
A Symphonia Alapítvány gyermekvédelmi szabályzata 
 

A Symphonia Alapítvány (a továbbiakban: az Alapítvány) közösségi zenei programot valósít meg, 

mely mindennapos zenetanulást biztosít hátrányos helyzetű, főleg roma származású gyermekeknek és 

fiataloknak, ezzel idézve elő hosszú távú társadalmi változásokat. Programunkat a venezuelai El 

Sistema és a magyar Kodály módszer inspirálta. 

 

Az Alapítvány teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy megőrizze minden látóterébe került 

gyermek jólétét. Jelen gyermekvédelmi szabályzat, és az ahhoz kapcsolódó folyamatoknak az a célja, 

hogy világossá tegye Alapítványunk valamennyi munkatársa, önkéntese vagy partnere számára, hogy 

hogyan biztosítja a szervezettel kapcsolatba kerülő valamennyi gyermek jóllétét és biztonságát, 

valamint, hogy megfelelő szervezeti működés mellett kizárja annak lehetőségét, hogy működése során 

esetlegesen kárt okozzon azoknak a gyermekeknek, akikkel kapcsolatba kerül.  

 

Jelen szabályzat és a kapcsolódó eljárások tekintetében, összhangban a Gyermekjogi Egyezménnyel, 

gyermeknek tekintünk minden 18 év alatti személyt.  

 

Jelen szabályzat kötelező érvényű valamennyi Alapítványi alkalmazott számára. Jelen szabályzatban 

alkalmazottnak tekintünk bármit, aki az Alapítványnak dolgozik vagy nevében jár el, fizetett vagy 

fizetetlen státuszban. Ide tartoznak a közvetlenül fizetett alkamazottak, az alvállakozók, a kuratóriumi 

tagok, önkéntesek, gyakornokok és az Alapítvány programjainak és helyszíneinek valamennyi 

látogatója.  

 

Az Alapítvány valamennyi munkatársának, önkéntesének, megbízottjának és képviselőjének 

(továbbiakban: munkatárs) egyéni felelőssége meggyőződni arról, hogy munkája során nem sérti a 

gyermekek jogait, és jelen gyermekvédelmi szabályzat szellemiségében jár el, elkerülve a gyermekek 

jogainak megsértését, biztonságuk veszélyeztetését, személyes adataikkal való visszaélést.  

Az alábbi szabályokat az Alapítvány minden munkatársának, önkéntesének, megbízottjának és 

képviselőjének (továbbiakban: munkatárs) tevékenysége megkezdése előtt meg kell ismernie, és 

szerződésében nyilatkoznia róla, hogy azokat megértette és elfogadja.  

 

Az egyéni felelősségen túlmenően az Alapítvány, mint szervezet is felelősséget vállal azért, hogy 

minden esetben a jelen gyermekvédelmi szabályzatnak megfelelően, a lehető legnagyobb 

gondossággal jár el szervezeti működése, tevékenységének előkészítése, megvalósítása és 

utánkövetése során.  

A gyermekvédelmi szabályzat nem kerülhet ellentmondásba a gyermekek jogairól, valamint a 

gyermekvédelemről szóló hatályos jogszabályokkal, de a benne foglalt alapelvek azokat 

meghaladhatják. Amennyiben jelen szabályzat a jogszabályokban foglaltaknál szigorúbb előírásokat 

tartalmaz, a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Alapelveink: 

 

1. A gyermekek jogainak elismerése: az Alapítvány minden munkatársa köteles tiszteletben tartani 

és segíteni a gyermekek jogainak érvényesülését. Mindenekelőtt biztosítani kell a gyermekeknek a 

megfelelő jogérvényesítést és a biztonságos környezetet. A gyermekek biztonsága és jóléte minden 

egyéb szempont fölött áll.  

2. Zéró tolerancia: az Alapítvány elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyermekek védelmére 

vonatkozó jogszabályok, illetve jelen szabályzat megsértésének minden formáját.  

3. Kockázatkezelés: az Alapítvány minden esetben erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a 

kockázatokat előzetesen, már a tervezési szakaszban azonosítsa, és azokat egészen a tevékenység 

lezárultáig, illetve az esetleges utánkövetés során mindvégig nyomon kövesse, megelőzze, illetve 

kezelje.  



4. Bejelentési kötelezettség: A gyermekek jólétével kapcsolatos aggályokat, a gyermekek védelmére 

vonatkozó jogszabályok, illetve jelen szabályzat valamennyi megsértését vagy annak gyanúját 

haladéktalanul jelenteni kell az Alapítvány ügyvivői testületének.  

 

Az Alapítvány gyermekvédelmi szabályzata: 

 A gyermekek jóléte és mindenekfelett álló érdeke a legfontosabb, és döntéshozatali 

folyamatok során ez az elsődleges szempont. . 

 Az Alapítvány elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyermekek védelmére vonatkozó 

jogszabályok bármilyen megsértését Az Alapítvány zéró toleranciát mutat a gyermekek  

bántalmazásával szemben.  

 A gyermekvédelem mindenki felelőssége: az Alapítvány valamennyi munkatársa felelős a 

munkája során vele kapcsolatba kerülő gyermekek biztonságáért. Az Alapítvány ennek 

érdekében képzést és támogatást nyújt munkatársai számára, de valamennyi munkatárs 

egyénileg is felelős ezen alapelvek érvényesítéséért.  

 Az Alapítvány munkatársainak kötelessége, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő 

gyermekeket megvédje a visszaélésektől és a károkozástól. A gyermekvédelmi szabályzat 

elfogadása és betartása az Alapítvány minden munkatársa számára kötelező.  

 Minden olyan, az Alapítvány tevékenységével kapcsolatban felmerülő magatartást jelenteni 

kell az Alapítvány kuratóriumának, amely sérti a gyermekek védelmére vonatkozó 

jogszabályokat vagy a jelen szabályzatban foglaltakat.  

 Minden gyermeknek, függetlenül az életkortól, kultúrától, fogyatékosságtól, nemétől, 

nyelvétől, faji származásától, társadalmi-gazdasági helyzetétől, vallási meggyőződésétől és / 

vagy szexuális identitásától, joga van a bántalmazás és bántalmazás minden formája elleni 

védelemhez. 

 Az Alapítvány támogatja az ENSZ gyermekjogi egyezményének általános elvét, miszerint 

minden gyermeket megillet a megfelelő védelemhez, a jólléthez, véleménynyílvánításhoz és a 

részvételhez való jog. 

 A szervezetnek együtt kell működnie a gyerekekkel és a szülőkkel/gondviselőkkel a 

gyermekek jólétének, egészségének és fejlődésének előmozdítása érdekében. 

 Az Alapítvány a munkatársak és az önkéntesek toborzásakor és kiválasztásakor figyelembe 

veszi a gyermekvédelmi szabályzat előírásait, azokat ismerteti a leendő munkavállalóival.  

 Minden döntést a gyermekek érdekének figyelembe vételével kell meghozni. A gyermekek 

jogait mindenekelőtt tisztelni kell, és nem lehet megsérteni azokat. 

 Az Alapítvány komolyan vesz minden bejelentést, amely egy gyermek jogainak 

megsértésével, a vele szembeni rossz bánásmóddal vagy veszélyeztető környezetével 

kapcsolatos. Szükség esetén az illetékes hatósághoz fordul.  

 Szükség szerint együttműködik más, gyermekjogi és gyermekvédelmi területeken működő 

civil, állami és nemzetközi szervezettel.  

 Az Alapítvány gondoskodni köteles a gyermek személyes adatainak bizalmas kezeléséről, és 

az Alapítvány valamennyi munkatársát titoktartási kötelezettség terhel. Ennek értelmében a 

résztvevő gyermekek személyes adatai nem adhatók ki harmadik személy részére, kivéve, ha 

az egyén és/vagy szülei/gyámja beleegyezését adja, illetve, ha ezt egy aggályos esemény 

kapcsán továbbítani szükséges a speciális gyermekjóléti vagy bűnüldöző szerveknek. 

 Az Alapítvány a jelen szabályzatban nem részletezett esetekben is elvárja, hogy a munkatársak 

a gyermekek legfőbb érdeke alapján járjanak el.  

 

Személyek 

 



Valamennyi alkalmazott, önkéntes, alvállalkozó, partner és látogató köteles szem előtt tartani jelen 

szabályzat előírásait és olyan környezetet létrehozni és fenntartani, ami megelőzi a gyermekek 

bántalmazását, és ami bátorítja, hogy jelentsék, amennyiben a szabályzat megszegésre került, betartva 

a megfelelő folyamatokat és szolgálati utakat. 

 

Munkatársak: 

Az Alapítvány számára kiemelten fontos, hogy olyan munkatársakat vegyen fel, akik szem előtt tartják 

a gyermekek jogainak érvényesülését. A toborzás és a kiválasztás során fel kell mérni a jelentkezővel 

kapcsolatos kockázati tényezőket. 

A kiválasztás folyamatáról, valamint a felvett munkatársakról nyilvántartást kell vezetni.  

Az Alapítvány közvetlen munkatársaitól belépés előtt minden esetben erkölcsi bizonyítványt kell 

kérni. 

A vezetők minden szinten felelősek azért, hogy alkalmazottak, önkéntesek, partnerek és látogatók 

tisztában vannak jelen gyermekvédelmi szabályzattal és megkapják a szükséges támogatást ahhoz, 

hogy ennek megfelelően viselkedjenek.  

Az Alapítvány minden munkatársa szerződése aláírását megelőzően felkészítést kap jelen szabályzat 

tartalmából, és a szerződés aláírásával egyidejűleg vállalja, hogy munkája során a jelen szabályzat 

szerint jár el és betartja a Magatartási szabályzat (1. sz. melléklet) rendelkezéseit.  

Amennyiben az Alapítvány munkatársai a Magatartási szabályzat vagy a gyermekek védelmére 

vonatkozó jogszabályok megsértéséről szereznek tudomást, kötelesek azt az Alapítvány vezetésének 

jelenteni.  

A Magatartási szabályzat megszegése esetén fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Amennyiben az eljárás 

jogszabály megsértését állapítja meg, az ügyben hatósági eljárást kell kezdeményezni.  

A Magatartási szabályzat szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra visszavezethető 

megszegése esetén az Alapítvány a fennálló jogviszonyt felmondással megszüntetheti.  

Jelen szabályzat megszegése fegyelmi eljárást von maga után, mely a munka- vagy vállalkozási 

szerződés azonnali felmondását, az önkéntes státusz megszűntetését valamint rendőrségi és egyéb 

illetékes hatósági bejelentést von maga után.  

A szerződés megkötését követő egy hónapon belül, de legkésőbb a gyermekekkel történő 

munkavégzés megkezdése előtt lehetőséget kell biztosítani a munkatársaknak a szabályzatban 

foglaltak elméleti és gyakorlati megismerésére, megértésére.  

Amennyiben az Alapítvány munkatársa e minőségében tanúként vesz részt az Alapítvánnyal 

kapcsolatba került gyermeket érintő hatósági vagy bírósági eljárásban, a megfelelő segítséget és 

felkészítést biztosítani kell számára.  

 

Az Alapítvány szervezeti partnerei 

Az Alapítvány együttműködő partnereinek és szolgáltatóinak kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a 

potenciális partner gyermekekkel kapcsolatos belső irányelveire, eljárásaira, korábbi magatartására. A 

gyermekek védelmére vonatkozó jogszabályok vétkes megszegése esetén az együttműködést az 

Alapítvány megszünteti, amennyiben szükséges, hatósági eljárást indít.  

 

Rendezvények résztvevői  

A gyermekek részvételével zajló rendezvények esetén a résztvevőket tájékoztatni kell a jelen 

szabályzatban foglalt alapelvekről.  

A munkatársak felelőssége biztosítani a résztvevők megfelelő felügyeletét, és gondoskodni a jelen 

szabályzatban foglaltak betartásáról.  

 

Képmás, hang- és videófelvétel készítésére és felhasználására vonatkozó szabályok  

Az Alapítvány külső és belső kommunikációjának, valamint tevékenységének, projektjeinek 

dokumentálása érdekében kép-, hang- és videófelvételt készíthet a résztvevő gyermekekről, és e 

felvételeket felhasználhatja. A felvételek készítője minden esetben részletesen tájékoztatja az érintett 

gyermeket és törvényes képviselőjét a felvételek készítésének céljáról és felhasználási módjairól, 

valamint beszerzi előzetes írásbeli hozzájárulásukat (2. sz. melléklet). Beleegyezés hiányában 

gyermekről nem készülhet felvétel, illetve a felvétel nem használható fel.  



Az Alapítvány rendezvényeinek valamennyi résztvevőjét tájékoztatja, hogy képmás, hang- vagy 

videófelvétel készül, ezek felhasználása csak az érintettek engedélyével történhet.  

Olyan képmást vagy videófelvételt, amely sérti a gyermek méltóságát, illetve amelyen a gyermek nem 

megfelelően van felöltözve, nem lehet felhasználni.  

A képmáson, hang- vagy videófelvételen nem lehet feltüntetni a gyermek olyan személyes adatait, 

melyel elősegítik a beazonosíthatóságát.  

 

Felelősségre vonhatóság 

Az aggályos helyzetek felvetése és azokra adott reakció  

Az Alapítvány minden munkavállalót, önkéntest, vállalkozót és partnert kötelez arra, hogy jelentsenek 

olyan aggályos vagy gyanús eseményeket, amelyek tényleges vagy potenciális visszaélésre vagy 

zaklatásra utalnak a gyermekekkel szemben, vagy amelyek arra utalnak, hogy jelen szabályzatot 

bármilyen más módon megsértették. Nem a munkatársak felelőssége annak eldöntése, hogy visszaélés 

történt -e vagy sem, azonban az aggályokat fel kell vetni az egyén közvetlen vezetőjének vagy felső 

vezetőjének, aki megindítja az eljárást a feltételezett vagy tényleges incidensek kezelésére. 

Az Alapítvány nem nyomozó hatóság. Alapvető fontosságú, hogy az illetékes bűnüldöző szervhez 

forduljanak annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek megfelelő védelmet és támogatást kapjon, és 

minden bizonyítékot a törvénynek megfelelően gyűjtsenek. Valamennyi bizalmas információt és 

személyes adatot bizalmasan kell kezelni (beleértve a visszaélést bejelentő személyek nevét is), és 

csak az illetékes hatóságnak megadni a szükséges adatokat.  

  



1. sz. Mellékelet 

Gyermekvédelmi magatartási nyilatkozat 

 

 

Alulírott_____________________________, mint a Symphonia Alapítvány (3525 Miskolc, Kazinczy 

utca 1. 1/1) _____________________________________________vállalom, hogy munkám során:  

 

- Zéró toleranciát tanúsítok a gyermekekkel szembeni erőszak és rossz bánásmód valamennyi 

formájával szemben.  

- A gyermekeket egyenlőként kezelem, kortól, nemtől, nyelvtől, vallástól, etnikai származástól, 

szexuális irányultságtól, nemi identitástól vagy annak kifejezésétől függetlenül.  

- Ösztönzöm a gyermekeket arra, hogy véleményüket osszák meg az Alapítvány 

munkatársaival.  

- Tájékoztatom a gyermekeket jogaikról, és felvilágosítom őket a panaszbejelentési 

lehetőségekről.  

- Bátorítom a gyermekeket, hogy merjenek kiállni magukért.  

- Figyelek a gyermekekre, hogy ne kerüljenek veszélyhelyzetbe.  

- Bizalmasan kezelem a gyermekek és családjuk személyes adatait. 

- Amennyiben olyan kétszemélyes helyzetbe kerülök egy gyermekkel vagy fiatallal, ahol fontos 

a diszkréció és a titoktartás, gondoskodom arról, hogy egy másik felnőtt tudja, hogy a 

találkozó miért történik. Amennyiben lehetséges, biztosítom, hogy egy másik felnőtt kegyen a 

közelben, és hogy a gyermek tisztában legyen azzal, hogy egy másik felnőtt is van a közelben. 

- Előzetesen engedélyt kérek a gyermektől és törvényes képviselőjétől, ha képmást, hang- vagy 

videófelvételt szeretnék készíteni a gyermekről.  

- Azonnal jelentem, ha jogsértést tapasztalok, vagy annak gyanúja merül fel.  

- Jó példát mutatok.  

 

Vállalom, hogy munkám során soha:  

 

- Nem alkalmazok sem fizikai, sem érzelmi, sem szexuális erőszakot gyermekekkel szemben.  

- Nem létesítek szexuális kapcsolatot az Alapítvány tevékenységébe bekapcsolódó 18 éven aluli 

személlyel. Tisztában vagyok vele, hogy tévedés a gyermek korával kapcsolatban nem jelent 

felmentést.  

- Nem viselkedem a gyermekekkel szemben sértő vagy szexuális közeledésként értelmezhető 

módon (pl.: ölelés, csók).  

- Nem osztok vagy mutatok meg pornográf felvételt gyermekeknek.  

- Nem provokálom, zaklatom a gyermekeket semmilyen módon. Nem szégyenítem meg, és nem 

sértem meg a jogaikat. Nem csorbítom a gyermekek önbizalmát.  

- Semmilyen eszközzel nem kényszerítem a gyermekeket munkavállalásra.  

- Nem viszem el a gyermekeket sehová a törvényes képviselő beleegyezése nélkül, kivéve ha ez 

biztonságuk érdekében feltétlenül szükséges.  

- Nem dolgozom gyermekekkel alkohol és/vagy drog befolyásoltsága alatt.  

- Nem készítek képmást, videó- vagy hangfelvételt saját célra.  

- Nem teszek közzé olyan képmást vagy videófelvételt, amelyen gyermekek meztelenek vagy 

nem megfelelően vannak felöltözve.  

- Nem teszek közzé olyan képmást, videófelvételt vagy hangfelvételt, amelyre nem kaptam 

engedélyt.  

 



 

Elfogadom, hogy a jelen szabályzatban foglalt magatartási szabályok csak a legfontosabb, illetve 

legnagyobb kockázatú eseményekre térnek ki, és nem jelentenek teljeskörű felsorolást. Elfogadom, 

hogy a jelen felsorolásban nem szereplő, de általam veszélyeztetőnek, vagy a gyermekek jólléte, 

biztonsága szempontjából kockázatosnak ítélt magatartásokat sem valósítom meg.  

Elfogadom, hogy ha bizonytalan vagyok abban, hogy egy konkrét helyzet vagy magatartás 

veszélyeztető vagy kockázatos-e egy gyermek számára, akkor mindig tanácsot kérek az Alapítvány 

kuratóriumának vezetőjétől. 

 

Dátum: 

 

 

__________________________________ 

Aláírás 

 

  



2. sz. melléklet:  

Szülői beleegyező nyilatkozat-minta 18 éven aluli gyermekről készült fényképet/videófelvételek 

felhasználásáról 

 

Alulírott  

 

______________________(név), ________________________(születési hely, idő). 

_____________________________________________________(lakcím) 

_____________________________________________________(levelezési cím) 

telefonszám:_________________________E-mail cím:_______________________, 

mint___________________________________nevű gyermek törvényes képviselője,  

 

határozottam hozzájárulok, hogy a Symphonia Alapítvány (3525 Miskolc, Kazinczy utca 1. 1/1). a 

fent nevezett gyermekről az alapítvány munkájának népszerűsítéséhez, adománygyűjtéséhez fénykép-, 

hang- és videófelvételeket készítsen, és a felvételeket kiadványokban, szórólapokon, plakátokon és az 

online médiában felhasználja, nyilvánosságra hozza. Hozzájárulok, hogy a felvételeket egyéb 

felvételekkel, szüveggel s grafikával kombinálják, módosítsák az Alapítvány céljeinak megfelelő 

módon.  

Megértettem, hogy a gyermek teljes nevét nem adjuk ki a nyilvánosságnak külön beleegyezésem 

nélkül. Tudomásul veszem, hogy ezt az engedélyt bármikor visszavonhatom, ugyanakkor azt is, hogy 

a felvételek nyilvánosságra hozatalát követően hozzájárulásom az internetes technológia természetéből 

fakadóan vissza nem vonható, a visszavonás a jövőbeni felhasználást érinti.  

Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom róla, hogy az abban foglaltakat elolvastam, megértettem és 

elfogadom. 

 

Dátum: 

___________________________________ 

Gyermek törvényes képviselője 

 


