
1. cikk 

Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, 

kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri. 

 

2. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó 

gyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a 

gyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai 

vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvő-

képtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül. 

2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermeket 

hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól, 

amely szülei, törvényes képviselői vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítá-

sa vagy meggyőződése miatt érhetné őt. 

 

3. cikk 

1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a tör-

vényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét 

veszik figyelembe elsősorban. 

2. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára, figyelembe 

véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és kötelességeit, biztosítják a 

jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és köz-

igazgatási intézkedéseket. 

3. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekkel foglalkozó és védel-

mét biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények működése megfeleljen az illetékes hatóságok 

által megállapított szabályoknak, különösen a biztonság és az egészség területén, valamint ezek sze-

mélyzeti létszámával és szakértelmével, továbbá a megfelelő ellenőrzés meglétével kapcsolatban. 
 

 

 



5. cikk 

Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben a helyi szo-

kás szerint, a nagycsaládnak vagy a közösségnek, a gyámoknak vagy más, a gyermekért törvényesen 

felelős személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermeknek az Egyezményben 

elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat 

adjanak. 

 

6. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek veleszületett joga van az 

életre. 

2. Az Egyezményben részes államok a lehetséges legnagyobb mértékben biztosítják a gyermek 

életben maradását és fejlődését. 

 

7. cikk 

1. A gyermeket születésekor anyakönyvezik és ettől kezdve joga van ahhoz, hogy nevet kapjon, ál-

lampolgárságot szerezzen és lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék. 

2. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy ezeket a jogokat hazai törvényhozá-

suknak és a tárgyra vonatkozó nemzetközi okmányokban vállalt kötelezettségeiknek megfelelően 

érvényre juttassák, különösen akkor, ha ennek hiányában a gyermek hontalanná válna. 

 

8. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy törvénysértő beavatkozás nélkül 

tiszteletben tartják a gyermeknek saját személyazonossága - ideértve állampolgársága, neve, családi 

kapcsolatai - megtartásához fűződő, a törvényben elismert jogát. 

2. Ha a gyermeket törvénytelen módon megfosztják személyazonossága alkotó elemeitől vagy 

azoknak egy részétől, az Egyezményben részes államok megfelelő segítséget és védelmet nyújtanak 

ahhoz, hogy személyazonosságát a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák. 
 

 



12. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosít-

ják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek 

véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni. 

2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói 

vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkal-

mas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák. 

 

13. cikk 

1. A gyermeknek joga van a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja minden-

fajta tájékoztatás és eszme határokra tekintet nélküli kérésének, megismerésének és terjesztésének 

szabadságát, nyilvánuljon meg az szóban, írásban, nyomtatásban, művészi vagy bármilyen más, a 

gyermek választásának megfelelő formában. 

2. Ennek a jognak a gyakorlása csak a törvényben kifejezetten megállapított korlátozásoknak vet-

hető alá, amelyek 

a) mások jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartása, illetőleg 

b) az állam biztonsága, a közrend, a közegészségügy, vagy a közerkölcs védelme érdekében szük-

ségesek. 

 

14. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a gyermek jogát a gondolat-, a lelkiisme-

ret- és a vallásszabadságra. 

2. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben, a gyer-

mek törvényes képviselőinek azt a jogát és kötelességét, hogy a gyermeket e jogának gyakorlásában 

képességei fejlettségének megfelelően irányítsák. 

3. A vallás vagy meggyőződés kinyilvánításának szabadságát csak a törvényben megállapított olyan 

korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a közbiztonság, a közrend, a közegészségügy, a közerkölcs, 

vagy mások alapvető jogai és szabadságai védelmének érdekében szükségesek. 

 

 



15. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát. 

2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, 

amelyek egy demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illetőleg 

a közegészségügy és a közerkölcs, vagy mások jogai és szabadságai védelmének érdekében szüksége-

sek. 

 

16. cikk 

1. A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével kap-

csolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig becsülete vagy jó hírneve elleni 

jogtalan támadásnak. 

2. Ilyen beavatkozás vagy támadás ellen a gyermeket megilleti a törvény védelme. 

 

17. cikk 

Az Egyezményben részes államok elismerik a tömegtájékoztatási eszközök feladatának fontossá-

gát, és gondoskodnak arról, hogy a gyermek hozzájusson a különböző hazai és nemzetközi források-

ból származó tájékoztatáshoz és anyagokhoz, nevezetesen azokhoz, amelyek szociális, szellemi és 

erkölcsi jóléte előmozdítását, valamint fizikai és szellemi egészségét szolgálják. Ebből a célból a részes 

államok: 

a) előmozdítják azt, hogy a tömegtájékoztatási eszközök - a 29. cikk szellemének megfelelően - a 

gyermek számára szociális és kulturális szempontból hasznos tájékoztatást és anyagokat terjessze-

nek; 

b) előmozdítják a nemzetközi együttműködést a különféle hazai és nemzetközi, kulturális forrá-

sokból származó ilyenfajta tájékoztatás és anyagok előállítása, cseréje és terjesztése érdekében; 

c) előmozdítják a gyermekkönyvek előállítását és terjesztését; 

d) előmozdítják, hogy a tömegtájékoztatási eszközök különösen vegyék figyelembe az őslakosság-

hoz, illetőleg a kisebbségi csoportokhoz tartozó gyermek nyelvi szükségleteit; 

e) elősegítik a gyermek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmét megfelelően 

szolgáló irányelvek kidolgozását a 13. és a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével. 

 



19. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazga-

tási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és 

lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a 

nemi erőszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg szüleinek vagy valamelyik szülőjének, ille-

tőleg törvényes képviselőjének vagy képviselőinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél elhe-

lyezték, felügyelete alatt áll. 

2. Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony eljárásokat foglalnak magukban, 

amelyek a gyermek és gondviselői számára szükségesek szociális programok létrehozását teszik lehe-

tővé, továbbá a fentebb leírt rossz bánásmód eseteiben hozzájárulnak a cselekmény felismeréséhez, 

bejelentéséhez, a jelentés illetékes helyre juttatásához, vizsgálatához, kezeléséhez és az esetek figye-

lemmel kíséréséhez; szükség szerint magukban foglalják a bírói beavatkozással kapcsolatos eljárást is. 

 

24. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz 

való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erőfeszítéseket 

tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatá-

soknak az igénybevételére irányuló jogától. 

2. Az Egyezményben részes államok erőfeszítéseket tesznek a fenti jog teljes körű megvalósításá-

nak biztosítására, és alkalmas intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy 

a) csökkentsék a csecsemő- és a gyermekhalandóságot; 

b) biztosítsák minden gyermek számára a szükséges orvosi ellátást és egészségügyi gondozást, leg-

fontosabbnak tekintve az egészségügyi alapellátás fejlesztését; 

c) küzdjenek a betegség és a rosszultápláltság ellen, az egészségügyi alapellátás keretében is, külö-

nösen a könnyen rendelkezésre bocsátható technikák felhasználásával, valamint tápláló élelmiszerek 

és ivóvíz szolgáltatásával, figyelembe véve a természeti környezet szennyezésével járó veszélyeket és 

kockázatokat; 

d) biztosítsák az anyák terhesség alatti és szülés utáni gondozását; 

e) tájékoztassák a társadalom valamennyi csoportját és különösen a szülőket és a gyermekeket a 

gyermek egészségére és táplálására, a szoptatás előnyeire, a környezet higiéniájára és tisztántartásá-

ra, a balesetek megelőzésére vonatkozó alapvető ismeretekről, továbbá megfelelő segítséget nyújt-

sanak ezen ismeretek hasznosításához; 



f) fejlesszék a megelőző egészséggondozást, a szülői tanácsadást, valamint a családtervezési neve-

lést és szolgálatokat. 

3. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas, hatékony intézkedést annak ér-

dekében, hogy megszüntessék a gyermekek egészségére káros hagyományos szokásokat. 

4. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy elősegítik és előmozdítják az e 

cikkben elismert jog teljes megvalósításának fokozatos biztosítására irányuló nemzetközi együttmű-

ködést. Ebben a tekintetben különösen figyelembe veszik a fejlődő országok szükségleteit. 

25. cikk 

Az Egyezményben részes államok elismerik az illetékes hatóságok által gondozásra, védelemre, il-

letőleg fizikai vagy elmeápolásra elhelyezett gyermeknek azt a jogát, hogy időszakosan felül kell vizs-

gálni az említett kezelést és az elhelyezésével kapcsolatos minden egyéb körülményt. 

 

26. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek a szociális biztonsághoz, így a 

társadalombiztosítás juttatásaihoz való jogát, és megteszik a szükséges intézkedéseket arra, hogy 

hazai jogszabályaiknak megfelelően biztosítsák e jog teljes megvalósulását. 

2. A juttatásokat, amennyiben szükségesek, a gyermek és az eltartásáért felelős személyek anyagi 

erőforrásainak és helyzetének, valamint a gyermek által vagy nevében a juttatás elnyerésére előter-

jesztett kérelemre vonatkozó bármely más meggondolás alapján kell engedélyezni. 

 

27. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek jogát olyan életszínvonalhoz, 

amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését. 

2. Elsősorban a szülők, vagy a gyermekért felelős más személyek alapvető feladata, hogy lehetősé-

geik és anyagi eszközeik határai között biztosítsák a gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülmé-

nyeket. 

3. Az Egyezményben részes államok, az adott ország körülményeit és a rendelkezésre álló eszközö-

ket figyelembe véve, megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a szülőt, illetőleg a 

gyermek más gondviselőit segítsék e jog érvényesítésében, és szükség esetén anyagi segítséget nyúj-



tanak, valamint segítő programokat hoznak létre különösen az élelmezéssel, a ruházkodással és a 

lakásüggyel kapcsolatban. 

4. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést arra, hogy a gyer-

mektartásdíjat behajtsák a szülőktől vagy a gyermekkel szemben pénzügyi felelősséggel tartozó bár-

mely más személytől, saját területükön és külföldön egyaránt. Különösen azokra az esetekre figye-

lemmel, amelyekben a gyermekkel szemben pénzügyi felelősséggel tartozó személy nem ugyanabban 

az államban él, mint a gyermek, a részes államok előmozdítják a nemzetközi megállapodásokhoz való 

csatlakozást vagy ilyenek megkötését, valamint bármely más, alkalmas megegyezés elfogadását. 

 

28. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát, és különösen 

e jog gyakorlásának fokozatos, az esélyegyenlőség alapján való gyakorlása céljából: 

a) az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezővé és ingyenessé teszik; 

b) előmozdítják a középfokú oktatás, különböző, mind általános, mind szakirányú formáinak meg-

szervezését, és ezeket minden gyermek számára megnyitják és hozzáférhetővé teszik, továbbá intéz-

kedéseket tesznek az oktatás ingyenességének bevezetésére és szükség esetére pénzügyi segítség-

nyújtásra; 

c) minden arra alkalmas eszközzel biztosítják, hogy bárki képességeitől függően bejuthasson a fel-

sőoktatásba; 

d) minden gyermek számára nyílttá és hozzáférhetővé teszik az iskolai és pályaválasztási tájékozta-

tást és tanácsadást; 

e) intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének előmozdítására és a lemorzsolódás 

csökkentésére. 

2. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést annak érdekében, 

hogy az iskolai fegyelmet a gyermeknek mint emberi lénynek a méltóságával összeegyeztethetően és 

az Egyezménynek megfelelően alkalmazzák. 

3. Az Egyezményben részes államok elősegítik és előmozdítják a nemzetközi együttműködést az 

oktatásügy területén, különösen annak érdekében, hogy megszüntessék a tudatlanságot és az írástu-

datlanságot az egész világon, és megkönnyítsék a tudományos és technikai ismeretek megszerzését, 

valamint a korszerű oktatási módszerek megismerését. Ebben a tekintetben különösen figyelembe 

veszik a fejlődő országok szükségleteit. 

 



31. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a szabadidő eltölté-

séhez, a korának megfelelő játékhoz és szórakoztató tevékenységekhez való jogát, azt, hogy szaba-

don részt vehessen a kulturális és művészeti életben. 

2. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és elősegítik a gyermek teljes mértékű 

részvételi jogát a kulturális és művészeti életben, és előmozdítják, az egyenlőség feltételeinek biztosí-

tása mellett, a gyermek számára alkalmas szabadidő-intézmények, szórakoztató, művészeti és kultu-

rális tevékenységek megszervezését. 

 

 

32. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben része-

süljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthető semmiféle kockázattal járó, 

iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlődésére 

ártalmas munkára. 

2. Az Egyezményben részes államok törvényhozási, közigazgatási, szociális és oktatásügyi intézke-

déseket tesznek a jelen cikk végrehajtásának biztosítására. Ebből a célból és figyelembe véve más, 

nemzetközi okmányok idevágó rendelkezéseit, a részes államok különösen: 

a) meghatározzák az alkalmaztatáshoz szükséges legalacsonyabb életkort vagy életkorokat; 

b) megfelelően szabályozzák a munkaidőt és az alkalmaztatási feltételeket; 

c) megfelelő büntetésekkel vagy más szankciókkal biztosítják a jelen cikk hatékony végrehajtását. 

33. cikk 

Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést, ideértve a törvényho-

zási, közigazgatási, szociális és nevelésügyi intézkedéseket, arra, hogy megvédjék a gyermekeket az 

erre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott kábító- és pszichotrop szerek tiltott 

fogyasztásától, és hogy megakadályozzák a gyermekeknek e szerek tiltott előállításában és kereske-

delmében való felhasználását. 

34. cikk 



Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy megvédik a gyermeket a nemi ki-

zsákmányolás és a nemi erőszak minden formájától. Ebből a célból az államok hazai, kétoldalú és 

többoldalú síkon különösen az alábbiak megakadályozására tesznek intézkedéseket: 

a) a gyermek ösztönzése vagy kényszerítése törvénytelen nemi tevékenységre; 

b) a gyermekek kizsákmányolása prostitúció vagy más törvénytelen nemi tevékenység céljára; 

c) a gyermekek kizsákmányolása pornográf jellegű műsorok vagy anyagok elkészítése céljára. 

35. cikk 

Az Egyezményben részes államok hazai, kétoldalú és többoldalú síkon meghoznak minden alkal-

mas intézkedést arra, hogy megakadályozzák a gyermekek bármilyen formában történő elrablását, 

eladását vagy a velük való kereskedelmet. 

36. cikk 

Az Egyezményben részes államok megvédik a gyermeket a jólétére bármilyen szempontból káros 

kizsákmányolás bármely más formája ellen is. 

37. cikk 

Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy 

a) gyermeket ne lehessen sem kínzásnak, sem kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak alávetni. Tizennyolc éven aluli személyek által elkövetett bűncselekményekért sem 

halálbüntetést, sem szabadlábra helyezés lehetőségét kizáró életfogytiglan tartó szabadságvesztést 

ne legyen szabad alkalmazni; 

b) gyermeket törvénytelenül vagy önkényesen ne fosszanak meg szabadságától. A gyermek őrizet-

ben tartása vagy letartóztatása, vagy vele szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabása a törvény 

értelmében csak végső eszközként legyen alkalmazható a lehető legrövidebb időtartammal; 

c) a szabadságától megfosztott gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tiszte-

lettel, életkorának megfelelő szükségleteinek figyelembevételével bánjanak. Különösképpen el kell 

különíteni a szabadságától megfosztott gyermeket a felnőttektől, kivéve, ha a gyermek mindenek 

felett álló érdekében ennek ellenkezője tűnik ajánlatosabbnak; a gyermeknek, rendkívüli körülmé-

nyektől eltekintve, joga van levelezés és látogatások útján kapcsolatban maradni családjával; 

d) a szabadságától megfosztott gyermeknek joga legyen igen rövid idő alatt jogsegély vagy bár-

mely más alkalmas segítséget igénybe venni, valamint joga legyen arra is, hogy szabadságelvonásá-

nak törvényességével kapcsolatban bírósághoz vagy más illetékes, független és pártatlan hatósághoz 

forduljon, és hogy az ügyben sürgősen döntsenek. 



38. cikk 

1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat, hogy tiszteletben tartják és tartatják a 

nemzetközi humanitárius jognak fegyveres konfliktus esetén reájuk vonatkozó azokat a szabályait, 

amelyek által nyújtott védelem a gyermekekre is kiterjed. 

2. Az Egyezményben részes államok minden lehető gyakorlati intézkedés megtételével gondos-

kodnak arról, hogy a tizenötödik életévüket be nem töltött személyek ne vegyenek részt közvetlenül 

az ellenségeskedésekben. 

3. Az Egyezményben részes államok tartózkodnak attól, hogy tizenötödik életévüket be nem töl-

tött személyeket besorozzanak fegyveres erőikbe. Amennyiben tizenötödik életévüket betöltött, de 

tizennyolc éven aluli személyeket besoroznak, az Egyezményben részes államok minden erejükkel 

azon lesznek, hogy a legidősebbek besorozásának adjanak elsőbbséget. 

4. Az Egyezményben részes államok a fegyveres konfliktus esetén a polgári lakosság védelmét ille-

tően a nemzetközi humanitárius jog értelmében reájuk háruló kötelezettségüknek megfelelően meg-

tesznek minden lehető gyakorlati intézkedést a fegyveres konfliktus által érintett gyermekek véde-

lemben és gondozásban részesítésére. 
 


