A gyermeki jogok
alkotmányos védelme

Gyermekjogi egyezmény: 41 cikk (jog)


Polgári és politikai jogok (2; 4)



Családi élet védelmét biztostó rendelkezések (2; 0)



Gazdasági, szociális és kulturális jogok (6; 10)


Gyermekek munkavégzésével kapcsolatos rendelkezések: (0, 1)



Szociális ellátások biztosítását előíró rendelkezések(3; 6)



Oktatáshoz való jog (3; 3)



Társadalmi veszélyekkel szembeni védelem (0; 0)



Speciális problémákkal küzdő gyermekek védelme (0; 0)



Gyermekek rendkívüli helyzetekben való védelme (0; 0)

Polgári és politikai jogok
Gyermekjogi Egyezmény

Alkotmány

Alaptörvény

Élethez való jog

54. § (1) Minden embernek
veleszületett joga van az
élethez…

II. Cikk Minden embernek joga
van az élethez és az emberi
méltósághoz, a magzati életet a
fogantatástól kezdve védelem
illeti meg.

Személyazonossághoz
(állampolgársághoz,
névviseléshez) való jog
Gondolat-, lelkiismereti és
véleményszabadsághoz való jog

G. cikk: Magyar állampolgár
gyermeke magyar állampolgár
67. § (2) A szülők joga arra, hogy
megválasszák a gyermeküknek
adandó nevelést

XVI. Cikk (2) ua.

Egyesülési és gyülekezési jog
Magánszféra tiszteletben
tartásához való jog
Egyenlő bánásmód joga

XV. Cikk (5) Magyarország külön
intézkedésekkel védi … a
gyermekeket

A családi élet védelme
Gyermekjogi
Egyezmény

Alkotmány

Családban való
67. § (1) Gyermek
nevelkedéshez, szülőkkel való védelemre és
kapcsolattartási jog
gondoskodásra való joga
családja, az állam és a
társadalom részéről
Jogellenes külföldre vitellel
szembeni védelem (EU nem
részese az egyezménynek
csak a tagállamok)
Családjától megfosztott
gyermekek speciális védelme
Örökbefogadási garanciák

67.§ (1)

Alaptörvény

Gazdasági, szociális és kulturális jogok
Gyermekjogi
egyezmény

Alkotmány

Alaptörvény

Szociális ellátáshoz
való hozzáférés

67. § (1) Gyermek védelemre és
gondoskodásra való joga családja, az
állam és a társadalom részéről (AB:
ellátásra való jog)

XVI. Cikk (1) Minden gyermeknek joga van
a megfelelő fejlődéséhez szükséges
védelemre és gondoskodásra
XVI. Cikk (3) A szülők kötelesek kiskorú
gyermekükről gondoskodni

70/E. § Szociális biztonság pl.
árvaság esetén

XIX. Cikk (2) Szociális biztonságra való
törekvés árvaság esetén is
XXX. Cikk Közteherviselés mértékét a
gyermekek nevelők esetében a
gyermeknevelés kiadásainak
figyelembevételével kell megállapítani.
L. Cikk (2) Magyarország támogatja a
gyermekvállalást

Gazdasági, szociális ér kulturális jogok
Gyermekjogi Egyezmény

Alkotmány

Alaptörvény

Oktatáshoz való jog

67. § (2) A szülők joga a
gyermeküknek adandó nevelés
megválasztására

XVI. Cikk (2) ua.

70/F. § Művelődéshez való jog,
amit az állam az ingyenes és
kötelező általános iskolával,
valamint a képességei alapján
mindenki számára hozzáférhető
közép- és felsőfokú oktatás
biztosításával, továbbá az
oktatásban részesülők anyagi
támogatásával valósít meg.

XI. Cikk (2) uaz, de a középfokú
oktatás is ingyenes és mindenki
számára hozzáférhető

70/J. § A szülők és gondviselők
kötelesek gyermekük
taníttatásáról gondoskodni

XVI. (3) Szülők gondozási
kötelezettsége magában foglalja
gyermekük taníttatását

Gazdasági, szociális és kulturális jogok
Gyermekjogi
egyezmény

Alkotmány

Alaptörvény

Egészségügyi
ellátáshoz való
hozzáférés

66. § (2) Az anyáknak a gyermek
születése előtt és után külön
rendelkezések szerint gondozást és
védelmet kell nyújtani.

XIX. Cikk (1) Anyaság esetén törvényben
meghatározott támogatások biztosítása

Gazdasági
kizsákmányolással
szembeni védelem
Pihenéshez,
szabadidőhöz való
jog
Kulturális életben
való részvételhez
való jog
Kisebbségi kultúra
gyakorlásához való
jog

XVIII. Cikk (1) Gyermekek foglalkoztatása
törvényben meghatározott esetek
kivételével tilos

Speciális társadalmi veszélyekkel
szembeni védelem
New York-i Egyezmény
Kábító- és pszichotrop
szerek használatától való
védelem
Embercsempészet elleni
védelem
Nemi kizsákmányolással
szembeni védelem

Alkotmány

Alaptörvény

Speciális helyzetű gyermekek védelme
New York-i Egyezmény
Fogyatékossággal élő
gyermekek különleges
gondoskodáshoz való joga
Családjukat nélkülöző
gyermekek különleges
védelemhez való joga
Kisebbséghez tartozó
gyermekek nyelvi és
kulturális védelme

Alkotmány

Alaptörvény

Rendkívüli helyzetben lévő gyermekek
védelme
New York-i Egyezmény
Menekült gyermekek
védelme,
családegyesítéshez való
jog
Fegyveres konfliktusban
érintett gyermekek
védelme
Bűncselekményt
elkövetett gyermekek
védelme

Alkotmány

Alaptörvény

