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MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/a Együttélési szabályaink

A A tanár megkéri a gyerekeket, hogy mondjanak 
olyan szabályokat, amelyek irányítják hétköznapi 
életünket, amiknek meg kell, hogy feleljünk.  
Az elhangzó gondolatokat egymás alá írva, valaki 
rögzíti a táblán. 
Ezután a tanár a tábla egy másik részére felírja  
a következô szavakat: SZOKÁS, ILLEM, 
ERKÖLCS, JOG. Elmondja, hogy ezek a szabályok 
legfontosabb kategóriái. A diákok megpróbálják 
besorolni a korábban említett szabályokat. 

5 perc

Személyes tapasztalatok 
mozgósítása és 
fogalomtisztázás 

Kreativitás 
Rendszerezés

Frontális munka – 
ötletbörze és 
rendszeralkotás 

Tábla, kréta
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I/b Együttélési szabályaink – részben jogszabályok!

A A tanár feltesz a falra egy nagy csomagolópapírt, 
amit két hasábra oszt. Az egyik tetejére felírja, 
hogy SZOKÁS, a másikra pedig azt, hogy JOG.  
A tanulók párosával húznak egyet-egyet a kártyák 
közül, és megpróbálják eldönteni, hogy melyik 
kategóriába tartozik a kártyán lévô szabály. 
Hangosan megindokolják döntésüket, és sorban 
felragasztják a kártyájukat a megfelelô oszlopba.
Végül közösen összegzik, hogy milyen tartalmúak 
azok a szabályok, amelyek a jogi szabályozáshoz 
sorolódtak. 

10 perc

A szabályok két fontos 
szintjének egymástól 
való elhatározása 

Általánosító képesség 
Szóbeli kommunikáció 

Páros munka – 
konkrét dolgok 
besorolása 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés  

D1 (Szabály-
kártyák)

Csomagolópapír 
Ragasztó 

P1 (Háttér-
információk)
P2 (Megoldó 
kulcs)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a A jog fogalma

A A tanulók párokat alkotnak. Mindenki kap egy 
szöveget, amely a jog fogalmának megértését 
segíti. Ezt egyénileg elolvassák, majd a szöveg 
alapján közösen választ keresnek a lap alján lévô 
kérdésekre. A megoldások helyességét közösen 
ellenôrzi az osztály.

10 perc

Fogalom tisztázása

Szövegértés 
Lényegkiemelés 
Együttmûködés 

Egyéni olvasás és
páros feladatmegoldás 

D2 (Szöveg  
és kérdések)



TANÁRI „CSAK A TÖRVÉNY A TISZTA BESZÉD” – 10. ÉVFOLYAM  539

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Hogyan mûködik a jogrend? Esetelemzések I.

A Az osztály három csoportra oszlik. Mindegyik 
csoport kap egy-egy esetleírást annyi példányban, 
ahány tagú a csoport. A tanulók egyénileg elolvas-
sák a szövegüket, majd a D4 melléklet alapján 
kiosztják egymás között a feladatokat. 
Ezután a diákok a konkrét feladatuknak megfelelô 
kisebb csoportokban (szerepjátszók, mentálhigié-
nés szakértôk, jogi szakértôk) dolgoznak tovább. 
Majd közösen megvitatják a megismert esetet,  
és válaszolnak az azzal kapcsolatos kérdésekre. 

30 perc

Három konkrét helyzet 
több nézôpontú 
elemzése 

Szövegértés 
Együttmûködés 
Empátia
Kreativitás 
Jogérzék

Differenciált 
csoportmunka

D3 (Esetleírások) 
D4 (Feladatlapok)
D5 (Feladatlap) 
D6 (Jogi háttér) 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Hogyan mûködik a jogrend? Esetelemzések II.

A Minden csoport 5 percet kap arra, hogy eljátssza 
az esetet, és bemutassa azt a megoldást, amire  
a csoport jutott. A többiek spontán reagálnak rá. 
A bemutatók után a tanár a P3 melléklet alapján 
ismerteti a helyzetek jogilag megalapozott meg-
oldását. A tanulók összevetik ezt a saját megoldá-
saikkal. Ezután arról beszélnek, hogy a jogszabá-
lyok fogódzót, iránymutatást adhatnak abban az 
esetben is, ha a megoldás nem mindenki számára 
megnyugtató. 

30 perc

A három vizsgált eset 
megjelenítése és  
a választott megoldás 
bemutatása

Kreativitás 
Elôadókészség

Drámajáték –  
csoportos 
improvizáció 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

P3 (Megoldó 
kulcs)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III/b Mire jók a jogszabályok, és mire nem?

A A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy írjanak 
esszét arról, hogy mire jók a jogszabályok és mire 
nem. Az írások tartalma a jogról folytatott 
következô beszélgetésekhez szolgáltathat majd 
alapanyagot. 

5 perc

A jogról való 
differenciált 
gondolkodás 

Nézôpontváltás 
Írásbeli kifejezôkészség 

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni feladat – 
fogalmazás 
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Jogi norma, jogszabály, jogrend, jogrendszer 

(Háttér-információk)

Az emberi közösségek mindig is védekeztek a létüket vagy tagjaik 
életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetô, az egyén, illetve a kö-
zösség tevékenységét akadályozó magatartások ellen. Az állam ki-
alakulása elôtt ezt a szabályozó funkciót az erkölcsi-etikai normák, 
az illemszabályok és a közösségben kialakult szokások töltötték be. 
Ezeknek a normáknak, szabályoknak a megsértése maga után von-
ta a közösség rosszalló értékítéletét – ennek kinyilvánítása is az 
adott közösség szokásrendje alapján történt –, s ezek a belsô szank-
ciók szolgáltak az elfogadhatatlan magatartások visszaszorítására.

Az állam megjelenését követôen a magatartás szabályozásának egy 
sajátos új formája jelent meg: nevezetesen a jogi norma. 

A jogi normában testet öltött magatartásszabályok alapvetôen kü-
lönböznek a korábbi erkölcsi-vallási, szokás-alapú normáktól: a jogi 
normát az állam alkotja, és a benne rögzített magatartásszabályok 
betartását saját hatalmi apparátusával kikényszerítheti. Azaz a jog-
alkotó egy kívánt hatás elérésére érdekében magatartásszabályokat 
hoz létre, míg a nemkívánatos viselkedéstôl fenyegetô szabályok-
kal riasztja el a közösség tagjait. A jog tehát állami kényszereszkö-
zökkel kikényszeríthetô általános magatartási szabály.

A jog akkor tudja betölteni egy társadalom szabályozásának bonyo-
lult szerepét, ha a jogalkotó elvonatkoztat a valóságban jelenlévô, 

lejátszódó, de a szabályozás szemszögébôl lényegtelen – nem rele-
váns – jelenségektôl. (Adásvételi szerzôdésnél közömbös, hogy 
üdülôtelket vagy családi házat vásárol-e meg valaki, vagy a lopás 
minôsítését sem befolyásolja, hogy azonos értékben élelmiszert 
vagy bútort vittek-e el az elkövetôk.) Az elvonatkoztatás – absztrak-
ció – mértéke mindig változik, függ az adott társadalom berendez-
kedésétôl, fejlettségétôl és a már kialakult jog belsô rendjétôl. Ezért 
a fejletlenebb társadalmakban a jogi szabályozás sem túlságosan 
differenciált. 

A jogszabályok megalkotásának folyamatát a már fennálló jogrend 
és a társadalom jelentôsen befolyásolja. A jogalkotónak minden 
egyes magatartásszabály tekintetében figyelnie kell arra, hogy a sza-
bályok egységben, összhangban álljanak egymással: ha egy maga-
tartást egy jogszabály megenged, azt egy másik nem minôsítheti 
jogellenesnek. A jogi szabályozásnak tehát tekintettel kell lennie a 
korábban már megalkotott jogi normák tartalmára is. A jogi norma 
általános jellegébôl fakadóan a jogalkotónak arra sincsen lehetôsé-
ge, hogy a szabály megalkotásakor speciális, egyedi jelenségeket 
értékeljen. Továbbá nyilvánvaló, hogy a jogi norma csak azt képes 
szabályozni, amit az adott társadalom fejlettségi szintje lehetôvé 
tesz.

Egy adott idôben és helyen hatályos jogi normák összességét jog-
rendszernek hívjuk. A jogrendszerben szereplô, hatályos szabályok 
egyike sem mondhat ellent a másiknak.
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P2 Megoldó kulcs

A Szokás vagy jog? címû gyakorlathoz

Jelmagyarázat:
A második oszlopban szereplô betû: SZ = szokás, J = jogszabály

1.  Egy férfinek joga van a házasságon kívül született gyermek apjának tekinteni magát. J Családjogi tv.
2.  A nagykorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyetemi tanulmányai alatt a szülei eltartsák. J Családjogi tv.
3.  Egyenrangú útkeresztezôdésben a jobbról érkezô jármûnek elônye van. J KRESZ
4.  Az orvosi rendelôben érkezési sorrendben szólítják a betegeket. Sz
5. A gyermek örökli szülei vagyonát. J Polgári Törvénykönyv
6.  A stadionban a két szurkolótábor elkülönülten helyezkedik el. Sz
7.  A polgármesteri hivatal bejáratánál a lépcsô mellé a kerekesszéknek rámpát építenek. J Esélyegyenlôségi tv.
8. A terhes nôket elôreengedik a sorban. Sz
9. A diákok olcsóbban utazhatnak a vonaton. J 287/1997 Korm.R.
10. A rászoruló gyerekek ingyen tankönyvet kapnak. J 23/2004 OM.Rend.
11.  Nem szabad az embereket nemük, faji hovatartozásuk, bôrszínük vagy  egészségi állapotuk miatt a velük 

összehasonlítható helyzetben lévô emberekhez képest hátrányos helyzetbe hozni.
J

Egyenlô bánásmód  
tv.

12.  Az iskola értesíti a szülôt a gyerek igazolatlan hiányzásáról. J 11/1994 MKM R.
13. A szülôk adójuk 1%-ával az iskola alapítványát segítik. Sz
14. A párok nyilvános helyen nem szerelmeskednek. Sz
15. Az állami ünnepségeket a Himnusz eléneklésével kezdjük. Sz
16.  Nemzeti ünnepeken ünnepélyes katonai tiszteletadással felvonják az Országház elôtt a Magyar Köztársaság 

lobogóját.
J

Tv. A nemzeti  
jelképek használatáról

A jog által szabályozott területek:
családvédelem, diákoknak szóló kedvezmény, esélyegyenlôség fogyatékkal élôk számára, egyenlô jogok különbözô nemzethez, fajtához 
tartozó emberek számára, nemzeti jelképek használata stb.
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P3 Megoldó kulcs

a) Apaság – megoldás

Mit mond a jog?

Csjt. 35. § (1) A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a 
fogamzási idô kezdetétôl a gyermek születéséig eltelt idô vagy an-
nak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. 

Ez az apasági vélelem alaptényállása, vagyis e vélelem fennálltának 
primátusa van a többi vélelemmel szemben. Vagyis, ha a Csjt. 35. 
§-a szerinti vélelem fennáll, azaz a gyermek születésekor az anya 
házasságban él, nem kerülhet sor a gyermek apai jogállásának igaz-
gatási vagy bírósági eljárás keretében történô rendezésére. Ráadá-
sul az anya férjével szemben az apai vélelem automatikus joghatá-
sú, a házasság tényén kívül semmiféle igazgatási vagy jogi aktusra 
nincs szükség (eltérôen az itt következô, a Csjt. 36. §-ában írt vé-
lelmektôl).

Csjt. 36. § Ha az anya a fogamzási idô kezdetétôl a gyermek szüle-
téséig eltelt idô vagy annak egy része alatt nem állott házassági 
kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni
a) azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáé-
nak ismerte el …

Csjt. 37. § (1) A teljes hatályú elismerô nyilatkozat az apaságot egy-
magában megállapítja.
(2) Az a férfi, akitôl a gyermek származik, a fogamzási idô kezdeté-
tôl fogva a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak is-
merheti el, ha

a) a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának 
tekinteni és
b) a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó.
(3) Ilyen elismerô nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A 
cselekvôképességében korlátozott személy elismerô nyilatkozata 
csak akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselôje hozzájárult. 
Ha a törvényes képviselô tartósan gátolva van, vagy a hozzájáru-
lást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.
(4) A nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú 
gyermek törvényes képviselôjének és ha a gyermek a tizennegye-
dik életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is. Ha az 
anya, illetôleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gá-
tolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.
(5) Az elismerést és a hozzájárulást anyakönyvvezetônél, bíróságnál, 
gyámhatóságnál, illetôleg magyar külképviseleti hatóságnál jegy-
zôkönyvbe kell venni vagy közjegyzôi okiratba kell foglalni.

Megoldás

A fentiek alapján – a gyermek születését megelôzô házasságkötés 
ténye miatt – a gyermek apjának Gergôt kell tekinteni a jog szerint, 
de a szükséges nyilatkozatok megtétele után az anya dönthet úgy, 
hogy a vér szerinti szülôt „helyezi” apai státuszba. Ennek jogi útja 
az, hogy a Csjt. 43. §-a szerint megtámadják az apaság vélelmét.

Csjt. 43. § (1) Az apaság vélelmét meg lehet támadni, ha az, akit a 
vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a 
fogamzás idejében nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények 
szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tôle származik, il-
letôleg ha a származás reprodukciós eljárás következménye, és az 
anya férje, illetve élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá.
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b) Igazoltatás – megoldás

Mit mond a jog?

A rendôr szempontjából

1994. évi XXXIV Tv A Rendôrségrôl

20. § 
(1) A rendôrt az intézkedés során az egyenruhája és az azonosító 
jelvénye vagy a szolgálati igazolványa igazolja.
(2) Ha a rendôr nem visel egyenruhát, az intézkedés megkezdése 
elôtt köteles a rendôri mivoltát szóban közölni, és – ha az intézke-
dés eredményességét nem veszélyezteti – magát a szolgálati igazol-
ványával igazolni.
(3) A rendôr az intézkedés befejezése után az intézkedés alá vont 
személy kérésére köteles az azonosító jelvényének számát közölni 
vagy szolgálati igazolványát felmutatni, a nevét és a szolgálati he-
lyét megjelölni.

29.§
(2) Az igazoltatás megtagadása esetén az igazoltatott e célból fel-
tartóztatható, az igazoltatás sikertelensége esetén elôállítható, és a 
személyazonosság megállapítása céljából az igazoltatottól ujjnyo-
mat vehetô, fényképfelvétel készíthetô, továbbá a külsô testi jegyek 
észlelés és mérés alapján rögzíthetôk.

3/1995 (III.1.) BM rendelet A Rendôrségi szolgálati Szabályzatról
35. § (1) A feltartóztatás a rendôrnek az a szolgálati tevékenysége, 
amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazo-
lását megtagadja, vagy az igazolásra történô felszólításnak nem 
engedelmeskedik, a további intézkedés megtételéig a helyszín el-
hagyásában megakadályozza.

1994. évi XXXIV. Tv 29.§
(4) A rendôr az igazoltatott személy ruházatát, jármûvét átvizsgál-
hatja, ha azt a személyazonosság megállapítása, a valószínû veszély 
elhárítása, bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanú-
ja szükségessé teszi.

A fiúk szempontjából

218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet Személyazonosság igazolásával 
kapcsolatos kötelességek megszegése

c) Tanulás – megoldás

Mit mond a jog?

Csjt. 60. § (1) Rokonaival szemben, az alábbi rendelkezésekben 
meghatározott körben, az jogosult tartásra, aki magát eltartani nem 
tudja és akinek tartásra kötelezhetô házastársa sincs.
(2) Tartásra a munkaképes leszármazó is jogosult, ha erre szükséges 
tanulmányai folytatása érdekében rászorul.
(3) Nem jogosult tartásra a nagykorú, ha magatartása miatt arra 
érdemtelenné vált.

A végrehajtási rendelet szerint: 

Az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 60. §-ának (2) bekezdésében említett 
szükséges tanulmányok körébe tartozik az életpályára elôkészítô 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyamok, valamint 
a fôiskolai és egyetemi tanulmányok végzése is.

A szükséges tanulmányok folytatása szempontjából a tanulmányok 
folyamatos végzésének van jelentôsége; nem érinti a tanulmányok 
folyamatosságát az indokolt megszakítás.
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Nem köteles a szülô tartani a szükséges tanulmányait folytató mun-
kaképes nagykorú gyermeket akkor, ha
a) a gyermek továbbtanulásra alkalmatlan;
b) a gyermek a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élô közeli hoz-
zátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást 
tanúsít, amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint a tartásra 
nem méltó (érdemtelenség);
c) ezáltal a szülô saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermeké-
nek tartását veszélyeztetné.

A munkaképes nagykorú gyermek részére a szükséges tanulmányai 
folytatásának idejére járó tartásdíj összegének megállapításával a 
gyermek indokolt szükségleteit és a kötelezett teherbíró képessé-
gét kell alapul venni.

Megoldás

Nagykorú gyermek az ôt illetô tartásdíjat felperesként saját maga 
igényelheti. A perben önállóan léphet fel, hiszen már teljesen cselek-
vôképes.

Az is lehetséges azonban, hogy az ôt saját háztartásában eltartó 
szülô kéri a tartást pótló összeget a másik szülôtôl.

Nagykorú gyermek esetében a bíróság nem százalékos arányt, ha-
nem mindig konkrét havi összeget állapít meg.




