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A fogyatékossággal élô személyek jogairól  

szóló ENSZ egyezmény  
gyerek- és ifjúságbarát változata



Mindegy, hogy testedet kerék viszi, 
netán gondolataidat a kezeid formálják, 
vagy éppen a bôröd színes, 
fiúnak vagy lánynak, 
szegénynek, vagy gazdagnak születtél, 

mindezek a jogok megilletnek. 

A fogyatékossággal élô személyek jogairól  

szóló ENSZ egyezmény  
gyerek- és ifjúságbarát változata
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Ez a könyv azért készült, hogy Ti, gyerekek megismerjétek A Fogyatékkal élô  

személyek jogairól szóló egyezményt (továbbiakban: Egyezmény), az abban foglalt 

jogaitokat.

A Föld számos országából sok ember dolgozott együtt, hogy létrehozzák ezt  

az Egyezményt. 

Közösen megvizsgálták a már korábban elfogadott ajánlásokat, amelyek segítettek  

a fogyatékkal élô

siket, nagyothalló, 

vak, gyengénlátó, 

a lelki bajokkal, problémákkal küzdô,  

mozgássérült, 

értelmi fogyatékos, 

autista gyerekeknek 

abban, hogy iskolába járjanak, jelnyelvi oktatást és segédeszközöket kapjanak, azaz 

boldogan éljenek a saját közösségükben.
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2007. március 30-tól az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) valamennyi 

országa az Egyezmény aláírásával csatlakozhat az Egyezményhez. 

Magyarország ezt az Egyezményt 2007. március 30-án aláírta New York-ban, 2008. 

május 3-tól jogerôre emelte. 

A következô oldalakon megtudhatjátok, hogy mit jelent ez a ti mindennapi  

életetekben.

Mit nevezünk egyezMénynek?

Az egyezmény egy országok közötti  

megállapodás. Amikor egy ország  

vezetôi felvállalnak egy egyezményt,  

akkor törvényes ígéretet tesznek  

az embereknek, gyerekeknek, fiata  lok- 

nak arra, hogy betartják az abban  

vállaltakat, és megvalósítása érdekében  

intézkedéseket hoznak.
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Mi ennek az egyezMénynek a célja?

Biztosítani a jogokat, amelyek a biztonságos és egészséges fejlôdés hez 

és  tanuláshoz szükségesek azért, hogy a közösséged tagjaként  

lehetôséged nyíljon a képességeid kiteljesítésére.

Az Egyezmény felsorolja a fogyatékkal élô gyerekek, fiatalok és  

felnôttek jogait, és szabályokat mond ki arról, hogy miképp ültessék át  

ezeket a gyakorlatba. Minden ország, amelyik csatlakozik ehhez az 

Egyezményhez, beleegyezik abba, hogy betartja ezeket a szabályokat.

A fogyatékkal élô gyerekeknek, ifjaknak az Egyezményben biztosított 

jogai ugyanazon emberi jogok, amelyek az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatában és a Gyerekek Jogairól Szóló Egyezményben vannak.

Miért van szükség erre az egyezMényre?

Azért, hogy

megerôsítse, minden embernek egyenlô jogai vannak,  

és ezeket a jogokat mindenkinek tiszteletben kell tartania;

garantálja, ezeket a jogokat a fogyatékkal élô gyerekekkel

kapcsolatban tartsák tiszteletben;

biztosítsa, az ország törvényei és szabályai teljes mértékben 

védjék a fogyatékkal élô személyek, köztük a fogyatékkal élô 

gyerekek jogait;

segítsen érvényesíteni a fogyatékkal élô gyerekek jogait; 

útmutatóul szolgáljon a kormány és a család számára.
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Mi a jog?
A jog egy elvont fogalom. 

A fogyatékkal élô gyerekeket, ifjakat ugyanazok a jogok illetik meg, mint 

mindenkit. 

A jogokat és a méltóságot tiszteletben kell tartani.

A fogyatékos fiatalokkal tisztességesen, igazságosan kell bánni.

Jogokkal rendelkezni azt jelenti, hogy szabad bizonyos dolgokat meg-

tenned és másoknak kötelessége bizonyos dolgokat megtenniük  

annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj. 

Persze neked is kötelességed másokat és azok jogait tiszteletben tartani. 

Minden jog ugyanolyan fontos.

Miért fontosak a jogok?

A jogok egyenlô esélyt bizto-

sítanak neked. 

Amikor az emberek tiszteletben 

tartják egymás jogait, azzal

segítenek egy tisztességesebb  

és békésebb világ kialakításában.
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Mit jelent az, hogy valaki fogyatékkal élô?

Fogyatékkal élô személy az, aki  

 rosszul, vagy egyáltalán nem lát – azaz  gyengénlátó, vak, 

 a lelki bajokkal, problémákkal nehezen küzd meg – azaz  mentálisan sérült,

 rosszul, vagy egyáltalán nem hall – azaz  siket, nagyothalló,

 

 nehezen tanul – azaz  értelmi fogyatékos, 

 

 külön kis világa van – azaz  autista,

 mozgása akadályozott – azaz,  mozgássérült.

Sokféle fogyatékosság létezik és ezekbôl nem mindegyik látható.
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az az iskola a gyerekeknek már  

biztosítja az egyenlô esélyû hozzáférést,  

vagyis egyetemesen tervezték meg. 

Ahol még nincsenek, ott tervezzék meg 

elôre úgy, hogy ez biztosítva legyen.

Az Egyezmény ezt is elôírja.

Mi az ésszerû alkalMazkodás?

Ahhoz, hogy fogyatékkal élô gyerekként játszhassál,  

tanulhassál és részt vehessél a mindennapi  

életben, szükség van az épületek, a szabályok  

és az emberek szemléletének, rólad alkotott  

képének  megváltozására.

Ezt nevezzük „ésszerû alkalmazkodás”-nak.

Mi az egyeteMes tervezés?

Például egy iskola, ahol már vannak

hangos könyvek a vakoknak és gyengénlátóknak, 

jelnyelvi tolmácsok a siketeknek és nagyothallóknak, 

rámpák a mozgássérülteknek, 
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jogod van  ismerni a jogaidat.

jogod van  a méltósághoz.

jogod van  a diszkriminációmentes bánásmódhoz.

Amikor Veled a fogyatékosságod miatt nem bánnak igazságosan, azt 

diszkriminációnak nevezzük. 

A diszkirimináció elkerülése érdekében a fogyatékkal élô gyerekeket be 

kell vonni az ôket érintô döntésekbe.

jogod van, hogy munkahelyed legyen és ott dolgozhass.

jogod van  az élelemhez, ruházkodáshoz és az otthonhoz.

Az olvasás, az írás, a hallás, a beszéd és annak megértése során fellépô 

akadályokat le kell küzdenünk. Bármilyen fogyatékosságod van, 

jogod van  az egyenlô esélyekhez. 

A fogyatékkal élô gyerekek  

akadályokkal küzdenek. 

Akár fiú vagy, akár lány, 

jogod van  azonos lehetôségekhez.

A törvény kimondja, hogy mindenki 

egyenlô. Ez ugyan úgy vonatkozik  

a fogyatékkal élô lányokra és fiúkra.

jogod van  részt venni a mindennapi élet 

tevékenységeiben.

A vakok pontírással (Braille),  

a siketek jelnyelven képesek kifejezni 

a legjobban magukat, elmondani 

véleményüket, megosztani  

gondolataikat.
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Tiszteletreméltó vagy. 

jogod van  arra, hogy megmaradhass annak aki vagy, 

elfogadjanak olyannak, amilyen vagy.

Neked közlekednek kell, iskolába járni, szórakozni,  

hozzá kell jutnod az információkhoz. Ezt senki nem  

akadályozhatja meg. 

jogod van  az akadálymentes élethez.

jogod van  az élethez.

Ez a te ajándékod és senki törvénytôl fogva azt  

el nem veheti tôled.

19
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Vihar, természeti csapás, háború, vészhelyzet esetén 

jogod van  a védelemhez és a biztonsághoz. 

jogod van  a biztonsághoz, szabadsághoz és

az igazságszolgáltatáshoz. A törvény elôtt mindenki egyenlô.

Nem bánhatnak veled kegyetlenül, nem élhetnek vissza 

helyzeteddel,nem kínozhatnak  meg.  

jogod van  védelmet kérned.

jogod van  a nevedhez és az állampolgárságodhoz,

ahhoz hogy, ismerd a szüleidet és ôk gondoskodhassanak rólad.

jogod van  megválasztani, hogy melyik országban 

és hol kívánsz élni, 

 

szabadon mozogni, 

 

önállónak lenni,

 

eldönteni, hogy a családoddal, önállóan vagy 

intézményben szeretnél élni,

egyenlô feltételekkel a közösséghez tartozni.
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jogod van  hozzájutni minden információhoz.

Ha jelnyelvet, pontírást (Braille) vagy  

más segítséget kell igénybe venned,  

hogy kifejezd magad és megértsd a téged  

körülvevô világot, jogod van ehhez  

a segítséghez! 

jogod van  a magánélethez. 

Ha a szüleiddel élsz, a kormánynak támogatnia 

kell a családodat, hogy gondoskodni  

tudjanak rólad. 

Ha nem tudsz a családoddal (szüleiddel) élni,  

a kormánynak segítenie kell abban, hogy  

a rokonok vagy a közösség viselje gondodat.

Amikor felnôsz, jogod van megházasodni és 

családot alapítani.



jogod van  iskolába járni.

Nem zárhatnak ki az oktatásból  

a fogyatékosságod miatt!

A kormánynak kell ehhez a feltételeket 

megteremtenie.

jogod van  az orvosi ellátáshoz.

2524
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jogod van  ahhoz, hogy a személyes adataidat titkosan kezeljék.

jogod van  ahhoz, hogy nemzetközi segítséget kapj, ha sérelem ér 

Ki vigyáz arra, hogy a felsorolt jogokat mindenki betartsa?

A világon a Fogyatékkal Élô Személyek Jogaiért Felelôs Bizottság  

felügyeli a fogyatékkal élô személyek jogainak védelmét.  

A Bizottság sok szakértôvel dolgozik együtt.

Rendszeres ülésekre kerül sor, hogy az országok megosszák egymással 

tapasztalataikat és elképzeléseiket, segítsenek egymásnak megvédeni 

a fogyatékkal élô személyek jogait és teljesítsék az Egyezményben tett 

ígéretüket.

Az Egyezményt aláíró országok beszámolót készítenek a Bizottságnak, 

amelyben leírják, hogy mit tettek a fogyatékkal élô személyek, gyerekek 

jogainak védelméért. 

jogod van  részt venni a politikában és szavazni,

sportolni, játszótereken játszani, 

színházba, múzeumba, könyvtárba járni.
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Országod kormányának kell  

felelôsséget vállalnia és vigyázni  

arra, hogy az Egyezményben  

tett ígéreteket betartsák.

Az Egyezmény szövege olvasható  

pontírásban (Braille), megnézhetô  

jelnyelven, elolvasható könnyen  

érthetô változatban.

SzociáliS éS Munkaügyi MiniSztériuM



www.sinosz.hu


