MIRE
FIGYELJ, HA
TÜNTETÉSRE
MÉSZ?
15 pontban
összegyűjtöttük,
diákként mit kell tudnod
a tüntetésekről.

Neked is jogod van tüntetésen kifejezni a véleményed,
de ahhoz, hogy a jogaid ne sérüljenek, és ne érhessen
hátrány, bántódás, jó, ha egy-két szempontot szem
előtt tartasz!

I. MIT KELL TUDNOD A
TÜNTETÉSEKRŐL?
1. 18 alatt is elmehetsz tüntetni!
Ha még nem múltál el 18, gyereknek számítasz,
ezért rád speciális jogok vonatkoznak. A tüntetés a
véleménynyilvánítás egyik formája, amelyen
azonban gyerekként is jogod van részt venni.
Akkor is elmehetsz olyan tüntetésre, amelyet nem
csak diákoknak szerveznek, ha általános vagy
középiskolába jársz, de érdemes tudnod, hogy
könnyebben sérülhetnek a jogaid, ezért különösen
fontos, hogy tudatos legyél.

2. Senki sem kötelezhet arra, hogy
részt vegyél egy tüntetésen!
A részvételed önkéntes, senki sem kötelezhet arra,
hogy tüntess, illetve senki sem akadályozhatja meg,
ha el szeretnél menni egy demonstrációra. Ahhoz,
hogy részt vehess egy demonstráción, nem
szükséges a szüleid írásos engedélye.
Előfordulhat, hogy az iskoládban vagy a
családodban ellenállásba ütközöl, de fontos,
hogy tudd, jogod van szabadon eldönteni,
hogy nyilvánosan ki szeretnéd-e fejezni a
véleményed.
Viszont te is tartsd tiszteletben, ha más
máshogy gondolkodik a témáról, így figyelj
arra, hogy te sem kényszeríthetsz senkit arra,
hogy veled tüntessen.

3. Senki sem bánthat azért, mert
részt vettél egy tüntetésen!
Ha nem követsz el szabálysértést, a tüntetésen való
részvétel nem járhat negatív következménnyel.
Senki sem bánthat, csúfolhat vagy vonhat felelősségre
csak azért, mert kifejezted a véleményed.
Ha úgy érzed, hogy jogtalanul befolyásolja az
iskolai teljesítményed egy tüntetésen való
részvétel, lehetőséged van eljárást
kezdeményezni az iskolában a DÖK-nél, az
iskolafenntartónál vagy az Oktatási Jogok
Biztosának Hivatalánál.

4. A tüntetés önmagában nem
politizálás!
Ha egy tüntetésen kiállsz a véleményed és egy
számodra fontos ügy mellett, az önmagában
nem jelenti azt, hogy politizálsz, még akkor
sem, ha egy tüntetésnek gyakran pártpolitikai
visszhangja is van.
Fontos, hogy tudd, gyerekként nem
használhatnak fel politikai célokra. Nem
lehetsz tárgya pártpolitikai kampánynak, azaz nem
használhatják kampánycélokra se a fényképedet,
se a nyilatkozatodat vagy leírt véleményedet.

II. HOGYAN KÉSZÜLJ FEL?
5. Dönts tudatosan a részvételedről!
A tüntetés sokszor jó bulinak tűnik, de mielőtt úgy
döntesz, hogy elindulsz, gondold át, mi az, amiért elmész.
Fontosnak tartod az ügyet, vagy el szeretnél érni
vele valamit? Esetleg csak azért mész, mert a
barátaid is mennek?
Ismerd meg az esemény részleteit! Kik szervezik,
és milyen ügy mellett állnak ki? Mik a fő üzeneteik,
vannak-e esetleg követeléseik, kapcsolódnak-e
politikai mozgalomhoz? Gondold át, személyesen
mi érdekel ezek közül, miért tartod fontosnak, hogy
ott legyél. Érkezz felkészülten, tudd, hogy mi
mellett állsz ki, és mi a személyes célod az adott ügy
kapcsán.

6. Gondold át, mivel jár egy tüntetés,
milyen következményei lehetnek!
Ahhoz, hogy tudatosan eldönthesd, tényleg részt
szeretnél-e venni egy tüntetésen, fontos, hogy átgondold
és megértsd, milyen következményei lehetnek egy ilyen
eseménynek.
A tüntetés nyilvános megjelenéssel jár, nem
tudod titokban tartani, hogy ott voltál, ezért
tényleg csak akkor menj el, ha neked is fontos az
ügy, és szívesen képviseled azt. Gondold át, hogy
utólag is szívesen felvállalod-e, hogy ott voltál.
Figyelj arra, hogy legyen nálad szülői
beleegyező nyilatkozat arra az esetre, ha
nyilatkozni szeretnél egy újságírónak (lásd 13.
pont).

Ismerd meg, milyen jogi következményekkel járhat egy
tüntetés:
https://tasz.hu/cikkek/szabalysertesi-utmutatodiaktuntetoknek

7. Ha iskolaidőben mész tüntetni,
igazolnod kell a hiányzást!
Ha tanítási óráról hiányzol tüntetés miatt, akkor
a hiányzásért igazolatlant kaphatsz. A
hiányzást az iskola házirendjében
meghatározott számban igazolhatja valamelyik
szülőd, illetve előfordulhat, hogy a tanárod a
tüntetésre való tekintettel igazolja az órát. Ha
az iskolád tanítási szünetet rendel el a tüntetés
miatt, akkor nem kell a hiányzást igazolnod.
Ha hiányzol egy óráról, pótold a lemaradást, de
fontos, hogy tudd, a hiányzás ellenére minden
diáknak biztosítani kell elegendő felkészülési időt a
számonkérésre, így nem kaphatsz rossz jegyet
amiatt, mert tüntetésen voltál.

8. Ha úgy döntöttél, hogy elmész,
szervezd meg a részleteket!
Érdemes közösen, csoportban menni, hogy
tudjatok egymásra figyelni.
Egy tüntetésen nagy tömeg is kialakulhat, ahol
előfordulhat, hogy nincs térerő. Próbáljatok
együtt maradni, de beszéljetek meg egy találkozó
pontot, ha valamelyikőtöket elsodorná a tömeg.
Ha elmész tüntetni, értesítsd a szüleidet vagy egy
másik felnőttet, hogy tudják, hol vagy, ha kell.

9. Mondhatsz beszédet egy tüntetésen?
Bárki szabadon felszólalhat a tüntetéseken, akár
gyerek, akár felnőtt. Azzal azonban, ha beszédet
mondasz, vállalod a nyilvános szereplést, így a sajtó
közvetítheti a rólad készült anyagokat.
A nyilvános szerepléshez szülői beleegyezés kell,
ezért ha beszédet mondasz, a tüntetés szervezőinek
át kell adnod a szülőd, gondviselőd írásos
engedélyét.
Minden nyilvános szerepléskor fontos a
felkészülés, hogy semmilyen bántódás ne érhessen.
Ahhoz, hogy biztonságban, a jogaid veszélyeztetése
nélkül szerepelhess, érdemes átolvasnod, mire kell
figyelned akkor, ha felnőttekkel (ez esetben például
a tüntetés szervezőivel) dolgozol közösen, illetve
hogyan érdemes felkészülnöd egy nyilvános
szereplésre. Ezekről több információt találsz a
hintalovon.hu oldalon.

III. MIRE FIGYELJ A
TÜNTETÉSEN?
10. A tüntetés egy békés, közös
ormája a véleménynyilvánításnak:
Figyelj magadra és a társaidra, tartsátok be ti
is a békés viselkedésre vonatkozó társas
szabályokat.

A tüntetés nem jogosít fel senkit semmilyen
erőszakra!
A véleményed képviselheted, de figyelj arra, hogy ezzel
ne bánts meg másokat. Ne ítélkezz, és te se gúnyolj ki
másokat, mert más a véleményük. Azzal nem fogod a
saját ügyedet sem előrébb juttatni.

11. Igazoltathat rendőr
azért, mert tüntetsz?
Közterületen bárkit igazoltathat a rendőr, ha
nyomós oka van rá. Az igazoltatás oka lehet
például a közrend vagy a közbiztonság
védelme, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési cél.
Önmagában az, hogy tüntetsz, nem elég ok
az igazoltatásra.
Automatikusan nem mindig közli a rendőr az
igazoltatás okát, de kérdésedre köteles
megmondani! Ha ezt előzetesen megtagadná
arra hivatkozva, hogy ezzel veszélyeztetné az
intézkedés eredményességét, akkor is közölnie
kell veled annak okát, célját, legkésőbb az
igazoltatást követően.
Ha van személyi igazolványod (esetleg
jogosítványod) és lakcímkártyád, vidd magaddal
mindkettőt, mert ha a rendőrség igazoltatna,
szükséged lehet rájuk.

12.Készülhet-e rólad felvétel a
tüntetésen?
Ha az esemény meghirdetésénél feltüntették, hogy
kép- és hangfelvétel fog készülni a tüntetésről,
akkor a részvételeddel beleegyezel ezekbe a
feltételekbe. Ez azt jelenti, hogy tömegfelvételt
készíthetnek rólad, amit nyilvánosságra is
hozhatnak.
Olyan képet , amin jól felismerhető vagy a te és
valamelyik szülőd beleegyezése nélkül nem
készíthetnek és nem is tehetik fel a netre! Ha rólad
készült képpel vagy videóval találkozol egy cikkben
vagy egy kampányban, kérheted a szüleid
segítségével, hogy a tartalmat letöröljék.
Ahogy azt már fent is írtuk, politikusok nem
használhatják fel a rólad készült fényképet
kampányolásra!

13. Ha felkérnek egy interjúra,
nem muszáj nyilatkoznod!
Ahogy a fénykép készítése is csak a te és a
szüleid beleegyezésével lehetséges, interjú
adására sem kötelezhet senki. Nemet mondani
sosem ciki, nyugodtan mondhatod, hogy most
nem szeretnéd, hogy rólad felvételt készítsenek.
Ha mégis úgy döntesz, hogy nyilatkozol, legyen
nálad kinyomtatva a szüleid írásos beleegyező
nyilatkozata.
Amennyiben interjút adsz, dönthetsz arról is,
hogy mit írjanak a nevedhez, látszódjon-e az
arcod, mennyire szeretnél felismerhető lenni.

Ha bele is egyeztél, senki sem kötelezhet egy kérdés
megválaszolására. Nincs olyan információ, amit
ilyenkor köteles vagy elmondani!
Senki sem torzíthatja a véleményed pártpolitikai
szempontokká!

14. Ha úgy döntesz, hogy szeretnél
nyilatkozni, fontos, hogy átgondold:
mit szeretnél elmondani, és mi a célod a
nyilatkozattal,
mi az, amit nem szeretnél elmondani, milyen
kérdés az, amire nem fogsz válaszolni,
milyen következményekkel jár egy nyilvános
szereplés (pl. mindig elérhető lesz a neten, sosem
fogod tudni visszavonni azokat, amiket mondtál).
Mielőtt elvállalsz egy interjút, készülj, fel! Ehhez
segítséget nyújt a nyilvános szereplésekről szóló
anyagunk (hintalovon.hu).

15. Tudd, hogy bármikor
hazamehetsz, kiszállhatsz!
Ha elfáradtál vagy kényelmetlenül érzed magad
a tömegben, nyugodtan félreállhatsz vagy
haza is mehetsz.
A tüntetések szervezői mindig megjelölik,
mettől meddig tart az esemény, de
előfordulhat, hogy a tömeg tovább marad a
helyszínen tiltakozni. Az esemény vége után
azonban már nem a bejelentett rendezvényen
vagy, vagyis szabálysértésnek minősül, ha
például az úttesten vonultok.

Tudj meg többet!
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