
Együtt a
gyermekekért!

Ki a gyerek? 
Minden 18 év alatti fiatal gyermeknek számít.

1

Szülôi iránymutatás
Magyarországon mindenkinek tiszteletben kell tartania a szülôk vagy más családtagok jogát és 
felelôsségét arra, hogy a gyermekeknek, jogaik gyakorlásához tanácsokat és iránymutatást adjanak.
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Megkülönböztetés tilalma

A gyermekjogok minden gyereket megilletnek. Bárki vagy, bárkik legyenek is a szüleid, 

bármilyen a bôröd színe, fiú vagy lány vagy. Függetlenül attól, milyen a vallásod, milyen 

nyelven beszélsz, van-e valami fogyatékosságod, szegénynek vagy gazdagnak születtél.6
Jog az élethez és fejlôdéshez

Minden gyereknek joga van az élethez.

4
A jogok végrehajtása

Magyarországnak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a gyermekjogok érvényre jussanak.

7Jog a névhez és a származás tiszteletben tartásához

Jogod van ahhoz, hogy nevet kapj. Születésedkor nevedet, szüleid 

nevét és születésed idôpontját a születési anyakönyvbe be kell írni. 

Jogod van ahhoz, hogy származásodat megismerhesd, és ahhoz, 

hogy ismerd szüleidet és hogy ôk gondoskodjanak rólad.

8Jog a személyazonossághozMagyaroszágnak tiszteletben kell tartania az állampolgárságodat, nevedet, családi kapcsolataidat.

9
Családhoz való jog

Nem szabad elszakítani téged szüleidtôl, hacsak ez nem a te érdekedben történik (Például, ha szüleid bántanak vagy nem 

törôdnek veled.) Ha szüleid úgy határoznak, hogy külön élnek egymástól, jogod van ahhoz, hogy a különélô szülôddel is 

könnyen kapcsolatot tarthass.

10Jog a családegyesítésre
Ha szüleidtôl távol, egy másik országban élsz, jogod 
van ahhoz, hogy újra összekerüljetek, egyazon 
helyen, együtt éljetek.

13
Szólásszabadság

Jogod van ahhoz, hogy kitalálj dolgokat, azt mondd, amit 

gondolsz. Errôl írhatsz vagy bármi más úton kifejezheted 

gondolataidat, hacsak azok nem sértik mások jogait.

14Gondolat- és vallásszabadságra
Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és ahhoz a valláshoz csatlakozz, amelyikhez akarsz. Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi a különbség jó és rossz között.

17
Tájékoztatáshoz való jog

Jogod van ahhoz, hogy a TV-bôl, rádióból, sajtóból, könyvekbôl stb. 

információt szerezz. A felnôtteknek segíteniük kell abban, hogy olyan 

információkat kapj, amiket megértesz.

15
Egyesülési és gyülekezési jog

Jogod van, hogy azzal találkozz, barátkozz, akivel akarsz, és 

klubokat alapíts, ha kedved van, addig, amíg ezzel mások jogait 

nem sérted meg.

16
Magánélethez való jogJogod van a magánélethez. Például írhatsz naplót és azt senki nem olvashatja el.

19Védelem az erôszakkal szembenSenkinek nem szabad fizikailag vagy más módon bántania téged. A felnôtteknek biztosítania kell, hogy semmiféle erôszak, zaklatás vagy elhanyagolás ne érjen. Még saját szüleid sem bántalmazhatnak.

18
Szülôi felelôsség
Mindkét szülôd részt kell, hogy vegyen a 

nevelésedben és azt kell tenniük, ami a 

lehetô legjobb számodra.

30Kisebbségekhez tartozó gyermekek jogai
Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod van a saját kultúrád, nyelved  és vallásod 

gyakorlásához.

20
A család nélküli gyermekek védelme

Ha nincsenek szüleid vagy ha nem vagy 

biztonságban szüleidnél, különleges védelemre és 

segítségre van jogod.

21
Örökbefogadás
Ha örökbe fogad valaki, a felnôtteknek gondoskodniuk kell arról. hogy 

minden úgy legyen elrendezve, ahogy Neked a legjobb.

22
Menekült gyermekek védelme

Ha menekült vagy (el kell hagynod saját hazádat, mert az nem 

biztonságos számodra), különleges védelemre és segítségre jogod van. 23
Fogyatékkal élô gyermekek jogai

Ha szellemileg vagy testileg fogyatékos vagy, különleges 

gondozásra és oktatásra van jogod azért, hogy a többi 

gyerekhez hasonlóan nôhess fel.

25
Az elhelyezés felülvizsgálatához való jog

Ha a te jogaid, érdekeid védelme érdekében 

nem a saját családodban élsz, hanem állami 

gondoskodásban, akkor jogod van arra, hogy az 

elhelyezésedet rendszeresen felülvizsgálják (jó 

helyen vagy-e?). 

24
Egészséghez való jog

Jogod van az egészséges élethez. 

Ez azt jelenti, hogy orvosi ellátást és 

gyógyszereket kell kapnod, ha beteg 

vagy. A felnôtteknek mindent meg kell 

tenniük azért, hogy úgy tápláljanak és 

gondozzanak, hogy ne legyél beteg.

26
Jog a szociális biztonságra

A gyermekeknek joguk van a szociális biztonságra, és a védelemre. 

27Jog a megfelelô életszínvonalraJogod van a jó életminôséghez. Ez azt jelenti, hogy a felnôtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az államnak kell segítenie.

28Oktatáshoz való jog
Jogod van az oktatáshoz. Az alapfokú oktatásnak ingyenesnek kell lennie, és köteles vagy ezeket az osztályokat. Arra is lehetôséget kell kapnod, hogy középiskolába mehess. 29

Az oktatás céljai

Az oktatás célja, hogy fejlessze 

személyiségedet, hogy 

szellemi és fizikai képességeid 

kiteljesedhessenek. Az oktatás 

felkészít arra, hogy békésen, 

felelôsségteljesen élj egy 

szabad társadalomban, hogy 

megértsd mások jogait és tiszteld 

környezetedet.

31
Jog a játékra és szabadidôre

Jogod van a játékhoz.

32
Védelem a gyermekmunkától

Jogod van ahhoz, hogy ne dolgoztassanak az egészségedre 

káros helyen vagy körülmények között. Ha valakinek hasznot 

hajt a munkád, jogod van az igazságos fizetségre.

33
Védelem a kábítószerektôl
Jogod van ahhoz, hogy megvédjenek az illegális drogoktól és  drogkereskedelemtôl.

34
Védelem a szexuális kizsákmányolástólJogod van ahhoz, hogy elkerüld a szexuális zaklatásokat. Ez azt jelenti, hogy 
senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem akarsz, például 
megérinteni, lefotózni vagy olyan szövegek elmondására kényszeríteni, amit te 
nem akarsz.

39
Jog a rehabilitációra
Ha megsérültél vagy elhagyatottá váltál, például háborúban, 

különleges gondoskodásra és védelemre van jogod.

35
Védelem az emberkereskedelemtôl
Senki nem rabolhat vagy adhat el téged.

36
Védelem a kizsákmányolás egyéb formáitól

Magyarországnak mindent meg kell tennie azért, hogy megvédjen téged a kizsákmányolás 

minden formájától.

37Védelem a kínzástól, megalázó bánásmódtól

Még ha valami rosszat is teszel, senkinek nincs joga ahhoz, hogy úgy büntessen, hogy 

azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon.  Nem zárhatnak börtönbe, kivéve, ha nincs 

más megoldás. Ilyenkor jogod van a különleges bánásmódra és arra, hogy a családod 

rendszeresen látogathasson.

38
Védelem a fegyveres konfliktusokban

Jogod van ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves kor alatt nem 

sorozhatnak be katonának vagy nem küldhetnek harcolni.

41
A gyermekeknek kedvezôbb szabályok érvényesülése 

Ha bármelyik országban a gyerekjogok jobbak, mint amit ebben az 

egyezményben leírtak, azt kell alkalmazni, mert rád nézve az kedvezôbb. 

42-45
Minden felnôttnek és gyereknek tudomást kell szereznie errôl az Egyezményrôl. Neked és 

a felnôtteknek is joguk van ahhoz, hogy a gyermekjogokról ismereteket szerezzenek

11
A jogellenes külföldre vitel megakadályozása

Egyik szülôd sem vihet úgy téged külföldre, hogy a másik ne tudjon errôl. Ha mégis 

megtörténik, az államnak kötelessége minden erôfeszítést megtenni azért, hogy 

visszavigyenek.12
A véleménynyilvánítás szabadsága

Bármikor, ha egy felnôtt téged is érintô kérdésben dönt, jogod 

van ahhoz, hogy kifejezd véleményedet és azt a felnôtteknek 

figyelembe kell venniük.

3A gyermek legfôbb érdekeA felnôttek, bármilyen kapcsolatba kerülnek is veled, 
azt kell tenniük, ami számodra a legjobb.

Gyermekjogok

40
A joggal összeütközésbe került gyermekek védelme

Jogod van védekezned, ha valami bûn elkövetésével vádolnak.  

A rendôröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és 

meg kell arról gyôzôdniük, hogy mindent értesz, ami veled történik.


