
AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI VÉDELMI RENDSZERE 

 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, EJENY 

(Universal Declaration of Human Rights, UDHR) nem jogi norma! 

 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

(International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) 1976 

 

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICESCR) 1976 

 

Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) 

1965 

 

Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) 

minden formájának kiküszöböléséről  

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) 

1979 

 

Egyezmény a kínzás és más kegyetlen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok ellen 

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, CAT) 1984 

 

Egyezmény a gyermek jogairól (Convention on the Rights of the Child, CRC) 1989 

1991. évi LXIV. törvény 

 

Egyezmény a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről 

(Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their 

Families) 1990 

 

Egyezmény a személyek erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről 

(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) 

Még nem lépet hatályba!  

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) 2008  

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az 

ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

 

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény 

(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 

Magyarországon kihirdette: az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő 

jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. Törvény 

 

Európai Szociális Karta 

(The European Social Charter) 

Magyarországon kihirdette: az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. 

törvény 



Európai Egyezmény a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 

megelőzéséről 

(European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment) 

Magyarországon kihirdette: a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az 

embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai 

egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi III. törvény 

 

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az 

orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Egyezménye: Az emberi 

jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény 

(Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard 

to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) 

Magyarországon kihirdette: az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és 

méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről 

szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a 

biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának 

tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről 

szóló 2002. évi VI. törvény  

 

 

Alapjogok, alapjogvédelem: 

 

Magyarország Alaptörvénye 

 

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről 

 

1999. évi C. törvény az Európai szociális charta kihirdetéséről 

 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 

 

 

Alapvető polgári jogi jogintézmények: 

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)  

 

2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról  

 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.) 

 

 

Alapvető közigazgatási jogi jogintézmények: 

 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.) 

 

 

Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség: 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15579.23642
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15579.23642


1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról (Fot.) 

 

2003. évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

(Ebtv.) 

 

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról 

 

 

Családtámogatások, gyermekvédelem: 

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.) 

 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról  

 

5/2003 (II.19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről 

és fogyatékosságokról  

 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról (Fot.) 

 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvtv.) 

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  

 

 

Nevelés, oktatás: 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és 

működésének szabályairól  

 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

  

2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről 

  

2013. évi LXXVII. törvény A felnőttképzésről 

 

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

 

Szociális ellátások: 

 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) 

 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

 

82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó 

körülményekről 
 

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 

9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 

 

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek 

állapotának felülvizsgálatáról 

 

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 

Dokumentációs Központról  

 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 

engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

 

85/2007. (IV. 25.) korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről  

 

102/2011. (VI.29) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről 
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218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról 

 

194/2000. (XI. 24.) korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről  

 

2007. évi LXXXVI. törvény villamos energiáról 

 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

 

2011. évi CCIX. törvény a vízközmű szolgáltatásról 

 

 

Egészségügy, társadalombiztosítás: 

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) 

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, illetve a 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.) 

 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

végrehajtásáról (Tbj. vhr.) 

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény végrehajtásáról 

 

 

Munkavállalás: 

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 

 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról (Mmtv.) 

 

7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról 

 

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, 

felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény 

érvényesítésének részletes szabályairól 
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1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 


