JUGENDSCHUTZGESETZ (ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG)
Geschützte Altersgruppen

Gefährdungsbereiche

§4
Abs.
1, 2

Aufenthalt in Gaststätten

§4
Abs.
3

Aufenthalt in Nachtbars und Nachtclubs

§5
Abs.
1

Anwesenheit bei öffentlichen
Tanzveranstaltungen

§5
Abs.
2

Tanzveranstaltungen anerkannter Träger der
Jugendhilfe oder bei künstl. Betätigung

KINDER

unter 14 Jahren

ohne

in

Begleitung einer
erziehungsbeauftragten Person

JUGENDLICHE

ab 14 unter
16 Jahren

ohne

ohne

bis
22:00
Uhr

bis
24:00
Uhr

in

Begleitung einer
erziehungsbeauftragten Person

bis
24:00
Uhr

z. B. Disco

oder zur Brauchtumspflege

in

Begleitung einer
erziehungsbeauftragten Person

ab 16 unter
18 Jahren

Ausnahmsweise erlaubt
- in der Zeit zwischen 5:00 und 23:00 Uhr,
um eine Mahlzeit oder ein Getränk
einzunehmen (§ 4 Abs.1)
-A
 usnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 4 Abs. 4)

bis
24:00
Uhr

-A
 usnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 5 Abs. 3).

bis
24:00
Uhr

-A
 usnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 5 Abs. 3).

§6

Anwesenheit in Spielhallen,
Teilnahme an Glücksspielen

bei Volks- und Schützenfesten, Jahrmärkten u. Ä., sofern Gewinne nur in Waren von
geringem Wert bestehen (§ 6 Abs. 2)

§7

Anwesenheit bei jugendgefährdenden
Veranstaltungen und in Betrieben

Die zuständige Behörde kann durch
Alters- und Zeitbegrenzungen sowie andere Auflagen das Verbot einschränken.

§8

Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten

§9
Abs.
1,2

Abgabe und Verzehr branntweinhaltiger
Getränke
(auch alkoholische Mixgetränke oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel)

§9
Abs.
1,2

Abgabe und Verzehr anderer
alkoholischer Getränke

§ 10

Abgabe und Konsum von Tabakwaren

§ 11

§ 12

§ 13

in Begleitung einer personensorge
berechtigten Person (Eltern/Vormund)
(§ 9 Abs. 2)

z. B. Wein, Bier und Ähnliches

Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen
nur nach Freigabekennzeichnung;
ohne Altersbeschränkung/ab 6/12/16 Jahre

Abgabe von Datenträgern mit
Filmen oder Spielen
nur nach Freigabekennzeichnung:
ohne Altersbeschränkung/ab 6/12/16 Jahre

Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten
nur nach Freigabekennzeichnung:
ohne Altersbeschränkung/ab 6/12/16 Jahre

nicht erlaubt

erlaubt

ab 6 Jahren

bis
20:00
Uhr

bis
22:00
Uhr

bis
24:00
Uhr

-F
 ilme, die mit „Info- o. Lehrprogramm“
gekennzeichnet sind (§ 11 Abs.1)
-b
 ei Filmen „ab 12 J.“ Anwesenheit ab
6 J. in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person (Eltern/ Vormund)

Datenträger, die mit „Info- o. Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind (§ 12 Abs.1)

Bildschirmspielgeräte, die mit „Info- o.
Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind
(§ 13 Abs.1)
Quelle: Bundesministerizm für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

IFJÚSÁGVÉDELMI TÖRVÉNY (áttekintés)
GYEREKEK

Védett korcsoportok

14 év alatt

Szülő vagy nevelő

Veszélyeztetett helyek

§4
bek.
1, 2

Tartózkodás éttermekben

§4
bek.
3

Tartózkodás éjszakai bárokban és klubokban

§5
bek.
1
§5
bek.
2

FIATALOK
14 és 16 év között

16 és 18 év között

Szülő vagy nevelő Szülő vagy nevelő

kísérete kíséretében kísérete kíséretében kísérete kíséretében
nélkül
nélkül
nélkül

24: 00
óráig

Jelenlét nyilvános táncos rendezvényeken

24: 00
óráig

pl. diszkóban

Az ifjúságsegítő szolgálat elismert
szervezői által szervezett rendezvények
vagy pedig művészi tevékenységek

22: 00
óráig

24: 00
óráig

24: 00
óráig

Kivételesen megengedett
- 5:00 és 23: 00 óra között
étkezésre és italfogyasztásra
(§ 4 bek.1)
- kivételeket az illetékes hatóság tehet
(§ 4 bek. 4)

- kivételeket az illetékes hatóság tehet
(§ 5 bek. 3)

- kivételeket az illetékes hatóság tehet
(§ 5 bek. 3)

vagy pedig hagyományok ápolásánál

§6

Tartózkodás játéktermekben,
részvétel szerencsejátékokban

Népünnepélyeken, országos vásárokon és
hasonlóknál, alacsony értékű tárgyi
nyereményekkel (§ 6 bek. 2)

§7

Kiskorúakra ártalmas rendezvények
és további üzemek látogatása

Az illetékes hatóság kor- és időhatárokkal
valamint más feltételekkel korlátozhatja a
tilalmat.

§8

Tartózkodás kiskorúakra ártalmas helyeken

§9
bek.
1,2

Égetett szeszes italok
értékesítése és fogyasztása
(ezek közé tartoznak az alkoholtartalmú kevert italok és a
túlnyomórészt alkoholt tartalmazó élelmiszerek is)

§9
bek.
1,2

Másmilyen alkoholtartalmú italok
értékesítése és fogyasztása

§ 10

Dohányáruk értékesítése és fogyasztása

felelős nevelő (szülők/gyám) kíséretében
(§ 9 bek. 2)

pl. bor, sör és hasonlók

Nyilvános filmelőadások látogatása
§ 11

§ 12

§ 13

tilos

6 éves kortól

csak a korhatár-besorolások alapján:
korhatár nélkül megtekinthető/6/12/16 évtől megtekinthető

Filmeket és játékokat tartalmazó
adathordozók értékesítése
csak a korhatár-besorolások alapján:
korhatár nélkül megtekinthető/6/12/16 évtől megtekinthető

Játék képenyővel rendelkező elektronikus
játékszereken - nyerési lehetőségek nélkül

-

csak a korhatár-besorolások alapján:
korhatár nélkül megtekinthető/6/12/16 évtől megtekinthető

megengedett

20: 00
óráig

22: 00
óráig

24: 00
óráig

- „Info- o. Lehrprogramm“
(tájékoztató vagy tanprogram) jelzéssel
ellátott filmek (§ 11 bek.1)
- „ab 12 J.“ (Tizenkét éven felülieknek
megtekinthető) jelzéssel ellátott filmeknél
6 éves kortól felelős nevelő (szülők/gyám)
kíséretében
„Info- o. Lehrprogramm“
(tájékoztató vagy tanprogram) jelzéssel
ellátott adathordozók (§ 12 bek.1)

„Info- o. Lehrprogramm“
(tájékoztató vagy tanprogram) jelzéssel ellátott,
képenyővel rendelkező elektronikus játékszerek
(§ 13 bek.1)
Forrás: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

