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D1 
Források az interneten

Példák:
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának honlapja 
(http://www.obh.hu/nekh/hu/index.htm)
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának honlapja 
http://www.obh.hu/allam/index.htm
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala (http://www.oktbiztos.hu/)
Egy ügyleírás az Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala honlapjáról 
http://www.oktbiztos.hu/ugyek/2004/k449.html
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D2 
szituációk 

Válasszatok ki egyet az alábbi szituációk közül, és csoportos munkával beszéljétek meg, majd véleménn
nyezzétek az országgyűlési biztosok munkájához hasonlóan! Egyeztessétek a többi csoporttal, hogy 
ugyanazt a szituációt vagy más-más esetet dolgoztok fel! 

1. Szituáció: Nyereménypoharakkal autót lehet nyerni. Aki vásárolta az üdítőt, kidd
dobta az üres poharat anélkül, hogy megnézte volna, nyertde. A poharat egy iskola előtti 
kukában megtalálta egy 6 éves gyerek, mivel még nem tudott folyékonyan olvasni, megdd
kérte 10 éves társát, nézze meg, nyertde. A pohár rejtette az autónyereményt. Mindhárom 
szereplő (és családja) magának követeli az autót.

2. Szituáció: Egy kétszintes lakóházban 18 lakás található. 17 magánkézben van, egyet 
pedig a helyi önkormányzat birtokol. Az önkormányzat úgy dönt, hogy eladja egy építkedd
zési vállalatnak a részét, amely az épületet le akarja bontani, és új ipari létesítményt akar 
a helyére építeni. A lakók nem hajlandók kiköltözni, annak ellenére sem, hogy a vállalat 
a piaci értéken felül fizetné ki a lakások árát. Indokuk: itt születtek, érzelmileg ragaszkoddd
nak az épülethez. Az új ipari létesítményben 300 ember dolgozhatna.

3. Szituáció: egy iskola tanárai úgy döntenek, hogy egyöntetűen bevezetik: minden 
osztályban a legrosszabb osztályzatokat szerző tanulónak külön padban kell ülnie a tanári 
asztal előtt. Senki nem ülhet mellé.

4. Szituáció: Egy áruház karácsony előtt közzéteszi, hogy az ajándékba vásárolt árudd
kat (illatszer, ruházat, elektronikai cikkek) nem áll módjukban az ünnepek után kicserélni, 
visszavásárolni. A megvásárolt árukat meghibásodás, méretproblémák vagy lejárat esetén 
a vásárlást követő 3 napig van módjuk kicserélni.
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