elvonják a várakozó sofőrök figyelmét, amíg 
a társuk betöri az ablakot, hogy lopni tudjon az autóból. Gyakran előfordul az is, hogy valaki 
olcsón árul egy lopottnak hitt drága telefont, amiről később kiderül, hogy csak másolat. A 
„Coca-cola” vagy az „Orange” módszer is elterjedt: kaptok egy üzenetet, hogy nyereményben 
részesültök a Coca-cola vagy az Orange részéről, de ahhoz, hogy átvegyétek a nyereményt, 
pénzt kell utaljatok egy megadott telefonszámra. A „modellügynökség” eljárás is ismert: 
néhány fiatal hirdetésben toborozza a fiatalokat, hogy egy modellügynökségbe dolgozzanak, 
aláíratnak egy szerződést, kifizetnek egy bizonyos összeget, majd a modellügynökségről 
nem hallanak többet. 
 
A „nigériai levél” egy ismert e-mailen küldött csalási forma: az áldozat kap egy e-mailt, 
amelyben értesítik, hogy egy nagyon gazdag személy adományt szeretne neki adni, hogy 
valaki elhunyt és a rokonság ismeretleneknek osztják szét a jelentős vagyont, vagy nyert a 
lottón. Ehhez viszont az áldozatnak fizetnie kell az utalási díjakat vagy fel kell fedjen 
személyes és banki adatait. Természetesen csak a csaló nyer. Ilyen jellegű ajánlatok túl jók, 



hogy igazak legyenek és nincs olyan üzlet, amelyből munka nélkül pénzt tudtok nyerni. 
 
A „Loverboy” esetén a tettes eléri, hogy az áldozat szerelmes legyen belé, és bármit 
megtegyen érte, leginkább drága ajándékokat kér tőle, vagy akár a bankkártya kódját kéri el, 
pénzt vagy ékszert kér tőle. Vannak olyan csalók, akik szegény tanulólányokat győznek meg 
arról, hogy ők segítenek a lányok anyagi gondjait legyőzni, ha lefekszik pénzért más 
férfiakkal. Egy ilyen lány önszántából lesz kihasználva szexuálisan olyan lánykereskedők 
által, akik közül az egyik hátrányos helyzetű lányok beszerzésével, a másik az 
elszállásolásával és a harmadik a bevétel szétosztásával foglalkozik.    
 
  

A gyerek, mint áldozat 
 
Áldozatnak nevezzük azt a személyt, aki ellen egy bűncselekményt 
követnek el, vagyis egy olyan súlyos cselekményt, amelyért a 
törvény börtönbüntetést ír elő. 
 
Az egyszerű bűncselekmények elkövetése után csak akkor nyomoz 

a rendőrség, ha az áldozat panaszt tesz a bűncselekmény elkövetésétől számítva három 
hónapon belül, vagy a rendőrségen vagy az ügyészségen – például: testi sértés, fenyegetés, 
bizalommal való visszaélés. Ha az áldozat nem tesz panaszt, az ügyet lezárják. Más 
bűncselekményeknél – lopás, talált tárgy elsajátítása, csalás – az illetékes hatóságok 
hivatalból indítanak nyomozást, viszont, ha a felek kibékülnek, akkor lezárják az ügyet. 
 

Emlékeztek, amikor arról beszéltünk, hogy a gyerekek milyen körülmények között tehet 
jognyilatkozatot? 14 éves koráig a szülők tesznek jognyilatkozatot a kiskorú nevében, majd 
14 és 18 év között a szülőkkel együtt tett jognyilatkozat érvényes. Ugyanez érvényes a 
panaszok benyújtására is, vagyis egy kiskorú csak a szülő által vagy az ő kíséretében 
fogalmazhat meg panaszt. 
 
Akkor, amikor a bűncselekmény áldozata kiskorú, ingyen kap ügyvédet akkor, ha nem 
választ magának, hogy elmondhassa pontosan mi történt, és törvény szerint bemutassa a 
gyanúját megalapozó bizonyítékokat. Ha a gyerek veszélyeztetve van a nyilatkozatok miatt, 
amit az állami szervek előtt tesz, különböző védelmi programok állnak rendelkezésére, ami 
speciális védelmet nyújt az elkövetővel szemben: álnéven vagy elváltoztatott hangon 
hallgatják meg, nincs jelen a tárgyalóteremben stb.  
 
 
 

A gyerek, mint elkövető  
 
Némely törvénybe ütköző tett pénzbírságot von maga után, ezeket 
kihágásnak nevezzük, és a közigazgatási szervek szabják meg: 
rendőrség, csendőrség, ellenőrök. Az ezeknél súlyosabb 
törvénysértések esetén a büntetőjogi bírságot (börtönbüntetés a 
felnőtteknek, nevelő intézkedések a kiskorúaknak) a bíró szabja 
meg, és bűncselekményeknek nevezzük. Ezek fel lesznek 
tüntetve a bűnügyi nyilvántartásban. 

 
Fiatalkori bűnözésnek nevezzük azt, amikor egy kiskorú nem tartja tiszteletben a 
törvényeket, és bűncselekményt követ el. Vannak gyerekek, akik azért válnak bűnözővé, 
mert a család vagy a barátok befolyása alatt állnak. Kimutatták, hogy ezek a gyerekek 
gyakran fogyasztanak alkohol vagy más pszichoaktív szereket, nagycsaládból származnak, 
ahol szegénység van és a szülők is büntetett előéletűek.  



 
Viszont kamaszkorban a legtöbb fiatal tapasztalatokat gyűjt: ki akar próbálni mindent, épp 
ezért nagyon fontos, hogy legyőzzük önerőből azokat a kísértéseket, amik rossz 
következményekkel járhatnak. Sok gyerek élelmiszert lop, vagy alkoholt, esetleg cigarettát, 
felmérik, hogy mennyire figyel az őr, de nem azért, mert tényleg szükségük volna lopni. 
Vannak, akik drogokat használnak, alkoholt isznak vagy cigarettáznak kizárólag azért, hogy 
ne legyenek kivételek a baráti körükben, hogy „felavassák a gólyákat”, vagy hogy elnyerjék a 
lányok tetszését. Ezeket a viselkedésformákat tiltja az iskolai rendszabályzat és a Büntető 
Törvénykönyv is. 
 
A drogok, az alkohol és a szerencsejáték mind sok pénzbe kerülnek, amit van, hogy nem 
adnak meg a szülők. Ilyenkor néha a gyerek a szülőtől lopja el azt a pénzt, amit a törvény 
büntet, de csak akkor indítanak el a hatóságok eljárást, ha a szülő panaszt tesz.   
 
A gyerekek gyakran követnek el bűncselekményeket, nézzük melyek ezek:  

• ha elakasztasz vagy meglöksz valakit, az ütlegelés;  
• ha valakinek sebet okozol, a tett már súlyosabb az előzőnél, és testi sértésnek 

nevezzük; 
• ha több gyerek verekedik egyszerre, akkor az a bűncselekmény tömegverekedés, 

és minden résztvevőt felelősségre kell vonni; 
• ha valakit akarata ellenére fogva tartanak, akkor jogtalan szabadságvesztésről 

beszélünk;; 
• nem követhetsz senkit, és nem is telefonálhatsz névtelenül, ellenkező esetben 

zaklatást követsz el; 
• ha valaki lakására mész, a tulajdonos akarata ellenére, vagy ha kéri, hogy menj el, de 

te nem szándékszol, akkor magánlaksértésről beszélünk; 
• ha elpusztítod valaki állatát, megkarcolod vagy felgyújtod az autóját, betöröd az 

ablakot az rongálás; 
• ha valaki akarata ellenére veszed el annak tulajdonát, lopást követsz, még akkor is, 

ha visszaadod, miután a tulajdonos észrevette, hogy eltűnt, vagy megtéríted az árát; 
akkor is lopásról beszélünk, ha egy üzletből távozol, anélkül, hogy fizetnél az elvett 
termékért, viszont lehetőséged van kibékülni az áldozattal, hogy lezárják az ügyet, és 
büntetlen maradj. Ha az osztálytársad kölcsönadja a telefonját, hogy játszhass rajta, 
te viszont hívásra használod és elfogyasztod az egységet vagy ha egy biciklit 
elveszel, ami nem a te tulajdonod, majd használat után visszaadod, akkor lopást 
követsz el jogtalan használat céljából;  

• ha valakitől elfogadsz lopott tárgyakat, akkor az rejtegetés; és ha egy elkövetőt 
bújtatsz, hogy az állami szervek ne találjanak rá, az bűnpártolást jelent; 

• ha félelmet keltesz egy emberben, mondván, hogy meghurcolják vagy megölik, az 
fenyegetés; 

• ha azt hazudod egy gyereknek, hogy a szülei azt mondták, hogy adjon pénzt neked 
és te elviszed nekik, majd te megtartod a pénzt, az csalás; 

• ha ellopsz egy tárgyat, miután megütötted vagy megfenyegetted az áldozatot, az 
rablás, és súlyosbító körülménynek számít, ha fegyver, irritáló könny-spray van 
nálad, vagy ha álarcban vagy; 

• ha egy tárgyat maga a tulajdonos adott oda, de te nem adod vissza, 
bűncselekménynek számít, mégpedig bizalommal való visszaélés; 

• ha azt mondod egy barátodnak, hogy ha nem adja neked a pénzét, meg fogod verni 
vagy közzéteszed a közösségi oldalakon a fényképeit, zsarolást követsz el; 

• akkor, amikor pénzt nyomtatsz, pénzhamisításért kell felelned együtt azzal a 
személlyel, aki megtartotta vagy forgalomba bocsátotta a hamis pénzt; 

• ha az érettségi diplomádon levő jegyeket hamisítod meg, akkor hivatalos okiratok 
meghamisítása miatt kell felelned;  

• jogtalan fegyverviselést követsz el akkor, amikor nyilvános helyen van nálad kés, 
könnygáz vagy bármilyen más tárgy, ami veszélyes lehet valakire; ha használod is 



ezeket a tárgyakat, nagyobb büntetésben részesülsz. 
 
Az előbb felsoroltak nagy részénél a törvény bünteti a kísérletét is, vagyis ahhoz, hogy 
megbüntessenek, elég, ha csak megpróbálsz ellopni valamit vagy kirabolni valakit. Ilyen 
esetekben a büntetés feleakkora, mint amikor ténylegesen elköveted a tettet.  
 
Az igaz, hogy a kiskorúakkal türelmesek kell legyünk, és vannak dolgok, amiket el tudunk 
nézni nekik, viszont nem engedhetjük meg, hogy emberi méltóságunkat megsértsék. Ezért a 
törvény lehetőséget biztosít az áldozatoknak, hogy kérelmezzék az elkövetők 
megbüntetését. A Büntetőtörvénykönyv előírja, hogy mihelyt a kiskorú betöltötte a 14 
életévét, felelősségre lehet vonni az állami szervek előtt: attól a perctől, hogy 
személyazonosító igazolványhoz van joga, a kiskorú büntethető az elkövetett 
bűncselekményekért. 
 
Ha az állami szervek elé kerül, egy bűncselekmény elkövetésével gyanúsított kiskorú 
bizonyos jogokkal rendelkezik, amelyeket tiszteletben kell tartani. A tárgyalás végéig 
feltételezett ártatlansága. Joga van ügyvédhez, viszont ha a szülőknek nincs elég pénzük 
ügyvédet fogadni, akkor az állam részéről neveznek ki egy ügyvédet, hogy megvédje a 
gyerek jogait. 
 
A rendőrséggel kell első körben beszélni, egyes esetekben akár az ügyésszel is. Ha az 
elkövető 14-16 év közötti, akkor kötelező módon meg kell jelenjenek a szülők is a 
kihallgatáson, és egy pszichiátriai vizsgálat nyomán kiderítik, hogy a tett elkövetésének 
időpontjában volt-e ítélőképessége, vagyis, hogy felelősségre vonható-e. A kiskorúnak 
jogában áll hallgatni, és a törvény képviselői nem alkalmazhatnak erőszakot ellene, nem 
fenyegethetik meg, ellenkező esetben jelenteni kell: a rendőr túlkapásait az ügyésznek kell 
jelenteni, az ügyész vagy a bíró túlkapásait a Legfelsőbb Bírói Tanácshoz kell előterjeszteni.  
 
Ha az elkövetett bűncselekmény nem túl súlyos, és a kiskorú beismeri tetteit, és a szülei 
kifizették az áldozat számára az okozott kár összegét, valamint, ha a kiskorú büntetlen 
előéletű, az ügyész lezárhatja az ügyet. Ellenkező esetben az ügy a bíró elé kerül, ahol 
megidézik az elkövető szüleit és kihallgatásokat tartanak. Abban különbözik az eljárás egy 
felnőtt elkövetőével szemben, hogy a tárgyalások nem nyilvánosak. 
 
Az elsődleges cél a kiskorú javító nevelése és nem az, hogy megbüntessük őt. A törvény 
előírja, hogy kiskorút nem lehet börtönbüntetésre ítélni, hanem a következő 
nevelőintézkedések közül kell egyet kiszabjon a bíró: a kevésbé súlyos bűncselekmények 
esetén polgári szolgálat letöltése, felügyelet, hétvégi utasítás, napi felügyelet, illetve a súlyos 
tettek következtében: nevelőközpontba helyezés 1-3 évre (Aknavásáron vagy Buziásfürdőn) 
vagy őrizetbe vétel 2-15 évre (Krajován, Tichilești-n vagy Marosvásárhelyen).  
 
 

A gyerek, aki büntetőjogilag nem felel  
 
Az a kiskorú, aki bűncselekményt követett el, de nem töltötte be a 
14. életévét, illetve aki 14-18 év közötti, de nincs ítélőképessége, 
nem vonható felelősségre büntetőjogilag. Ez azt jelenti, hogy ők 
nem kerülnek a bíró vagy az ügyész elé, és nem is szabnak ki 
nekik semmiféle büntetést. Viszont különleges óvintézkedéseket 

lehet tenni, mint például a szülők által végzett különleges felügyelet vagy különleges 
központokba való helyezés, ha a szülők is beleegyeznek vagy a bíró utasítására. A szülők 
tanácsadáson vehetnek részt, amit a Szociális gyerekvédelmi Igazgatóság biztosít.  

Amikor a kiskorú nem teljesíti a neki kiszabott kötelezettségeket, nem jár iskolába, kezelésre 



vagy tanácsadásra és továbbra is a megtiltott helyeket és személyeket látogatja, a szülőktől 
áthelyezhetik a rokonokhoz. Ha ennek ellenére, mégis más súlyos büntetést követ el, 
áthelyezik egy fiatalok számára kijelölt speciális központba, anélkül, hogy a kiskorú nevét 
nyilvánosságra hozza. 
 
 

A gyerek, mint tanú 
 
Mindenkinek bizonyítania kell, hogy az, amit az állami szervek előtt 
állít, igaz. Ahhoz, hogy megnyerd a pert, nem elég, ha a törvény 
szerint igazad van, elégséges bizonyítékot kell felmutass.  
 

 
Bizonyíték lehet az, amit az állami szervek megállapítanak (például tettenérés), viszont 
bizonyítékul szolgálhat bármilyen hivatalos okirat (érettségi diploma, amin a jegyeket 
meghamisították), orvosi szakértői vizsgálat (ami segít megállapítani, hogy honnan 
származnak az áldozat testén levő sebek) vagy különböző nyilatkozatok.  
 
Azokat a személyeket, akik jelen vannak a bűncselekmény elkövetésénél, tanúnak 
nevezzük. Az állami szervek előtt kötelesek megjelenni, ezért idézést kapnak, ellenkező 
esetben az illetékes hatóságok megbírságolhatják, valamint elrendelhetik az illető személy 
rendőrség általi előállítását.  
 
A 14 éven aluli kiskorút a szülei jelenlétében hallgatják meg. Esküt csak a 14 éven felüli tesz, 
és a meghallgatáson nem kell jelen legyenek a szülei, viszont, ha a helyzet megkívánja, 
pszichológus követheti a kihallgatást. 
 
Ha egy kiskorú a tanú, akkor bizonyos óvintézkedéseket hozhatnak az érdekében, például 
álnév alatt vagy a tárgyalótermen kívül hallgatják ki, elváltoztatják a hangját és képét. 

 
 
Hogyan zajlik le egy büntetőper? 
 
Ha valaki bűncselekményt követ el, az illetékes hatóságok egy 
ügyiratcsomót állítanak össze, hogy azonosítsák és megbüntessék 
a tettest. Tettesnek nevezzük azt a személyt, aki elköveti a 

bűncselekményt. Neki segíthet a bűntárs. Felbújtónak nevezzük azt, aki a tettest és a 
bűntársat meggyőzi a bűncselekmény elkövetéséről. Az áldozatot sértett félnek nevezzük. A 
kiskorút ügyvéd kell képviselje, ha szülei nem engedhetik meg maguknak, hogy ügyvédet 
fogadjanak, akkor az állam által ingyen kineveznek számára egy ügyvédet. 
 
A büntetőjogi eljárás három részre oszlik. Az első a bűnüldözés vagy nyomozás, ami az 
ügyész felügyeletében zajlik, és itt állapítják meg, hogy bűncselekményt követett-e el a 
gyanúsított. Ebben a szakaszban kihallgatják a gyanúsítottat és az áldozatot is. Az áldozat 
kötelessége bizonyítékokat felmutatni, a gyanúsítottnak pedig jogában áll hallgatni. Az 
ügyésznek kötelessége minden bizonyítékot megvizsgálni, azokat, amelyek kedvezők a 
vádlottnak, valamint azokat is, amelyek nem. 
 
Néha az elkövető menekülni próbál, vagy nyomást gyakorol a tanúkra vagy az áldozatra, 
hogy ne tegyenek panaszt ellene. Néha megsemmisít olyan bizonyítékokat, amik ellene 
szólnak. Ezekben az esetekben az ügyész hatósági felügyelet alá helyezheti, vagy fogva 
tarthatja az elkövetőt. A hatósági felügyelet azt jelenti, hogy az ügyész kiszab néhány 
kötelezettséget az elkövető számára, aki ugyan szabadlábon marad, de nem hagyhatja el az 
országot vagy a helységet, illetve az ügyész kérheti a bírótól, hogy előzetes letartóztatásba 



vagy házi őrizetbe helyezzék. Bármely intézkedés ellen, amit az ügyész rendel el, panaszt 
lehet tenni. 
 
 A második szakasza a büntetőjogi pernek a tárgyalás, amikor a gyanúsítottból vádlott lesz, 
annak következtében, hogy az ügyész vádat emelt ellene, és ő az, akinek bizonyítania kell a 
vádlott bűnösségét. A vádlottnak joga van hallgatni. A tárgyalást hangfelvételen rögzítik. A 
bíró ellenőrzi az ügyész által összeállított ügyiratok helyességét, újra kihallgatja a vádlottat, 
az áldozatot és a tanúkat, elemzi a bizonyítékokat és a felek érveléseit, és ha szükséges, 
megbünteti azt, aki a törvényt nem tartotta be. A felnőtteket megbírságolja, vagy 
börtönbüntetésre ítéli, amit börtönben tölt le vagy feltételes szabadságvesztésre ítéli. A 
kiskorú elkövetőnek nevelő jellegű intézkedéseket szab ki. Azok, akik nem elégedettek a 
bírói döntéssel, megfellebbezhetik azt. 
 
A harmadik szakasz a büntetés végrehajtása. Ha felnőtt az elítélt, a rendőrség kíséri be a 
börtönbe. Ha kiskorú az elítélt, először értesíteni kell a Rendőrséget, az iskola vezetőségét 
és a szülőket, majd elszállítják abba az intézetbe, ahol a büntetését kell letöltse. Az intézetet 
a fiatal nem hagyhatja el, ritkán látogathatják meg, tanórákon kell részt vennie, 
meghatározott időbeosztása van és...nem hozzáférése a facebookhoz. A kiszabott büntetést 
a bűnügyi nyilvántartásban tartják számon. Akinek az erkölcsi bizonyítványában szerepel, 
hogy már volt büntetve, nem lehet soha bíró, ügyész, ügyvéd, rendőr, katona vagy a külön 
alakulatok tagja. Egy bizonyos idő elteltével a büntetés végrehajtása után az erkölcsi 
bizonyítványból kitörölik azt, hogy büntetett előéletű volt akkor, ha más bűncselekményt nem 
követ el. 
 
 
 

Hogyan zajlik le egy polgárjogi per? 
 
Amikor közös megegyezés alapján két ember jogügyletet szeretne 
végrehajtani, akkor a közjegyzőhöz fordul, például: válás, lakás vagy 
terület eladása, hagyaték elosztása stb. 
 
Ha nem sikerül megegyezniük, a bírósághoz fordulnak. A polgárjogi 
perben van egy felperes és egy alperes. A felperes az, aki elindítja 
a pert, és igényli valamely jogának elismerését az alperestől. Azok, 

akik úgy gondolják, hogy nem boldogulnak egyedül a bíróságon, ügyvédet alkalmaznak, aki 
képviseli a jogaikat. A kiskorú nem kötelezhető ügyvéd fogadására, de ajánlott akkor, amikor 
a szülőknek kevés jövedelmük van és nem ismerik a törvényeket.  
 
Mielőtt elindítják a pert, vagy akár közben is, a felek bármikor felkereshetnek egy közvetítőt, 
aki mindent megtesz azért, hogy a felek kibéküljenek. Ez az eljárás kevesebb időbe kerül a 
perhez képest, és mindkét fél nyer, anélkül, hogy a bíró megállapítaná, kinek van igaza.  
 
Általában a polgárjogi per tárgya egy bizonyos kártérítési összeg kifizetése: valaki pénzt ad 
kölcsön egy másik személynek, aki valamiért „elfelejti” azt visszaadni, egy ember összetöri a 
másik biciklijét vagy eltépi a ruháját, és nem hajlandó kifizetni az árát, vagy a bérlő nem fizeti 
ki a házbért. Gyakran a per tárgya gyerekelhelyezés, föld-visszaszolgáltatás, építkezési 
engedély megszerzése, bírság eltörlése stb. A bíróhoz fordulnak ezekben az esetekben, 
hogy megállapítsa, valóban jogosult-e a felperes arra, amit kér. 
 
A per befejezésével, a bíró megállapítja, kinek van igaza, és ítéletet hoz. Aki nincs 
megelégedve a bíró döntésével, jogorvoslat útján fellebbezhet. A felsőbb bíróság végzést 
bocsát ki, és nem ítéletet. A bírósági végzésben foglaltak, kötelezőek a felek számára. Ha 
valamelyikük mégsem tartja tiszteletben azt, a másik fél végrehajtóhoz fordulhat, aki 
kényszeríteni fogja annak betartására, például lefoglalja a tartozó számláját, árverésen 



eladja annak javait.  
 
A kiskorúak leggyakrabban akkor találkoznak bíróval, amikor a szüleik elválnak. A gyerek 
meghallgatása kötelező, akkor, ha már betöltötte a 10-ik életévét, viszont egyedül dönti el, 
hogy válaszol-e a bíró kérdéseire vagy nem. Ezek a kérdések leggyakrabban arra 
vonatkoznak, hogy milyen a gyerek kapcsolata a két szülővel, ahhoz, hogy meg tudja 
állapítani a bíró, hogy hogyan lenne a legjobb a család számára. A válás gyakori 
napjainkban, ezért a gyereknek nem kell félnie vagy szégyenkeznie. Kérjétek pszichológus 
segítségét, ha úgy érzitek nem tudtok túllépni ezen a traumán. Fontos, hogy tudjátok, hogy a 
bíró nem köteles figyelembe venni a véleményeteket, csak akkor, ha örökbeadásról van szó, 
amikor a 10 évet betöltött kiskorú véleménye kötelező.  
 
 
 
Nemzetközi szervezetek és bíróságok  
 

 
Egyesült Nemzetek Szervezete a legfontosabb nemzetközi 
szervezet a világon, amelyet 1945-ben alapították. 193 tagállama 
van, Románia 1955-ben csatlakozott. Székhelye New Yorkban van, 
viszont több országban is van kirendeltsége: Svájc, Hollandia, 
Svédország, Ausztria. Weboldal: www.un.org.  
 
Az ENSZ egyik fő szerve a Nemzetközi Bíróság, amely a szervezet 

legfontosabb igazságszolgáltatási szerve. Székhelye Hollandiában található, Hágában. Az 
országok között fellépő konfliktusokat oldja meg. Romániának egyik legismertebb pere a 
Nemzetközi Bíróságon Ukrajna ellen volt a fekete-tengeri kontinentális talapzat határvonalát 
illetően. A per négy évig tartott, majd 2009-ben a nemzetközi bíróság Romániának adott 
igazat, így jogában áll 9.700 négyzetkilométernyi területről megközelítőleg 70 millió köbméter 
földgázt és 12 millió tonna kőolajat kitermelni. Weboldal: www.icj-cij.org 
 
 

Nemzetközi Büntetőbíróság a népirtás és a háborús 
bűncselekmények elkövetőit bünteti. Székhelye Hágában található, 
1988-ban alapították, nem tartozik az ENSZ-hez, hanem önálló 
nemzetközi szervezet, ami egy nemzetközi szerződés hatályában 
működik. A szerződést 123 ország írta alá, köztük Románia is. 
Létrejötte előtt a Nürnbergi és a Tokiói Bíróság létezett, ahol a 

második világháborús bűnösöket ítélték el. Weboldal: www.icc-cpi.int  
 
A Nemzetközi Büntetőbíróság az utóbbi években is tovább tárgyalta a háborús 
bűncselekményeket, és több különleges bíróságot alapított Jugoszlávia, Sierra Leone, 
Ruanda, Kambodzsa számára. Egyik legismertebb per tárgya a Srebrenicai mészárlás volt, a 
boszniai háború során, ami 1995 júliusában zajlott. Megközelítőleg 8000 boszniai muzulmán 
férfit és fiút mészároltak le a szerbek. 20.000 civil lett elüldözve a térségről. A Nemzetközi 
Büntetőbíróság határozatának értelmében, ez a mészárlás népirtásnak minősül, ezért 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a szerb tábornokot, valamint 20 gyanúsított pere még 
napjainkban sem zárult le.   
 
 

Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, ami legfőbb 
célja, hogy felügyelje és biztosítsa a legalapvetőbb emberi jogok 
tiszteletben tartását. 47 tagállama van, székhelye Strasbourgban van 
(Franciaország).  Románia 1993-ban csatlakozott. Weboldal: 
www.coe.int.  

http://www.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/


 
 
A Tanács egyik legfontosabb szerve az Emberi Jogok Európai Bírósága, amit az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének a keretében alapítottak. Az nyújthat be kérelmet, akinek van 
egy végleges határozata a romániai bíróságtól, és a román igazságszolgáltatás munkáját 
kifogásolja, igényelvén kártérítést a román államtól a törvény helytelen alkalmazásáért. 
Vagyis Strasbourgban nem tárgyalják újra a pert, hanem azt ellenőrzik, hogy az eljárás 
törvényszerű volt-e, (például tiszteletben tartotta-e a román igazságszolgáltatás az 
ügyvédhez való jogot, a bírói pártatlanságot, a tanúk meghallgatását, a magánélethez való 
jogot, az ítélet végrehajtását stb.). Weboldal: www.echr.coe.int. 
 
Annak ellenére, hogy minden évben néhány tízezer kérést fogalmaznak meg Románia ellen, 
csak néhány tucat esetében állapítják meg az emberi jogok megsértését. Ezeket a hiányos 
jogszabályozás, egyes börtönök rossz körülményei, a bírósági perek túl hosszú megoldási 
ideje, a bírósági határozatok nem teljesítése jelenti.  
 
 

Az Európai Unió gazdasági és politikai szervezet, amely 1951-ben 
alakult meg.  Főbb intézményei Brüsszelben, Strasbourgban és 
Luxemburgban vannak. Jelenleg 28 tagállama van, Románia 2007-
ben csatlakozott. Annak köszönhetően, hogy a román államnak 
gondjai vannak, elsősorban a korrupcióval, az európai szervezetek 
különleges felügyeletet gyakorolnak Románia gazdasági és politikai 
fejlődésére. Weboldal: http://europa.eu. 

 
A többi nemzetközi szervezethez hasonlóan, az Uniónak is van egy igazságszolgáltatási 
szerve, mégpedig az Európai Unió Bírósága. Székhelye Luxemburgban van. Legfőbb 
feladata értelmezni és alkalmazni az Unió törvényeit. Ezenkívül a tagállamok közötti 
konfliktusokat kezeli. Magánszemélyek nem indíthatnak itt pert. Weboldal: 
http://curia.europa.eu. 
 
Az Unió állampolgárainak jogait az Európai Unió Alapjogi Chartája foglalja magába. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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Röviden: 
A bíró biztosítja az alapvető jogok betartását és védelmezését. 

Minden állampolgár egyenlő a törvény előtt. A jogszolgáltatás egységes. 
A 14-ik életévét betöltött kiskorú felelősségre vonható büntetőjogi szempontból, és 

bírságot is szabhatnak ki neki. 
A jogi eljárás során különleges szabályokat kell betartani, ha a vádlott, áldozat vagy 

tanúk között kiskorú is van. 

http://www.echr.coe.int./


 
 
 
Befejezés  
 
A tananyag végig olvasása során sok új információval ismerkedtetek meg, bár voltak olyan 
dolgok is, amikről már hallottatok polgári nevelés, vallás, filozófia vagy történelem órán. A 
tankönyvben leírtak sokszor segíteni fognak nektek az élet több területén. Biztosíthatlak, 
hogy amit most megtanultatok, sok felnőttnek még mindig ismeretlen.   
 
Ennek a tankönyvnek a központi gondolata az, hogy minden ember megőrizheti a 
szabadságát addig, amíg minden erkölcsi utasítást és TÖRVÉNYT betart. Az élethez való jog 
után a legfontosabb a szabadsághoz való jog, amit a történelem során hosszú harc után 
sikerült kivívni minden ember számára. Ahhoz, hogy a szabadságunkat megőrizzük, 
vigyáznunk kell a MÉLTÓSÁGUNKRA és FELELŐSSÉGTELJESEN kell viselkednünk: az 
életben szükségünk van egy egészséges elvrendszerre, hogy betartsuk a szabályokat és ne 
ártsunk senkinek, valamint, hogy szükség esetén bizalommal forduljunk az állami 
szervekhez. Olyan társadalomban élünk, ami védelmet biztosít számunkra, de szüksége van 
ránk is, hogy belekapcsolódjunk a rend fenntartásában és a szabályok megismertetésébe és 
betartásába.   
 
Fontos, hogy tudjátok, hogy amint betöltöttétek a 14 évet, felelősségre vonhatnak és 
büntetést szabhatnak ki a hatóságok. Ha a bűncselekmény ellenetek irányul és ti vagytok az 
áldozatok, 14 éves korotoktól fogva ti is panaszt tehettek az elkövető ellen a szüleitek 
jelenlétében. 
 
18 éves korotoktól nagykorúak lesztek, és viselnetek kell a tetteitek következményeit. 
Ahányszor olyan problémával szembesültök, ami a joggal és a törvényekkel van 
kapcsolatban, forduljatok olyan szakemberhez, aki jól ismeri ezt a területet (ügyvédek, 
közvetítők, közjegyzők) és aki olyan intézménynél dolgozik, aminek feladata a törvény 
alkalmazása (bírók, ügyészek, rendőrök).  
 
Hogy ismerjük meg az összes érvényben levő törvényt? Hát...ez lehetetlen, mert túl sok van. 
De ha ÖNTUDATOSAN élünk, és megvan a szükséges ítélőképességünk, hogy döntsünk jó 
és rossz között, akkor nem térünk le a helyes útról. Ez csak rajtunk múlik. Mi döntjük el, hogy 
tisztességesek, tanulni vágyó emberek leszünk-e, akik a közösség hasznára válunk, vagy 
inkább olyanok, akiknek legfőbb céljuk, hogy minél többször megszegjék a törvényeket. 
Biztosíthatlak, hogy sikeresebbek és jobbak lesztek akkor, ha mindig a helyes utat 
választjátok, még akkor is, ha ez az adott helyzetben ez nehezebb, vagy ha a körülöttetek 
levők mást mondanak. A felnőttek azt várják tőletek, hogy TEGYETEK azért, hogy jobb 
közösségbe éljünk, tiszteljétek magatokat és a törvényeket, mutassátok meg másnak is a 
helyes utat, és értesítsétek az illetékes hatóságokat, mihelyt törvénysértés tanúi vagytok.  
 
Az évek során több olyan ügyet láttam, amiben kiskorúak kérték tőlem a jogaik megvédését. 
Figyeltem rájuk, és ők tiszteltek. A tankönyv megírása által azt a célt tűztem ki, hogy utat 
mutassunk a gyerekeknek, hogy ne kerüljenek a törvény elé. Ha mégis megtörténik, 
biztosítalak titeket, hogy bármikor bizalommal fordulhattok felém és a kollegáim felé, hogy 
együtt kiderítsük az IGAZSÁGOT. Megvizsgálva az adott helyzetet, rájövünk, hogy miért 
követték el a bűncselekményt, hogyan tudnánk helyrehozni a kárt, és mit tudnánk tenni 
annak érdekében, hogy mindenki BIZTONSÁGBAN lehessen mindig. 
 
 
 
 

Cristi Danileț, bÍró. 



Röviden a szerzőről: 
 
Cristi Danileţ 1975-ben született Dornavátrán. A 
Jászvásári Al.I.Cuza Egyetem Jogi Karának végzőse. 
Posztgraduális tanulmányait a Temesvári Nyugati 
Tudományegyetemen folytatta, illetve a jogtudomány 
területén mesteri és doktori fokozatot szerzett a 
Kolozsvári Babeș−Bolyai Tudományegyetem 
Jogtudományi Karán. 
 
1998-tól a kiskorúak bűnügyi ügyeinek megoldásában 
szakosodott bíró. 2005 – 2007 között az igazságügyi 
miniszter tanácsadója volt. 2011 – 2016 között a Legfelsőbb Bírói Tanács választott tagja. 
Munkáiban és a közéletben kinyilvánított állásfoglalásaiban védi az igazságszolgáltatás 
függetlenségét és fenntartja az igazságszolgáltatás felelősségét. 
 
Támogatója a jogi oktatásnak, mint tantervi tantárgy, az iskolákban és liceumokban. 
Társszerzője a „Unde-i lege nu-i tocmeală” (Ahol a törvény szabályoz ott nincsen alku) 
brosúrának (2014) és szerzője a „Educaţie juridică pentru liceeni. Ghid despre drepturi şi 
justiţie” (Jogi oktatás diákoknak. Útmutató jogról és igazságszolgáltatásról) tankönyvnek 
(2016).; Az www.educatiejuridica.ro weboldal kezelője. 
 
A http://cristidanilet.wordpress.com blog, a www.admiterejustitie.ro weboldal és a 
www.facebook.com/jud.cristi.danilet Facebook oldalon keresztül tartja a kapcsolatot azokkal, 
akik többet szeretnének megtudni a jogról és az igazságszolgáltatásról.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A jelen útmutató, az érdekeltek által, a www.educatiejuririca.ro oldalról 
tölthető le és a szerző megemlítésével másokkal is megosztható. Az 
útmutató nem módosítható és nem használható kereskedelmi céllal a 

szerző beleegyezése nélkül. 
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