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Ez a kérdőív a gyerekek jogairól szól. A kutatásban a te neved nem fog szerepelni sehol sem, erre a 

lapra sem kell ráírnod. Az eredményeket csak összesítve fogjuk vizsgálni, egyesével sehol sem fog 

megjelenni, hogy milyen válaszokat adtál. Kérlek, válaszold meg a kérdéseket legjobb tudásod 

szerint, ezzel sokat segíthetsz a kutatás készítőjének, az UNICEF-nek. 

 

1. Hány éves vagy? (Kérjük, azt írd be, ahány éves lettél legutóbbi születésnapodon) 

……………………. 

2. Nemed: 

1. lány 

2. fiú 

3. Milyen településen laksz? 

1. falu 

2. város 

3. megyei jogú város 

4. Budapest 

4. Milyen iskolába jársz? 

1. általános iskola 

2. szakmunkásképző iskola 

3. szakközépiskola 

4. gimnázium 

5. Kivel laksz otthon együtt? 

1. mindkét szülőmmel 

2. csak az egyik szülőmmel 

3. nem a saját családomban lakom 

4. egyéb 

6. A következők közül melyik a legjellemzőbb a családodra (akikkel együtt laksz)? 

1. a családom gondok nélkül él, mindent meg tudunk vásárolni, amit szeretnénk  

2. pénzünk beosztásával jól kijövünk minden hónapban 

3. a bevételeink éppen csak fedezik a kiadásainkat 

4. a bevételeink általában a kiadásainkat sem fedezik 

5. nem tudom 

7. Szerinted a következő állítás igaz vagy nem igaz? 

„A 18 éven aluliaknak a felnőttekhez képest speciális jogaik vannak.” 

1. igaz 

2. nem igaz 

3. nem tudom 

8. Mit gondolsz, a gyermekek jogait Magyarországon: 

1. nagyon jól védik 

2. elég jól védik 

3. nem védik elég jól 
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4. egyáltalán nem védik 

5. nem tudom 

9. Előfordult-e már, hogy segítséget kértél valakitől, mert megsértették a jogaidat? 

1. igen 

2. nem 

3. nem tudom 

10. Ha igen, kitől? 

1. valamelyik szülőmtől 

2. felnőtt rokonomtól 

3. az egyik tanáromtól 

4. az iskolai gyermekvédelmi felelőstől 

5. barátomtól, osztálytársamtól 

6. szakembertől 

7. egyéb, mégpedig: ……………………………. 

11. És ismersz-e olyan gyereket, aki segítséget kért valakitől, mert megsértették a jogait? 

1. igen 

2. nem 

3. nem tudom 

12. Ha igen, kitől kért segítséget? 

1. valamelyik szülőjétől 

2. felnőtt rokonától 

3. az egyik tanárától 

4. az iskolai gyermekvédelmi felelőstől 

5. barátjától, osztálytársától 

6. szakembertől 

7. egyéb, mégpedig: ……………………………. 

8. nem tudom 

13. Mit gondolsz az alábbiakról? Kérlek, osztályozz 1-től 5-ig, úgy, hogy az 1-es jelentse azt, 

hogy egyáltalán nem értesz egyet, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen egyetértesz. Tegyél 

ikszet a megfelelő helyre! 

 

1 - 
egyáltalán 
nem értek 

egyet 

2 3 4 
5 - 

teljesen 
egyetértek 

a) A szülők (felnőttek) tudják a legjobban, hogy mi a 
jó a gyereknek. 

     

b) A gyerekeket minden emberi jog megillet.      

c) A felnőttek nem tisztelik a gyerekeket.      

d) Egy kis pofon (tasli), vagy ha megütnek, az nem 
számít erőszaknak.   

     

e) Ha gyerek üt meg egy másik gyereket, az nem 
számít bántalmazásnak. 

     

f) A felnőttek nem hallgatják meg igazából a 
gyerekeket. 
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g) A felnőttek nem engedik meg a gyerekeknek, hogy 
beleszóljanak az őket érintő ügyekbe. 

     

h) Fontos, hogy a gyerekek megismerjék a jogaikat.        

i) Az internet igazából biztonságos a gyerekeknek.      

j) Vannak olyanok, akik arra használják az internetet, 
hogy gyerekeket zaklassanak. 

     

k) A mobiltelefon biztonságot ad a gyerekeknek.      

 

14. Beszélt-e veled valaki bármikor a gyerekjogokról? 

1. igen 

2. nem 

3. nem tudom 

15. Beszélt-e veled valaki bármikor az internetes biztonságról? 

1. igen 

2. nem 

3. nem tudom 

16. Van saját mobiltelefonod? 

1. van 

2. nincs 

17. Van saját profilod bármelyik közösségi oldalon? 

1. van 

2. nincs  

18. Találkoztál-e már olyan weboldallal, aminek nem értetted a tartalmát? 

1. találkoztam 

2. nem találkoztam 

3. nem tudom 

19. Ha igen, mit tettél? 

1. bezártam 

2. kattintgattam, próbáltam értelmezni 

3. segítséget kértem mástól 

20. Előfordult-e már olyan, hogy kellemetlen piszkálódás ért az interneten? 

1. igen, előfordult 

2. nem fordult ilyen elő 

3. nem tudom 

21. Ha igen, mit tettél? 

1. gyorsan bezártam az oldalt 

2. megpróbáltam megvédeni magamat 

3. segítséget kértem mástól 

 

Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre, sokat segítettél vele!  


