
12 és 14 év
között

16 és 18 év
között12 év alatt

Korhatárok a gyerekkorban I.

14 és 16 év
között 18 év fölött

18 év alatt mindenki gyerek.Gyerekkor Jogilag felnőtt.

Házasságkötés Nem házasodhat. Szabadon
házasodhat.

16 éves kortól lehet
házasodni a

gyámhatóság
enegedélyével. Ha

ez megtörténik,
innentől kezdve a
megházasodott

fiatal nagykorúnak
számít.

Tankötelezett-
ség

Annak a tanévnek a végéig kötelező az iskolába járás,
amelyik tanévben a gyerek a 16. évét betölti (tehát nem a

gyerek 16. szülinapjáig).
Nem kötelező.

Büntethetőség A büntethetőség korhatára főszabály szerint 14 év.Nem büntethető.

Egyes súlyosabb
bűncselekmények
elkövetése esetén
a büntethetőség

alsó korhatára
kivételesen 12 év,
ha a gyermekkorú

elkövető
rendelkezett a

bűncselekmény
felismeréséhez

szükséges
belátással.

Cselekvő-
képesség

Jogi értelemben a
cselekvőképesség az
embernek az a
képessége, hogy saját
akaratából, saját maga
jogokat szerezhet és
kötelezettségeket
vállalhat. Tehát pl. saját
maga köthet szerződést,
intézkedhet hivatalos
ügyekben a szülei nélkül.

Cselekvőképtelen. Tehát nem köthet
szerződést, nem tehet jogi nyilatkozatot,
helyette a szülei (törvényes képviselői)
járnak el. Ez alól kivételek a mindennapi

élet velejárói, pl. 14 év alatti gyerek is
tehet kisebb bevásárlást,

tömegközlekedhet egyedül.

Korlátozottan cselekvőképes. 14 év
felett a gyerek már maga is tehet jogi
nyilatkozatokat, köthet magára nézve

előnyös kisebb szerződéseket, de
ezeket is csak a szülei (törvényes
képviselői) előzetes vagy utólagos

jóváhagyásával. Pl. kisebb bevasárlás,
ajándék adása-elfogadása, nyári

munka során szerzett bérrel
rendelkezhetnek, stb.

Cselekvőképes.
Önállóan tehet

jognyilatkozatokat,
köthet szerződést,

stb.
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12 és 14 év
között

16 és 18 év
között12 év alatt

Korhatárok a gyerekkorban II.

14 és 16 év
között 18 év fölött

Nem dolgozhat.Munkavállalás Korlátok nélkül
vállalhat munkát.

Kapcsolattartás

Önálló döntési,
véleménynyilvání

tási joga van.

A gyerek véleményét
meg kell hallgatnuk,

figyelembe venniük a
felnőtteknek, és nem

is lehet a gyerek
véleményével

ellentétes döntést
hozniuk. Emellett akár

önállóan is indíthat
eljárást, a

gyámhatóság
engedélyével

elköltözhet a szüleitől.

Egészségügy
Ha orvoshoz megy, nincs önálló döntési joga, nincs joga

belenézni az egészségügyi papírokba.

Joga van
tájékoztatáshoz, és

belenézni az
egészségügyi

papírokba.
Korlátozottan van joga

ahhoz, hogy önálló
döntéseket hozzon (a

szülei helyett
megnevezhet egy

másik felnőttet, akivel
együtt döntenek).

Szexuális
kapcsolat

Bűncselekmény 12
évnél fiatalabb

gyerekkel szexuális
kapcsolatot

létesíteni minden
körülmény között.
Az érintett gyerek
nem büntethető.

Két 12-18 év közötti gyerek legálisan létesíthet
egymással szexuális kapcsolatot, ha ebbe

mindketten beleegyeztek. 

Szolgáltatók
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között

16 és 18 év
között12 év alatt 14 és 16 év

között 18 év fölött

Szülői engedéllyel 16 éves kortól
dolgozhat az év egészében (kizárólag

törvényes képviselője hozzájárulásával).
Kivételes esetben 15 éves diák is

vállalhat munkát, ha általános iskolába,
szakiskolába vagy középiskolába jár – de

ennyi idősen kizárólag szünidőben és
törvényes képviselője hozzájárulásával.

A gyerek
véleményét
(korára és

érettségére
tekintettel) meg
kell hallgatniuk a

felnőtteknek.

A gyerek
véleményét meg
kell hallgatniuk,

és figyelembe is
kell venniük a
felnőtteknek.

A gyerek
véleményét meg

kell hallgatnuk,
figyelembe venniük
a felnőtteknek, és

nem is lehet a
gyerek

véleményével
ellentétes döntést

hozniuk.

Teljes
egészségügyi

önrendelkezési
joga van.

14 év felett egy gyerek legálisan létesíthet szexuális
kapcsolatot gyerekkel és felnőttel egyaránt,

beleegyezéssel.

13 éves kortól lehet önállóan regisztrálni az alábbi felületekre: instagram, messenger,
facebook, discord, skype, snapchat, whatsapp, youtube, pinterest, tumblr, viber

Google-szolgáltatásokat 16 éves kortól
lehet önállóan igénybe venni (family link-

kel korábban is).

A gyerek véleményének
figyelmbevétele, hogy
hogy szeretne
kapcsolatot tartani a
szüleivel, ha ők külön
élnek.


