
Ismerd meg jogaidat!!!!! 
 

 

 

Tudtál arról, hogy létezik egy joggyűjtemény, amelynek címe: 

Egyezmény a Gyermek Jogairól? 

 

Jogokkal rendelkezni azt jelenti, hogy szabad bizonyos dolgokat 

megtenned és másoknak kötelessége bizonyos dolgokat megtenni 

annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban 

élj.  

Persze neked is kötelességed másoknak ugyanezen jogait 

tiszteletben tartani. 

 

A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan megállapodás, ami biztosítja, 

hogy minden országban ugyanazokat a törvényeket tartsák be. 

Ha egy ország kormánya ratifikálja az Egyezményt, azt jelenti: 

megígéri, hogy betartja az Egyezményben leírtakat. 

 

Az Egyezmény minden cikke elmagyaráz neked egy jogot. 

 

Az Egyezmény jogászok számára íródott, még a felnőttek számára 

sem érthető könnyen.  

 

Ebben az összefoglalóban csak a legfontosabbakat emeltük ki, és 

számodra is könnyen érthető mondatokban fogalmaztuk meg. A 

magyarázatokat Alexander Nurnberg, 9 éves angol kisfiú írta. 

 

Jogod van ahhoz, hogy ismerd a jogaidat - mondja az Egyezmény 42. 

cikke. 

 

 

1. cikk 

Az Egyezményben foglalt összes jog minden 18 év alatti fiatalra 

vonatkozik. 

 

2. cikk 

Rendelkezel ezekkel a jogokkal, bárki vagy, bárkik legyenek is a 

szüleid, bármilyen a bőröd színe, fiú vagy lány vagy. Függetlenül 

attól, milyen a vallásod, milyen nyelven beszélsz, van-e valami 

fogyatékosságod, szegénynek vagy gazdagnak születtél, ezek a 

jogok megilletnek. 

 

3. cikk 

A felnőttek bármilyen kapcsolatba kerülnek veled, azt kell 

tenniük, ami számodra a legjobb. 

 

6. cikk 

Mindenkinek el kell ismernie, hogy jogod van élni.



7. cikk 

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

nevét és születésed idopontját a születési anyakönyvbe be kell írni. 

Jogod van ahhoz, hogy nemzetiséged legyen, ahhoz, hogy ismerd 

szüleidet és ők gondoskodjanak rólad. 

 

9. cikk 

Nem szabad elszakítani téged szüleidtől, hacsak ez nem a te 

érdekedben történik (Például, ha szüleid bántanak vagy nem 

törődnek veled.) Ha szüleid úgy határoznak, hogy külön élnek 

egymástól, valamelyikükkel kell, hogy élj, de jogod van ahhoz, 

hogy a másikójukkal is könnyen kapcsolatot tarthass. 

 

10. cikk 

Ha szüleidtől távol, egy másik országban élsz, jogod van ahhoz, 

hogy újra összekerüljetek, egyazon helyen, együtt éljetek. 

 

11. cikk 

Tilos elrabolni téged, de ha mégis megtörténik, az államnak 

kötelessége minden erőfeszítést megtenni azért, hogy 

kiszabadítsanak. 

 

12. cikk 

Bármikor, ha egy felnőtt téged is érintő kérdésben dönt, jogod van 

ahhoz, hogy kifejezd véleményedet és azt a felnőtteknek 

figyelembe kell venniük. 

 

13. cikk 

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

gondolsz. Erről írhatsz vagy bármi más úton kifejezheted 

gondolataidat, hacsak azok nem sértik mások jogait. 

 

14. cikk 

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. 

 

15. cikk 

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

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

nem sérted meg. 

 

16. cikk 

Jogod van a magánélethez. Például írhatsz naplót és azt senki nem 

olvashatja el. 

 

17. cikk 

Jogod van ahhoz, hogy a TV-ből, rádióból, sajtóból, könyvekből 

stb. információt szerezz. A felnőtteknek segíteniük kell abban, 

hogy olyan információkat kapj, amiket megértesz. 



18. cikk 

Mindkét szülőd részt kell, hogy vegyen a nevelésedben és azt kell 

tenniük, ami a lehető legjobb számodra. 

 

19. cikk 

Senkinek nem szabad fizikailag bántania téged. A felnőtteknek 

biztosítania kell, hogy semmiféle erőszak, zaklatás vagy 

elhanyagolás ne érjen. Még saját szüleid sem bántalmazhatnak. 

 

20. cikk 

Ha nincsenek szüleid vagy ha nem vagy biztonságban szüleidnél, 

különleges védelemre és segítségre van jogod. 

 

21. cikk 

Ha örökbe fogad valaki, a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról. 

hogy minden úgy legyen elrendezve, ahogy Neked a legjobb. 

 

22. cikk 

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

biztonságos számodra), jogod van speciális védelemre és 

segítségre. 

 

23. cikk 

Ha szellemileg vagy testileg fogyatékos vagy, különleges 

gondozásra és oktatásra van jogod azért, hogy a többi gyerekhez 

hasonlóan nőhess fel. 

 

24. cikk 

Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy orvosi ellátást 

és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A felnőtteknek 

mindent meg kell tenniük azért, hogy úgy tápláljanak és 

gondozzanak, hogy ne legyél beteg. 

 

27. cikk 

Jogod van a jó életminőséghez. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek 

gondoskodniuk kell arról, hogy legyen ételed, ruháid és lakhelyed. 

Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az államnak 

kell segítenie. 

 

28. cikk 

Jogod van az oktatáshoz. Az alapfokú oktatásnak ingyenesnek kell 

lennie, és köteles vagy ezeket az osztályokat. Arra is lehetőséget 

kell kapnod, hogy középiskolába mehess. 

 

29. cikk 

Az oktatás célja, hogy fejlessze személyiségedet, hogy szellemi és 

fizikai képességeid kiteljesedhessenek. Az oktatás felkészít arra, 

hogy békésen, felelősségteljesen élj egy szabad társadalomban, 

hogy megértsd mások jogait és tiszteld környezetedet.



30. cikk 

Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod van a saját kultúrád, 

nyelved  és vallásod gyakorlásához. 

 

31. cikk 

Jogod van a játékhoz. 

 

32. cikk 

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. cikk 

Jogod van ahhoz, hogy megvédjenek az illegális drogoktól és  

drogkereskedelemtől. 

 

34. cikk 

Jogod 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. 

 

35. cikk 

Senki nem rabolhat vagy adhat el téged. 

 

37. cikk 

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. cikk 

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

alatt nem sorozhatnak be katonának vagy nem küldhetnek 

harcolni. 

 

39. cikk 

Ha megsérültél vagy elhagyatottá váltál, például háborúban, 

különleges gondoskodásra és védelemre van jogod. 

 

40. cikk 

Jogod van védekezned, ha valami bűn elkövetésével vádolnak. A 

rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk 

veled, és meg kell arról győződniük, hogy mindent értesz, ami 

veled történik. 

 

42. cikk 

Minden felnőttnek és gyereknek tudomást kell szereznie erről az 

Egyezményről. Neked és a felnőtteknek is joguk van ahhoz, hogy a 

gyermekjogokról ismereteket szerezzenek. 

 

 



 

 

 

 

 

 


