
3. Az emberi jogok három generációja, szociális és 

gyermeki jogok. Fogyatékkal élők jogainak 

érvényesülése  

HAVASI VIRÁG 



Emberi jogok három 

generációja 

 Polgári és politikai jogok, klasszikus 

szabadságjogok 

 Gazdasági, szociális, kulturális jogok 

 Harmadik generáció: népek önrendelkezése, 

kielégítő és globális környezethez való jog 



II-III 

 Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

 III. cikk 

 (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek 
alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 

 (2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy 
tudományos kísérletet végezni. 

 (3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési 
célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás. 

 IV. cikk 

 (1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 

 (2) Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és 
törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. 

 (3) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető 
legrövidebb időn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. A bíróság 
köteles az elé állított személyt meghallgatni és írásbeli indokolással ellátott határozatban 
szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. 

 (4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának 
megtérítésére jogosult. 

 



V-VI. cikk 

 

 Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak 
szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett 
vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan 
támadás elhárításához. 

 (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és 
családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó 
hírnevét tiszteletben tartsák. 

 (2) Mindenkinek joga van személyes adatai 
védelméhez, valamint a közérdekű adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez. 

 (3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű 
adatok megismeréséhez való jog érvényesülését 
sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság 
ellenőrzi.18 
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VII 

 (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés 
szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy 
vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, 
szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár 
másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy 
kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 

 (2)19 Az azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos 
törvényben meghatározott szervezeti formában működő vallási közösséget 
hozhatnak létre. 

 (3)20 Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási 
közösségek önállóak. 

 (4)21 Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében 
együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme 
alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási 
közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a 
közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel 
az állam sajátos jogosultságokat biztosít. 

 (5)22 A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az 
együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk vonatkozó 
részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 
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VIII 

 (1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. 

 (2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, 
és joga van szervezetekhez csatlakozni. 

 (3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon 
alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok 
közreműködnek a nép akaratának kialakításában és 
kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül 
nem gyakorolhatnak. 

 (4) A pártok működésének és gazdálkodásának 
részletes szabályait sarkalatos törvény határozza 
meg.23 

 (5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti 
szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon 
alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 
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IX. cikk 

 ) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 

 (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, 
biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad 
tájékoztatás feltételeit. 

 (3)24 A demokratikus közvélemény kialakulásához választási 
kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás érdekében 
politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték nélkül, az 
esélyegyenlőséget biztosító, sarkalatos törvényben meghatározott 
feltételek mellett közölhető.25 

 (4)26 A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem 
irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. 

 (5)27 A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem 
irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó 
személyek - törvényben meghatározottak szerint - jogosultak a 
közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk 
megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni. 

 (6)28 A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a 
sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó 
részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 
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X. 

 (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és 
művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető 
legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a 
tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek 
között a tanítás szabadságát. 

 (2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem 
jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére 
kizárólag a tudomány művelői jogosultak. 

 (3)29 Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és 
művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a 
kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, 
szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami 
felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény 
keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat 
a Kormány felügyeli. 
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XI. 

 (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a 
művelődéshez. 

 (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés 
kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes 
és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki 
számára hozzáférhető középfokú, valamint a 
képességei alapján mindenki számára hozzáférhető 
felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban 
részesülők törvényben meghatározottak szerinti 
anyagi támogatásával biztosítja. 

 (3)30 Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés 
anyagi támogatását meghatározott időtartamú 
olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve 
vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, 
amelyet a magyar jog szabályoz. 
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XII-XIII. cikk 

 

 (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás 
szabad megválasztásához, valamint a 
vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek 
megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles 
hozzájárulni a közösség gyarapodásához. 

 (2) Magyarország törekszik megteremteni annak 
feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki 
dolgozni akar, dolgozhasson. 

 (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az 
örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. 

 (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 
közérdekből, törvényben meghatározott esetekben 
és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás 
mellett lehet. 

 



XIV. 

 (1) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem 
utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. 
Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes 
határozat alapján lehet kiutasítani. Tilos a csoportos 
kiutasítás. 

 (2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem 
adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, 
hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen 
bánásmódnak, büntetésnek vetik alá. 

 (3) Magyarország - ha sem származási országuk, sem más 
ország nem nyújt védelmet - kérelemre menedékjogot 
biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket 
hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti 
országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott 
társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai 
meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való 
félelmük megalapozott. 

 



XV. 

 (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember 
jogképes. 

 (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek 
bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, 
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja. 

 (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

 (4)31 Magyarország az esélyegyenlőség és a 
társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 
intézkedésekkel segíti. 

 (5)32 Magyarország külön intézkedésekkel védi a 
családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és 
a fogyatékkal élőket. 
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XVI. Gyermeki jogok 

 (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő 

testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz. 

 (2) A szülőknek joguk van megválasztani a 

gyermeküknek adandó nevelést. 

 (3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről 
gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja 

gyermekük taníttatását. 

 (4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló 

szüleikről gondoskodni. 

 



 (1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, 

törvényben meghatározott esetek kivételével - 

tilos. 

 (2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja 

a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét 



XVII. 

 (1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek 
biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és 
más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek 
egymással. 

 (2)33 Törvényben meghatározottak szerint a 
munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint 
szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással 
tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést 
kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, 
amely magában foglalja a munkavállalók 
munkabeszüntetéshez való jogát. 

 (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, 
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez. 

 (4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti 
pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. 
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XIX. 

 (1)34 Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának 
szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, 
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 
meghatározott támogatásra jogosult. 

 (2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más 
rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések 
rendszerével valósítja meg. 

 (3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális 
intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos 
tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

 (4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi 
szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával 
és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének 
lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való 
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére 
tekintettel is megállapíthatja. 
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XX.-XXI. cikk 

 
 (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését 
Magyarország genetikailag módosított élőlényektől 
mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez 
és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 
munkavédelem és az egészségügyi ellátás 
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 
támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elő. 

 (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 
egészséges környezethez. 

 (2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben 
meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás 
költségét viselni. 

 (3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére 
szennyező hulladékot behozni. 

 



XXII 

 (1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez 

méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 

 (2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a 

megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok 

azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék 

nélkül élő személy számára szállást biztosítani. 

 (3) Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a 

közrend, a közbiztonság, a közegészség és a 

kulturális értékek védelme érdekében, a közterület 

meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé 

minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló 

közterületi tartózkodást. 

 



XXIII 

 (1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők 
választásán választó és választható legyen. 

 (2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú 
állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. 

 (3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden 
nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán választó legyen. 

 (4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a 
választhatóságot további feltételekhez kötheti.36 

 (5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén 
vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy 
bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

 (6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének 
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más 
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti 
állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. 

 (7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők 
választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó. 

 (8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és 
szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a 
közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. 
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XXIV-XXV. cikk 

 
 (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok 

részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn 
belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak 
szerint kötelesek döntéseiket indokolni. 

 (2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak 
szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki 
jogellenesen okozott kár megtérítésére. 

 Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy 
másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy 
javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló 
szervhez. 

XXVI. cikk 

 Az állam - a működésének hatékonysága, a 
közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb 
átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása 
érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a 
tudomány eredményeinek az alkalmazására. 

 



XXVII-XXVIII. cikk 

 
 (1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz 

és tartózkodási helye szabad megválasztásához. 

 (2) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt 
Magyarország védelmét élvezze. 

 (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a 
jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és 
nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. 

 (2) Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős 
határozata nem állapította meg. 

 (3) A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. A 
védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 

 (4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az 
elkövetés idején a magyar jog vagy - nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által 
meghatározott körben - más állam joga szerint nem volt bűncselekmény. 

 (5) A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és elítélését olyan 
cselekményért, amely elkövetése idején a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai szerint 
bűncselekmény volt. 

 (6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható 
büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy - 
nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben - más államban 
törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték. 

 (7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más 
közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

 



XXIX. 

 (1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó 
tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó 
magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad 
vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő 
nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a 
saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, 
saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

 (2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos 
önkormányzatokat hozhatnak létre. 

 (3)37 A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira 
vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetiségeket és a 
nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi 
és országos nemzetiségi önkormányzatok 
megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza 
meg. Sarkalatos törvény a nemzetiségként való elismerést 
meghatározott idejű honossághoz és meghatározott 
számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló 
személy kezdeményezéséhez kötheti.38 
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Kötelezettség 

 (1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően 
mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez. 

 (2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők 
esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. 

 XXXI. cikk 

 (1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. 

 (2) Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn. 

 (3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés 
határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú 
férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a 
fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A 
katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza 
meg.39 

 (4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára 
rendkívüli állapot idejére - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - honvédelmi 
munkakötelezettség írható elő. 

 (5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára 
honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben 
meghatározottak szerint - polgári védelmi kötelezettség írható elő.40 

 (6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos 
törvényben meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás 
teljesítésére kötelezhető.41 
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Feladat 

 Magyarország alaptörvényéből az emberi jogi 

rész elolvasása és átgondolása, hogy azok hogy 

(nem) érvényesülnek Magyarországon a 

fogyatékos emberek kapcsán 


