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 ÉLMÉNYSZERÛ TANULÁS 3 DIMENZIÓS ANIMÁCIÓKKAL

A könyv végén található saját, egyedi kódotok egyéves, ingyenes hozzáférést biztosít a tankönyv elektronikus 
változatához. A fenti kis ikonnal jelzett illusztrációk 3 dimenziós animációkat rejtenek, amelyeket a tankönyv 
Mozaweb-es változatában be is járhattok, életre is kelthettek.

A kódot a következõ honlapon aktiválhatjátok:
www.mozaweb.hu

Kedves Fiatalok!

E tankönyv segítségével feleleveníthetitek nemzeti történelmünk kiemelkedõ eseményeit 
és sorsfordulóit. Eközben természetesen kitekinthettek a világ más országaira is. Felidéz-
hetitek, hogyan alakult ki mai, mozgalmas világunk. Emellett megbeszélhetitek azt is, 
hogyan és miért veszünk, vehetünk részt saját országunk életének alakításában.

A tankönyvi szövegben a legfontosabb fogalmakat, neveket, évszámokat félkövér 
betûkkel emeltük ki. Nagyon lényeges gondolatokat jeleznek a dõlt betûs részek is, 
azokra szintén figyeljetek oda! Az oldalak jobb szélén megtaláljátok az új, idegen kifeje-
zések magyarázatát, a történelmi személyek és földrajzi helyek meghatározását. A lecke 
szövegének olvasása közben mindig nézzétek meg ezeket, így válhat teljessé elõttetek 
a tananyag! Ha pedig késõbb elõkerül egy, már korábban használt fogalom, a tankönyv 
végi Fogalommutató segítségével könnyen utánanézhettek a jelentésének. 

A szöveg feldolgozásában számos feladat segít benneteket. E feladatokat megoldhat-
játok közös, csoportos, páros vagy egyéni munkával is. Egyes kérdésekre, feladatokra 
szóban, másokra írásban célszerû válaszolni. Ez utóbbi esetben a legjobb, ha a füzete-
tekben dolgoztok. Minden lecke végén „Összegzés” könnyíti meg számotokra a munkát. 
A fejezetek végén összefoglaló feladatsor segít átismételni, elmélyíteni a tanultakat.

Több olvasmányt is találtok a tankönyvben, melyeket nem kell megtanulni. Ezért 
is különítettük el ezeket a kiegészítõ anyagokat a leckéken belül az adott fejezetnek 
megfelelõ színû háttérrel, a leckék között pedig szürke aláfestéssel. Szintén szürke háttér 
jelzi a Forráselemzéseket. Itt olyan érdekes, korabeli szövegeket olvashattok, amelyek 
biztos közelebb viszik hozzátok az egyes történelmi személyeket, eseményeket. 

Találtok a könyvben néhány nagyobb terjedelmû leckét is, ezek azonban nem egy-egy 
tanóra anyagai. Minden ilyen leckét egy  ikon jelez. 

Bízom benne, hogy e tankönyv érdekes olvasmány és hasznos segítség lesz számo-
tokra. Jó munkát kívánok!

A szerzõ
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A tankönyv második fejezete 
a 18–19. századi Európa törté-
nelmébe enged bepillantást. Abba 
az idõszakba, amelyik gyökeresen át-
alakította az európai emberek életét, mindennapjait. Feleleveníti az ipari 
és mezõgazdasági forradalom eredményeit és következményeit, a modern 
társadalmak születését, a városiasodás folyamatát, a világ területi felosz-
tását és a nagyhatalmi szövetségek létrejöttét.
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A POLGÁRI ÁTALAKULÁS 
ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA4

13. Az ipari forradalom eredményei 
és következményei. A mezõgazdaság fejlõdése
GÉPEK A TEXTILIPARBAN

Az  ipari forradalom Angliában a 18. században bontakozott 
ki. Anglia gazdasága ugrásszerûen fejlõdött. Számos új iparág 
jött létre. A mezõgazdaság helyett a gépesített  nagyipar 1  vált 
a gazdaság legfõbb erejévé. A termelést a különbözõ találmányok 
teljesen átalakították. 

A textiliparban a nagy kereslet vezetett az elsõ gépek feltalá-
lásához. Egy angol szövõmunkás olyan gépet talált fel, amely-
lyel a szövést lehetett gyorsítani. Csakhogy most meg a fonal 
lett kevés. A „fonaléhségen” újabb találmányok, a fonógépek 
segítettek. A gép font, a fonalat orsókra tekerte. Ez az eljárás 
megsokszorozta a fonalmennyiséget. A bõséges fonalellátás 
a nagy teljesítményû szövõszékek feltalálását eredményezte. 
Ezeket már nem emberi erõvel, hanem vízikerékkel hajtották. 
Mégis hiányzott a gépek mozgatásához szükséges erõsebb, 
megbízhatóbb hajtóerõ.

  Idézd fel, melyek voltak a fõbb energiahordozók az ipari forradalom kibontakozásáig!

A „GÕZ FORRADALMA”

A megoldást James Watt [dzsémsz vatt] ta-
lálmánya hozta meg. 1769-ben olyan  gõz-
gépet szerkesztett, amely a gõz nyomását 
forgómozgássá alakította.

A gõzgépet több célra lehetett hasz nál ni. 
A tex til ipar mellett más ipar ágak ban 
és a bá nyák ban is alkalmazták. Ha maro-

78.1. Fonó Jenny [dzseni]

78.2. James Watt gõzgépe. Az elsõ gõz meghajtású gépek olyan 
nagyok voltak, hogy a felhasználás helyén kellett õket megépíteni 

1  A termelés gyá-
rakban tör té nik, 
nem kéz mû ves mes-
terek mun kája által. 
Tö megtermelés 
zajlik.
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san a köz lekedési eszközök meg haj tá sára is igény be vették. Ez-
zel a köz lekedés és a szállítás új kor szaka kez dõdött. A gõzhajó 
és gõz moz dony feltalálása és alkalmazása forradalmasította 
a közlekedést. A gõzgépek, sínek, mozdonyok gyártása a bá-
nyászat és a  kohászat 1  ugrásszerû fejlõdését eredményezte. 
A közlekedés gyorsulásával az információcserének is gyor-
sulnia kellett. Morse [morz] feltalálta a távírót.

  Mit gondolsz, miért eredményezte a gõzgépek, sínek, mozdonyok 
gyártása a bányászat és a kohászat ugrásszerû fejlõdését?

Megkezdõdött a szerszámgépek elter je dé se. Elõbb 
az esz tergagépet találták fel, majd megjelent a fú ró-, gya-
lu-, marógép, amelyek a fémek megmunkálásában hoztak 
jelentõs átalakulást.

Az ipari forradalom átalakította nemcsak az egész 
gaz daságot, hanem a társadalmat, sõt a tudományokat 
és a mûvészeteket is.

  Mibõl mi következett? Készíts nyilakkal szóvázlatot az ipa ri 
forradalom fontos találmányairól!

79.1. Stephenson [sztívinzon] mozdonya. Figyeld 
meg az emberek korabeli viseletét! 

79.2. Fulton [fulton] gõzhajója 1807-ben 
tette meg az elsõ útját. Melyik nemzet 
lobogóját látod a hajón, és miért? 

1  A vas és más 
fémek ércbõl való 
kinyerése.
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Összegzés
 Az ipari forradalom a gazdaság ugrásszerû fejlõdését, a gyáripar kialakulását 

és elterjedését jelentette.
 Az ipari forradalom elõször Angliában zajlott le, majd a 19. században átterjedt 

Európára is.
 A legnagyobb hatású találmány a James Watt által szerkesztett gõzgép volt. 
 Az ipar átalakulásával párhuzamosan végbement a mezõgazdaság forradalma is.

4

  Soroljátok fel és indokoljátok meg, melyek a vetésforgó elõnyei a háromnyomásos gazdálkodás-
sal szemben!

A MEZÕGAZDASÁG FEJLÕDÉSE

Az ipar gyökeres átalakulásával párhuzamosan végbe ment a me -
zõgazdaság forradalma is. Angliában ebben az idõben már nem 
volt jobbágyság. A földet szabadon lehetett adni, venni, bir-
tokolni. Érdemes volt tehát a földbe pénzt fektetni, a birtokokat 
korszerûsíteni. A nehéz fizikai munkát vetõ-, arató-, cséplõgépek 
könnyítették meg. Megjelent a gõzeke is. 

A  nyomásos gazdálkodást 1  a  vetésforgó váltotta fel. A mû-
velésre szánt földterület egészét megmûvelték, de egy-egy 
részbe évente más-más növényt vetettek. A gabonafélék mel-
lett burgonyát, illetve takarmánynövényeket is termesztettek. 
A takarmánynövények lehetõvé tették az  istállózó állattartás 2  
kiszélesítését, ami viszont a földek trágyázásának általánossá 
válásához vezetett.

Egyre nagyobbak lettek a terméshozamok, ami a nö vekvõ 
népesség ellátásához feltétlenül szükséges volt.

80.1. Gõzmeghajtású vetõgép. A rajz 
segítségével mondd el, hogyan mûködött!

80.2. Vetésforgó

1  A termõföldet 
3 részre osztják, 
egyiket mindig leg-
elõnek használják, 
vagyis pihentetik.

2  Nem szabadon 
legeltetnek, hanem 
istállóban takar-
mánynövényeken 
tartják az állatokat.
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A modern Magyarország a 19. szá-
zad folyamán született meg. E fe-
jezet ezt az izgalmas századot mu-
tatja be. Feleleveníti a re formkor 
és az 1848–1849. évi forradalom 
és szabadságharc történetét, va la  -
mint a kiegyezés (1867) nyomán meg  -
induló hatalmas gazdasági és társadalmi fejlõdést. A III. fejezetet 
a 19–20. század fordulójának európai és hazai gazdasági, társadalmi 
és mûvelõdési viszonyainak áttekintése zárja.
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A POLGÁROSODÁS KEZDETEI 
MAGYARORSZÁGON5

17. Magyarország a változások küszöbén
A  REFORMKOR

A reformkor, Magyarország 1830 és 1848 közé esõ idõszaka 
volt. Ekkor bontakoztak ki és erõsödtek meg hazánkban a válto-
zásokat, polgári  reformokat 1  követelõ új politikai mozgalmak. 
Ekkor fogalmazták meg a legsürgetõbb teendõket, készítették elõ 
a változásokat. Ekkor indult el országunk a  polgárosodás útján. 
Ezt az idõ szakot a forradalom zárta 1848 tavaszán.

  Nézd meg az alábbi képeket! Mondd el, hogy mi mindent tanultál a festményeken látható törté-
nelmi személyekrõl!

A KORSZERÛTLEN MAGYAR TÁRSADALOM

A reformkor gondolkodói, politikusai 2  az elmaradott  feudális 
rendszert akarták átalakítani, megújítani. A magyar társadalom 
a 19. század elsõ felében ugyanis még mindig nagyon elavult 
szerkezetû volt.

100.1. A reformkor jelentõs alakjai 

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Deák Ferenc

Kölcsey Ferenc

Wesselényi Miklós

1  A múlttal teljesen 
nem szakító, haladó 
jellegû válto zás.

2  Aki a közélet 
irányításában részt 
vesz, azt nevezzük 
politikusnak.
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A POLGÁROSODÁS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

A jobbágyság alkotta a népesség csaknem 90%-át. A jobbá-
gyoknak 1848-ig egyáltalán nem voltak politikai jogaik. Az  úri-
szék 1  bármikor megalázó testi fenyítéssel, deressel 2  sújthatta 
õket. A legkülönbözõbb szolgáltatások nehezedtek rájuk. Vagyo-
ni helyzetük viszont egyre inkább különbözött egymástól. Mind 
kevesebben gazdálkodtak egész telken. A többségnek csak fél, 
negyed, nyolcad telek jutott. Akinek nem volt legalább 1/8-ad 
telke, az  zsellérnek számított. 1848-ban a jobbágyok-
nak már több mint a fele ide tartozott. A fejletlen ipar 
nem volt képes felszívni a felszabaduló munkaerõt.

  A 101.2. ábra alapján mondjátok el, milyen volt egy átlagos alföldi parasztház a 19. században!
  Indokoljátok meg, miért aprózódtak a jobbágytelkek, miért nõtt a zsellérek száma!

A nemesség a lakosság mintegy 5%-át tette ki. A nemeseknek 
örökölt kiváltságaik voltak. Csak nemesnek lehetett „nemesi” föld-
birtoka 3 , csak a nemesnek volt szavazati joga. A legfontosabb 
kiváltságuk, hogy nem kellett adózniuk. Vagyon és hatalom dolgá-
ban viszont óriási különbségek voltak nemes és nemes között. 

A csúcson a nagybirtokos fõnemesek foglaltak helyet. Õket 
a köznemesek követték. Leginkább ez utóbbiak közül kerültek ki 

101.1. Jómódú polgárcsalád

101.3. Jobbágy 

101.2. Egy korabeli alföldi 
parasztház. Figyeljétek meg, hogy 
hány helyiségbõl állt! 

1  A földesúrnak 
jobbágyai felett 
ítélkezõ bírósága.

2  Pad, amelyen 
a botbüntetésre 
ítélteket megbo-
tozták.

3  A nemesi föld-
birtok eladhatatlan, 
elzálogosíthatatlan.
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5
a változások, a reformok hívei. A vármegyékben az õ kezükben 
volt a politikai hatalom. Közülük egyre többen világosan látták, 
ha nem válnak maguk is  reformerekké 1 , az elszegényedés ve-
szélye fenyegeti õket.

A nemesség túlnyomó részének azonban nem volt jobbágya, 
s nagy részének adótehertõl mentes nemesi földje sem. A  kisne-
mesek többsége a parasztok színvonalán élt. Kiváltságaikat min-
denképpen meg akarták õriz ni, hiszen csak ezek különböztették 
meg õket a jobbágyoktól.

  Ábrázold diagramon a nemesek és a jobbágyok arányát!
  Készíts táblázatot! Rendszerezd, mi jellemezte a nemesség helyzetét a 19. század elsõ évtizedei-

ben! Írd a megállapítások sorszámát a megfelelõ helyre! A füzetedbe dolgozz!

Megállapítások:
1. Örökölt kiváltságokkal rendelkeztek.
2. A változtatás, a reformok hívei közülük kerültek ki.
3. Földbirtokuk lehetett.
4. A parasztok színvonalán éltek.
5.  A megyegyûlésben és az országgyûlési követ vá lasz -

tás alkalmával szavazati joguk volt.
6. Adózniuk nem kellett.

Leginkább jellemzõ:
a) a fõnemesekre
b) a köznemesekre
c) a kisnemesekre
d) a nemesség mindhárom rétegére

102.2 A csesztvei Madách-kúria, 
ma Madách Imre Emlékmúzeum 

102.1. A tápiószelei Blaskovich-kúria. 
Milyen módú köznemes lehetett ennek 

a kúriának a gazdája? 

1  A reformok híve, 
reformokat kezde-
ményezô személy.



103

Összegzés
 A reformkor Magyarország 1830 és 1848 közötti idõszaka volt.
 Csak a nemeseknek voltak politikai jogaik, a jobbágyoknak nem. 
 A gazdálkodás módja elavult volt: hiányzott a hitel, fennmaradtak a céhek.
 A reformkor gondolkodói ezt az elavult társadalmat és gazdaságot akarták 

megújítani, megreformálni.

A POLGÁROSODÁS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

A KORSZERÛTLEN GAZDÁLKODÁS

A  napóleoni háborúk 1  idején könnyû volt eladni a terményeket. 
A hatalmas hadseregnek ugyanis szüksége volt a magyar gaboná-
ra és húsra. A háborúk után azonban tartós hanyatlás következett 
be. A rossz minõségû gabonát nem lehetett értékesíteni. Javítani 
kellett volna a termények minõségét. Ehhez viszont a gazdálko-
dás korszerûsítésére lett volna szükség. 

El kellett volna törölni a  robotmunkát. Helyette fizetett mun ká-
sokat kellett volna alkalmazni. Fontos lett volna jobb szerszámok 
és eszközök beszerzése, gazdasági épületek emelése. A földes-
uraknak azonban nem volt pénzük. Hitelt sem kaptak a tervezett 
fejlesztésekre. Az õsiség törvénye ugyanis lehetetlenné tette, 
hogy a bank a meg nem fizetett adósság fejében a nemesi földe-
ket lefoglalhassa. 

A fejlõdés további gátja volt a  cé hek 2  fennmaradása. A céh-
rendszer ekkoriban már sú lyo san gátolta a polgári vi szo nyok 
el terjedését, a gyár ala pítá so kat. 
Ráadásul 1812-ben az ural ko dó 
felosz latta a magyar or szág gyû-
lést, és hos szú éveken át önké-
nyesen kormányzott. 

A Habsburg- önkényuralom 3  
és a feudális nagybirtokrendszer 
a köznemes ség ér dekeit is sér-
tette. A vál tozások elkerülhetetle-
nek vol tak. 

103.1. Pásztorok a pusztán. Néhány mondatban fogalmazd meg, 
hogy az állattartás milyen módjára következtetsz a kép alapján! Miért?

  Miért nem tudta korszerûbbé tenni a magyar nemesség a gazdaságát a 19. század elsõ felében?

1  Napóleon francia 
uralkodó 1799 
és 1813 között 
Európa nagy részét 
(köztük hazánkat is) 
leigázta évekig tartó 
háborúival.

2  Egy szakmához 
tartozó kézmûvesek 
érdekvédelmi szer-
vezete volt.

3  Az ország 
lakosai nak beleszó-
lást nem engedõ 
rendszer.
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A tankönyv negyedik fejezete bepillantást enged 
az alapvetõ emberi jogokba. Bemutatja a különbözõ kormányzati rend-
szereket, közöttük a mai Magyarországon is mûködõ parlamenti demok-
ráciát és többpártrendszert. Foglalkozik a Magyar Köztársaság alkotmá-
nyának legfontosabb elemeivel, végül szól a magyarországi parlamenti 
és önkormányzati választásokról. 
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31. Az emberi jogok és nemzetközi védelmük 
(Forráselemzés)

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 

Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz 
való jog az embernek olyan veleszületett, emberi mivoltához tar-
tozó joga, amelyet senki és semmi, még az állam sem vehet el.

A demokratikus országok ezért alaptörvényükben, az  alkot-
mányukban tiltják meg, hogy az állami szervek polgáraik életébe 
indokolatlanul be avatkozzanak. Ezekben az országokban az ál-
lam egyik legfontosabb fel adatának azt tartják, hogy õrködjön 
polgárai alapvetõ jogainak érvényesülé se felett.

A  fasizmus 1  és a  bolsevizmus 2  az emberi jogokat sárba ti-
porta. Ez rádöb bentette a világot, hogy nem elég csupán orszá-
gonként garantálni e jogo kat, hanem nemzetközi összefogásra is 
szükség van. 

Az Egyesült Nemze tek Szervezete (az  ENSZ 3 ) 1948-ban 
kiadta az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. A Nyilatkozat 
elfogadásának napját (december 10.) minden évben az emberi 
jogok napjaként ünneplik.

  Alkossatok csoportokat, és történelmi tanulmányaitok alapján foglaljátok össze néhány mon-
datban, hogy hol és hogyan sértették meg a Nyilatkozat elsõ cikkelyét! Tartsatok belõle elõadást 
társaitoknak! A Nyilatkozat 1. cikkelye leszögezte:

  1. Cikk
„Minden ember szabadnak, emberi méltóságában és jogaiban egyenlõnek szü-
letett. Értelemmel és ön tudattal rendelkezik, és az egymás iránti testvériség szel-
lemében kell cse lekednie.”

 Olvasd el a 17. cikkelyt, majd foglald össze néhány mondatban, hogyan teljesedett ki a magán-
tulajdonhoz való jog a polgárosodás során! 

  17. CIKK
1. Mindenkinek – egyedül vagy másokkal közösen – joga van a magántulajdonra. 
2. Tulajdonától önkényesen megfosztani senkit sem lehet.”

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
14–16 ÉVESEK SZÁMÁRA9

1  Valamely nemzet 
felsõbbrendûségét 
hirdetõ, legszél sõ-
ségesebb változa-
tában a fajelmélet 
alapján álló politikai 
mozgalom. 

2  Célja, hogy 
az állam a proleta-
riátus diktatúráját 
biztosítsa a kisebb-
séggel (burzsoázia) 
szemben.

3  1945-ben alakult 
nemzetközi szer-
vezet. Fô feladata 
az államok közti 
együttmûködés 
elôsegítése és a bé-
kefenntartás.
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AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE

Az ENSZ mellett az európai országok többségét tömörítõ  Európa 
Tanács 1  is fogadott el nemzetközi egyezmé nyeket az emberi 
jogokról. Az ezeket aláíró országok kötelezték magukat, hogy 
az egyezményekben foglalt jogokat minden állampolgáruk szá-
mára biztosítják. 

Az egyezmények betartását ellenõrzõ nemzetközi szervek-
hez az állampolgári jogok védelmében nemcsak államok, hanem 
az egyes állam polgárok is fordulhatnak. Ezekhez az egyezmé-
nyekhez Magyarország is csatlakozott.

A következõkben részleteket olvashatsz az Emberi jogok eu-
rópai egyez ménye címû dokumentumból.

  Figyelmesen olvasd el a közölt szemelvényeket! Említs olyan eseteket, amelyek ellentmondtak 
az alábbi cikkelyeknek!

  3. CIKK
Senkit sem lehet kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy bün-
tetésnek alávetni.

  4. CIKK
1. Senkit nem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.
2. Senkit nem lehet kényszer- vagy kötelezõ munkára igénybe venni.

  Napjainkban sokat hallani a korábbi évtizedekben törvénytelenül letartózta tottak és elítéltek utó-
lagos kártalanításáról. Figyeld meg, hogy mit ír az Emberi jogok euró pai egyezménye a kártala-
nítással kapcsolatban!

  5. CIKK
1. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra.

2. Minden letartóztatott személyt haladéktalanul az általa értett nyelven tájékoz-
tatni kell letartóztatása okairól és az ellene felhozott vádról.

3. A letartóztatott vagy õrizetbe vett minden személyt haladéktalanul bí ró vagy 
a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselõ elé kell állítani.

4. Szabadságától letartóztatás vagy õrizetbe vétel folytán megfosztott min-
den személynek joga van olyan eljáráshoz, melynek során õrizetbe vé telének 
törvényességérõl a bíróság rövid határidõn belül dönt, és törvényel lenes õrizetbe 
vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el.

5. Mindenkinek, aki e cikk rendelkezéseinek megsértésével végrehajtott letartóz-
tatás vagy õrizetbe vétel áldozata, joga van kártalanításra.

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 14–16 ÉVESEK SZÁMÁRA

1  Nemzetközi 
szervezet, szék-
helye Strasbourg 
[strazburg]. Céljai: 
a vitás kérdések 
tárgyalásos ren-
dezése, az emberi 
jogok védelme, 
a természeti kin-
csek védelme 
és hasznosítása.



166

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 14–16 ÉVESEK SZÁMÁRA

  Az emberiség történelme során újra és újra elôtérbe került a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallás-
szabadság kérdése. Olvassátok el figyelmesen az alábbi cikkelyt, majd válaszoljatok a következõ 
kérdésekre!

 a) A ti iskolátokban milyen módon valósul meg a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabad-
ság? Mondj mindegyikre példát!

 b) Hallottatok-e olyan vallási csoportokról, amelyek veszélyeztetik a közrendet? Ha igen, beszél-
jétek meg, tanításaik miért veszélyesek!

 c) Sokan követelik a korábbi törvénytelenségek elkövetõinek felelõsségre voná sát. Ismertesd, 
milyen lehetõséget nyújt erre az Emberi jogok európai egyez ménye!

 d) Mondjatok példát olyan meggyôzôdésre, mely kifejezésre juttatását egy demokratikus társa-
dalom korlátozza!

  9. CIKK
1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadság hoz; 
ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyõzõdés megváltoztatá sának sza-
badságát, valamint a vallásnak vagy meggyõzõdésnek mind egyénileg, mind 
együttesen, mind a nyilvánosság elõtt, mind a magánélet ben istentisztelet, oktatás 
és szertartások végzése útján való kifejezésre jut tatásának jogát.

2. A vallás vagy meggyõzõdés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvény-
ben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokra-
tikus társadalomban a közbiztonság, a közrend, köz egészség vagy az erkölcsök, 
illetõleg mások jogainak és szabadságának védelme érdekében szükségesek.

A GYERMEKI JOGOK CHARTÁJA

Az 1980-as évek végén külön nemzetközi egyezmény született 
a gyer mekek jogairól. 

A Gyermeki Jogok Chartáját 1  az Ország gyûlés 1991 végén 
iktatta a ma gyar törvények közé. A demokratikus országok több-
sége által elfogadott egyezmény biztosítja valamennyi gyermek 
számára

–  minden, bármely formában jelentkezõ megkülönböztetés 2  
tilalmát; 

– a gyermek mindenekfelett álló érdekeit;
– hogy a gyermeket szüleitõl ne válasszák el;
–  hogy a gyermek minden õt érdeklõ kérdésben szabadon 

kinyilváníthas sa véleményét;
–  továbbá más szabadság-, gazdasági, szociális és kulturális 

jogokat.

9

1  Charta: politikai 
nyilatkozat.

2  Nyelvi, színbeli, 
származásbéli 
különbségtétel.
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  Az Egyezmény az oktatásról az alábbiakat emeli ki. Olvassátok el figyelmesen az egyes pontokat, 
majd válaszoljatok a következô kérdésekre!

 a) Miért szolgálja az esélyegyenlõséget a kötelezõ és ingyenes alapfokú oktatás?
 b) Miért érdeke az országnak, hogy minél több fiatal bejuthasson a felsõoktatásba?
 c) Mi a szerepe az iskolai és pályaválasztási tanácsadásnak?
 d) Mit jelent az iskolai „lemorzsolódás”, és mit lehet tenni csökkentése érdeké ben?

  28. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek az oktatás hoz való 
jogát, és különösen e jog gyakorlásának fokozatos, az esélyegyen lõség alapján 
való gyakorlása céljából:
a) az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezõvé és ingyenessé te szik;
b)  elõmozdítják a középfokú oktatás különbözõ [...] formáinak megszervezését, 

és  ezeket minden gyermek számára megnyitják és hozzáférhetõvé teszik, továb-
bá intézkedéseket tesznek az ok tatás ingyenességének bevezetésére [...];

c)  minden arra alkalmas eszközzel biztosítják, hogy bárki képességeitõl függõen 
bejuthasson a felsõoktatásba;

d)  minden gyermek számára nyílttá és hozzáférhetõvé teszik az iskolai és pálya-
választási tájékoztatást és tanácsadást;

e)  intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének elõmoz dítására 
és a  lemorzsolódás csökkentésére.

  Bizonyítsátok be, hogy a 29. cikk a gyermekek és a tár sadalom érdekeit egyaránt szolgálja!

  29. CIKK
Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyer mek oktatásá-
nak a következõ célokra kell irányulnia:
a)  elõ kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi 

és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetõségek legtágabb határáig való 
kifejlesztését;

b)  a gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok és az alapvetõ szabad ságjogok, 
valamint az Egyesült Nemzetek alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben 
tartását;

c)  a gyermek tudatába kell vésni a szülei, nyelve és kulturális értékei irán ti tiszte-
letet, valamint annak az országnak, amelyben él, [...] és a sajátjától különbözõ 
kul túrák iránti tiszteletet;

d)  fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy a megértés, a béke, a türelem, a ne-
mek közti egyenlõség, valamennyi nép, nemzetiségi, nemzeti és vallási csoport 
közötti barátság szellemében vállalni tudja a szabad társadalomban az élettel 
járó mindenfajta felelõsséget;

e) a gyermek tudatába kell vésni a természeti környezet iránti tiszteletet.
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