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Ez a ci vil, al ter na tív je len tés el sô al ka lom mal ké szült szak em be rek, ci vil szer ve ze -
tek szé les kö rû össze fo gá sá val, egyez te té se alap ján. Ma gya ror szá gon nincs még
olyan ci vil szö vet ség, for ma li zált együtt mû kö dés, amely rend sze re sen se gít het né a
gyer me ki jo gok meg is mer te té sét, az Egyez mény al kal ma zá sát, il let ve en nek mo ni-
to ro zá sát. E je len tés is hoz zá já rul hat ah hoz, hogy a jö vô ben ki ala kul jon egy olyan
er nyô szer ve zet, amely a kö zös, gyer mek jo gi meg kö ze lí tés alap ján ké pes lesz a ci -
vil szer ve ze tek, szak em be rek erô it egye sí te ni, meg sok szo roz ni. A je len tés ma gyar
és an gol nyel vû vál to za ta mel lett egy olyan hát tér kö tet is ké szült, mely a ma gyar -
or szá gi szak em be rek, egye te mi, fô is ko lai hall ga tók, ér dek lô dô ol va sók szá má ra a
je len je len tés nél rész le te seb ben és jó val na gyobb ter je de lem ben te szi le he tô vé a
Gyer mek jo gi egyez mény al kal ma zá sá nak hely ze té nek is mer te té sét 
A je len tés el ké szí té se so rán, il let ve azt meg elô zô en kü lön fé le gye rek cso por tok kal
is kon zul tál tunk ar ról, hogy ôk ho gyan lát ják a gyer me ki jo go kat, sa ját le he tô sé -
ge i ket és mit ja va sol nak. E vé le mé nyek rész ben írá sos, rész ben raj zos for má ban
be ke rül tek a je len tés be, hogy ez zel is erô sít sük a gye re kek rész vé tel ét és vé le mé -
nyé nek fi gye lem be vé te lét. 
Ez úton is kö szön jük az Open Society Institute (OSI) és a Hol land Nagy kö vet ség tá-
mo ga tá sát, amely le he tô vé tet te a je len tés el ké szí té sét, for dí tá sát, ki nyom ta tá sát, ter-
jesz té sét, a hoz zá kap cso ló dó ma gyar nyel vû hát tér kö tet el ké szí té sét és gye re kek
be vo ná sát a mun ká ba.

1. klaszter A vég re haj tás ál ta lá nos in téz ke dé sei

4. cikk – Az Egyez mény ben lé vô jo gok vég re haj tá sa 

2006 óta a kö vet ke zô gye re kek re vo nat ko zó nem zet kö zi és fon to sabb ha zai jog sza bály ok ke let -
kez tek

1. Nem zet kö zi kö te le zett ség sze rin ti ra ti fi ká ci ók

2006. évi CII. tör vény az Egye sült Nem ze tek ke re té ben, Pa ler mó ban, 2000. de cem ber 14-én
lét re jött, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni Egyez mény nek az em ber ke res ke de lem, kü lö nö -
sen a nôk és gyer me kek ke res ke del me meg elô zé sé rôl, vissza szo rí tá sá ról és bün te té sé rôl szó ló Jegy-
zô köny ve ki hir de té sé rôl.

2007. évi XCII. tör vény a Fo gya té kos ság gal élô sze mé lyek jo ga i ról szó ló egyez mény és az ah -
hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zô könyv ki hir de té sé rôl. 

A 2009. évi CLXI. tör vény a gyer me kek el adá sá ról, a gyer mek pros ti tú ci ó ról és a gyer mek -
por nog rá fi á ról szó ló, a Gyer mek jo ga i ról szó ló ENSZ egyez mény hez fû zött Fa kul ta tív Jegy zô -
könyv meg erô sí té sé rôl és ki hir de té sé rôl ren del ke zik. 

2009. évi CLX. tör vény a gyer me kek fegy ve res konf lik tus ba tör té nô be vo ná sá ról szó ló, a
Gyer mek jo ga i ról szó ló ENSZ egyez mény hez fû zött Fa kul ta tív Jegy zô könyv meg erô sí té sé rôl és ki-
hir de té sé rôl. 
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2009. évi XV. tör vény a hon ta lan ság ese te i nek csök ken té sé rôl szó ló, 1961. au gusz tus 30.-án,
New York ban el fo ga dott Egyez mény ki hir de té sé rôl.

Az Eu ró pa Ta nács a gyer me kek sze xu á lis ki hasz ná lá sa el len lét re jött meg ál la po dá sát (Lanza-
rote-i Egyezmény1) Ma gyar or szág 2010. no vem ber 29-én alá ír ta, de nem ratifikálta2. 

2. Tör vé nyek

A menedékjogról szóló 2007.évi LXXX. törvény. Kí sé rô nél kü li kis ko rú ké rel me zé se ese tén
a me ne kült ügyi ha tó ság min den eset ben – füg get le nül at tól, hogy a kis ko rú cse lek vô kép te len vagy
kor lá to zot tan cse lek vô ké pes-e – kö te les a kis ko rú kép vi se le tét el lá tó ügy gond nok ki ren de lé se iránt
in téz ked ni.

2009. évi CVI. tör vény a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról ki-
mond ja, hogy az is ko lák ban is ko la ôrök – ko ráb bi rend ôrök – se gí tik a fe gyel met. Az is ko la ôrök bi-
zo nyos ese tek ben tes ti erôt is al kal maz hat nak.  A tör vény ha tály ba lé pé se után a ta nu ló val szem be ni
fe gyel mi el já rás sza bá lyai is vál toz nak, ugyan is a ta nu ló el tilt ha tó lesz az adott is ko lá ban a tan év foly-
ta tá sá tól és fe gyel mi bün te tés ként ki is zár hat ják az iskolából3. A tör vény a kö rül te kin tô, meg fon -
tolt lé pé sek he lyett „azon na li vég re haj tást”  tesz le he tô vé ab ban az eset ben „..Ha a vég re haj tás
el ma ra dá sa a töb bi ta nu ló jo ga it sú lyo san sér te né vagy más el há rít ha tat lan kár ral, ve széllyel járna”4.

2010. évi XXXIX. tör vény az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvények módosításáról. A
törvény (2010. feb ru ár 22.) egyes szo ci á lis és mun ka ügyi tár gyú tör vé nyek nek az új pol gá ri tör-
vény könyv (Ptk.) ha tály ba lé pé sé vel össze füg gô mó do sí tá sá ról.

A tör vény – töb bek kö zött – a szü lôi együtt mû kö dés kö te le zett sé gé nek  dek la rá lá sa mel lett le-
he tô vé te szi a gyer mek vé del mi köz ve tí tôi el já rás el ren de lé sét. 

A csa lá dok át me ne ti ott ho ná ra vo nat ko zó an úgy ren del ke zik, hogy az ott hon ta lan ná vált szü -
lô ké rel mé re itt együt te sen he lyez he tô el a gye rek, szü lô je és a gyer mek (leg fel jebb 21 éves ko rú)
nagy ko rú test vé re, ha a gye re ket a lak ha tá si elég te len ség mi att el kel le ne vá lasz ta ni a szü le i tôl vagy
a csa lád já tól.

2010. évi CLXXXV. tör vény a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról. A jog sza-
bály ki mond ja, hogy a mé dia tar ta lom nem ká ro sít hat ja a kis ko rú ak szel le mi, lel ki, er köl csi és fi zi -
kai fej lô dé sét. Azon mé dia tar tal mak, ame lyek ve szé lyez te tik a gye re kek fej lô dé sét csak olyan
mó don te he tôk el ér he tô vé, amely biz to sít ja, hogy a kis ko rú ak át la gos kö rül mé nyek kö zött nem
fér het nek hoz zá juk.

2010. évi CLXXI. tör vény az egyes szo ci á lis, gyer mek vé del mi, csa lád tá mo ga tá si, fo gya té kos-
ság ügyi és fog lal koz ta tá si tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról. A tör vény be ve ze ti az örök be fo ga dói
GYES jog in téz mé nyét, mellyel a 10. élet év ét még be nem töl tött gyer mek örök be fo ga dá sát kö ve -
tô en az örök be fo ga dó szü lôk va la me lyi ke leg fel jebb 6 hó na pig ak kor is igény be ve he ti a GYES-t,
ha az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ar ra már nem, vagy 6 hó nap nál rö vi debb idô re len ne jo go sult. A
bent la ká sos gyer mek in téz mény ben, a he lyet tes szü lô nél és a ne ve lô szü lô nél biz to sí tott sze mé lyes
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el len Lanzarote – 2007.10.25. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConven-
tion_hu.pdf

2 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=&DF=&CL=ENG
3 2011. évi CXC. tör vény 58. § (5) be kez dé se
4 2011. évi CXC. tör vény 68. § (13) be kez dé se



gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti alap el lá tás nál és gyer mek vé del mi szak el lá tás nál be ve ze ti a fel-
ügyelt kap cso lat tar tást a gyer mek sa ját csa lád já ba va ló vissza ke rü lésének elô se gí té sé re.

Az alap ve tô jo gok biz to sá ról szó ló 2011.évi CXI. tör vény. En nek ke re té ben b) a gyer me kek
vé del mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény 11. (2) be kez dé sét ha tá lyon
kí vül he lyez ték, va gyis uta lás sem ma radt er re a jog in téz mény re. Az alap ve tô jo gok biz to sa te vé -
keny sé ge so rán – kü lö nö sen a hi va tal ból in dí tott el já rá sok le foly ta tá sá val – meg kü lön böz te tett fi-
gyel met for dít a gyer me kek jo ga i nak vé del mé re, to váb bá a 2007. évi XCII. tör vénnyel ki hir de tett,
a fo gya té kos ság gal élô sze mé lyek jo ga i ról szó ló egyez mény vég re haj tá sá nak se gí té sé re, vé del mé re
és el len ôr zé sé re. Az alap ve tô jo gok biz to sa el lát ja a 2011. évi CXLIII. tör vénnyel ki hir de tett, a kín-
zás és más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód vagy bün te tés el le ni egyez mény fa kul-
ta tív jegy zô köny ve 3. cik ke sze rin ti nem ze ti meg elô zô me cha niz mus fel ada tai.

A nem ze ti köz ne ve lés rôl szó ló 2011.évi CXC. tör vény. A tör vény há rom éves kor tól te szi kö-
te le zô vé az óvo dá ba já rást, a tan kö te le zett ség kor ha tá rát ugyan ak kor 18 év rôl ti zen hat ra csök ken -
ti, emel lett vá laszt ha tó ok ta tá si for ma ként meg ha tá roz za az egész na pos is ko la fel tét ele it is. A
tan kö te le zett ség fel sô ha tá ra le szál lí tá sá nak leg fôbb in do ka, hogy a kö tött is ko lai rend szer tôl, a köz-
is me re ti ok ta tás tól el for du ló, mo ti vá lat lan ta nu ló mi e lôbb át lép hes sen a mun ka vi lá gá ba. Új elem,
hogy a jö vô ben az érett sé gi vizs ga meg kez dé sé nek fel té te le öt ven óra kö zös sé gi szol gá lat el vég zé sé -
nek iga zo lá sa. A na gyobb ál la mi rész vé telt a tar tal mi sza bá lyo zás, a köz pon ti lag ga ran tált pe da gó -
gus bé rek, az igaz ga tók ki ne ve zé se és a pe da gó gu sok mun ká já nak köz pon ti el len ôr zé se je len ti.

A 2012. évi LXII. tör vény a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás meg va ló su lá sá hoz kap cso ló dó
egyes tör vé nye ket mó do sít ja. A Btk. ki e gé szült az zal a ren del ke zés sel, mi sze rint az erôs fel in du -
lás ban el kö ve tett em ber ölés, a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se, az em ber rab lás, az em ber ke res ke -
de lem, a ne mi er kölcs el le ni bûn cse lek mé nyek, va la mint a há rom év nél sú lyo sab ban bün te ten dô
szán dé kos sú lyos tes ti sér tés ese té ben – ha a bûn cse lek mény el kö ve té se kor a sér tett, az üz let sze rû
ké jel gést bor dély ház ban foly ta tó sze mély vagy az üz let sze rû ké jel gést foly ta tó ki tar tó a ti zen nyol -
ca dik élet év ét még nem töl töt te be, és a bûn cse lek mény bün tet he tô sé ge hu szon har ma dik  élet  évé -
nek be töl té se elôtt elé vül ne – az el évü lé si idô meg hosszab bo dik a sér tett, az üz let sze rû ké jel gést
bor dély ház ban foly ta tó sze mély vagy az üz let sze rû ké jel gést foly ta tó ki tar tó hu szon har ma dik élet-
év ének be töl té sé ig, vagy ad dig az idô pon tig, ami kor a hu szon har ma dik élet év ét be töl ti.

2012. évi CXVIII. tör vény az egyes szo ci á lis tár gyú és egyéb kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról. A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez ményt ezen túl ter mé szet be ni – utal vánnyal – tör té -
nô fi ze té s vált ja, a csa lá di pót lé kot az is ko lá ba nem já ró gyer mek után fel füg gesz ti, és vissza  me  nô le ges
ki fi ze té sé re sem ke rül het sor. Az is ko láz ta tá si tá mo ga tás szü ne tel te té se 16 éves kor alatt ma gá val
von ja a vé de lem be vé telt. A tör vény sza bá lyoz za a vé de lem be vett gye re kek re vo nat ko zó el lá tá so -
kat (fog lal ko zást he lyet te sí tô tá mo ga tás és rend sze res szo ci á lis se gély ter mé szet be ni szo ci á lis el lá -
tá sa ad ha tó). A te le pü lé si ön kor mány zat ok nak (és a fô vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat nak) kö te le zô
mû köd tet ni ük gyer mek jó lé ti szol gál a tot. A gyer mek jó lé ti szol gál a tot vo nat ko zó adatnyilvántar-
tási, be fo ga dá si sza bá lyok is vál toz tak. A böl csô dék ben ezen túl – a fenn tar tó dön té se ér tel mé ben
– té rí té si dí jat le het kérni5.
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2012. évi C. tör vény a Bün te tô Tör vény könyv rôl. Az új Bün te tô  Tör vény könyv leg fon to sabb
vál to zá sa a kis ko rú ak te kin te té ben a bün tet he tô sé gi kor ha tár  vál to zása. 14 éves kor alatt – amennyi -
ben ké pes be lát ni a bûn cse lek mény kö vet kez mé nye it – bün tet he tô az em ber ölés, az erôs fel in du -
lás ban el kö ve tett em ber ölés, a tes ti sér tés, a rab lás és a ki fosz tás elkövetôje6; a gyer mek pros ti tú ció
kihasználása7 (a kis ko rú ak ál tal biz to sí tott ha szon szer zés re va ló tö rek vés, ki tar tott ság, a kis ko rú -
val el len szol gál ta tás ért nyúj tott sze xu á lis szol gál ta tá sok és bor dély ház ban kis ko rút al kal ma zók bün-
te té se); a gyermekpornográfia8 (kis ko rú ról ké szí tett por nog ráf fel vé tel ké szí té se, meg szer zé se,
tar tá sa, for ga lom ba ho za ta la, fel vé tel ben va ló sze rep lés re bíz ta tás) és a gyermekmunka9. A kis ko -
rú ak kal va ló kap cso lat tar tás aka dá lyoz ta tá sa, és az el he lye zés meg vál toz ta tá sa (bí ró ság dön té sét kö-
ve tô, az el he lye zés meg vál toz ta tá sát cél zó el vi tel, el rej tés) mi att ki szab ha tó bün te tés.

A 2012. évi CXCII. tör vény az egyes sza ko sí tott szo ci á lis és gyer mek vé del mi szak el lá tá si in-
téz mé nyek ál la mi át vé te lé rôl és egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról. A Gyvt. 7. §-a he lyé be a kö vet ke -
zô szö veg lép: „(2) A gyer mek nek jo ga van – örök be fo ga dó csa lád ban vagy más, csa lá dot pót ló
el lá tás for má já ban – a szü lôi vagy más hoz zá tar to zói gon dos ko dást he lyet te sí tô vé de lem hez. A ti-
zen két év alat ti gyer mek át me ne ti gon do zá sát és ott hont nyúj tó el lá tá sát be fo ga dó szü lô nél kell biz-
to sí ta ni, ki vé ve, ha a gyer mek tar tó san be teg, sú lyo san fo gya té kos, a test vé re ket nem le het
együt te sen a be fo ga dó szü lô nél el he lyez ni vagy más ok ból szük sé ges az in téz mé nyes el he lye zés
biz to sí tá sa, to váb bá gyer me kek át me ne ti gon do zá sa ese tén az in téz mé nyes el he lye zést a szü lô, tör-
vé nyes kép vi se lô ké ri és az nem el len té tes a gyer mek érdekével.”10

3. Ren de le tek

A 16/2008. (IV. 30.) OKM ren de lettel mó do sí tás ra ke rült a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
mû kö dé sé rôl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let. A mó do sí tott ren de let ki e gé szült töb bek kö-
zött az zal, hogy ha a kö zép fo kú is ko la nem ze ti sé gi, et ni kai ki sebb sé gi nyel ven (is) ok tat,  a hoz zá
je lent ke zett ta nu lók szö veg ér té si kom pe ten ci á já nak vizs gá la tá hoz a köz pon ti lag ki adott egy sé ges,
kom pe ten cia ala pú ma gyar nyel vi fel adat la pok he lyett hely ben ké szí tett, kom pe ten cia ala pú, nem-
ze ti sé gi nyel vû szö veg ér té si fel adat sort hasz nál hat. A fel vé te li ké rel mek el bí rá lá sá nál a fel vé te li fel-
té te lek nek meg fe le lô, az adott nem ze ti ség hez tar to zó ta nu ló kat elôny ben kell ré sze sí te ni. 

A gyer me kek vé del mé ben a 32/2011. (XI. 18.) KIM ren de let a rend ôr ség nyo mo zó ha tó sá -
ga i nál lé te sí ten dô gyer mek meg hall ga tó szo bák ki ala kí tá sá ról szól. A ren de let sze rint a rend ôr ség
nyo mo zó ha tó sá ga a ti zen négy éves nél fi a ta labb gye rek meg hall ga tá sát ki zá ró lag olyan gyer mek -
meg hall ga tó szo bá ban vé gez he ti, amely ben biz to sít ha tó, hogy az el já rás a gyer mek ko rú le he tô ség
sze rin ti kí mé le té vel, a gyer ek min de nek fe lett ál ló ér de két szem elôtt tart va va ló sul meg. A szo bát
a gye rek élet ko ri sa já tos sá ga i nak meg fe le lô en kell ki ala kí ta ni, be ren dez ni és fel sze rel ni an nak ér-
de ké ben, hogy biz to sít sa a gye rek lel ki és fi zi kai biz ton sá gát. A Bu da pes ti Rend ôr-fô ka pi tány ság -
nak és a me gyei rend ôr-fô ka pi tány ság ok nak il le té kes sé gi te rü le tü kön leg alább egy gyer  mek  meg -
hall ga tó szo ba ki ala kí tá sát biz to sí ta ni uk kell. 
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A 9/2012. (II. 27.) KIM ren de let a rend ôr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nál lé te sí ten dô gyer mek -
meg hall ga tó szo bák ki ala kí tá sá ról szó ló 32/2011. (XI. 18.) KIM ren de let mó do sí tá sa. A ren de let
mel lék le te sze rint – töb bek kö zött – gyer mek meg hall ga tó szo bá nak mi ni mum olyan alap te rü le tû -
nek kell len nie, hogy ab ban egyi de jû leg egy szer re leg alább 4 fô tar tóz kod has son. A gyer mek meg -
hall ga tó szo ba bel ma gas sá gát leg alább 2,5 mé ter ben in do kolt meg ha tá roz ni, és leg alább 1,3
négy zet mé ter fe lü le tû, ter mé sze tes meg vi lá gí tást biz to sí tó üveg fe lü let tel kell ren del kez nie.

Nem ze ti Ak ció Terv (National Action Plan)
Ma gya ror szá gon nem ké szült nem ze ti ak ció terv a gyer me ki jo gok meg is me ré sé nek és al kal ma -

zá sá nak tá mo ga tá sá ra, de 2007-ben, az ENSZ aján lást kö ve tô en a kor mány ki dol goz tat ta a „Le-
gyen jobb a gye re kek nek” nem ze ti stratégiát11, amely a gye rek sze gény ség és ki re kesz tett ség
fel szá mo lá sá hoz szük sé ges fel ada to kat ha tá roz ta meg a kö vet ke zô 25 év re.  A stra té gia  a gyer me -
ki jo gok fi gye lem be vé te lé vel és  a gyer me kek min de nek fe lett ál ló érdekére12 te kin tet tel, ho ri zon -
tá lis cél ként je löl te meg az et ni kai és te rü le ti hát rá nyok csök ken té sét. A stra té gia meg va ló sí tá sá hoz
cse lek vé si ter vet dol goz tak  ki13 a 2007-2010-es évek re.  A prog ram meg va ló sí tá sa kez de tek tôl
több fé le aka dály ba üt kö zött. Nem vol tak meg fe le lô for rá sok, az ága za ti ko or di ná ció an nak el le -
né re sem mû kö dött, hogy a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban önál ló szer ve ze ti egy sé get hoz tak lét re,
ame lyet  a 2010. évi kor mány vál tást kö ve tô en meg szûn tet tek.  Az új kor mány a kor mány ha tá ro -
za tot ha tá lyon kí vül helyezte14 az zal, hogy a prog ram a to váb bi ak ban a Nem ze ti Tár sa dal mi Fel-
zár kó zá si Stra té gia cse lek vé si ter vé ben sze re pel majd.

A prog ram vég re haj tá sá nak mo ni to ro zá sát szol gá ló tes tü let 2010-ig éven te ké szí tet te el je len -
té sét. A 2010. évi kor mány vál tást kö ve tô en a tes tü let tag jai nagy részt ki cse ré lôd tek,  je len leg a 24
ta gú tes tü let nek 12 kor mány za ti és 12 ci vil, il let ve egy há zi szer ve ze te ket kép vi se lô  tag ja van. A Bi-
zott ság el nö ke a fel zár kóz ta tá sért fe le lôs ál lam tit kár, ami ön ma gá ban is ne he zí ti a kül sô ér té ke lés
meg va ló sí tá sát. 

A 2012. már ci us 29-én köz zé tett mo ni tor ing jelentés15 a „gyer mek sze gény sé get, ro ma ügyet,
hát rá nyos hely ze tû tér sé ge ket érin tô stra té gi á kat te kin ti át, egy át fo gó, a 2011-2020 kö zöt ti idô-
in ter val lu mot ma gá ba fog la ló fel zár kóz ta tá si prog ram ér de ké ben. 

Gyer me ki jo gok ról, az Egyez mény al kal ma zá sá ról nem esik szó a több mint 100 ol da las je len -
tés ben.

Az MTA Gye rek sze gény ség El le ni Prog ram iro da volt mun ka tár sai 2010-ben meg ala pí tot ták a
Gye rek esély Köz hasz nú Egye sü le tet a ci vil rész vé tel biz to sí tá sa ér de ké ben, és 2011-ben el ké szí -
tet ték a Ci vil je len tés a gye rek esé lyek rôl cí mû ta nul mányt. Fô cél juk „a gye re kek élet esé lye i nek ja-
ví tá sa, a gye rek sze gény ség új ra ter me lô dé sé nek meg aka dá lyo zá sa ku ta tá sok kal, a nyil vá nos ság
tá jé koz ta tá sá val, szol gál ta tá sok kal. Fel ada tuk nak  te kin tik, hogy az Egye sü let le he tô leg két éven te
meg je len tes sen egy ci vil je len tést a gye re kek hely ze té nek, esé lye i nek alakulásáról.”16
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11 47/2007. (V. 31.) OGY ha tá ro zat, 
12 Az Egyez mény ma gyar for dí tá sa kor hi bá san ke rült a ma gyar szö veg be a „min de nek fe lett ál ló ér dek” a „best in te rest”

(leg fôbb ér dek)  he lyett, és ezt az óta sem ja ví tot ták ki, ami sok fél re ér tés for rá sa.
13 1092/2007(XI.29) Korm. ha tá ro zat
14 1430/2011.(XII.31) Korm. ha tá ro zat
15 www.romagov.kormany.hu
16 Ci vil je len tés a gye rek esé lyek rôl (Ferge Zsu zsa – Dar vas Ág nes szerk.) www.gyere.net/downloads/Civil_jelentes_2011.pdf



Ön kor mány zat ok el kü lö ní tett tá mo ga tá si for mái
A Gyer mek jo gi Bi zott ság a gyer mek vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra az ön kor mány zat ok szá má ra el-

kü lö ní tett tá mo ga tás biz to sí tá sát  aján lot ta, mi vel a nor ma tí vák cél zott fel hasz ná lá sa nem volt kö-
te le zô ér vé nyû.  Ez nem tör tént meg, vi szont a gye re kek el lá tá sát cél zó ön kor mány za ti költ ség ve té si
nor ma tí va 2007-2012 kö zött erô tel je sen csök kent. A kor mány vál tást kö ve tô en, 2010 óta a szo ci á -
lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és in téz mé nyi tá mo ga tá sok kö zel a har ma dával csök ken tek.

A köznevelési törvény módosításának értelmében 2013 januárjától állami felügyelet alá vonják
az iskolákat. A közoktatási intézmények fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
lesz, amely az egyházi, magán- és alapítványi intézmények kivételével az ország összes általános is-
koláját, középiskoláját, szakiskoláját, kollégiumát és pedagógiai szakszolgálatát átveszi az önkor-
mányzatoktól. Az általános és középiskolák a járási tankerületekhez, a pedagógiai szakszolgálatok
és a szakiskolák a megyei tankerületekhez, az óvodák pedig az önkormányzatokhoz tartoznak ja-
nuár elsejétôl. Az ön kor mány zat ok hoz az is ko lák nak he lyet adó in gat la nok fenn tar tá sa tar to zik
majd, a bér gaz dál ko dás, a tan ügyi igaz ga tás és a tan esz köz-el lá tás köz pon ti kéz be ke rül. Az ön kor-
mány zat ok rend sze rét a szin tén 2013 ja nu ár já tól be ve ze ten dô ún. já rá si rendszer18 vált ja fel.  Az
ál lam igaz ga tá si fel ada to kat ezen túl (a jegy zô és a te le pü lé si ön kor mány zat he lyett) a kor mány hi -
va tal ok ál tal irá nyí tott köz pon ti ki ren delt ség lát ja el19, el lent mond va ez zel a szubszidiaritásnak20.  

Az ok ta tá si in téz mé nyek hez ha son ló an köz pon ti irá nyí tás alá ke rül nek a gyer mek jó lé ti és szo-
ci á lis in téz mé nyek is, el sô sor ban a költ sé gek ra ci o na li zá lá sa miatt21.

A köz pon to sí tás ki ter jed a gyer mek vé del mi szak el lá tást biz to sí tó in téz mé nyek re is. A kor mány-
zat ál tal ki dol go zott tör vény értelmében22 meg szû nik a te le pü lé si ön kor mány zat ok el lá tá si kö te le -
zett sé ge, és ezen in téz mé nyek ál la mi fenn tar tás ba ke rül nek. Az ál lam fenn tar tói fel ada ta it egy
ki ala kí tás ra vá ró fô igaz ga tó ság út ján kí ván ja ellátni23 (Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Fô igaz ga tó ság). 

A jog sza bály alap ján a Fô igaz ga tó ság nak le he tô sé ge van  fel mon da ni az át vett fel adat hoz kap-
cso ló dó el lá tá si szer zô dé se ket és meg ál la po dá so kat,  s ez nem csak ko moly bi zony ta lan sá got okoz
a te rü le ten mû kö dô, el lá tá si szer zô dés alap ján fel ada tot el lá tó szer ve ze tek nek, ha nem al kot má -
nyos sá gi ag gá lyo kat is fel vet. 

Az önál ló gyer mek jo gi ombudsman in téz mé nye 
A bi zott sá gi (és szá mos Eu ró pa Ta nács ál tal ki adott) aján lás sze rint szük ség len ne az önál ló

gyer mek jo gi ombudsmani in téz mény lét re ho zá sá ra. A ma gyar kor mány a je len ér té ke lé si idô szak -
ban nem tett en nek ele get. A gyer me ki jo gok vé del mét az ál ta lá nos ombudsmanként mû kö dô ál-
lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa lát ta el. Az ál ta lá nos ombudsman e fel ada tá nak ellátását
2008 óta min den év ben te ma ti kus pro jek tek ki dol go zá sá val igye ke zett vég re haj ta ni, amely nek so -
rán a ha gyo má nyos pa nasz ke ze lés re össz pon to sí tó ombudsmani mun ka mel lett a proaktív, jog tu -
da to sí tó at ti tûd re is le he tô ség nyílt a nyil vá nos ság szé les kö ré nek be vo ná sá val.

A gyer mek jo gi pro jekt a gyer mek jo gok vé del mé vel kap cso la tos prob lé mák kal fog lal ko zott.
2008-ban a gye re kek jog tu da tos sá ga , 2009-ben a gye re kek erô szak kal szem be ni vé del me, 2010-
ben a csa lád sze re pe a gyer me ki jo gok biz to sí tá sá ban, 2011-ben pe dig a gye re kek sze re pe az egész-
ség ügyi szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé rés ben volt a fó kusz ban. Az ombudsman gyer mek jo gi
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17 http://hvg.hu/hvgfriss/2012.28/201228_kozponti_iskolairanyitas
18 A Kor mány 1299/2011. (IX. 1.) Korm. Ha tá ro za ta a já rá sok ki ala kí tá sá ról
19 Gyer mek vé del mi, gyám ügyek, szo ci á lis, kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, igaz ga tá si, mun ka ügyi, ok mány iro dai

ügyek tar toz nak majd hoz zá juk el sôsor ban. For rás: www.kormany.hu
20 http://magyarnarancs.hu/belpol/megvalosithatatlan-es-cinikus-78448/?orderdir=novekvo
21 A Kor mány 1299/2011. (IX. 1.) Korm. Ha tá ro za ta a já rá sok ki ala kí tá sá ról 
22 2012. évi CXCII. tör vény http://www.parlament.hu/irom39/08889/08889-0062.pdf
23 http://www.kormany.hu/download/6/8e/a0000/szgyf_jsz-terv.pdf#!DocumentBrowse



hon la pot va la mint Facebook ol dalt is mû köd tet. Az ombudsman proaktív te vé keny sé ge ki emelt je-
len tô sé gû a gye re kek vé del mé ben, mert igyek szik meg elôz ni az alap jo gi visszás sá go kat.

A 2011. évi CXI. tör vény az alap ve tô jo gok biz to sá ról, a ko ráb bi négy ombudsman he lyett, egyet-
len, fel adat- és ha tás kör ében „erô sebb” biz to si poszt lét re ho zá sát ren de li el, és hoz zá de le gál ta a
gyer me ki jo gok vé del mét (a nem ze ti sé gi jo gok, a jö vô nem ze dé kek ér de ke i nek és a rá szo ru ló tár sa -
dal mi cso por tok jo ga i nak vé del me mel lett), ugyan ak kor nem utalt e fel adat el lá tá sá hoz kü lön for rást.

Az et ni kai szár ma zás sze rint le bon tott ada tok
Az et ni kai szár ma zás sze rint le bon tott ada tok gyûj té sé nek és pub li ká lá sá nak hely ze te – a bi-

zott sá gi aján lás el le né re – nem vál to zott az elô zô je len tés meg írá sa óta. Ku ta tá sok rá mu tat nak,
hogy az et ni kai adat gyûj tés, az et ni kai szár ma zás sze rint le bon tott ada tok hi á nya a szak po li ti kai
dön té se ket és fo lya ma to kat is meg ne he zí ti. 

El ké szült egy ta nul mány kö tet, amely ben szak ér tôi egyez te té se ket kö ve tô en aján lá so kat tet tek
egy ún. csa lá di le gen dá ri um ké szí té sé re min den gye rek ese té ben, hogy eb bôl kö vet he tô ek le gye -
nek a csa lád kü lön fé le jel lem zôi, ezek vál to zá sai, ame lyek ugyan ak kor nem ka te go ri zál ják a gye re-
ke ket. Pilot prog ram in dult, mely nek ered mé nye még nem ismert24. A prog ram ke re tén be lül
„csa lád tör té net, csa lá di fo tók elem zé se” cím mel akk re di tált kép zés in dult 2011-ben25.

Az Eu ró pai Ro ma Jo gok Köz pont ja több al ka lom mal vizs gá ló dott, és az ered mé nye ket kö te -
tek ben ad ta köz re a ma gyar or szá gi ro ma gye re kek hely ze té rôl, iden ti tá suk ról és et ni kai ala pú ki-
re kesz té sük rôl.  (Dis-Interest of the Child: Ro ma Children in the Hungarian Child Protection
System, és Life Sentence: Romani Children  in State Care in Hungary.26).

Aján lá sok:
• Önál ló, a gyer me ki jo gok vé del mé ért fe le lôs or szág gyû lé si biz tos in téz mé nyé -
nek lét re ho zá sa
• Nem ze ti Stra té gia ki dol go zá sa a gyer me ki jo gok al kal ma zá sá ról 
• Nem zet kö zi egyez mé nyek, aján lá sok ma gyar nyelv re for dí tá sa, nyil vá nos ság ra
ho za ta la, ter jesz té se, meg is mer te té se, a ben nük fog lal tak vég re haj tá sa
• Az et ni kai ada tok gyûj té sé hez szük sé ges sza bá lyo zás meg al ko tá sa és al kal -
ma zá sa

42. cikk: Az Egyez mény szé les kö rû meg is mer te té se 

Az Eurobarometer 2008-as és 2009-es fel mé ré se meg mu tat ta, hogy az Eu ró pai Unió or szá gai
kö zül Ma gya ror szá gon is me rik leg ke vés bé a gyer mek jo go kat az érin tet tek (a meg kér de zet tek csu-
pán 38%-a), il let ve ha zánk ban tud ja a leg ke ve sebb gye rek, hogy a 18 éves nél fi a ta lab ba kat kü lön-
le ges jo gok il le tik meg (2008-ban a vá lasz adók 61%-a27, 2009-ban pe dig 60%-a28 nem tu dott
er rôl).
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24 Csa lád tör té net, csa lá di le gen dá ri um, NCSSZI, www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1095
25 Gyer mek jó lé ti kör kép 2011/1 http://zeggyermek.nyuma.hu/feltoltes/dokumentumok/2011_1%20korkep.pdf

(2012.10.12.)
26 http://www.errc.org/cms/upload/media/02/8F/m0000028F.pdf és http://www.errc.org/cms/upload/file/life-sentence-

romani-children-in-state-care-in-hungary-20-june-2011.pdf
27 The Rights of the Child, 2008 
28 The Rights of the Child, 2009



A Bi zott ság ál tal 1998-ban meg fo gal ma zott aján lást fi gye lem be vé ve a kor mány zat el ké szít tet -
te a Gyer mek jo gi Egyez mény for dí tá sát 13 ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb ség nyel vé re,
de ezek ter jesz té se, meg is mer te té se nem tör tént meg.

Az UNICEF és a SINOSZ együtt mû kö dé sé ben el ké szült a Gye rek jo gi Egyez mény jel nyel vi
vál to za ta, a va kok szá má ra pe dig hang fel vé tel ké szült ró la, amely az interneten el ér he tô, le tölt he -
tô. Az UNICEF gye rek jo gi pla ká to kat is ké szí tett “gye rek, de jog gal” cím mel, az Egyez mény meg-
is mer te té se ér de ké ben, gyer mek ba rát nyel ve ze ten.

A Gyer mek jo gi Egyez mény ma gyar or szá gi is mert sé gé nek nö ve lé se ér de ké ben ci vil szer ve ze tek
kez de mé nyez tek prog ra mo kat. Ilyen a Csa lád, Gyer mek, If jú ság Egyesület29 ”Van jo god!” prog -
ram ja, mely nek ke re té ben meg je lent 2009-ben az ENSZ gyer mek jo gi egyez mény al kal ma zá si ké-
zi könyv ének ma gyar vál to za ta, és in gye nes ter jesz tés re ke rült 2000 pél dány ban, il let ve to váb bi két
rö vi debb ki ad vány készült30 az Egyez mény köz tu dat ba eme lé sé re, gya kor la ti al kal ma zá sá nak elô -
se gí té se cél já ból gye re kek, szü lôk és szak em be rek szá má ra. 

Ugyan csak 2009-ben je lent meg az Eu ró pa Ta nács ál tal ki adott „Kis kom pasz Ké zi könyv a
gyer me kek em be ri jo gi neveléséhez”31 cí mû ki ad vá nyá nak ma gyar for dí tá sa két ci vil szer ve zet – a
Mo bi li tás és a Csa lád, Gyer mek, If jú ság Egye sü let –  mun ká ja nyo mán, az Eu ró pa Ta nács anya -
gi tá mo ga tá sá val, mely el mé le ti és mód szer ta ni se gít sé get nyújt a gye re kek kel fog lal ko zó szak em -
be rek szá má ra.  

A Jog is me ret Ala pít vány to vább kép zé se ket tart jo gá szok és szak em be rek szá má ra a gyer mek jo -
gok kal kap cso lat ban, gyer mek jo gász há ló za tot, 2010-ben gyer mek jo gi mun ka kon fe ren ci át szer-
vezett32, il let ve Gyermekjogház ne vû prog ram juk kal gyer mek jo gok kal fog lal ko zó jo gá szok
együtt mû kö dé sét és a gyer mek jo gi ügyek ben va ló se gít ség nyúj tást se gí tik elô.

Az ombudsman 2008-ban in dí tot ta gyer mek jo gi hon lap ját: www.gyermekjogok.ajbh.hu, amely -
re az évek so rán több száz kér dés, pa nasz ér ke zett.

2011-12-ben az Eu ró pai Unió Alap jo gi Ügy nök sé gé tôl (FRA) el nyert pá lyá za ti for rás ból a
Speak up! pro jekt – egy nyolc or szág ban vég zett  prog ram ke re té ben – a gyer mek jo gok is mert sé -
gét ku tat ta kü lön fé le gye rek cso por tok  kö ré ben. Ma gya ror szá gon két cso port ban, gyer mek ott -
hon ban és ne ve lô szü lôk nél élô 13–17 éves gyer me ke ket, il let ve egy al ter na tív is ko lá ba já ró
gye re ke ket kér dez tek a ku ta tók ar ról, ho gyan lát ják a gye re kek sa ját jo ga i kat, mennyi re is me rik,
gya ko rol ják azo kat. A ku ta tás ke re té ben vég zett in ter júk ból ki de rült, hogy az in téz mé nyek ben és
ne ve lô szü lôk nél élôk so ha nem hal lot tak ko ráb ban a gyer me ki jo gok ról, ahogy pl. a tes ti fe nyí tés
tör vény ál ta li til tá sá ról sem va la mint, hogy rossz vi sel ke dé sü kért, jo ga ik meg sér té sé ért, il let ve nem
tel je sü lé sé ért ki zá ró la go san ön ma gu kat hibáztatják.33

2012-ben az UNICEF ma gyar bi zott sá ga „Gyer mek szem mel a gyer mek jo gi egyez mény” cím-
mel, a Gyer mek jo gi Egyez mény hez kap cso ló dó al ter na tív je len tés el ké szí té sé re szer ve zô dött ci vil
ko a lí ció tag ja ként in dí tott pro jek tet. A pro jekt cél ja a gye re kek gyer mek jo gok kal kap cso la tos je len-
tés té te li me cha niz mu sá nak erô sí te té se volt. Kü lön bö zô prog ram ele me i ben (kér dô ív és in te rak tív
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29 Eu ró pai Uni ós for rá sok ból fi nan szí ro zott pro jekt je ke re té ben
30 Ké zi könyv a Gyer mek jo gi Egyez mény Al kal ma zá sá hoz, Csa lád, Gyer mek, If jú ság Egye sü let, 2010, Van jo god! Ké zi -

könyv gye re kek nek, Van jo god! Ké zi könyv fel nôt tek nek a gyer me ki jo gok ról, 2010, 
31 A Compasito – Manual on human rights education for children ki ad vány ma gyar nyelv re for dí tott vál to za ta, Mo bi li tás,

Bu da pest, 2010
32 http://www.gyermek.joghaz.hu/dokumentumok/Gyermekjogi-Munkakonferencia-meghivo.pdf
33 Csa lád, Gyer mek, If jú ság Ki emel ke dô en köz hasz nú Egye sü let: Speak up! Pro jekt:

http://csagyi.hu/projektek/aktualis/speak-up/dokumentumok/item/415-speak-up-modszertani-keret



fog lal ko zá sok) 2800 gye rek vett részt. Ta pasz ta la ta ik sze rint a meg kér de zett gye re kek nek ke vés
in for má ci ó juk és vé le mé nyük van sa ját jo ga ik ról, a jo go kat el is me rik, de nem gon dol ják, hogy ôk
ma guk is ré sze sei len né nek. A kér dô íves meg kér de zé sek ál ta lá nos ta pasz ta la ta az volt, hogy a gye-
re kek alap ve tô en jól vá la szol tak a sa ját jo ga ik ra, jo gi hely ze tük re vo nat ko zó kér dé sek re. A részt ve -
vô gye re kek 90%-a tud ta, hogy a 18 éven alu li ak szá mí ta nak gye rek nek (és csu pán 3%-kuk
gon dol ta, hogy csak az 1 év nél fi a ta lab bak a gye re kek). A gye re kek 83%-a érez te úgy, hogy az ô
vé le mé nyét is meg kell hall gat ni ab ban a kér dés ben, ho gyan sze ret ne a kü lön élô szü lô jé vel ta lál -
koz ni. A vá lasz adók 91%-a tud ta, hogy egy eset le ges is ko lai ku darc nem csak a gye rek hi bá ja, és
a hely zet ja ví tá sá ban  a fel nôt tek nek se gít sé get kell nyúj ta ni. Az, hogy a fo gya té kos ság gal élô gye-
re kek ér de ké ben szük sé ges a kö zös fe le lôs ség vál la lás és se gít ség, a részt ve vô gye re kek 87,5%-a
szá má ra volt egy ér tel mû, en nél  egy sé ge sebb meg íté lést a bün te ten dô cse lek ményt el kö ve tô gye-
re kek kel szem be ni fel lé pés nél ta pasz tal tak. A vá lasz adó gyer me kek 94%-a érez te he lyes meg ol -
dás nak, hogy a bolt ból já té kot lo pó gye rek tet té re a fe le lôs ség vál la lás és a jó vá té tel le he tô sé gé nek
biz to sí tá sa a leg jobb vá lasz. 

A Nem ze ti Alap tan terv nek lé nye gé ben nem ré sze a gyer mek jo gok té ma kö re. A gim ná zi um 10.-
12. év fo lya mán vá laszt ha tó an ok tat ha tó he ti 1 órá ban. 

Aján lá sok:
• A gyer mek jo gi egyez mény for dí tá sát pon to sí ta ni kell, a kü lön fé le ez zel össze füg -
gô fo gal mak ér tel me zé se, a ki fe je zé sek hasz ná la tá nak egy sé ge sí té se szük sé -
ges,
• A nem ze ti alap tan terv ré szé vé  kell ten ni a gyer me ki jo gok ok ta tá sát 
• Szak em be rek és a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa szük sé ges a gyer mek jo gok ról és
al kal ma zá suk le he tô sé ge i rôl, mód já ról
• Kam pány a gyer me ki jo gok meg is mer te té sé ért, szé les kö rû el fo ga dá sá ért, alkal-
mazásáért, an nak tu da to sí tá sá val, hogy Ma gya ror szá gon a bel sô jog ré sze a
Gyer mek jo gi Egyez mény

44. cikk (6) be kez dés – A ré szes ál la mok je len tés té te li kö te le zett sé gei. 

Az Egyez mény ok ta tá si rend sze ren ke resz tü li meg is mer te té se
A Bi zott ság ösz tön zi Ma gya ror szá got ar ra, hogy tá mo gas sa az Egyez mény meg is mer te té sét mi -

nél szé le sebb kör ben, a gye re kek kel fog lal ko zó szak mai cso por tok ré szé re nyúj tott kép zé sen és az
ok ta tá si rend sze ren ke resz tül. A gyer me ki jo gok meg is mer te té se és gya kor la ti al kal ma zá sa a té-
nyek és ta pasz ta la tok alap ján nem volt és ma sem pri o ri tás a kor mány za tok szá má ra. Hi ány zik a
rend szer szin tû, át fo gó meg kö ze lí tés, nem gyer me ki jo gi ala pú a gye re kek meg kö ze lí té se, és eb bôl
adó dó an az is me re tek át adá sa nem ré sze a gye re kek kel fog lal ko zó szak em be rek kép zé sé nek. A
hely ze tet jól jel lem zi, hogy az ok ta tá si jo gok biz to sa (ok ta tá si ombudsman) je len té se i ben elô sem
for dul a gyer me ki jog ki fe je zés, az ál ta la vizs gált, elem zett ügyek, ese tek nem gyer me ki jo gi meg-
kö ze lí té sû ek, so ha nem eme li fel a sza vát sú lyos jog sér té sek, pl. szeg re gá ció, diszk ri mi ná ció, az
ok ta tá si rend szer át ala kí tá sa, gye re kek ki re kesz té se ese tén sem.34 Az aláb bi vizs gá la ti ered mé nyek
sem tô le, ha nem az ál ta lá nos ombudsmantól szár maz nak. 
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34 http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2011.html



Az ombudsman gyer mek jo gi pro jekt jé nek tapasztalatai35 sze rint az is ko lai tan ter vek és sza bály-
za tok ál ta lá ban nem tar tal maz zák a gyer me ki jo go kat, vagy ha em lí tés re ke rül nek, ak kor sem biz-
to sí tot tak a meg is me rés fel tét elei, mód sze rei, az al kal ma zás fel tét elei. Egy re több is ko lán be lül van
le he tô sé ge a di á kok nak az is ko lai ve ze tés ben va ló kép vi se let út ján vé le mé nyük jel zé sé re, no ha en -
nek el ter jedt sé gé rôl, for má i ról és ered mé nyes sé gé rôl nin cse nek ada tok, in for má ci ók. 

Az is ko lai há zi ren dek di ák jo gi meg kö ze lí té sé rôl utol já ra 1997-ben ké szült felmérés36. A vizs gá -
lat töb bek kö zött meg ál la pí tot ta, hogy az is ko lai há zi ren dek ben a di á kok jo gai ugyan 90%-ban
meg je len nek, azon ban a jo gok gya kor la ti al kal ma zá sá nak mód sze ré re vo nat ko zó an nincs ki dol go -
zott út mu ta tó. A ku ta tás ered mé nye kép pen az Or szá gos Di ák jo gi Ta nács aján lást adott ki a jog-
sza bály sze rin ti há zi rend el ké szí té sé hez, és egy mi nisz té ri u mi rendelet37 el ren del te a há zi ren dek
tör vé nyes sé gi fe lül vizs gá la tát, en nek ered mé nyei nem is mer tek. 

Az Egyez mény al kal ma zá sá nak el ter je dé se az ok ta tá si rend szer ben részt ve vô gye re kek is me re -
tei, szem lé le te alap ján is mér he tô, er re az elô í té le tes ség mér té ke meg fe le lô in di ká tor. Egy 2010-
ben, kö zép is ko lás ok kö ré ben,  ezer fôs min tán vég zett felmérés38 ered mé nyei sze rint  a vá la szo lók
72%-a adott el uta sí tó vá laszt a ro mák kal kap cso la tos va la me lyik kér dés re, 32%-uk pe dig szél sô -
sé ge sen elô í té le tes nek te kint he tô. Egy 2011-es nem zet kö zi kutatás39, amely ben Ma gyar or szág is
részt vett, rá mu ta tott ar ra, hogy a szo ci á lis, kul tu rá lis és gaz da sá gi kü lönb sé gek, az is ko lák kö zöt -
ti és is ko lá kon be lü li sze lek ció és tár sa dal mi diszk ri mi ná ció ha tás sal van a  ro ma és a több sé gi kö-
zép is ko lás ta nu lók ok ta tá si fel tét ele i nek  kü lön bö zô sé gé re, me lyek ha tás sal van nak a ta nul má nyi
ered mé nye ken kí vül a to vább ta nu lá si, és élet esé lye ik re is.

Az Egyez mény meg is mer te té se a kü lö nö sen véd te len, ve szé lyez te tett gye re kek kel:  
A Bi zott ság ösz tön zi Ma gya ror szá got, hogy tá mo gas sa az Egyez mény meg is mer te té sét mig-

ránsokkal, et ni kai vagy nyel vi ki sebb sé gek kel. A ro ma, fo gya té kos és migráns gye re kek eb ben a te-
kin tet ben is hát rányt szen ved nek, mert nem ké szült olyan kép zé si anyag, gyer mek ba rát vál to zat,
amely szá muk ra meg is mer he tô vé ten né az Egyez ményt, és ezt ci vil szer ve ze tek sem se gí tet ték elô
mind ed dig. A Fogyatékosügyi Egyez mény hez kap cso ló dó ci vil je len tés el ké szí té se és az érin tett
bi zott ság gal va ló kor mány za ti di a ló gus fel hív ta a fi gyel met e te rü let re, így a kö ze li jö vô ben vár ha -
tó ér de mi elô re lé pés.   

A Csa lád, Gyer mek, If jú ság Egye sü let 2012-ben já té kos, raj zo lás sal és kö zös ét ke zés sel egy be -
kö tött fó kusz cso por tos be szél ge té se ket szer ve zett ér tel mi fo gya té kos ság gal, pszi chés és/vagy ma-
ga tar tá si prob lé mák kal élô gye re kek nek, an nak ér de ké ben, hogy meg is mer ked hes se nek jo ga ik kal,
il let ve el mond has sák, ki fe jez hes sék vé le mé nyü ket ezek kel kap cso lat ban. A 6 ta lál ko zón  al kal -
man ként 4-12 fô csa lád ban, vagy szak el lá tás ban élô fi a tal vett részt, és kö zü lük csu pán 1 olyan fiú
akadt (az or szá gos di ák par la men ten gyer mek ott ho ná nak ô volt a de le gált ja), aki ma gá tól ké pes
volt meg ne vez ni 2 konk rét gyer me ki jo got.

A fó kusz cso por tos be szél ge té sek (amel lett hogy is mét be bi zo nyo so dott, hogy a gye re kek nem
is me rik jo ga i kat) azt is alá tá masz tot ta, hogy a gye re kek/fi a ta lok ve szé lyez te tett cso port ja i nak és a
ve lük dol go zó szak em be rek nek ki emel ten fon tos len ne az Egyez mény meg is me ré se.

A kö vet ke zôk ben a meg kér de zett fi a ta lok tól idé zünk né hány gon do la tot.
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35 Gyer mek jo gi pro jekt 2009 ÁJOB Pro jekt fü ze tek 2010/1. 9. old.
36 Bíró:1998
37 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de le tet mó do sí tó 8/2000. (V. 24.) OM ren de let 30. § (5) be kez dé se
38 Váradi Lu ca: Után pót lás. Fel mé rés a ti zen éve sek elô í té le tes sé gé rôl. In: Ma gyar Na rancs, 2011/35.szám
39 Ferenczi Bor bá la: Ki vel ülünk egy pad ban? Et ni kai kü lönb sé gek az ok ta tás ban. Educatio Fo lyó irat 2012/I. szám Ma gyar

ki sebb sé gek az ok ta tás ban



„Igaz, hogy egyen lôk va gyunk, de az nem jo gunk, mert egyen lôk va gyunk.”

„Min den gye re ket ver nek. Egy ütés az mi? Nem a vi lág vé ge.”

„K: Sze rin te tek a jo gok vagy a kö te les sé gek a fon to sab bak?
V: Mind a ket tô egy szer re, mert ha nem tel je sít jük a kö te les sé ge in ket, ak kor nin cse nek jo ga ink.”

„A jog nem függ sem mi tôl.”

„K: Sze rin te tek mi ér tel me volt an nak, hogy a gye rek jo go kat pon tok ba szed ték,  fel so rol ták? Ki nek szól
ez el sô sor ban?

V2: A gye re kek nek.
V3: és a fel nôt tek nek is, mi vel van nak gye rek jo gok és van nak fel nôtt jo gok.
V: A rend ôrök nek is. At tól, hogy ját szunk, nem szól nak oda, meg nem je len te nek fel, mert ha egy ki-

csit han go sab ban ki a bá lunk, ak kor csak ránk szól nak.”

„V: Én sor ba tet tem. El sô „A fo gya ték kal élô gye re kek nek jo guk van a kü lön le ges gon do zás hoz”
K: Mi ért ez a leg fon to sabb sze rin ted?
V: Ôk el van nak zár va a vi lág tól, ezért én in kább úgy ten nék, hogy min dent in kább el sô nek ne kik,

hogy tud ják ôk is jól érez ni ma gu kat, és ne az zal tö rôd je nek, hogy most ve lük mi tör tént. Ne bá na to sak
le gye nek egész nap, egy kis bol dog sá got ad nék ez zel ne kik.”

„K: Min den gye rek nek jo ga van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz. Ez mi ért fon tos?
V: Ez nem csak a gye re kek nek, ha nem min den em ber nek fon tos. Be jöt tünk ide, itt is meg szó lal hat -

tunk, be szél het tünk, kér dez het tünk, vá la szol tunk, mo zog tunk.”
„K: Min den gye rek re igaz, hogy fon tos, hogy egye nek, ját sza nak, ta nul ja nak, el vi gyék ôket az or vos-

hoz, ha be te gek?
V: (töb ben): igen, igen, na ná!
K: Ez ar ra a gye rek re is igaz, aki rossz?
V (töb ben): nem!”
„V: Ugyan ak kor ne kem is tud nom kell, hogy mi hez nincs jo gom.  
K: Mi re gon dolsz? 
V: Sze rin tem ne kem nincs jo gom ah hoz, hogy kí noz zak va la kit vagy va la mi ilyes mi.
K: Van egy olyan gye rek jog, hogy sen kit nem sza bad bán ta ni. 
(rá néz a pik to gram ra, el ször nyed, és azt mond ja „Te jó ég! Ez már gyil kos ság!)
V: Sem szó val, sem tet tel? 
K: Gon dolj ar ra, hogy ér zed ma gad, ami kor va la ki olyas mit mond ne ked, ami ne ked na gyon rosszul esik. 
V: Az más képp néz ki, ha így néz zük. Ál ta lá ban düh be vagy ve re ke dés be fa jul. Volt egy lány az is-

ko lá ban, aki azt mond ta, hogy ilyen-olyan va gyok, nyá las fiú va gyok, ilye nek kel bán tal ma zott, azt
mond ta, hogy nem tu dok meg vál toz ni, nem is fo gok meg vál toz ni. Egy szer csak ele gem lett be lô le, azt
mond tam, hogy jó vé ge, nem fo gok hoz zá szól ni. A lány meg érez te, mert ab ba hagy ta.

K: Sze rin ted a lány gon dolt ar ra, hogy ez mi lyen rossz ne ked?
V: Sze rin tem in kább igen, kü lön ben nem csi nál ta vol na. Csak az ôrül tek csi nál nak olyat, amit nem

gon dol nak, csak csi nál nak.”

„K: Kapsz elég in for má ci ót? Tu dod, hogy mi fog ve led tör tén ni, mit csi nál hatsz?
V: Ka pok in for má ci ót. Most pél dá ul vol tunk a bí ró sá gon, hogy ho vá ke rü lök, ami kor ki jár tam a su -

lit, mit sze ret nék csi nál ni? El mond ta a bí ró és a ne ve lôk is, hogy mit vár ha tok, fel ké szí te nek. El mond -
ták, hogy ké szül jek fel.”
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Aján lá sok: 
• Ké szül jön fel mé rés szak em be rek kö ré ben a gyer me ki jo gok kal kap cso la tos is me-
re tek rôl, vé le mé nyek rôl, at ti tûd rôl, 
• A szak em be rek alap kép zé sé nek és to vább kép zé sé nek le gyen ré sze a gyer me -
ki, em be ri jo gok ta ní tá sa,
• Az is ko lai tan ter vek szer ves ré szé vé vál jon a gyer me ki jo gok meg is mer te té se, al-
kal ma zá sa, a pa nasz jog ok szé les kö rû vé té te le,
• Is mer tes sék meg a köz vé le ménnyel az Egyez ményt, a gyer me ki jo gok tisz te let -
ben tar tá sá nak fon tos sá gát,
• Gyûjt se nek meg fe le lô mó don ada to kat a ro ma gye re kek rôl, mi vel en nek hi á -
nyá ban nem le het in teg rá ci ós prog ra mo kat ké szí te ni, mo ni to roz ni, ér té kel ni. 

2. klaszter A gyer mek meg ha tá ro zá sa

Ma gyar or szág új, 2012-ben élet be lé pett, az Al kot mányt fel vál tó Alap tör vé nye sze rint a mag za-
tot a fo gan ta tás tól kezd ve vé de lem il le ti meg, ami nem je lent vál to zást a ko ráb bi mag za ti vé de -
lem rôl szó ló tör vény hez képest40. Az Alap tör vény a csa lá dot és nem az egyént is me ri el egy ség nek.
Az  Alap tör vény preambuluma tár gyal ja az ál lam pol gár ok jo ga it, mely ben az egyé ni mél tó ság hoz
va ló jo got el is me ri („Vall juk, hogy az em be ri lét alap ja az em be ri mél tó ság”), a sza bad ság hoz va -
ló jo got már szû kí ti, csak ki té tel lel fo gad ja el („Vall juk, hogy az egyé ni sza bad ság csak má sok kal
együtt mû köd ve bon ta koz hat ki”), majd az együtt élés ke re te ként, a tár sa da lom leg ki sebb egy sé ge -
ként a csa lá dot, és nem az egyént je lö li meg („Vall juk, hogy együtt élé sünk leg fon to sabb ke re tei a
csa lád és a nemzet”)41. 

3. klaszter Át fo gó  el vek

2. cikk – A diszk ri mi ná ció ti lal ma

A meg kü lön böz te tés/diszk ri mi ná ció ti lal má val össze füg gés ben a Bi zott ság több aján lást is meg-
fo gal ma zott a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek tá mo ga tá sá ra, a diszk ri mi na tív ala pon mû kö dô in téz-
mé nyi ke re tek meg szün te té sé re vo nat ko zó an és a ma gán ta nu ló vá nyil vá ní tás sal kap cso lat ban,  de
az is mét lé sek el ke rü lé se ér de ké ben a kri ti kái meg jegy zé se ket és a hoz zá juk tar to zó rész le tes ma gya-
rá za to kat a szö veg töb bi ré szé ben, a 23., 26., 27., 30. cik kek ben tár gyal juk.

A meg kü lön böz te tés ti lal má nak a kor mány za tok nem tet tek ele get, sem a fo gya té kos, sem a
ro ma ki sebb ség hez tar to zó vagy oda tar to zó nak vélt gye re kek, sem pe dig a migráns, me ne kült, kí-
sé rô nél kü li gye re kek ese té ben. A köz vé le mény hall ga tó la gos tá mo ga tá sát él ve zô meg kü lön böz te -
tô, gyak ran ki re kesz tô ma ga tar tás meg vál toz ta tá sá ra  nem ké szült sem is mer te tô anyag, sem
kam pány, mé dia prog ram, sem fel nôt tek sem pe dig gye re kek szá má ra.  Ez a gaz da sá gi krí zis, sze-
gé nye dés és eg zisz ten ci á lis fé le lem mi att fo ko zot tan ve szé lyez te ti a ki szol gál ta tott, sok szo ro san
hát rá nyos hely zet ben lé vô gye re kek jo ga i nak ér vé nye sí té sét, és gyak ran ôket ma gu kat is fi zi kai és
lel ki ér te lem ben egy aránt. 
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40 1992. évi LXXIX. tör vény a mag za ti élet védelmérôl1 vö. Alap tör vény, Sza bad ság és fe le lôs ség fe je zet, II. cikk
41 Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011.április 25.) , Preambulum, Nem ze ti Hit val lás fe je zet



3. cikk – A gyer mek leg fôbb ér de ke

Az ENSZ 2006-os 22. szá mú észrevétele42 sze rint: „Mi köz ben a Bi zott ság el is me ri, hogy a gyer-
mek min de nek fö lött ál ló ér de ké nek alap elv ét, és ezt a jog sza bály ok kö vet ke ze te sen meg kö ve te lik,
ag go dal mát fe je zi ki ami att, hogy a gya kor lat ban nem min dig ve szik fi gye lem be, kü lö nö sen a leg-
véd te le nebb cso por tok hoz tar to zó gyer me kek, pl. me ne kül tek, a me ne dé ket ke re sôk, az et ni kai
ki sebb sé gek, fô ként a ro mák ese tén.”

Az új Alap tör vény a ko ráb bi Al kot mány hoz ha son ló an tar tal maz za a gyer mek vé de lem hez és
gon dos ko dás hoz va ló jo gát, de a cím zet tek (csa lád, ál lam, tár sa da lom) ne ve sí té se nélkül.43. A ko-
ráb bi Al kot mány az Egyez mény több cik két érin ti az zal, hogy a „csa lá dok és az if jú ság hely ze té -
vel és vé del mé vel kap cso la tos ál la mi fel ada to kat” kü lön jog sza bály ok ra utal ja, így jog al ko tá si
kö te le zett sé get írt elô a tárgy kör rel kap cso la to san.

A gyer me kek leg fôbb ér de ké vel kap cso la tos kö te le zett ség re és azok be nem tar tá sá ra szin te va-
la mennyi ombudsmani vizs gá lat fel hív ja a fi gyel met, ezek rôl a je len tés kü lön bö zô cik ke i ben ta lál -
ha tó in for má ció.

A ha tá lyos ma gyar jog sza bály ok több he lyen nem ve szik fi gye lem be a gyer mek jo gi egyez mény
3. cik két, a gyer mek leg fôbb ér de két (pl. igaz ság szol gál ta tás ban az el zá rás sal össze füg gés ben, a
tes ti fe nyí tés al kal ma zá sa kor, bán tal ma zás ke ze lé se kor, gyer mek el he lye zés ese tén, stb.).

A gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás ról szó ló tör vény 2012-es meg sza va zá sa so rán több olyan
mó do sí tás ra is sor ke rült, ami ki fe je zet ten a gyer mek leg fôbb ér de ké nek el vét emel te be más jog-
sza bály ok ba (Pol gá ri Tör vény könyv, el já rá si tör vé nyek, vég re haj tá si sza bá lyok), stb., más kér dés,
hogy en nek meg fe le lô ér tel me zés és szak mai vi ta hi á nyá ban, ho gyan sze rez nek majd ér vényt.

6. cikk – A gye rek jo ga az élet hez, fej lô dés hez

A sze gény csa lá dok ba szü le tô gye re kek, kü lö nö sen a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek (lak hely,
egy szü lôs csa lá dok, ti zen éves anyák, ko ra szü lött, kis sú lyú cse cse môk, füg gô ség gel küz dô kör nye -
zet, tar tó san mun ka nél kü li szü lôk, stb.) ki emel ten ve szé lyez te tet tek, és en nek el le né re ép pen ôk
nem kap nak meg fe le lô, ma gas szín vo na lú se gít sé get, te kin tet tel ar ra, hogy la kó hely ük is több nyi -
re hát rá nyos hely ze tû, így az erô for rás ok szû kö sek vagy hi á nyoz nak. Ez sú lyo san ve szé lyez te ti a gye-
re kek jo gát a fej lô dés hez. Kü lö nö sen igaz ez a mély sze gény ség ben elô ci gány gye re kek re, aki ket
több szö rös meg kü lön böz te tés és hát rány sújt. 

Ma gya ror szá gon az egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá ju tás ver ti ká li san és ho ri zon tá li -
san is egyen lôt len, az el lá tás ré gió-spe ci fi kus, a hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek ben a gye re kek meg-
fe le lô fej lô dés hez va ló jo ga sé rül. Egy re több he lyen hi ány zik a gyer mek or vos és a vé dô nôi el lá tás
is sok prob lé má val küzd, kü lö nö sen a leg hát rá nyo sabb hely ze tû te le pü lé se ken. 

2009-ben a fo ko zott gon do zást igény lô 0-6 éves gyer me kek ará nya az észak-ma gyar or szá gi, az
észak-al föl di és a dél-du nán tú li (hát rá nyos hely ze tû) ré gi ók ban volt a legmagasabb.44 Míg a te rü -
le ti vé dô nôk ál tal gon do zott csa lá dok szá ma Észak-Alföldön és Észak-Ma gya ror szá gon a leg ma -
ga sabb, a be töl tet len te rü le ti vé dô nôi ál lá sok szá ma ép pen eb ben a két ré gi ó ban ki emel ke dô en
ma gas a töb bi ré gi ó hoz ké pest. A te rü le ti vé dô nôi je len té sek alap ján az or szá go san nyil ván tar tott,
gon do zott csa lá dok több mint 10%-a él a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben, ugyan ak kor a
te le pü lé sek fe lé ben gon dot je lent a vé dô nôi el lá tás meg szer ve zé se.
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42 CRC/C/HUN/CO/2
43 Al kot má nyos hát ra arc, 2011
44 Ferge Zsu zsa, Dar vas Ág nes (szerk.): Gye rek esé lyek Ma gya ror szá gon. A „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra-

té gia Ér té ke lô Bi zott sá gá nak 2009. évi je len té se. (MTA Bu da pest 2010.) 224-242.



Az új szü lött gyil kos sá gok és a gye rek el ha gyás meg elô zé sé re ve zet te be a kor mány zat 1996-ban
a kór há zak elé ki tett in ku bá to rok rend sze rét, ami azon ban sú lyo san sér ti a gye re kek jo ga it. Er rôl
rész le te sen a gyer mek bán tal ma zás nál (19. cikk) be szé lünk.    

12. cikk – A gyer mek vé le mé nyé nek tisz te let ben tar tá sa

A vé le mény tisz te le te a bí ró sá gi el já rá sok ban
A Bi zott ság 2006-ban ag go dal mát fe jez te ki az zal kap cso lat ban, hogy a gyermekelhelyezési el-

já rá sok ban va la mint a he lyet te sí tô vé de lem irán ti in téz ke dés ese tén nem ve szik kel lô kép pen fi gye-
lem be a gye rek vé le mé nyét.

A 14 éves nél fi a ta labb gye re ke ket csak ki vé te les ese tek ben hall gat ják meg bár mi lyen ügy ben ta-
nú ként, leg több ször szak ér tô vé le ményt kér a bí ró ság a vá lá si, gyermekelhelyezési ügyek ben. Bün-
te tô ügyek ben a gye rek ta nút több nyi re ugyan csak nem hall gat ják meg a bí ró ság elôtt, de több nyi-
re  több al ka lom mal a rend ôr sé gi vizs gá lat alatt. Az igaz ság ügyi szak ér tôk nem kap nak  Ma  gya r or -
szá gon sem mi fé le spe ci á lis fel ké szí tést, szak mai tá mo ga tást, szu per ví zi ót, nin cse nek szak mai szten -
derdek, pro to kol lok, így tel jes ség gel eset le ges, hogy ki lesz szak ér tô, mi lyen szak mai fel ké szült -
ség gel tud igaz ság ügyi szak ér tôi fel ada to kat el lát ni, és ké pes-e meg ítél ni a fel tett kér dé se ket. Ez
 kü lö nö sen a gyer mek bán tal ma zás és el ha nya go lás ese te i ben ve zet sú lyos ano má li ák hoz, éve kig
hú zó dó el já rá sok hoz, de igaz a gyermekelhelyezési, kap cso lat tar tá si kér dé sek re is. A mediáció igény-
be vé te le nem ter jedt el a jog sza bá lyi fel té te lek meg lé te el le né re sem, ez nagy ban aka dá lyoz za a csa-
lá di konf lik tu sok ke ze lé sét, a ké sôb bi kap cso lat tar tá si prob lé mák meg elô zé sét. 

Az ál do zat tá vált gye re kek meg hall ga tá sá ra lét re ho zott spe ci á lis szo bák ki ala kí tá sá ra van sza-
bályozás, de mû köd te té sé nek szak mai fel tét ele i rôl, ezek biz to sí tá sá ról nincs jo gi sza bá lyo zás és
szak mai pro to koll.  Ele nyé szô szám ban hasz nál ják a gyer mek meg hall ga tó szo bá kat a fi a ta lok meg-
hall ga tá sa kor, azt kü lön kell kér vé nyez ni, pe dig a bün te tô el já rás ról szó ló tör vény elô ír ja kö te le zô
hasz ná la tu kat. Csak rend ôr sé gi ki hall ga tás ra ren dez ték be a szo bá kat, a bí ró ság és az ügyész ség,
or vos, pszi cho ló gus nem itt hall gat ja meg a gye re ke ket. Nem biz to sí tott, hogy a lány gye re ke ket
min den eset ben nôk hall gas sák meg. A gye re ke ket meg hall ga tók szá má ra elô ze tes kép zés, szak mai
pro to koll nem ké szült, rej tett ka me rá val ve szik fel a val lo mást, nem kap a gye rek meg fe le lô tá jé -
koz ta tást, se gít sé get a tör té né sek meg ér té sé hez. A bí ró sá got nem kö te le zi sem jog sza bály, sem
szak mai, eti kai sza bály a fel vé te lek fel hasz ná lá sá ra. 

A gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás éve
A gye re kek meg hall ga tás hoz va ló jo gá nak szé le sebb kö rû ér vé nye sü lé se ér de ké ben po zi tív vál-

to zás ként ér té kel he tô, hogy az igaz ság ügyi mi nisz ter a 2012. évet a gyer mek ba rát igaz ság szol gál -
ta tás évé nek nyil vá ní tot ta, az Eu ró pai Bi zott ság 2011-es gyer mek jo gi ütemtervének45, az Eu ró pa
Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak Gyer mek ba rát Igaz ság szol gál ta tás ról szó ló iránymutatása46 ér tel-
mé ben.  2012-ben az alap ve tô jo gok biz to sa a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás té má ja kö ré szer-
vez te éves mun ká ját – kap cso lód va a Gyer mek jo gi Ombudsmanok Eu ró pai Há ló za tá hoz is.

Az igaz ság ügyi tár ca 2012-ben, ci vil szer ve ze tek (UNICEF, Nem zet kö zi Gyer mek men tô Szol-
gá lat), szak ér tôk és az ombudsman be vo ná sá val fel ál lí tot ta a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás sal
fog lal ko zó mun ka cso port ját. A mun ka ered mé nye kép pen mó do sí tot ták a Btk. egyes ré sze it, sú lyo-
sab ban szank ci o nál va a gyer me kek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mé nye ket.
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45 A bizottság közleménye az Európai Parlamentenk, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a
régiók bizottságának. Az EU gyer mek jo gi ütem ter ve
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0060:hu:NOT

46 Az Eu ró pa Ta nács irány mu ta tá sa a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás ról
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1705197&Site=CM



A mi nisz ter el ren del te, hogy 2014-ig min den me gye szék he lyen a bûn cse lek mé nyek ál do za tá vá
vált, il let ve a bün te tô el já rás ban ta nú ként részt ve vô gyer me kek nek kü lön ren de let ben sza bá lyo zott
pro to koll nak meg fe le lô gyer mek meg hall ga tó szo bá kat kell lé te sí te ni, ame lye ket min den 14. élet-
év ét be nem töl tött gyer mek ese té ben, te kin tet tel leg fôbb ér de ké re és le he tô ség sze rin ti kí mé lé sé -
re, al kal maz ni kell47. Je len leg 2248 ilyen he lyi sé get ala kí tot tak ki az or szág ban, azon ban ezek kö zül
csak ket tô fe lel meg az em lí tett kri té ri u mok nak. Az elem zé sek fel hív ják ar ra is a fi gyel met, hogy a
gyer mek ba rát ki hall ga tó szo bák mel lett olyan szak em be rek re is szük ség van, akik meg fe le lô szak-
tu dás sal ren del kez nek a gye re kek meg hall ga tá sa te kin te té ben, to váb bá nem ki zá ró lag a bûn cse -
lek mény ál do za tá vá vált, vagy az zal össze füg gés ben ta nú ként érin tett gyer me kek ese té ben kel le ne
al kal maz ni eze ket a szo bá kat és meg hall ga tá si mód sze re ket, ha nem az el kö ve tôk ki hall ga tá sa so -
rán is. Az al ter na tív je len tés meg írá sá nak idô pont já ban a köz igaz ga tá si egyez te tés sza ka szá ban tart
a vo nat ko zó el já rás jo gi jog sza bály ok mó do sí tá sa. 

Aján lá sok:
– Meg kell is mer tet ni a diszk ri mi ná ció ká ros ha tá sa it a szak mai és széleseb köz-
vé le ménnyel
– A diszk ri mi ná ci ót meg kell szün tet ni és mér ni az en nek ér de ké ben ho zott erô fe -
szí té sek ha tá sát
– Meg kell ha tá roz ni és egy sé ge sen al kal maz ni a „gye rek leg fôbb ér de ke” je len -
té sét a jog al kal ma zás és más te rü le te ken
– A  gye re kek fej lô dés hez va ló jo gá nak ér vé nye sí té se ér de ké ben a meg elô zô és
esély ki egyen lí tô szak po li ti kák és gya kor lat erô sí té sé re van szük ség, a „Le gyen jobb
a gyer me kek nek” prog ram vég re haj tá sá val, kü lö nös te kin tet tel a 0-6 éves kor osz -
tály ra.
– A gye re kek vé le mény nyil vá ní tá si jo gá ról, meg hall ga tá sá ról és vé le mé nyük fi gye-
lem be vé te lé rôl fi gye lem fel hí vó kam pányt kell foly tat ni, a szak em be rek kép zé se,
szü lôk tá jé koz ta tá sa so rán fo ko zott fi gye lem mel is mer tet ni az igaz ság szol gál ta tás
min den szint jén, 

4. klaszter Pol gá ri- és sza bad ság jog ok

13. cikk – Jog a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ra

A Bi zott ság vé le mény nyil vá ní tás ra vo nat ko zó aján lá sa sze rint hang súlyt kell fek tet ni a gyer me -
kek azon jo gá ra, hogy ki fejt hes sék vé le mé nyü ket min den ôket  érin tô kér dés ben. A Gyer mek vé -
del mi tör vény értelmében49 a gyer me ki jo gok vé del me min den olyan sze mély kö te les sé ge, aki a
gyer me kek ne ve lé sé vel, ok ta tá sá val, el lá tá sá val, ügye i nek in té zé sé vel fog lal ko zik. En nek ré sze ként
a gyer mek jo gi kép vi se lô fel ada ta a gyer mek vé del mi gondoskodásban részesülô gyer mek jo ga i nak
vé del me, a gyer mek se gí té se jo gai gya kor lá sá ban és ér vé nye sí té sé ben.  2004-tôl a kor mány zat tól
füg get len irá nyí tá sú Be teg jo gi, Ellátottjogi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány fog lal koz tat ta, irá nyí -
tot ta, szer vez te, el len ôriz te a gyer mek jo gi kép vi se lôi in téz ményt, és lát ta el a gyer mek vé del mi gon-
dos ko dás ban és a szo ci á lis szol gál ta tás ban ré sze sü lô gyer me kek és fel nôt tek jo ga i nak ér vé nye sí té sét.
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47 32/2011. (XI. 18.) KIM ren de let a rend ôr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nál lé te sí ten dô gyer mek meg hall ga tó szo bák ki ala kí tá -
sá ról 

48 Ál do zat ba rát bün te tô tör vény könyv ké szül In: http://gyerekjog.kormany.hu/aldozatbarat-bunteto-torvenykonyv-keszul

49 1997. évi XXXI. tör vény a gyer me kek vé del mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról 11/A. §



Az in téz mény együtt mû kö dött a gyer mek vé del mi szak szol gá lat ok kal, a gye re kek tel jes kö rû kép-
vi se le tét, vé del mét, prob lé má ik meg ol dá sát szor gal maz ta, és or szá gos jog vé dôi há ló za tot va la mint
in gye ne sen hív ha tó zöld szá mot épí tett ki a gyer me kek el lá tá sa ér de ké ben. A szol gál ta tás ered mé-
nyes sé gé rôl nin cse nek fel mé ré sek és elem zé sek, kez de tek tôl ke vés szak em ber állt ren del ke zés re, és
hi á nyoz tak a meg fe le lô kép zé si, mû kö dé si sza bá lyok, mo ni to ro zás, ér té ke lés. 

A kor mány vál tást kö ve tô en 2010-ben a Köz ala pít ványt meg szün tet ték, a gyer mek jo gi kép vi se -
lôk meg bí za tá sát fe lül vizs gál ták, fi ze tett óra szá ma i kat le csök ken tet ték. Lét szá muk is fe lé re csök-
kent, irá nyí tá suk és mun kál ta tá suk pe dig 2011-tôl át ke rült a Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Hi va tal hoz. 2012 szep tem be ré tôl az Or szá gos Be teg jo gi, Ellátottjogi, Gyer mek jo gi és Do ku men -
tá ci ós Köz pont lát ja el eze ket a fel ada to kat. A gyer mek jo gi kép vi se lôk már nem nyi lat koz hat nak
sze mé lye sen a saj tó kép vi se lô i nek, ezt az il le té kes mi nisz té ri um saj tó re fe ren se te he ti meg. 

A szak el lá tás ban élô gye re kek pa nasz té te li le he tô sé gei na gyon kor lá to zot tak, a gyám ügyi ta ná-
cs adók nem tud nak, és sok szor nem is akar nak sa ját kol le gá ik kal szem ben a gye re kek párt já ra áll -
ni, az ese te ket meg fe le lô en ki vizs gál ni.  A gyer mek vé del mi tör vény mó do sí tá sa sze rint a gyám ügyi
ta nács adók fel ada ta it a gyer mek vé del mi gyá mok ve szik át.

A gyer mek ott hon ok ban el vi leg kö te le zô ki füg gesz te ni a gyer mek jo gi kép vi se lôk el ér he tô sé ge it
és fo ga dó órá it. A ta pasz ta la tok sze rint a gyer me kek szí ve sen for dul nak a kép vi se lôk höz, ami kor
más tól nem kap nak se gít sé get. Az AJB 797/2011 szá mú ombudsmani vizs gá lat so rán meg lá to ga -
tott több cé lú in téz mé nyek kü lön le ges el lá tást nyúj tó egy sé ge i nek egy ré szé ben  a gyer mek jo gi kép-
vi se lô nem tett sze mé lyes lá to ga tást évek óta, il let ve te le fo non volt csak el ér he tô. A
Gyer  mek vé del mi tör vény 11/A § (1) be kez dé se sze rint: „a gyer mek jo gi kép vi se lô ki emelt fi gyel met
for dít a kü lön le ges vagy spe ci á lis el lá tást igény lô gyer mek vé del mé re”. A vizs gált több cé lú in téz -
mé nyek kö zött azon ban volt olyan is, ahol he ten te, két he ten te, rend sze re sen tar tott fo ga dó órát a
gyer mek jo gi kép vi se lô. A Gyer mek vé del mi tör vény nem kö te le zi a gyer mek jo gi kép vi se lôt a gye-
re kek gon do zá si he lyén tör té nô fel ke re sé sé re. A kép vi se lôk szá ma ke vés, na gyon sok gyer mek ügyé-
vel kell fog lal koz ni uk, hely ze tük ki szá mít ha tat lan, je len leg ön kén te se ket ke res nek a be töl tet len
ál lás he lyek re több ré gi ó ban.

A szak szol gá lat ok gyá mi ta nács adó inak kö te les sé ge (töb bek kö zött) a gye re kek, gyá mok rend-
sze res lá to ga tá sa, a gon do zot tak ná luk is te het nek ilyen kor pa naszt.

A gyer mek ott hon ok ban emel lett ér dek kép vi se le ti fó rum és gyer mek ön kor mány zat mû kö dik,
vál to zó ha té kony ság gal. 

14. cikk – A gon do lat-, lel ki is me re ti és  val lás sza bad ság 

Ag gá lyos, hogy az új köz ne ve lé si törvény50 kö te le zô vé te szi a hit tan vagy er kölcs tan vá lasz tá sát
a ta nu lók ré szé re. Ez sér ti a val lás és lel ki is me re ti sza bad sá got, te kint ve, hogy nyil ván va ló vá vá lik,
hogy ki mi lyen val lá sú, il let ve, hogy nem kí ván val lás ok ta tás ba ré sze sül ni. Ugyan csak ki re kesz tô
gya kor lat, hogy a nö vek vô szá mú egy há zi is ko lá ban – ott is, ahol nincs más vá laszt ha tó is ko la – a
dol go zók tól is meg kö ve te lik (ki mond va, vagy ki mon dat la nul) az adott egy ház hoz tar to zást és a
val lás gya kor lá sát. Ezek az is ko lák több nyi re sú lyo san diszk ri mi na tív po li ti kát foly tat nak, vá lo gat -
nak a gye re kek kö zött. Ugyan ak kor az egy há zi stá tu szuk tól meg fosz tott közösségek51 el es nek a ki-
emelt egy há zak nak já ró tá mo ga tás tól, így az oda já ró hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gye re kek
esé lyei je len tô sen rom la nak. 
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50 2011. évi CXC. tör vény A nem ze ti köz ne ve lés rôl, 35. § (1)
51 Pl. a budd his ta Ambedkar is ko la és Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Test vér kö zös ség



15. cikk – A gyer mek sza bad egye sü lé si és bé kés gyü le ke zé si jo ga

2011-ben vál to zott az egye sü lé si jog sza bá lyo zá sa. Az új szabályozás52 ér tel mé ben 14 év alat ti
gye re kek nem tölt het nek be sa ját egye sü lé si jo guk gya kor lá sa ként lét re ho zott egye sü le tük ben (gyer-
mek szer ve zet ben) sem ve ze tô tes tü le ti tag sá gi tiszt sé get. A sza bá lyo zás a gyer me ki jo go kat sér tô
mó don kor lá toz za a gye re kek egye sü lé si jo gá nak gya kor lá sát, s ez zel a de mok ra ti kus ön kor mány -
za ti ság el vé nek gya kor la ti meg va ló su lá sát a gyer mek szer ve ze tek ese té ben. Nagy va ló szí nû ség gel
az áll en nek a mó do sí tás nak a hát te ré ben, hogy mind a Pol gá ri Tör vény könyv ben, mind az egye-
sü lé si jog ról, ci vil szer ve ze tek rôl szó ló 2011. évi CLXXV. tör vény ben az egye sü le tek fo gal má nak
meg ha tá ro zá sá ból ki ke rült az egye sü le ti ön kor mány za ti ság „de mok ra ti kus” jel le gé re uta ló elem. 

17. cikk – A gyer mek jo ga a meg fe le lô tá jé koz ta tás hoz

A bi zott sá gi aján lás sze rint a mé dia tar tal mak sza bá lyo zá sát a kis ko rú ak vé del mé re te kin tet tel
kell ki ala kí ta ni. Egy 2008-as ku ta tás sze rint a gye re kek kö ré ben még min dig a te le ví zió az ural ko -
dó mé di um, me lyet az internetezés kö vet. 

Az új Médiatörvény53 ki mond ja, hogy a mé dia tar ta lom nem ká ro sít hat ja a kis ko rú ak szel le mi,
lel ki, er köl csi és fi zi kai fej lô dé sét, azon mé dia tar tal mak, ame lyek ve szé lyez te tik a gye re kek fej lô -
dé sét csak olyan mó don te he tôk el ér he tô vé, amely biz to sít ja, hogy a kis ko rú ak át la gos kö rül mé -
nyek kö zött nem fér het nek hoz zá juk. A vé de lem mel lett ugyan ak kor na gyon fon tos len ne
biz to sí ta ni a gyer e kek szá má ra azt, hogy tény leg hoz zá is jut has sa nak az élet ko ruk nak meg fe le lô
in for má ci ók hoz. A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság  (NMHH) 2008-ban a ka rá cso nyi ün-
ne pe ket kö ve tô en öt-he tes kam pánnyal hív ta fel a fi gyel met a szü lôk fe le lôs sé gé re. A pro jekt ke-
re té ben a ha zai te le ví zi ók ban és online fe lü le te ken drá mai spotok köz zé té te lé vel igye kez tek a
köz vé le ményt fel ráz ni. Ar ról nincs adat, hogy mi lyen ered ménnyel zá rult a több mint egy hó na -
pos so ro zat

A ká ros ha tá sok ki szû ré sé nek biz to sí té ka ként mó do sí tot ták a klasszi fi ká ci ós rend szert, a gye re -
kek és a kis ko rú ak vé del mét szol gá ló ka te gó ri ák ke rül tek meg ha tá ro zás ra, új elem ként be ve zet ve
a „hat éven alu li ak szá má ra nem aján lott” ka te gó ri át. Egy év vel a tör vény ha tály ba lé pés ét kö ve -
tô en az NMHH vizs gá la tot készített54, amely bôl ki de rült, hogy bár a TV csa tor nák mû so ra i kat az
új rend szer nek meg fe le lô en mi nô sí tet ték, de a gye rek ba rát pik to gra mot – mi vel nem volt kö te le -
zô a hasz ná la ta – nem al kal maz ták. 

Az ombudsman 2008-ban át fo gó vizs gá la tá ban fog lal ko zott a mé dia fe le lôs sé gé vel a gyer me ki
jo gok vo nat ko zá sá ban. OBH 2057/2008 szá mú je len té sé ben fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy nem
elég „nem ká ros” tar tal ma kat köz ve tí te ni a gye re kek nek szó ló mû sor sáv ban, ha nem fej lô dé sü ket,
tá jé ko zott sá gu kat nö ve lô mû so ro kat kell szol gál tat ni.

Az NMHH lé pett elô ször az internet biz ton sá go sab bá té te le ér de ké ben, még pe dig az Internet
Hotline szol gál ta tás mû köd te té sé vel. A hon lap se gít sé gé vel le he tô ség nyí lik ar ra, hogy a vi lág há -
lón ta lál ha tó jog el le nes, il let ve a kis ko rú ak szá má ra ká ros tar tal ma kat bár ki be je lent se. Ci vil szer-
ve ze tek ((Ma gyar or szá gi Tar ta lom szol gál ta tók Egye sü le te, Egy szer volt – a Ma gyar Gyer  mek  kul -
tú rá ért Köz hasz nú Ala pít vány, Internetszolgáltatók Ta ná csa) mû köd te tik az ún. Biz ton sá gos Gyer-
mek ol da lak és Online Tar ta lom mi nô sí tô rend szert, amely jel zi, hogy az interneten mely ol da la -
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52 1959. évi IV. tör vény a Pol gá ri Tör vény könyv rôl, 62. § (5 be kez -
dés)http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.TV - lbj1param

53 2010. évi CLXXXV. tör vény a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról 
54 http://nmhh.hu/
http://csaladi.hirnok.hu/cikkek/18-egyeb-cikkek-erdekessegek/371-gyermekbarat-jelzes-a-televizioban



kon bön gész het nek biz ton sá go san a gye re kek. Ez utób bi hoz ugyan csak egy sa já tos pik to gram tár-
sul, amely ga ran tál ja a gye re kek nek, szü lôk nek va la mint pe da gó gu sok nak, hogy a kis ko rú bön gé -
szés köz ben nem ta lál ko zik a hon la pon fel nôt tek nek szó ló tar ta lom mal.

A Kék Vo nal Gyer mek krí zis Ala pít vány és a Nem zet kö zi Gyer mek men tô Szol gá lat Eu ró pai
Uni ós társ fi nan szí ro zás ban safer internet55 prog ra mot mû köd tet. A Nem zet kö zi Gyer mek men tô
Szol gá lat, mint az Eu ró pai Unió Safer Internet prog ram já nak ma gyar or szá gi ko or di ná to ra mun-
ká já ba be von ta az ombudsmant is.

A tes ti fe nyí tés ti lal ma és al kal ma zá sa (37(a), 28(2)  

A Bi zott ság az utol só ér té ke lé sé ben üd vö zöl te a csa lá don be lü li tes ti fe nyí tés al kal ma zá sá nak
jog sza bály ban le fek te tett tel jes ti lal mát, ugyan ak kor ag go dal mát fe jez te ki a tes ti fe nyí tés is ko lai al-
kal ma zá sát il le tô en, és ki fe je zet ten en nek meg is mer te té sé re kam pá nyok szer ve zé sét ja va sol ta.

An nak el le né re, hogy jog sza bály sze rint ti los a tes ti fe nyí tés bár mely for má já nak al kal ma zá sa,
a jog sza bály 2005. évi ha tály ba lé pé se óta nem tör tént ér de mi elô re lé pés a jog sza bály meg is mer -
te té se és al kal ma zá sa ér de ké ben. Sem a szü lôk, sem a gye re kek, sem a szak em be rek nem tud nak
ró la, nem ke rült sor kam pány ra, is me ret ter jesz tés re, és al ter na tív tech ni kák meg ta ní tá sá ra sem. A
csa lá don be lü li tes ti fe nyí tést a bí rók egy ré sze nem te kin ti til tott nak, mi vel az nem a Bün te tô  Tör -
vény könyv ben, ha nem a gyer mek vé de le mi tör vény ben ke rült sza bá lyo zás ra.

Az új Bün te tô  Tör vény könyv be a kis ko rú ve szé lyez te té sé hez be ke rült az ér zel mi bán tal ma zás
fo gal ma, de en nek ér tel me zé se még nem ké szült el. 

A ha tá lyos köz ok ta tá si tör vény
Az is ko lai fe gyel me zés nek a ha tá lyos köz ok ta tá si tör vény sze rint há rom szint je van. A pe da gó -

gi ai esz kö zök, a fe gyel me zô in téz ke dé sek és a fe gyel mi bün te té sek. Ar ra is le he tô sé ge van az in téz-
mé nyek nek, hogy ezek mel lett al ter na tív ma ga tar tás-be fo lyá so ló el já rá so kat, esz kö zö ket
al kal maz za nak. A pe da gó gi ai esz kö zök rôl és fe gyel me zô in téz ke dé sek rôl alap ve tô en az in téz mény
dönt, a tör vény sze rint a gye rek és a ta nu ló nem vet he tô alá tes ti fe nyí tés nek, kín zás nak, ke gyet -
len, em ber te len meg alá zó bün te tés nek vagy bá nás mód nak. E tör vé nyi meg szo rí tás ból az kö vet -
ke zik, hogy fe gyel me zô in téz ke dés ként sem al kal maz ha tó tes ti fe nyí tés és a meg alá zó bün te tés is
ti los. 

Az is ko lai fe gyel me zés ren del ke zé sei lát szó lag össz hang ban van nak az egyez ménnyel, és nem
sér tik a ta nu ló mél tó sá gát, ala po sab ban meg vizs gál va azon ban ki de rül, hogy a fe gyel mi el já rá sok
ré sze ként al kal ma zott meg hall ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás hi ány zik, nem tisz tá zott a szü lôk rész-
vé te le az el já rás ban. 

Egy, az is ko lai erô szak té má já ban vég zett vizs gá lat sze rint az is ko lai fe gyel me zés so rán a ta ná -
rok a di á kok kö zel 25%-át bán tal maz zák va la mi lyen formában.56 Ugyan ezen vizs gá lat ki mu tat ta,
hogy a meg kér de zett is ko lák több sé gé nek a ta nu lók „szo ká sos” vi sel ke dé se (egy más kö zöt ti kom-
mu ni ká ció, konf lik tu sok ke ze lé se) és a ta ná rok ki égé se okoz zák a leg na gyobb prob lé mát. Egy má -
sik, az is ko lai ag resszió je len sé gét vizs gá ló ku ta tás sze rint az is ko lák bel sô vi lá gá ban ész lel he tô
je len sé gek (pl. az is ko lai lég kör ol dott sá ga, pe da gó gu si esz köz tár, is ko lák tí pu sa) össze függ nek
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egyes ag resszív vi sel ke dé si meg nyil vá nu lá sok kal (mi nél ha la dóbb szel le mû az is ko la, an nál ke ve -
sebb az ag resszív meg nyil vá nu lá sok száma)57.

Az új köz ne ve lé si tör vény
2012. szep tem be ré tôl ha tá lyos az új köz ne ve lé si tör vény, amely nek ér tel mé ben az is ko lák ban

is ko la ôrök – ko ráb bi rend ôrök – se gí tik a fe gyel met. Az is ko la ôrök bi zo nyos ese tek ben tes ti erôt is
al kal maz hat nak, ami ki fe je zet ten el len té tes a Bi zott ság aján lá sá val és a ha tá lyos ma gyar jog sza -
bály ok kal. Az új tör vény ha tály ba lé pé se után a ta nu ló val szem be ni fe gyel mi el já rás sza bá lyai is
vál toz nak, ugyan is a ta nu ló el tilt ha tó lesz az adott is ko lá ban a tan év foly ta tá sá tól és fe gyel mi bün-
te tés ként ki is zár hat ják az iskolából58. A tör vény a kö rül te kin tô, meg fon tolt lé pé sek he lyett „azon-
na li vég re haj tást” is le he tô vé tesz ab ban az eset ben, „..Ha a vég re haj tás el ma ra dá sa a töb bi ta nu ló
jo ga it sú lyo san sér te né vagy más el há rít ha tat lan kár ral, ve széllyel járna”59. 

A köz ne ve lé si tör vény is ko la ôrök re vo nat ko zó ren del ke zé sei mi att az ombudsman az Al kot -
mány bí ró ság hoz for dult 2012 ok tó be ré ben, je lez ve, hogy ag gá lyos az is ko lák ban ko ráb bi rend -
ôrök al kal ma zá sa a fe gye lem sér té sek ke ze lé sé re, amely nek ke re té ben fi zi kai kény szert is
al kal maz hat nak meg ha tá ro zott ese tek ben (AJB 6980/2012).

Az ok ta tá si jo gok biz to sa éves be szá mo ló i ban 2003 óta fog lal ko zik az is ko lai erô szak kér dé sé -
vel. Több he lyen említi60, hogy is ko lai erô szak ese tén a pe da gó gu sok esz köz te le nek, nem me rik be-
is mer ni, hogy ku dar cot val la nak, ezért nem kér nek se gít sé get, ha el akad nak a di á kok kal va ló
mun ká ban. Né hány nagy mé dia fi gyel met ka pott ügy ben szü lôk bán tal maz ták a ta ná ro kat a gye-
re kü ket ért va lós vagy vélt sé re lem mi att. Ezek ben az ese tek ben a szü lôt, mint köz fel ada tot el lá tó
sze méllyel szem ben erô sza kot el kö ve tôt íté lik el, nincs ér de mi ki vizs gá lás, elem zés és al ter na tív
ke ze lés, ami se gí te ne min den sze rep lô nek az együtt mû kö dés ben, és meg elôz het né a to váb bi ese-
te ket.

Egy 2010-es konferencián61 az is ko lai ag resszió ke ze lé sé re a jel zô tech ni kák is ko lai há zi ren -
dek be va ló be épí té sét ja va sol ta a Jog is me ret Ala pít vány. Vé le mé nyük sze rint a gyer mek ko rú ak ál -
tal el kö ve tett bûn cse lek mé nye ket és az is ko lai ag resszi ót nem meg fe le lô jog kö vet kez mé nyek
kö ve tik, a jog sé rel mi jel zô rend szer nem mû kö dik megfelelôen62.

Az ok ta tá si jo gok biz to sa a 2010. évi be szá mo ló já ban fog lal ko zott az is ko lai erô szak ügyé vel. A
be szá mo ló ban, mint ír ja, az is ko lai in téz mé nyek ve ze tô i nek na gyobb ré sze az is ko lá ban al kal ma -
zott tes ti fe nyí tést elítélte63. Az is ko lák ban azon ban nem rit ka a ta ná rok ál tal al kal ma zott tes ti fe-
nyí tés. Az aláb bi idé zet szin tén az ok ta tá si jo gok biz to sá nak fent hi vat ko zott be szá mo ló já ból va ló:
„Egy szü lô pa nasszal for dult hi va ta lunk hoz, mert ál lí tá sa sze rint gyer me két az in téz mény egyik
pe da gó gu sa oly mó don bán tal maz ta, hogy a ta nu ló 8 na pon be lül gyógy uló sé rü lé se ket szen ve dett.
Nyi lat ko za tá ban az in téz mény ve ze tô tá jé koz ta tott ar ról, hogy ô a tör tén tek rôl a be pa na szolt ta nár-
tól ér te sült, aki el mond ta, hogy a ta nu ló a mel lék he lyi ség aj ta ját tel jes ere jé bôl, ököl lel ütöt te.
Ugyan ezen a na pon a pa na szos fia is je lez te az igaz ga tó nak, hogy a ta nár úr ezért ôt nya kon vág -
ta. A jel zé sek alap ján az in téz mény ve ze tô tá jé ko zó dott az ügy ben, és mi vel a ta nu ló nem tu dott ma-
gya rá za tot ad ni tet té re, fe gyel mi bün te tés ben ré sze sí tet te.” Az ok ta tá si in téz mény be li
bán tal ma zás ról, a tes ti fe nyí tés rôl nem áll ren del ke zé sünk re sta tisz ti ka.
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57 Földes-Lannert: 2010 (Föl des Pet ra –Lannert Ju dit: Erô szak az is ko lá ban Rom ló köz ér zet: ok vagy kö vet kez mény? Esély
2010/3

58 2011. évi CXC. tör vény 58. § (5) be kez dé se
59 2011. évi CXC. tör vény 68. § (13) be kez dé se
60 Is ko lai ag resszió jelentés,az ok ta tá si biz tos 2009, 2010-es be szá mo lói
61 Há zi rend mó do sí tás sal az is ko lai ag resszió el len, Paks, 2010.
62 Té ve dés, hogy fo ko zó dik az erô szak? Eduline. 2010.12.23.In: http://eduline.hu/kozoktatas/2010/12/23/ 
20101222_iskolai_eroszak_hazirend
63 OBJ 2010-es be szá mo ló



39. cikk – A gyer mek ko rú ál do za tok re ha bi li tá ci ó ja

„A Bi zott ság ja va sol ja to váb bá, hogy a ré szes ál lam biz to sít son meg fe le lô jó vá té telt, va la mint
re ha bi li tá ci ós és fel épü lést elô se gí tô prog ra mo kat az ilyen erô szak ál do za ta i nak.”

A gye re kek el ha nya go lá sá val, ki zsák má nyo lá sá val, kín zá sá val és re ha bi li tá ci ó já val az Egyez-
mény más pont ja i hoz írott kom men tá rok fog lal koz nak. Az azon ban össze fog la ló an el mond ha tó,
hogy a gyer mek ko rú ál do za tok el lá tá sát vég zô rend szer nem nyújt sem mi lyen ér de mi se gít sé get,
a tra u mák fel dol go zá sa nem tör té nik meg fe le lô en, hi ány zik a fel is me rés hez, ke ze lés hez szük sé ges
szem lé let, szak tu dás, a szak em be rek és az el lá tó rend szer. Az ál do zat se gí tés el sô sor ban a fel nôt tek
anya gi kár pót lá sát je len ti Ma gya ror szá gon, a gye rek ál do za tok ra nem esik fi gye lem, ez a kér dés
szin te so ha nem ke rül szó ba.

Az ombudsman fel hív ta a jog al ko tó fi gyel mét az igaz ság ügyi szol gá la tok ál do zat se gí tôi szol gál -
ta tá sa i hoz va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra, il let ve hogy ké szít se elô a gyer mek ko rú ál do za tok se gí té -
sé re szol gá ló jog sza bá lyi ren del ke zé se ket (AJB 2617/2012).

A te rü le ti ál do zat se gí tô szol gá la tok a gyer mek vé del mi jel zô rend szer tag jai, aki ket ezen fel ada -
tuk ha té kony el lá tá sá ban 2011 óta mód szer ta ni ál lás fog la lás is se gí ti, még is vi szony lag ke vés a lá-
tó kör ük be ke rült gyer me kek szá ma, ami nek töb bek kö zött oka le het, hogy to vább ra is ke ve sen
is me rik a szol gá la tok te vé keny sé gét. A költ ség ve té si prob lé mák mi att a szol gá la tok je len tôs ré szé -
nél egy-két ál do zat se gí tô re fe rens lát ja el a me gye egész te rü le té rôl ér ke zô ügye ket, és ezek a re fe -
ren sek jo gász vég zett ség gel rendelkeznek64. Nagy szük ség len ne pszi cho ló gu sok ra is, azon ban ilyen
vég zett ség gel ren del ke zô szak em be rek csak a fô vá ros ban va la mint az észak-ma gyar or szá gi ré gi ó -
ban (TÁMOP 5.6.2. ki emelt pro jekt) ér he tôk el.

Az ál do zat se gí tô rend szer ben arány lag sok ci vil mû kö dik, te vé keny sé gük nem sza bá lyo zott.
For má lis fel ügye le tet gya ko rol fe let tük az ügyész ség, de más el len ôr zô, fel ügye lô, tá mo ga tó szer-
ve zet nem mû kö dik.

Ja vas lat 
• Az is ko lai konf lik tu sok ke ze lé sé hez meg kell ta ní ta ni a szak em be rek és gye re kek
szá má ra is az erô szak men tes kom mu ni ká ció és más  al ter na tív tech ni kák al kal -
ma zá sát
• Az ál do zat tá vá lás meg elô zé sét és az ál do za tok se gí té sét komp lex, szak ma kö -
zi prog ra mok ke re té ben kell kezelni,eredményességét ér té kel ni
• Jog sé rel mi jel zô rend szer be ve ze té se
– A gye re ke ket be kell von ni  a döntéselôkészítésbe, dön tés ho za tal ba és az eh hez
szük sé ges is me re te ket, kész sé ge ket meg kell ta ní ta ni ne kik, 
– A tö meg tá jé koz ta tást fo ko zot tan hasz nál ni kell a fen ti kér dé sek meg is mer te té se,
meg ér té se ér de ké ben
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5. klaszter Csa lá di kör nye zet és he lyet te sí tô gon dos ko dás

5. cikk – Szü lôi irány mu ta tás és a gyer mek ki bon ta ko zó ké pes sé gei

A szü lô vé vá lás, szü lô ség tá mo ga tá sa kép zé sek kel, szol gál ta tá sok kal egy ál ta lán nem ter jedt el,
adott nak te kin ti a köz vé le mény is, hogy a szü lôi fel ada to kat min den ki nek tud nia kell el lát ni. Ez an -
nak el le né re így van, hogy év ti ze de kig ki emel ke dô en nép sze rû mé dia prog ra mok, szak em be rek és
ki ad vány ok je len tek meg, és el vi leg a vé dô nôi el lá tás ke re té ben is se gít sé get kell nyúj ta ni a szü lôi
kész sé gek, gon do zás, ne ve lés tá mo ga tá sá ra. A gyer mek jó lé ti szol gá la tok, az uni ver zá lis he lyi se gí -
tô szol gál ta tás el vi leg ugyan csak meg elô zô se gít sé get kel le ne, hogy nyújt son, de sú lyos erô for rás -
hi á nyok kal küzd, így nincs mód az ér de mi meg elô zés re. Ezen a te rü le ten alig ta lál ha tó ci vil
ak ti vi tás, és tá mo ga tást is ne héz el ér ni. 

Je len tôs prob lé mát okoz, hogy a Ma gya ror szá gon nép sze rû és ál ta lá no san tá mo ga tott 3 éves fi-
ze tett gyer mek gon do zá si se gély el ta kar ja azt a tényt, hogy sok szü lô nem tud a gye rek fej lô dé si
szük ség le te i nek meg fe le lô gon do zást, ne ve lést biz to sí ta ni, de szin te tel jes ség gel hi á nyoz nak azok
a le he tô sé gek és szol gál ta tá sok, ame lyek a szü lôk ko ra gyer mek ko ri ne ve lé sét tá mo gat nák, így a
ba ba-ma ma klu bok, ját szó cso por tok, szü lô cso por tok. E hi ány pót lá sá ra is jött lét re a Biz tos Kez-
det prog ram ma gyar or szá gi adap tá ci ó ja, amely el sô sor ban a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû kis-
tér sé gek ben ke rült ki pró bá lás ra az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok ban meg sza bott fel té te lek sze rint, de
na gyon kor lá to zot tan éri el az érin tett csa lá do kat, még ke vés bé a nem hát rá nyos hely ze tû nek te-
kin tet te ket. 

Az ombudsman 2010-ben a gye re kek nap köz be ni el lá tá sá ról foly ta tott vizs gá la tá ban meg ál la -
pí tot ta, hogy a je len le gi in téz mény rend szer nem biz to sít egyen lô (és egyen lô szín vo na lú) hoz zá fé -
rést. Az or szág 3145 te le pü lé sé bôl 230 he lyen van böl csô de. Az óvo dai fé rô hely-ki hasz nált ság is
ma xi má lis. 

A nap köz be ni el lá tá sok

A 0-3 éves ko rú gye re kek 9%-a jár a szo ci á lis ága zat hoz tar to zó böl csô dé be. A rá szo ru ló gye-
re kek nagy ré sze nem kap eb ben az élet kor ban sem mi fé le el lá tást, mi vel az anyák több nyi re ott-
hon van nak, és a leg több te le pü lé sen nincs ilyen el lá tá si for ma. A csa lá di nap kö zik rend sze re
ha gyo má nyok hí ján és sza bá lyo zá si ne héz sé gek mi att is ne he zen épül ki, nem er re a kor osz tály ra
fó ku szál, és az ott dol go zók kép zett sé ge na gyon ala csony, több sé gük ben nem fel ké szül tek a hát-
rá nyos hely ze tû gye re kek fo ga dá sá ra, a szü lôk be vo ná sá ra. 

„A 2012. szep tem ber 1-jén ha tály ba lé pô köz ne ve lé si tör vény nap kö zi ott ho nos fog lal ko zás
szer ve zé sé re vo nat ko zó ren del ke zést nem tar tal maz, és csak a 2013. szep tem ber 1-jé tôl ha tá lyos
27. § (2) be kez dés alap ján lesz kö te le zô az ál ta lá nos is ko lá ban a ne ve lés-ok ta tást úgy szer vez ni,
hogy a fog lal ko zá sok leg alább ti zen hat órá ig tart sa nak. Eb bôl kö vet ke zô en 2012 szep tem be re és
2013 szep tem be re kö zött a tan órá kat kö ve tô, dél utá ni fog la ko zá sok szer ve zé sé re az is ko lá kat jog-
sza bály nem kö te le zi, a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa a gyer mek jó lé ti alap el lá tá si feladat.” (AJB-
1140/2012)

Az óvo da

Ma gya ror szá gon ed dig az is ko la meg kez dé se elôtt egy évet volt kö te le zô óvo dá ba jár nia a gye-
re kek nek, az új köz ne ve lé si tör vény sze rint 2013. ja nu ár 1-tôl min den há rom éves kort be töl tött
gye rek nek kö te le zô na pi négy órát az óvo dá ban töl te nie. Lásd er rôl rész le te sen a 47.oldalon.
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Is ko lán kí vü li prog ra mok

Sú lyos el lá tá si prob lé mát je lent, hogy na gyon szûk kö rû az is ko lán kí vü li, is ko la utá ni, szü ni -
dei prog ra mok el ér he tô sé ge, a rá szo ru ló gye re kek nagy ré sze szá má ra sem mi fé le prog ram nem áll
ren del ke zés re, il let ve a szü lôk nem tud ják eze ket meg fi zet ni vagy ki zár ják a gye re ke ket eb bôl (pl.
Gyöngyöspatán az uszo dai programból65).

9. cikk – A szü lôk tôl va ló el vá lasz tás

A Bi zott ság ajánl ja a csa lá dok meg elô zô tá mo ga tá sát a gye re kek ki eme lé sé nek el ke rü lé se ér de -
ké ben, de nem tör tént vál to zás a leg utób bi je len tés óta, sôt rom lot tak a fel té te lek. 

A szü lôk kö zös fe le lôs sé gét a gyer mek ne ve lé sé ért, fej lô dé sé nek biz to sí tá sát, csa lá di kör nye zet -
ben va ló ne vel ke dé sét, és ki zá ró lag anya gi okok mi att tör té nô ve szé lyez te tett ség mi at ti el vá lasz tá -
sá nak ti lal mát a tör vény rög zí ti, de en nek fel tét elei egy re ke vés bé biz to sí tot tak. A gya kor lat ban
vál to zat la nul eset le ges a gye re kek ve szé lyez te tet té nyil vá ní tá sa, vé de lem be vé te le, csa lád ból va ló
ki eme lé se, nin cse nek szak mai stan dar dok, pro to kol lok, a do ku men tá ció és a meg tett in téz ke dé sek
ér té ke lé se, elem zé se és a szak em be rek, szol gál ta tók szá mon ké ré se hi ány zik. 

2011-ben 10455-re emel ke dett azok nak a kis ko rú ak nak a szá ma, aki ket kör nye ze ti okok mi att
vet tek vé de lem be (2010-ben 6548 ilyen kis ko rút tar tot tak nyilván).66 A haj lék ta lan sze mé lyek jo-
ga i nak kép vi se le té vel fog lal ko zó ér dek vé del mi szer ve ze tek jel zé sei tük rö zik ezt a ten den ci át. Ta-
pasz ta la ta ik sze rint egy re több haj lék ta lan ság gal küz dô csa lád ból ke rül nek ki eme lés re a gye re kek.
A meg nôtt mun ka nél kü li ség, a szo ci á lis bér la ká sok hi á nya, a csa lá dok át me ne ti ott ho ná nak te lí -
tett sé ge és a lét fenn tar tá si gon dok kal küz dô szü lôk fé lel me a ha tó sá gi el já rás tól mind meg ol dat -
lan prob lé mák.   

A gye re kek 40,8 %-a szü le tett há zas sá gon kí vü li kap cso lat ban 2011-ben, ez az arány az el múlt
év ti ze dek ben fo lya ma to san nôtt67, ami az Alap tör vény alap ján ko moly prob lé mát je lent, mi vel eb -
ben a he te ro sze xu á lis há zas ság él vez pri o ri tást min den más csa lád for má val szem ben, ami az érin-
tett gye re kek hát rá nyos meg kü lön böz te té sét je lent he ti a jö vô ben, ide ért ve a pénz be li
tá mo ga tá so kat is.68

A vá lá sok több mint a fe le, 60%-a érin tett olyan csa lá do kat 2008-ban, ame lyek ben gyermek(ek)
nevelkedtek.69

A gye re kes csa lá dok ban a vá lá sok utá ni  lát ha tá si prob lé mák na gyon gya ko ri ak, er rôl sta tisz ti -
kai adat gyûj tés ugyan nincs, a jog- és ér dek vé dô szer ve ze tek be szá mo ló i ra, ta pasz ta la ta i ra le het
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65 Nincs bé ke Gyöngyöspatán – A ro ma gye rek nek nem jár az uszo da 2011.11.30. http://www.stop.hu/belfold/nincs-beke-
gyongyospatan-a-roma-gyerekeknek-nem-jar-uszoda/968857/ (2012.10.11.)

66 Ksh ada tok
67 Szü le té sek és ter mé keny ség az Eu ró pai Uni ó ban 2011.06.14. Sta tisz ti kai tü kör. V. év fo lyam 38. szám

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/szultermeu.pdf (2012.10.12.)
68 Ma gyar or szág 2009 (2010): Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, Bu da pest.
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2009.pdf
69 De mog rá fi ai port ré 2009 Je len tés a ma gyar né pes ség hely ze té rôl KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet, Bu da pest,

2009



csak tá masz kod ni, de a gyám hi va ta lok ka pa ci tá sá nak je len tôs ré szét le kö ti. Az ún. „kény szer lát -
ha tá sok” szá ma né hány ci vil szer ve zet sze rint ma gas, a gye re ket ne ve lô szü lô a kap cso lat tar tás aka -
dá lyoz ta tá sá ért meg bün tet he tô, de az eset le ge sen bán tal ma zó kü lön élô szü lô kap cso lat tar tá sá nak
fel füg gesz té se vagy meg szün te té se nem meg ol dott. Gya ko ri, hogy a gyer mek a szü lôk kö zöt ti ha -
tal mi harc esz kö zé vé vá lik. A bí ró sá gon kí vü li jog vi ták ren de zé sé nek elô se gí té sé re a tör vény sze -
rint70 köz ve tí tôi el já rást, mediációt le het igény be ven ni. A vá lá sok ma gas ará nya és a sok évig
hú zó dó gyer mek-el he lye zé si, lát ha tá si prob lé mák el le né re rit kán ve szik igény be a mediációt, mert
a szü lôk nagy ré sze a ha tó sá gok ban bí zik, an nak el le né re, hogy ezek a be avat ko zá sok nem ha té -
ko nyak és ered mé nye sek. A köz ve tí tés tör vé nyi sza bá lyo zá sa és a Gyer mek vé del mi tör vény le he -
tô sé get ad na a bé kés vi ta ren de zés re, a meg egye zés re, de nin cse nek for rá sok a szak em be rek
igény be vé te lé re, az in for má ció ter jesz té sé re, kam pá nyok ra, nin cse nek meg fe le lô szak mai sza bá lyok,
nem ér de kel tek, szá mon kér he tô ek a szak em be rek, in téz mé nyek az el ma radt ered mé nyes ség mi -
att.  Ez min den tí pu sú csa lá di konf lik tus, krí zis ese ten igaz. 

Bör tön ben lé vô anyák ab ban az eset ben ma rad hat nak együtt cse cse mô jük kel, ha a gye rek a
bör tön ben szü le tett. 2001 óta 6 hó na pos ko ru kig, az ombudsman aján lá sa alap ján 2012-tôl egy
éves ko rig ma rad hat nak a gye re kek az any juk kal egy ki je lölt spe ci á lis bör tön ben (Kecs ke mét) ki-
ala kí tott anyás rész le gen. Az anyák fel ké szí té se, se gí té se rész le ges, nem meg ol dott a gye rek sor sa
a bör tön bôl va ló ki ke rü lés után, il let ve nincs olyan jog sza bály, amely a vá ran dós, kis gye re kes anyák
ese tén el te re lés sel ol da ná meg a bün te tést, il let ve el ha lasz ta ná az el zá rás meg kez dé sét. Ugyan csak
prob lé mát okoz az idô sebb gye re kek el he lye zé se és a bör tön ben lé vô szü lô vel va ló kap cso lat tar tás,
kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy a szak mai és la i kus köz vé le mény nagy ré sze nem ér ti, nem fo gad ja
el a szü lôi kap cso lat tar tás fon tos sá gát, je len tô sé gét a gye rek fej lô dé sé re és a szü lôk le het sé ges re-
habilitációjára71 te kin tet tel. 

10. cikk – Be- vagy ki uta zás az or szá gok ba csa lád egye sí tés cél já ból

A csa lád egye sí tés rôl szó ló irány elv vel össz hang ban szü le tett meg két jog sza bály a vizs gált idô-
szak alatt. 2007. jú li us 1-jé tôl két új törvény72 ér tel mé ben a me ne kült ként el is mert sze méllyel va -
ló csa lád egye sí tés nem ta gad ha tó meg pusz tán ami att, hogy a csa lá di kap cso lat fenn ál lá sá nak
iga zo lá sá ra ok irat nem áll ren del ke zés re.

Ma gya ror szá gon csa lád egye sí tés cí men nincs le he tô ség a csa lá dok bô ví té sé re mél tá nyos sá gi
ala pon. A törvény73 alap ján az élet tár si kap cso lat nem mi nô sül a csa lád egye sí tés szem pont já ból re-
le váns nak.

A Bi zott ság 2006-ban ag go dal mát fe jez te ki „a me ne kül tek csa lád egye sí té sét hát rál ta tó aka dá -
lyok mi att”.

A Hel sin ki Bi zott ság ag gá lyos nak ta lál ja, hogy a csa lád egye sí té si el já rás fel tét ele it tar tal ma zó
2007. évi II. Tört vény ha tály ba lé pé se óta el telt több, mint öt év ben (2007. jú li us 1.) nem akadt
olyan me ne kült ként vagy ol tal ma zott ként el is mert kí sé rô nél kü li kis ko rú, aki nek csa lád tag jai a csa-
lá di együtt élés cél já ból ki adott tar tóz ko dá si en ge délyt meg kap ták vol na. Ez rend kí vül sú lyos prob-
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70 2002. évi LV. Tör vény a köz ve tí tôi te vé keny ség rôl
71 Ma rad has son el ítélt any já val a cse cse mô – jog sza bály-mó do sí tás az ombudsman köz ben já rás ára

http://www.obh.hu/allam/aktualis/htm/kozlemeny20120718_2.htm (2012.10.12.)
72 2007. évi I. tör vény a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zô sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról és 
73 2007. évi II. tör vény a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról2007. évi II. tör vény a har ma-

dik or szág be li ál lam pol gár ok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról



lé ma, mert ez ál tal több tu cat, Ma gya ror szá gon vé de lem ben ré sze sü lô gyer mek nem tud él ni az zal
az alap ve tô jo gá val, hogy csa lá di kör nye zet ben ne vel ked hes sen, ami je len tô sen meg könnyí te né a
be il lesz ke dé sü ket.

11. cikk – A gyer me kek tör vény el le nes kül föld re utaz ta tá sa és ott tar tá sa

A Kék Vo nal Gyer mek krí zis Ala pít vány a bel ga Child Focus El tûnt és Sze xu á li san Ki hasz nált
Gye re ke kért ala kult Ala pít vánnyal kö zö sen 2009. ja nu ár és 2010. jú ni us kö zött „Gyer me kek jog-
el le nes kül föld re vi te lé nek meg elô zé se” cím mel egy Eu ró pai Bi zott ság ál tal fi nan szí ro zott pro jekt
ke re té ben vizs gál ta a je len sé get. A prog ram fel tér ké pez te a jog el le nes gyer mek el vi tel ese te it és azok
ke ze lé sét a két or szág ban, meg elô zést se gí tô ké zi köny vet ké szí tett azok nak a szak em be rek nek, akik
az érin tett csa lá dok kal kap cso lat ba ke rül nek, va la mint aján lá so kat tett ar ra vo nat ko zó an, hogy ho-
gyan le het a gyer mek el vi te li ese te ket ha té ko nyab ban meg elôz ni, il let ve ke zel ni. A ké zi könyv bôl
1000 pél dányt ju ttat tak el a gyer mek jó lé ti szol gá la tok hoz, de ar ra vo nat ko zó an nincs adat, hogy
a szak em be rek en nek ha tá sá ra ha té ko nyab ban tud ták-e ke zel ni a jog el le nes gyer mek el vi te li ügye-
ket. A jog el le nes el vi tel lel érin tett gye re kek jel lem zô en igen fi a ta lok, 54% hat éven alu li, és e kor-
cso por ton be lül a há rom éven alu li ak ará nya 28%. Az ügyek több sé gé ben ve gyes ál lam pol gár sá gú
csa lá dok ban for dult elô a gyer mek rab lás. Ki emelt koc ká za ti té nye zô ként ér té kel he tô, hogy az érin-
tett csa lá dok 50%-ban a szü lôk – jel lem zô en az el vi telt meg elô zô 1-3 év ben – el vál tak. Ti pi ku san
egy gyer me kes csa lá dok ban for dult elô jog el le nes kül föld re vi tel. A jog el le nes el vi tel mo ti vá ci ó ja
gyak ran a sze gé nyes élet kö rül mé nyek re, a hon vágy ra, a kül föl di ál lás aján lat ra, a meg rom lott pár-
kap cso lat ra/há zas ság ra, a kom mu ni ká ci ós ne héz sé gek re és az új part ner kap cso lat ra ve zet he tô visz-
sza. 

A jo gi el já rás hi á nyos sá gai

A szü lôi fel ügye le ti jog ma gyar or szá gi sza bá lyo zá sa kó dol ja a jog el le nes gye rek el vi tel ügyek bi-
zo nyos ré szét az zal, hogy ki zá ró la gos szü lôi fel ügye let ese tén is az 1 éven tú li kül föl di tar tóz ko -
dás hoz kell a kü lön élô szü lô en ge dé lye. En nek hi á nyá ban gyer mek rab lás nak kell te kin te ni.

A gye re kek tör vény el le nes kül föld re utaz ta tá sá val kap cso la tos el já rá sok sar ka la tos pont ja a vég-
re haj tás. Az ide jé ben be fe je zett so ron kí vü li el já rás ban ho zott jog erôs dön tést a kö te le zett la kó he -
lye sze rint il le té kes bí ró ság nak kell vég re haj ta nia. Azon ban, ha a vég re haj tás nem ön kén tes, a szü lô
el rejt he ti a gyer me ket, amely el len té tes a gyer mek ér de ke i vel, ugyan is a rend sze res ha tó sá gi vizs-
gá la tok és el já rá sok, a fo lya ma tos köl tö zé sek, is ko la vál tá sok, a fé le lem és fé le lem ben tar tás ön ma-
gá ban is bán tal ma zást je lent.  Mind ezek alap ján szük ség len ne az utánkövetésre és a szak mai
fe le lôs ség re vonásra, szá mon ké rés re. Ezt tá maszt ja alá az Alap ve tô Jo gok Biz to sá nak je len té se is,
amely ben a vizs gá ló dás egy fran cia – ír – ma gyar gyer mek el vi tel kap csán kez dô dött meg. Az om-
budsman – a Fran ci a or szág ban élô ír apa és ma gyar anya ké rel mé re – a ma gyar ha tó sá gok el já rá -
sát vizs gál ta. Az ombudsman vizs gá la ta so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a rend ôr ség és a
bí ró sá gi vég re haj tó együtt mû kö dé sét sza bá lyo zó elô írá sok nem meg fe le lô en ki dol go zot tak, és az
ügy ben nem mû kö dött meg fe le lô en a gyer mek vé del mi jel zô rend szer sem.

A fent le ír tak ra te kin tet tel a Brüsszel II. ren de let 11. cik ké nek (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi-
gye lem mel szük sé ges len ne mó do sí ta ni a gyer mek vissza vi te lé rôl szó ló jog erôs ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat. A ké rel me zett szü lô (a gyer mek vissza vi te lé rôl szó ló jog erôs
ha tá ro zat vég re haj tá sá nak las sú sá ga kö vet kez té ben) gyer me ké vel va ló kap cso lat tar tá sa hosszú ide -
ig nem biz to sí tott, és jog ha tó ság és ha tás kör hi á nyá ban sen ki nem kí ván in téz ked ni az ügy ben.
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Ja vas lat
• A szü lôi kom pe ten ci ák, kész sé gek erô sí té sét szol gá ló prog ra mok ra van szük-
ség, ki emel ten a vá ran dós és kis gye re kes szü lôk ese té ben. 
• A gyer mek gon do zá si se gély ide jé re kö zös sé gi prog ra mok ra van szük ség a szü-
lôk ak tív köz re mû kö dé sé vel.
• A csa lá di konf lik tu sok, krí zi sek, gyer mek el he lye zés és lát ha tás ese te i ben az al-
ter na tív vi ta ren de zés mód sze re i nek szé les kö rû meg is mer te té se és al kal ma zá sa
szük sé ges.
• A nem zet kö zi ta pasz ta la tok és jó gya kor la tok alap ján ja va sol juk a mediáció le-
he tô sé gé nek meg is mer te té sét és al kal ma zá sát a ha tá ro kon át nyú ló ügyek ke ze lé -
sé ben is, kü lö nös te kin tet tel a jog el le ne sen kül föld re vitt gyer me kek ese te i ben. 
• A bör tön ben lé vô szü lôk kap cso lat tar tá sát, a kis gye re kes anyák gye re kek kel kö -
zös el he lye zé sét erô sí te ni kell a szak em be rek, köz vé le mény tá jé koz ta tá sá val is.  
• Meg ala po zott in do kok ese tén – az el já ró bí ró sá gok lak hely el ha gyá si, vagy ha-
tár át lé pé si ti lal má nak ren del ke zé se, vagy a gyer mek út le ve le le tét be he lye zé sé nek
el ren de lé se szük sé ges.
• Mó do sí ta ni kell a gyer mek vissza vi te lé rôl szó ló jog erôs ha tá ro zat vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat.

19. cikk – A gyer mek jo ga az erô szak min den for má já tól va ló vé de lem hez

Gyer mek bán tal ma zás

A gyer mek el ha gyás egy spe ci á lis for má ja

Ma gya ror szá gon az új szü lött gyil kos sá gok vissza szo rí tá sa ér de ké ben in dult 1996-ban az ún. in-
ku bá tor  prog ram, mely nek mû kö dé sét jog sza bály ba fog lal ták. A ha tá lyos csa lád jo gi tör vény sze-
rint az örök be fo ga dás hoz nem szük sé ges an nak a szü lô nek a hoz zá já ru lá sa, aki a cél ból, hogy
gyer me két más ne vel je fel, sze mély azo nos sá gá nak fel tá rá sa nél kül az egész ség ügyi in téz mény er -
re ki je lölt he lyén he lye zi el gyer me két, fel té ve, hogy hat hé ten be lül a gyer me kért nem je lent ke zik. 

Az in ku bá tor ban ha gyott cse cse mô ese té ben a cse lek ményt az anya jog nyi lat ko za tá nak te kin -
tik, va gyis az új szü lött cse cse mô rö vid idôn be lül (hat hét el tel té vel) örök be ad ha tó, más csa lád -
ta got, így az apát sem keresik74. (A jog sza bály nem tér ki a gye rek élet kor ára, így el vi leg idô sebb
gye rek is jog kö vet kez mény nél kül ott hagy ha tó, de er re ed dig nem volt pél da. Az in ku bá tor ban el-
he lye zett gye re ke ket fan tá zia né ven anya köny ve zik. (pl. Pén tek Rózsa).75) Az in ku bá tor prog ram -
ról csak in for má li san, vagy a mé di á ból le het in for má ci ót sze rez ni, il let ve a Csa lád vé del mi
Szol gá lat nál abor tusz ra je lent ke zô nôk nek fel hív ják a szak em be rek a fi gyel mét az in ku bá tor ba té-
te li le he tô ség re, ahe lyett, hogy meg fe le lô se gít sé get nyúj ta ná nak ne kik. 

Nin cse nek hi va ta los sta tisz ti kai ada tok az in ku bá tor ban ha gyott gye re kek szá má ról, de kb. 40
gye re ket hagy tak 1996-2011 kö zött a 2676 nagy vá ro si kór há zak nál el he lye zett in ku bá to rok ban.
(Herczog 2012). A kór há zak sem ve zet nek sta tisz ti kát az in ku bá tor ban, il let ve a szü lé sze ti osz tá -
lyo kon ha gyott új szü löt tek, gye re kek szá má ról, ne mé rôl, et ni kai ho va tar to zá sá ról, eset le ges fo gya-
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74 1952. évi IV. tör vény a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról 48 § (5)/C.
75 1952. évi IV. tör vény a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról 48, 53. §
76 http://www.tegyesz.hu/file/Szakmai_informaciok/Babamento_inkubatorok_cimlistaja_2011.pdf



té kos sá gá ról. Az in ku bá tor prog ram nép sze rû sé ge rend kí vül nagy, az a vé le lem, hogy ez meg fe le -
lô prog ram az új szü lött gyil kos sá gok meg elô zé sé re, és sem mi lyen ra ci o ná lis vagy jo gi érv nem
hasz nál e vé le ke dés meg vál toz ta tá sá ra.  Más hol ha gyott új szü lött ese tén, kis ko rú ve szé lyez te té se
cí men in dul el já rás, és az anya – szü lô – bûn cse lek ményt kö vet el. 

A gyer mek bán tal ma zás más for mái

A gyer mek bán tal ma zást a köz vé le mény ál ta lá ban el uta sít ja, de a lel ki és fi zi kai bán tal ma zás
meg íté lé se nem egy ér tel mû. Ma gya ror szá gon a csa lá don be lü li erô szak fo gal ma nem tisz tá zott,
sok éves vi ta fo lyik a jog al ko tók, ci vi lek és szak ér tôk kö zött, hogy szük sé ges, in do kolt-e a  bán tal -
ma zás e for má já nak önál ló tör vény be fog la lá sa, vagy a szé le sebb ér te lem ben vett csa lá don be lü li
kap cso la tok ra vo nat koz zon a til tás, il let ve, hogy a bün te tô  tör vény könyv je len le gi  ren del ke zé sei
al kal ma sak-e a prob lé ma ke ze lé sé re. A fô gon dot a meg elô zô, is me ret ter jesz tô prog ra mok, a szak-
em be rek fel ké szí té sé nek, szol gál ta tá sok nak a hi á nya, az ál do za to kat tá mo ga tó, se gí tô és az el kö -
ve tôk nek is ke ze lést nyúj tó el lá tá sok szin te tel jes hi á nya je len ti. 

A gyer mek bán tal ma zás ra vo nat ko zó ma gyar or szá gi felmérések77 sze rint a bán tal ma zott gye re -
kek ará nya a 7-14 éve sek kö ré ben a leg ma ga sabb, min den ne gye dik gye rek érin tett. A bán tal ma -
zást több nyi re a szü lô vagy a gon do zó  kö ve ti el. A rossz bá nás mód ról nin cse nek pon tos ada tok
Ma gya ror szá gon, mert a cse lek mé nyek lá ten ci á ja na gyon ma gas, az adat szol gál ta tás nem meg bíz-
ha tó. 

Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa 2008-ban vizsgálatot78 in dí tott egy kis köz ség ben
éhen halt, 13 hó na pos gye rek ügyé ben. A gyer mek jó lé ti szol gá lat for má lis mû kö dé se, a gyer mek -
vé del mi jel zô rend sze ri ta gok jel zé si kö te le zett sé gé nek el ma ra dá sa, együtt mû kö dé sük tel jes hi á nya,
és a cse cse mô ve szé lyez te tett sé gé rôl tu do más sal bí ró egész ség ügyi szol gál ta tók sú lyos mu lasz tá sa
hoz zá já rult a gye rek ha lá lá hoz, a szü lôk sú lyo san el ha nya go ló ma ga tar tá sa mel lett. Az ombudsman
ja vas la tot tett a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter nek, hogy kez de mé nyez ze a Gyvt. olyan irá nyú ki-
egé szí té sét, amely a jel zé si kö te le zett sé gek el mu lasz tás ese tén al kal ma zan dó kö vet kez mé nye ket is
kö vet ke ze te sen ren de zi, a szak em be rek és in téz mény fenn tar tók fe le lôs sé gét is vizs gál ja, és szank-
ci o nál ja szük ség sze rint.

Egy má sik vizsgálat79 kö zép pont já ban a gyer me kek kel szem be ni rossz bá nás mód (bán tal ma zás
és el ha nya go lás) állt, azt ele mez ve, hogy a gyer mek vé del mi jel zô rend szer ho gyan ke ze li a gyer-
mek bán tal ma zá sát – akár a csa lá don be lü li, akár az in téz mé nyes vagy a rendszerabúzust. Meg ál -
la pí tot ták, hogy je len leg Ma gya ror szá gon nem meg fe le lô a szol gál ta tói, in téz mé nyes hát tér, amely
a jel zô rend sze ri ta gok szá má ra le he tô vé ten né és kel lô mér ték ben tá mo gat ná kö te le zett sé ge ik tel-
je sí té sét. A jel zés meg té te le csak az el sô lé pés. A jel zést kö ve tô en a gyer mek vé del mi rend szer nem
mû kö dik gyor san, pon to san, ha té ko nyan, az egyes ese tek nek nincs ér té ke lé se, utánkövetése, vagy
akár szá mon kér he tô sé ge, és az egyes szak em be rek sze mé lyes hoz zá ál lá sán, meg gyô zô dé sén, is me-
re te in mú lik a be avat ko zás, va gyis tel jes mér ték ben eset le ges.

A csa lá dot, és en nek meg fe le lô en a csa lá don be lü li erô sza kot még min dig ma gán ügy nek  te kin-
tik Ma gya ror szá gon, a bán tal ma zás gyak ran a kör nye zet tu do má sá val zaj lik, anél kül, hogy bár ki
is je lez ne a ha tó sá gok nak, szak em be rek nek,  és jel zés  ese tén is gyak ran el ma rad az in téz ke dés, se-
gít ség nyúj tás.
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77 Az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet ku ta tá sai alap ján
78 OBH 1024/2008
79 AJB-2227/2010 je len tés



A gye re kek fi zi kai bán tal ma zá sa és el ha nya go lá sa kö zel azo nos arány ban érin ti a kü lön bö zô ne -
mû gyerekeket80, a sze xu á lis abúzus azon ban 79%-ban a lá nyok kal szem ben va ló sult meg. 

Bán tal ma zás, el ha nya go lás is mert ál do za tá vá a 10 éves kor alat ti ak vál nak na gyobb arány ban,
míg a sze xu á lis bán tal ma zás sér tett jei dön tô en a 10 éves nél idô seb bek. Míg a tes ti sér tést az el kö -
ve tôk 71%-ban a sa ját gyer me ke ik el len kö vet ték el, ad dig a sze xu á lis bán tal ma zás nak ki sebb
arány ban, 39%-ban tet te ki sa ját hoz zá tar to zó ja a gyer me ket. 2011-ben az ombudsman vizs gál ta
az in téz mé nyek ben el kö ve tett bán tal ma zást is egy sze xu á lis vissza élés eset tel összefüggésben81,
ahol az in téz mény ve ze tô je és fenn tar tó ja, a Fô vá ro si Ön kor mány zat ba ga tel li zál ta a tör tén te ket,
az el kö ve tô bün tet len ma radt, az ál do zat kis lány ok nem kap tak se gít sé get. Több, még ilyen mély-
ség ben sem fel tárt eset ma radt kö vet kez mé nyek nél kül.

A hoz zá tar to zók kö zöt ti erô szak mi att al kal maz ha tó tá vol tar tás ról szó ló törvényhez82 nincs hoz-
zá ren del ve meg fe le lô kép zés, szak em ber és szol gál ta tás, így vég re haj tá sa eset le ges és eb bôl kö vet -
ke zô en nem meg fe le lô en al kal maz ha tó, a szak mai és la i kus köz vé le mény meg íté lé se el lent  mon -
dá sos, kel lô tá jé koz ta tás, fel vi lá go sí tás, in for má ci ók hi á nyá ban.

2012 ôszén vi ta bon ta ko zott ki a par la ment ben a csa lá don be lü li erô szak önál ló tör vé nyi tény -
ál lá sa meg al ko tá sá nak szük sé ges sé gé rôl, a jog al ko tó ál lás pont ja sze rint azon ban ki zárt, hogy a
„csa lá don be lü li” erô szak fo gal ma el fo ga dás ra ke rül jön, lé vén a csa lá dot csak po zi tív szö veg kör -
nye zet ben le het em le get ni, így kér dé ses, hogy mi lyen for má ban és tar ta lom mal ke rül sza bá lyo zá -
sá ra a part ne rek kö zöt ti, il let ve más csa lád ta go kat (gye rek, idôs, be teg) érin tô „ház tar tá si”
erôszak83.

Az in téz mé nyek ben el kö ve tett erô szak ese tek több nyi re nem ke rül nek nap vi lág ra, lá ten ci á juk
a csa lá di erô szak ét is meg ha lad ja. Elô for dul, hogy azok ban az ese tek ben sem von ják fe le lôs ség re
az el kö ve tôt, ha a bán tal ma zás, vissza élés bizonyított84.

Ja vas lat
• A gyer mek vé del mi rend szer a jel zést kö ve tô en meg ha tá ro zott pro to kol lok és
szak mai sza bá lyok men tén, do ku men tál tan in téz ked jen, és a részt ve vô szak em -
be rek tar toz za nak fe le lôs ség gel a jel zés, be avat ko zás el mu lasz tá sa, a do ku men -
tált se gít ség nyúj tás, ne héz sé gek jel zé sé nek hi á nyá ban.
• A gyer mek bán tal ma zás, el ha nya go lás fel is me ré se, ke ze lé se ér de ké ben a szak-
em be rek in teg rált fel ké szí té sét, to vább kép zé sét bô ví te ni kell, az elekt ro ni kus fel mé-
rés, do ku men tá ció meg te rem té sé vel az át lát ha tó sá got, a mo ni to ro zást és az
ér té ke lést erô sít ve.
• A köz vé le mény és a szü lôk, gye re kek tá jé koz ta tá sát erô sí te ni, az el ér he tô szak-
mai se gít ség nyúj tás le he tô sé ge it szé le sí te ni kell.
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80 a sér tet tek 51%-a fiú, 42%-a lány volt a min tá ban
81 Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak je len té se az AJB 316/2011 szá mú ügy ben
82 2009. évi LXXII. Tör vény a hoz zá tar to zók kö zöt ti erô szak mi att al kal maz ha tó tá vol tar tás ról
83 A KDNP sze rint csa lád ban nincs erô szak 2012.09.17. Nép sza bad ság 
84 Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak je len té se az AJB 3540/2011. szá mú ügy ben http://www.ajbh.hu/allam/ak-

tualis/htm/kozlemeny20111103.htm (2012.10.12.)



20. cikk – A csa lád juk tól meg fosz tott gyer me kek

Ma gya ror szá gon min den gye rek nek el vi leg jo ga van a csa lád ja, az ál lam és a tár sa da lom ré szé -
rôl ar ra a vé de lem re és gon dos ko dás ra, amely a meg fe le lô tes ti, szel le mi és er köl csi fej lô dé sé hez
szük sé ges. A csa lád tól kell el sôd le ge sen a szük sé ges vé del met és gon dos ko dást meg kap nia, me lyet
ki egé szít, meg ha tá ro zott ese tek ben pe dig pó tol, il let ve egy re csök ke nô mér ték ben he lyet te sít az
ál la mi in téz mé nyes vé de lem a csa lád tá mo ga tá sá hoz, se gít ség hez va ló jo gá nak egy re ke vés bé tör-
té nô el is me ré se mel lett. Az 1997. évi gyer mek vé del mi tör vény vég re haj tá sa je len tô sen le las sult, és
a szük sé ges lé pé sek a meg elô zés, in téz mé nyek bôl va ló ki gon do zás te rü le tén nem va ló sul tak meg,
sôt a hely zet romlott.85

Ne ve lô szü lôk nél el he lye zett gyer e kek

A Bi zott ság he lyet te sí tô vé de lem mel kap cso la tos aján lá sá ra az ombudsman meg vizs gál ta a ne-
ve lô szü lôi al kal mas ság sza bá lyo zá sát, és a vo nat ko zó tör vé nye ket el lent mon dá sos nak és hi á nyos -
nak ta lál ta. A gyer mek vé del mi tör vény ugyan ob jek tív fel té te le ket szab, és meg kö ve te li a je lent ke zô
sze mé lyi sé gé nek, egész sé gé nek és kö rül mé nye i nek al kal mas sá gát is, va ló já ban a ne ve lô szü lôk meg-
fe le lô ki vá lasz tá sá nak, fel ké szí té sé nek, és kü lö nö sen a szu per ví zi ó nak, se gít ség nyúj tás nak a hi á -
nya, mi nô sé ge erô tel jes ag go dal mak ra ad okot, és eh hez hoz zá já rul az is, hogy nincs
kö vet kez mé nye az el ma ra dó szak mai tá mo ga tás nak, a szol gál ta tá sok hi á nyá nak, a mi nô ség el len -
ôr zé sé nek A nagy szá mú bán tal ma zá si, el ha nya go lá si eset több nyi re rejt ve ma rad. Nin cse nek ké-
szen lé ti, krí zis, spe ci á lis szük ség le tû gye re ke ket vál la ló, fel ké szí tett és meg be csült ne ve lô szü lôk.

Bár nem szü le tett ar ról ku ta tás, hogy mi lyen üze ne tek kap cso lód nak ma Ma gya ror szá gon a ne-
ve lô szü lô ség hez, ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy a ne ve lô szü lô ség gel és az ál la mi gon dos ko dás ban élô
gyer e kek kel kap cso lat ban ke vés a pon tos in for má ció, vi szont sok az elô í té let. A hi va tás nak nincs
presz tí zse, ne héz új ne ve lô szü lôt ta lál ni, ezért a szol gál ta tók a kö te le zô kép zés után nin cse nek ab -
ban a hely zet ben, hogy a mi nô sé gi gon do zás szem pont ja it min den eset ben meg je le nít sék a ne ve -
lô szü lôk ki vá lasz tá sa so rán. 

Ne héz sé get okoz a spe ci á lis és a kü lön le ges igé nyû gye re kek gon do zá sát vál la ló ne ve lô szü lôk hi-
á nya. Sér ti a gye re kek mi nô sé gi gon do zás hoz va ló jo gát, hogy a ne ve lô szü lôk sem a kö te le zô kép-
zés, sem pe dig to vább kép zé sek ke re tén be lül nem kap nak ha té kony fel ké szí tést az ide ig le nes
ha tállyal el he lye zett gyer e kek fo ga dá sá ra és el lá tá sá ra, a gyer e kek örök be adá sá ra, a komp lex (ma-
ga tar tá si) prob lé mák kal küz dô gyer e kek ke ze lé sé re (pros ti tú ció, kri mi na li zá ló dás, sú lyos ön ér té -
ke lé si za va rok, tra u ma). A ne ve lô szü lôi ta nács adó a ne ve lô szü lô nek és a gye rek nek is tá mo ga tást
kell, hogy nyújt son el mé let ben, mi vel nincs a gon do zott gye re kek nek szo ci á lis mun kás se gí tô je, a
gyá mi ta nács adók ra túl sok gye rek jut. 

A kor mány zat cé lul tûz te ki a ne ve lô szü lôi rend szer ki ter jesz té sét (12 éven alu li gyer e kek ne ke-
rül je nek gyer mek ott hon ba 2014 után, egy sé ge sí tett ne ve lô szü lôi stá tusz lét re ho zá sa, ne ve lô szü lôi
fog lal koz ta tá si jog vi szony ki ala kí tá sa, ne ve lô szü lôi ké szen lé ti díj, gyer mek vé del mi gyám in téz mé -
nye). Még min dig ma gas az egy csa lád ban el he lyez he tô gye re kek szá ma, és sok eset ben a jog sza -
bály ban rög zí tett nél több gye re ket he lyez nek ki ne ve lô szü lôk höz. Kü lö nö sen prob lé más, hogy a
nem meg fe le lô fi nan szí ro zás, ér de kelt sé gi rend szer mi att a 0-3 éves kis gye re kek ne ve lô szü lôi
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85 http://hazaeshaladas.blog.hu/2012/12/14/_ennek_sulyos_kovetkezmenyei_lehetnek_raszorulo_emberek_es_gyerekek_
tizezrei_maradhatnak_megfelelo_ellatas nelkul



ki he lye zé se a nagy vá ros ok ban nem meg ol dott, így ôk az ENSZ út mu ta tás és a szak mai sza bá lyok,
eu ró pai aján lá sok el le né re in téz mé nyes el lá tás ban van nak, aho gyan a fo gya té kos gye re kek is. 

Ugyan csak a vál ság ha tá sá ra a ko ráb bi hi va tá sos ne ve lô szü lôk egy je len tôs ré szé nek né hány
me gyé ben fel mond tak, és vissza mi nô sí tet ték ôket, ami je len tô sen ala cso nyabb dí ja zást és az al-
kal ma zot ti stá tusz el vesz té sét je len tet te. A me gyei ön kor mány zat több me gyé ben át ad ta a ne ve lô -
szü lôi és in téz mé nyes el lá tást az egy há zak nak, mert ôk a Va ti ká ni szer zô dés ér tel mé ben ma ga sabb
nor ma tív tá mo ga tás ra jo go sul tak. Több eset ben az egy ház nak át adott ne ve lô szü lôi fel ada tok a ne-
velt gye re kek in do ko lat lan el he lye zés vál tá sát jelentették.86

Gyer mek ott hon ok

A ne ve lô szü lôi gon do zás ba ke rü lô gye re kek több nyi re a jobb sze mé lyi ség ál la po tú, ke vés bé tra-
umatizált gye re kek, míg a ne he zen ke zel he tô, prob lé más gye re kek gye rek ott hon ban ma rad nak. 

Az ombudsman AJB 849/2010 szá mú vizsgálata87 fel tár ta, hogy nem min den in téz mény ben
meg ol dott a ha za vi tel, van olyan gyer mek ott hon, ahol a gye re kek hét vé gé re, ün nep nap ra tör té nô
ha za vi te lét a há zi rend meg tilt ja. 

„A szak el lá tás ban élôk kö zött – 2011. évi ada tok alap ján – igen ma gas, 21% a kü lön bö zô fo-
gya té kos sá gok kal élôk ará nya, to váb bi 7% a tar tós be teg ség gel küz dô és 4% spe ci á lis szükségletû,,
így összes sé gé ben az el lá tot tak kö zött min den har ma dik gye rek kü lön le ges vagy spe ci á lis el lá tás -
ra szorul.88 Eze ket a szük ség le te ket nem tud ja az el lá tó rend szer ki elé gí te ni meg fe le lô szak kép zés,
specializáció, gye rek re sza bott egyé ni prog ra mok és kor mány za ti szán dék hi á nyá ban, ami sok év-
ti ze des meg ol dat lan prob lé ma. Az 1997.évi XXXI. Gyer mek vé del mi tör vény be ve ze té sét kö ve tô
len dü let le állt, évek óta nem ha lad a prog ram, je len tô sen rom lott a hely zet a meg fe le lô erô for rás -
ok és fi gye lem hi á nyá ban.  

A nagy lét szá mú gyer mek ott hon ok to váb bi ki vál tá sá ra nincs pon to san is mert  kor mány za ti
prog ram Ma gya ror szá gon, az Eu ró pai Unió intézménytelenítési – ki ta go lá si – tá mo ga tá sá nak
igény be vé te lé vel a dön tés ho zók ter ve zik az érin tett egész sé ges 12 év alat ti gye re kek csa lá di, kö-
zös sé gi el he lye zé sét. A Gyer mek vé del mi tör vény ben több ször mó do sí tás ra ke rült az in téz mé nyek
ki vál tá sá ra vo nat ko zó ha tár idô. Elô ször 2002-ben ha tá roz ta meg a tör vény az intézménytelenítési
kö te le zett ség teljesítését, majd ezt több ször mó do sí tot ták, vé gül pe dig ki ke rült a tör vény bôl a ha-
tár idô jog sza bá lyi meghatározása89. Az át ala kí tás be fe je zé se több év re be csül he tô a Tár sa dal mi
Inf rast ruk tú ra Ope ra tív Prog ram pá lyá za ta i nak meg va ló sí tá sa ál tal.

Je len leg Eu ró pai Uni ós pá lyá za ti alapokból90 le het meg ol da ni a bent la ká sos, gyer mek vé del mi
in téz mé nyek ki vál tá sát, új ka pa ci tá sok lé te sí té sét. Az új ka pa ci tá sok so rán gye re kek át me ne ti ott-
ho na it, spe ci á lis gyer mek ott hont, il let ve utó gon do zói ott hont/fé rô he lyet le het lét re hoz ni, il let ve a
kor sze rût len, nagy lét szá mú in téz mé nye ket le het ki vál ta ni. Nincs hi va ta lo san meg hir de tett prog-
ram az in téz mé nyek ki vál tá sá ra, és a csa lá di, kö zös sé gi ala pú el he lye zés re, in kább az in téz mé nyek
fel újí tá sát és fenn tar tá sát tá mo gat ja a kor mány zat a meg hir de tett csa lád ba rát po li ti ka el le né re,

32 CIVIL (ALTERNATÍV) JELENTÉS 2006–2012

86 Danó An na: Vi szi az egy ház az ál lam fi át, bár mi áron, http://nol.hu/belfold/20120702-szent_lukacs_mennyei_segitsege
87 A gyer mek ott hon ban ne vel ke dô kis gye re kek hely ze té rôl AJB-849/2010 sz. vizs gá lat
88 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (2012): Ál la mi gon dos ko dás tól a mai gyer mek vé de le mig, 4. ol dal
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/allamigondoskodas.pdf
89 2009. évi LXXIX. tör vény 52. § (1) d)
90 TIOP 3.4.1. „B” kom po nens



min den el fo gad ha tó ma gya rá zat nél kül. A meg je lent jog sza bály az ál la mo sí tást sza bá lyoz za a gyer-
mek ott hon ok, fo gya té ko so kat és men tá lis be te ge ket ápo ló in téz mé nyek ese té ben, és 2014. ja nu -
ár 1.-tôl ter ve zi be ve zet ni a 12 év alat ti gye re kek ki zá ró la gos be fo ga dó csa lá di el he lye zé sét,
meg hagy va a ki vé te les in téz mé nyes gon do zást min den élet kor ban és a fo gya té kos gye re kek ese té -
ben is.91

Spe ci á lis gyer mek ott hon

A spe ci á lis gyer mek ott hon ok ban a gye re kek a leg kü lön bö zôbb okok ból ke rül nek el he lye zés re,
ahol a ne ve lôk gyak ran nem ren del kez nek a sze mély re sza bott gon dos ko dás nyúj tá sá hoz meg fe le -
lô hát tér-in for má ci ó val és fel ké szült ség gel. „A spe ci á lis gyer mek ott hon, vagy a gyer mek ott hon
spe ci á lis cso port ja az ide ig le nes ha tállyal el he lye zett, az át me ne ti és a tar tós ne ve lés be vett, tar tó -
san be teg, il le tô leg fo gya té kos, be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si vagy ta nu lá si za va rok kal küz dô, szen-
ve dély be teg, il let ve ko ra mi att kü lön le ges el lá tást igény lô gyer mek nek nyújt gon dos ko dást,
szo ci a li zá ci ót és reszocializációt, va la mint habilitációt és re ha bi li tá ci ót.” 

Az Em be ri Erô for rás Mi nisz té ri um ál tal fenn tar tott spe ci á lis gyer mek ott hon ok zárt in téz mé -
nyek, ame lyek ben a szak ér tôi vé le mé nyek alap ján hal mo zot tan prob lé más 12 (ki vé te les eset ben 10)
éves nél idô sebb gye re kek he lyez he tôk el, ma xi mum 2 éves idô tar tam ra.  A gya kor lat el len ben az,
hogy a gye re kek egy ré sze  en nél több idôt tölt ezek ben az in téz mé nyek ben, de szá muk ra nem áll
ren del ke zés re sze mély re sza bott, spe ci á lis, te rá pi ás prog ram.

21. cikk – Örök be fo ga dás

A Bi zott ság a ko ráb bi je len tés re adott vá la szá ban ag go dal mát fe jez te ki ami att, hogy a szü lést
kö ve tô en csak rö vid idô áll az anya ren del ke zé sé re az örök be fo ga dás hoz va ló hoz zá já ru lá sá nak
vissza vo ná sá ra. A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szó ló tör vény sze rint a szü lô hoz zá já -
ru ló nyi lat ko za tát a gyer mek hat he tes ko rá nak be töl té sé ig vissza von hat ja, és er re ôt fi gyel mez tet -
ni kell. Az új Pol gá ri jo gi kó dex ter ve ze te (4:134. §)  is  ugyan ezt a 6 he tes ha tár idôt tar tal maz za.   

A gye rek el ha gyás ku ta tás ada tai alap ján a leg gyak rab ban kór há zi osz tá lyon hagy ják az új szü -
löt te ket, de a kór ház ba ke rü lô gye re kek ese té ben is tör té nik el ha gyás.

Örök be adá si el já rás

Az örök be fo ga dá so kat át la go san  3-4 év vá ra ko zá si idô  elô zi meg, ki vé ve, ha idô sebb, ro ma
vagy fo gya té kos ság gal, kró ni kus be teg ség gel élô gye rek rôl van szó. A ki zá ró lag egész sé ges új szü -
lött gye re ket tit ko san örök be fo gad ni szán dé ko zók nál ez az idô en nél is hosszabb, mi vel az örök -
be fo gad ni szán dé ko zók szá ma több szö rö se az ilyen ko rú örök be ad ha tó gyer me kek szá má nak. A
hosszú vá ra ko zá si idô rész ben az el hú zó dó el já rá sok nak tud ha tó be, nincs fo ko zott fi gye lem ar ra,
hogy a meg fe le lô se gít ség fel aján lá sa mel lett az örökbefogadhatóvá nyil vá ní tást el kezd jék, ha nincs
re mény a vér sze rin ti csa lád ba va ló vissza gon do zás ra. A ma gyar or szá gi gya kor lat ban szin te ki zá -
ró lag olyan csa lá dok fo gad nak örök be, akik nek nem le het vér sze rin ti gye re kük, és sem mi nem tör-
té nik an nak ér de ké ben, hogy az idô sebb, be teg, fo gya té kos gye re kek örök be fo ga dá sát ösz tö nöz zék.
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91 349/2012.(XII.12)Korm. ren de let egyes sza ko sí tott szo ci á lis és gyer mek vé del mi szak el lá tá si in téz mé nyek ál la mi át vé -
tel ének rész le tes sza bá lya i ról és egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról , http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15246



Az örök be fo gad ha tó kis ko rú ak kö zött a 3 éves nél fi a ta lab bak ará nya 4–7 szá za lék kö zött mo zog.
Min den har ma dik örök be fo ga dás ra vá ró gyer mek va la mi lyen fo gya té kos ság gal él.”92

A szak el lá tás ban „nyil ván tar tott gon do zot tak 8 szá za lé ka há rom éves nél fiatalabb”93 volt 2011-
ben. 

Ro ma szár ma zá sú gye re kek

A bi zott sá gi aján lás alap ján a ro ma gye rekek örök be fo ga dá sá nak szor gal ma zá sa szük sé ges. A ro -
ma szár ma zá sú gyer me kek to vább ra is nagy mér ték ben fe lül rep re zen tál tak a ma gyar gyer mek vé -
del mi szak el lá tá si rend szer ben az Eu ró pai Ro ma Jo gok Köz pont já nak (ERRC) 2007-es és 2010-es
vizs gá la tai alap ján. A ma gas arány a gyer mek vé del mi szak el lá tás ban nagy részt a ro mák el le ni köz-
ve tett diszk ri mi ná ci ó val ma gya ráz ha tó az ál tal, hogy a Gyer mek vé del mi tör vény elô írá sa i nak al-
kal ma zá sa, il let ve ma ga a gyer mek vé del mi rend szer mû kö dé se arány ta la nul nagy mér ték ben érin ti
a ro ma né pes sé get. Bár a Gyer mek vé del mi tör vény tilt ja a gye rek csa lád ból va ló ki eme lé sét pusz-
tán anya gi okok mi att, ro ma gye re ke ket gyak rab ban emel nek ki, mint nem ro ma tár sa i kat, és ösz-
szes sé gé ben az ese tek több mint egy har ma dá ban anya gi okok alap ján ne ve zik ve szé lyez te tett nek
a ro ma gye re ke ket, és ajánl ják így ki eme lé sü ket a családokból94. Az ERRC ál tal meg lá to ga tott
szak el lá tá si in téz mé nyek ben a min tá ba ke rült gyer me kek 40 szá za lé ka volt ro ma, és 18 szá za lé ka
fé lig ro ma szár ma zá sú. Az Eu ró pai Ro ma Jo gok Köz pont já nak 2010-es vizs gá la ta sze rint „a ro ma
gyer me kek el he lye zé sé ben sze re pet ját szik az et ni kai szár ma zás: a ro ma gyer me kek na gyobb va ló -
szí nû ség gel ke rül nek la kás- vagy gyer mek ott hon ok ba, mint nevelôszülôkhöz”95.

A gyer mek vé de lem ben dol go zó szak em be rek sze rint az örök be fo ga dó szü lôk több sé ge nem ro -
ma szár ma zá sú, és ôk több nyi re nem is vál lal ják a ro ma gyer me kek örök be fo ga dá sát kü lön fé le
okok mi att (ro ma el le nes ség, a ro ma gyer mek ne ve lé sé re va ló fel ké szült ség hi á nya, az örök be fo ga -
dó kör nye ze te fe lôl ér ke zô nyo más, vagy a fé le lem a ro ma gyer mek ne ve lé sé re va ló al kal mat lan -
ság tól), ami hez jo guk van96. A szak em be rek így sa ját fel té te le zé se ik sze rint dön tik el, ki ro ma, ki
nem. 

Ezen túl me nô en a po ten ci á lis örök be fo ga dók je len tôs ré sze el zár kó zik fo gya ték kal élô gye rek
örök be fo ga dá sá tól is. Mi vel a ro ma szár ma zá sú gyer me ke ket na gyobb va ló szí nû ség gel nyil vá nít -
ják ér tel mi fo gya té kos sá vagy sa já tos ne ve lé si igé nyû vé, mint nem ro ma tár sa i kat, a ro ma szár ma -
zá sú gyer me kek ket tôs hát rány ban van nak az örök be fo ga dás ra ki vá lasz tás so rán. 

Fo gya té kos gyer me kek

A több cé lú köz ok ta tá si in téz mé nyek ben (ko ráb ban: ál ta lá nos is ko la, di ák ott hon és gyer mek -
ott hon) gon doz zák a fo gya té kos, tar tó san be teg  vagy kü lön le ges ne ve lé si igé nyû gyer me kek egy
ré szét. Ál ta lá ban a gyer mek ott hon sa ját is ko lá já ba jár nak, így esé lyük sincs az in teg rált ok ta tás ra,
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92 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (2012): Ál la mi gon dos ko dás tól a mai gyer mek vé de le mig, 9. ol dal
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/allamigondoskodas.pdf
93 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (2012): Ál la mi gon dos ko dás tól a mai gyer mek vé de le mig, 4. ol dal
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/allamigondoskodas.pdf
94 Fenn tar tott ér dek te len ség, 2007
95 Eu ró pai Ro ma Jo gok Köz pont ja (2011): Élet fogy tig lan – Ro ma gyer me kek a ma gyar gyer mek vé del mi rend szer ben, 7.

ol dal
96 Eu ró pai Ro ma Jo gok Köz pont ja (2011): Élet fogy tig lan – Ro ma gyer me kek a ma gyar gyer mek vé del mi rend szer ben, 7.

ol dal



de akik kö zös sé gi is ko lá ba jár nak, azok is több nyi re szegregált osz tá lyok ba kerülnek.97 A „fo gya -
té kos sze mé lyek szá má ra ápo lást-gon do zást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyi fé rô he lyek ki vál tá sá ról szó -
ló, 2011-2041. év re el ké szí tett Stra té gi á ban” nem esik ki fe je zet ten szó a gye re kek rôl vagy a
gyer mek vé del mi in téz mé nyek rôl. A fo gya té kos gye re kek csu pán a kap cso lat tar tás hoz va ló jog és
az in teg rált köz ok ta tás be ve ze té sé vel össze füg gés ben ke rül nek szó ba a szo ci á lis ága za tot érin tô ki-
ta go lá si stra té gi á ban. A fo gya té kos gyer me kek el lá tá sa nagy ki hí vás a szak el lá tás ban, ke vés a szá-
muk ra fenn tar tott, mi nô sé gi szol gál ta tást nyúj tó ott hon, ne ve lô szü lôi csa lád ba he lye zé sük a
sza bá lyo zás hi á nyos sá gai és az elô í té le tes ség mi att na gyon kis esé lyû.

25. cikk – A gyer mek jo ga a be avat ko zá sok idô sza kos fe lül vizs gá lat hoz

Az idô sza kos fe lül vizs gá lat ok több nyi re for má li sak, a gye re ke több mint 95%-a a ko ráb bi gon-
do zó he lyén ma rad, és no ha kö te le zô a Gyer me ke ink vé del mé ben – a Looking After Children – fel-
mé rô és do ku men tá ci ós rend szer hasz ná la ta, ez gyak ran nem tör té nik meg ér dem ben. A leg több
eset ben pa pí rok alap ján dön te nek, se a szü lôt, se a gye re ket, de a szak em be re ket se hall gat ják meg
a dön tés ho zók. 

27. cikk– A gyer mek jo ga a meg fe le lô élet mi nô ség hez

A kor mány zat szá mos olyan in téz ke dést ve ze tett be, mely kor lá toz ta a csa lá dok kész pénz fel-
hasz ná lá sát a csa lá di pót lék, il let ve a se gé lyek vo nat ko zá sá ban (pl. szo ci á lis kártya98). Mi köz ben a
csa lá di pót lék össze ge 2008 óta nem emel ke dett, és a se gé lyek össze ge je len tôs mér ték ben csök-
kent, a mun ka nél kü li ség csök ken té sé re kor lá to zott ide jû és ala cso nyan dí ja zott köz mun ka prog ra -
mo kat ve zet tek be. Lét re hoz ták az „Er zsé bet kár tya” rend sze rét, ami lé nye gé ben a szo ci á lis
el lá tá sok kész pénzt he lyet te sí tô esz kö ze.  Az in téz ke dés el vi alap ja egy részt az, hogy a csa lá dok az
élel mi szer re köl ten dô szo ci á lis el lá tást ne lu xus nak szá mí tó él ve ze ti cik kek re, ha nem meg ha tá ro -
zott bol tok ban kap ha tó élel mi sze rek re költ sék, más részt az uzso ra meg aka dá lyo zá sá ra tett kí sér -
let. Ez az in téz ke dés azon ban nem al kal mas e cél el éré sé re, csak ar ra, hogy kor lá toz za a
rá szo rul ta kat a ka pott el lá tás sza bad fel hasz ná lá sá ban, egyút tal lé nye ge sen rosszabb vá sár lá si fel-
té te lek kö zé kény sze rít , és a vissza élé se ket (így az uzso rát sem) sem aka dá lyoz za. A prog ram egy -
ér tel mû en po li ti kai cé lo kat szol gál, je lez ve, hogy a kor mány zat rá szo rít ja a szü lô ket gye re kük he lyes
gon do zá sá ra és ne ve lé sé re, de el mu laszt ja azok nak a po zi tív, konst ruk tív tech ni kák nak a meg is -
mer te té sét és al kal ma zá sát, ame lyek va ló ban a gye re kek jo ga i nak ér vé nye sü lé sét és jól lét ét szol gál-
nák. 

39. cikk – A gyer mek ko rú ál do za tok re ha bi li tá ci ó ja

A gyer mek el ha nya go lás, gyer mek bán tal ma zás és ki zsák má nyo lás gyer mek ko rú ál do za ta i nak se-
gí té se és re ha bi li tá ci ó ja nem meg ol dott. Még a nagy vá ros ok ban is na gyon kor lá to zot tan áll nak
ren del ke zés re a szak em be rek, de a se gít ség eset le ges, csak na gyon ke ve se ket ér el, és alig van nak
szak ma i lag meg ala po zott prog ra mok. Mi vel a szü lôk, más csa lád tag ok – a nem bán tal ma zó szü -
lô, test vér és az el kö ve tô – se gí té se sem meg ol dott, így a tra u mák fo ko zot tan sújt ják a gye re ke ket.
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97 Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak Je len té se az AJB 797/2011. szá mú ügy ben
98 Szo ci á lis kár tya: a tár ca nem ki fo gá sol ja, az ombudsman lát ni akar ja. 2009.október 20.
http://hvg.hu/itthon/20091020_szocialis_kartya_ombudsman



Több nyi re az ál do zat vagy szem ta nú gye re ket eme lik ki a csa lád ból, a tá vol tar tás nem mû kö dik
meg fe le lô szol gál ta tá sok és eset le ges in téz ke dé sek mi att, az el kö ve tô tôl va ló tar tós el sza ka dás rit -
ka.  

Ja vas la tok:
A kor mány zat ta nul má nyoz za és adap tál ja az ENSZ út mu ta tó ját az al ter na tív el-
lá tás ban élô gye re kek rôl, az Eu ró pai Unió, az Eu ró pa Ta nács intézménytelenítés-
sel és in teg rált, komp lex meg elô zô, ke ze lô prog ra mok kal kap cso la tos aján lá sa it,
mód szer ta ni út mu ta tó it a meg elô zés, az alap- és szak el lá tás te rü le tén

6. klaszter Alap ve tô egész ség és jó lét, fo gya té kos ság, 
men tá lis egész ség

6. cikk – A gyer mek jo ga az élet hez, és az élet ben ma ra dás és fej lô dés 
leg na gyobb mér té kû biz to sí tá sa

Ma gya ror szá gon az egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá ju tás ver ti ká li san és ho ri zon tá li -
san is egyen lôt len, az el lá tás ré gió-spe ci fi kus, a hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek ben a gye re kek meg-
fe le lô fej lô dés hez va ló jo ga sé rül. Egy re több he lyen hi ány zik a há zi or vos, gyer mek or vos, és a
vé dô nôi el lá tás is sok fé le prob lé má val küzd, a szak or vo si el lá tás elég te len, kü lö nö sen a leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû te le pü lé se ken, régiókban. 

Az is ko lai rep ro duk tív egész ség ügyi, il let ve ön is me re ti, test tu da tos ság gal kap cso la tos prog ra -
mok, ok ta tás na gyon eset le ges, és szín vo na la is rend kí vü li el té rô, sok szor for má lis. A tö meg tá jé -
koz ta tás ból szin te tel jes ség gel hi á nyoz nak  az ilyen tar tal mú  prog ra mok, nin cse nek kam pá nyok,
is me ret ter jesz tés. A ti zen éves terhesek99, va la mint a ter hes ség-meg sza kí tá sok szá ma még min dig
magas100, mely a sze xu á lis fel vi lá go sí tás, tá jé koz ta tás, ne ve lés ala csony szín vo nal ára, hi á nyá ra, a ti-
né dzser-am bu lan ci ák ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé rés egyen lôt len sé gé re és ina dek-
vát vol tá ra va la mint a fo gam zás gát ló esz kö zök ma gas árá ra ve zet he tô vissza. 

A gyer mek és ser dü lô ön gyil kos sá gi kí sér le tek és ön gyil kos ság ok ará nya az összes ön gyil kos sá -
gon be lül és az eu ró pai uni ós át lag hoz vi szo nyít va is ma gas.  A 2000-es évek tôl kezd ve éven te he-
ten te vet vé get éle té nek egy-egy gyerek101. A gyer mek- és if jú ság pszi chi át ri ai el lá tás sú lyos
el ma ra dást mu tat, és a gyermek-addiktológiai el lá tás meg szer ve zé se sem meg ol dott. Az ön gyil -
kos ság ok meg elô zé sé re, és az érin tet tek ke ze lé sé re nin cse nek meg elô zô vagy meg fe le lô ke ze lô prog-
ra mok. 
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99 a ti zen éves vá ran dó sok szá ma kö zel a fe lé re csök kent az el múlt húsz év ben, 1990-ben 39,5%-os volt a 15-19 éves kor
kö zöt ti ek ezer nô re ju tó élveszületése, 2008-ban le csök kent 20,1%-ra, ami még szin tén ma gas arány (Szik ra, 2010) 

100 2012-ben az összes abor tusz 12,3%-a 19 éves kor alat ti fi a tal ko rú volt. A 14 éves kor alat ti ak nál az abor tu szok szá ma
171 be avat ko zás volt. 2008-ban 17,2% volt  a 15-19 éves ko rú ak kö ré ben vég zett abor tu szok szá ma.  For rás: Ka ma rás Fe renc
KSH ada tok elem zé se, http://csaladhalo.hu/cikk/hatter/abortusz-szamokban-dobbenetes-adatok

101 Ma gyar Sta tisz ti kai Év könyv, 2010. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal



Az Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (a to váb bi ak ban OÉTI) a
gyer mek ko ri el hí zás egy re na gyobb nép egész ség ügyi prob lé má já ra hív ta fel a fi gyel met. 2011. évi
je le nté sük sze rint az el hí zás egy re na gyobb prob lé ma, a kö vér gyer e kek szá ma nô, fô leg a 4-10. osz-
tá lyo sok (10-16 évesek)102 kö zött.

Az ombudsman 2011-ben pa nasz be ad vá nyo kat kö ve tô en vizs gál ta az óvo dai, is ko lai köz ét -
kez te tés (AJB 560/2011) hely ze tét, eh hez kap cso ló dó an a spe ci á lis ét ke zé si igé nyû gye re kek el lá -
tá sá nak kér dé se it, a szol gál ta tás hoz va ló hoz zá fé rést és a mi nô ség-el len ôr zés rend sze rét, amely nek
kap csán a kér dés sza bá lyo zá sát egy sé ge sen, ma gas szin tû jog sza bály ban ja va sol ta ren dez ni.

Gyer mek pszi chi át ria

Az ombudsman 2008-as és 2011-es vizs gá la ta i nak ered mé nyei sze rint a gyer mek pszi chi á te rek
szá ma elég te len, a szak or vos ok na gyon egye net len te rü le ti el oszlás ban dol goz nak. A gyer mek- és
if jú ság pszi chi át ri ai el lá tás ban sú lyos hi á nyos sá gok van nak mind a fek vô be teg, mind a sür gôs sé gi
el lá tás hoz va ló hozzáférésben103. 

Az ombudsman vizs gá la ta mu ta tott rá ar ra is, hogy a gye re kek egész ség hez, ez zel együtt a meg-
fe le lô fej lô dés hez va ló jo gát sér ti a vé dô nôi el lá tás hoz va ló hoz zá fé rés hiánya104. 

Krí zis ter hes sé gek

Nagy prob lé mát je lent, hogy nincs át fo gó prog ram a krí zis ter hes sé gek ke ze lé sé re. Az új szü löt -
tek sé rel mé re el kö ve tett is mert em ber ölé sek 2011-tôl drasz ti ku san csök ken tek (2001-ben és azt
meg elô zô 10 év ben 10 és 29 kö zöt ti szá mot je gyez a sta tisz ti ka, 2011 után 1 és 13 közöttit, pl.
2011-ben 3 halálesetet105). Egy 2003-as ku ta tás (Vi rág: 2005) a csa lá don be lü li erô sza kot, és azon
be lül a cse cse mô gyil kos sá got vizs gál va azt ta lál ta, hogy a gyil kos sá got jel lem zô en nôk kö vet ték el,
és olyan nôk, akik nek már több gyer me kük volt, il let ve ké sôbb is vál lal tak még gye re ket. Fel té te -
lez he tô en azért vál tak el kö ve tô vé, mert nem volt más esz kö zük a krí zis ter hes ség meg ol dá sá ra,
amely az el lá tás  elég te len sé gét bi zo nyít ja. A vizs gált, a hoz zá tar to zó sé rel mé re el kö ve tett 129 bûn -
cse lek mény ak tá já ból 2002-ben 11 eset ben volt a vád tár gya új szü lött meg ölé se.

A ti zen éves ter he sek, va la mint a ter hes ség-meg sza kí tá sok szá ma még min dig ma gas, mely a
sze xu á lis fel vi lá go sí tás, tá jé koz ta tás, ne ve lés ala csony szín vo nal ára, hi á nyá ra, a ti né dzser-am bu -
lan ci ák ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé rés egyen lôt len sé gé re, va la mint a fo gam zás -
gát ló esz kö zök, gyógy sze rek ma gas árá ra is vissza ve zet he tô.  
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102 Össze fog la ló je len tés a 2010/2011. tan év ben vég zett  is ko la-egész ség ügyi mun ká ról.
http://www.ogyei.hu/upload/files/2010_2011_%C3%A9vi_iskolaeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_jelent%C3%A9s.

pdf (2012.10.12.)
103 Ke vés a drog am bu lan cia és a gyer mek pszi chi á ter – sen ki nem tö rô dik a se gít ség re szo ru ló di á kok kal? 2011.11.25.

http://eduline.hu/kozoktatas/2011/11/25/Sulyosan_serul_a_magyar_gyerekek_egeszsege_DIVVCN
104 Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak je len té se az AJB-3809/2010. szá mú ügy ben
105 For rás: ERÜBS adat bá zis



Ja vas lat:
• Az alap- és szak el lá tás szín vo na lá nak és el ér he tô sé gé nek biz to sí tá sa, a meg elô-
zés, nép egész ség ügyi prog ra mok erô sí té se
• A gyer mek pszi chi át ri ai el lá tás je len tôs ja ví tá sa, hoz zá fér he tô, gyer mek pszi chi -
át ri ai in téz mé nyi el lá tás meg te rem té se, el sô sor ban men tál hi gi é nés prog ra mok kal, 
• A gye re kek és fi a ta lok test tu da tos sá gá nak, ön is me ret ének ja ví tá sa, a csa lád ter -
ve zés  (rep ro duk tív egész ség) szé les kö rû és ma gas szín vo na lú ok ta tá sa,
• A fo gam zás sza bá lyo zó esz kö zök szé les kö ré nek meg is mer te té se és el ér he tô sé -
ge,
• A gye re kek kel, fi a ta lok kal fog lal ko zó szak em be rek in teg rált kép zé se a men tá lis,
lé lek ta ni prob lé mák fel is me ré se és ke ze lé se cél já ból,
• Multidiszciplináris gyer mek- és ka masz-am bu lan ci ák lét re ho zá sa a gyer me kek
kö ré ben elô for du ló pszi chi át ri ai, men tá lis be teg sé gek, meg elô zé sé re, ke ze lé sé -
re.

18. cikk – A szü lôk kö zös fe le lôs sé ge az ál lam tá mo ga tá sá val 

A gyer mek vé del mi tör vény sze rint a csa lád ban ne vel ke dô gye re kek nap köz be ni el he lye zé sét
(fel ügye let ét, gon do zá sát, ne ve lé sét)  biz to sí ta ni kell. Ez az el lá tás in téz mé nyi ke re tek kö zött böl-
csô dei, csa lá di nap kö zi, csa lá di gyer mek fel ügye let, al ter na tív nap köz be ni el lá tás for má ban tör tén-
het. A gye re kek nap köz be ni el lá tá sa a te le pü lé si ön kor mány zat ok kö te le zô fel ada ta, azon ban nincs
min den te le pü lé sen a gye re kek hi va ta los fel ügye let ét el lá tó in téz mény. A gye re kek nap köz be ni el-
lá tá sá ban a te le pü lés tí pus nak, az anya gi hely zet nek és az et ni kai ho va tar to zás nak van a leg na gyobb
sze re pe, leg jobb hely zet ben a fô vá ro si, nem ro ma gye re kek van nak.  A böl csô dei fé rô he lyek szá -
ma az el múlt évek ben nö ve ke dett, fo ko zot tan igaz ez az ön kor mány za ti fenn tar tá sú ak ra, de a non-
pro fi tok ra is.106 A böl csô dék ki hasz nált sá ga ma gas, évek óta 90-120%-ot meg ha la dó. A
leg hát rá nyo sabb hely ze tû te le pü lé se ken és kör nyé kü kön több nyi re nem el ér he tô ez a szol gál ta tás.
Ma gya ror szá gon ed dig öt éves kor tól volt kö te le zô az óvo dai ne ve lés, azon ban az új köz ne ve lé si
tör vény ér tel mé ben min den há rom éves kort be töl tô gye rek nek kö te le zô lesz na pi leg alább négy
órát az óvo dá ban töl te nie 2013 ja nu ár 1-tôl. A tör vény ho má lyo san utal ar ra, hogy a jegy zô, vagy
az is ko la fenn tar tó ja (ha az is ko la egy há zi vagy ma gán fenn tar tá sú) fel men tést ad hat ez alól, ha a
„csa lád kö rül mé nyei, sa já tos hely ze te in do kol ják”. En nek az az egyik vé lel mez he tô kö vet kez mé -
nye, hogy az amúgy is hely hi ánnyal küz dô óvo dák ké rel me ket ír hat nak a ro ma gye re kek tá vol tar -
tá sa ér de ké ben, mely a szeg re gá ció ve szé lyét hor doz za magában107. Más ol dal ról a ma gas stá tu szú
csa lá dok ban élô gye re kek, il let ve, akik nek szü lô je ki sebb gye rek kel ott hon van, fel men tést kap hat.
Nem vi lá gos, hogy mi a cél ja pon to san az in téz ke dés nek, de a fel mé ré sek sze rint nincs elég fé rô -
hely, az óvo dák fel sze relt sé ge sok he lyen nem meg fe le lô, az ott dol go zó szak em be rek túl ter hel tek,
meg be csült sé gük na gyon rossz, fi ze té sük ala csony, és nem kap nak fel ké szí tést a hal mo zot tan hát-
rá nyos hely ze tû, spe ci á lis szük ség le tû, fo gya té kos gye re kek in teg rált ne ve lé sé hez, el lá tá suk hoz,
ami gyak ran a gye re kek fo ko zott ki szol gál ta tott sá gá hoz, ki re kesz té sé hez ve zet. 
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106 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH, 2011): Szo ci á lis Sta tisz ti kai Év könyv, 2010, 33. ol dal
107 A ki sebb sé gi ombudsman vé le mé nye a köz ne ve lé si tör vény ter ve ze té rôl http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-704-

kisebbsegi-ombudsman-velemenye.html (2012-05-04)



A csa lá di nap kö zik ne he zen ter jed nek a ha gyo má nyok hi á nya és a szak mai el len vé le mé nyek
mi att. A csa lá di nap kö zi ben dol go zók fel ké szí té se na gyon rö vid és  vál to zó szín vo na lú, szak mai tá-
mo ga tá suk nem meg ol dott. Fé lô, hogy ala cso nyabb for rás igé nyük mi att ép pen azo kon a te le pü -
lé se ken vált hat ják ki a böl csô dét, óvo dát, ahol a leg na gyobb szük ség len ne ma ga san kva li fi kált
szak em be rek re. 

A Biz tos kez det prog ram ál tal nyúj tott gyer mek ház szol gál ta tás 2009-óta mû kö dik az an gol
„Sure Start „prog ram min tá já ra a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben, a fi a tal (5 év alat ti) gy-
e re kek kel ott hon lé vô szü lôk nek (dön tô en anyák) és gye re kek nek nyúj tan dó kö zös nap köz be ni
fog lal ko zás cél já ból. Az ere de ti prog ram sze rint a cél a szü lôk szü lôi kom pe ten ci á i nak, kész sé ge i -
nek erô sí té se és egy más sal va ló meg is mer te té se volt, ahol elô le het ké szí te ni az óvo dá ba já rást, az
eset le ges le ma ra dá sok csök ken té sét, az újab bak el ke rü lé sét és az in teg rá ci ót.  A kor mány vál tást kö -
ve tô en 2010-tôl a prog ram ve ze té se és fi lo zó fi á ja meg vál to zott, te vé keny sé ge és to váb bi prog -
ram ja egy elô re nem lát ha tó pontosan.108

Ja vas lat 
• A szak po li ti kák nak és cse lek vé si prog ra mok nak a csa lá di élet hez és ott hon hoz
va ló jo got a meg fe le lô mun ká hoz és jö ve de lem hez; a csa lá di lak ha tá si le he tô sé -
gek hez; a csa lá dot tá mo ga tó há ló za tok hoz hoz zá se gí tô prog ra mok kal egy cso-
mag ban kell ke zel ni

23. cikk – Fo gya té kos ság gal élô gye re kek jo gai

A fo gya té kos ság gal élô gye re kek szo ci á lis biz ton sá gát szá mos tör vény, jog sza bály, pénz be li és
ter mé szet be ni el lá tás szol gál ja. Az el lá tá sok a va ló ság ban azon ban gyak ran nem biz to sít ják a meg-
fe le lô élet szín vo na lat és a szo ci á lis vé del met. A fo gya ték kal, sú lyos fo gya ték kal élô gye re kek szá-
má ra vi dé ken, kis te le pü lé se ken gon dot je lent a spe ci á lis el lá tó rend sze rek meg kö ze lí té se,
igény be vé te le, mi vel ezen in téz mé nyek ál ta lá ban a me gye szék he lye ken, vagy a fô vá ros ban van-
nak, szû kös fé rô hely számmal.. Az el lá tá sok hoz va ló hoz zá fé rés hi á nya a csa lád anya gi hely ze té -
vel, ér dek ér vé nye sí tô le he tô sé ge i vel és a gyer mek ki sebb sé gi ho va tar to zá sá val (ro ma) is
össze függ het. 

Az ENSZ Fo gya té kos ság gal élô sze mé lyek jo ga i nak Bi zott sá ga 2012. szep tem ber 20-21-én  elô -
ször vizs gál ta Ma gya ror szá got. Bár ha zánk 2007-ben Eu ró pá ban el sô ként ra ti fi kál ta a Fo gya té -
kos ság gal élô sze mé lyek jo ga i ról szó ló ENSZ egyezményt109, a Bi zott ság több, a fo gya té kos ság gal
élô gye re ke ket is érin tô kér dés ben el ma rasz tal ta a ma gyar kor mányt. Az Egyez mény ben meg fo -
gal ma zott ál ta lá nos kö te le zett sé gek te kin te té ben a Bi zott ság ja va sol ta, hogy Ma gyar or szág egyez-
tes sen és ak tí van  von ja be a fo gya té kos ság gal élô gyer e ke ket az ál la mi dön tés ho za ta li fo lya ma tok
ter ve zé sé be, vég re haj tá sá ba és el len ôr zé sé be az ôket érin tô ügyek be, min den szin ten éssze rû és
re á lis idô ke re tet biz to sít va ar ra, hogy ész re vé te le i ket meg te hes sék, és meg fe le lô fi nan szí ro zást biz-
to sít son ehhez.110
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108 www.biztoskezdet.hu
109 2007. évi XCII. Tör vény a Fo gya té kos ság gal élô sze mé lyek jo ga i ról szó ló egyez mény és az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta -

tív Jegy zô könyv ki hir de té sé rôl.
110 ENSZ Fo gya té kos ság gal Élô Sze mé lyek Jo ga i nak Bi zott sá ga, Zá ró ész re vé te lek, Ma gyar or szág, CRPD/C/HUN/CO/1,

29 September 2012, para 14.



A Bi zott ság ag go dal mát fe jez te ki ami att, hogy a fo gya té kos ság gal élô gye re kek je len tôs ré sze
ott ho ni el lá tás he lyett in té ze ti el lá tás ban ré sze sül, va la mint hang sú lyoz ta a meg fe le lô for rás biz to -
sí tá sá nak fon tos sá gát, amely le he tô vé te szi, hogy a fo gya té kos ság gal élô gye re kek to vább ra is csa-
lád juk kal él hes se nek a sa ját közösségükben.111 A Bi zott ság fel szó lí tot ta a ma gyar kor mányt, hogy
te gyen na gyobb erô fe szí té se ket an nak ér de ké ben, hogy ki ter jesszék a kö zös sé gi re ha bi li tá ci ót és
más szol gál ta tá so kat a fo gya té kos ság gal élô gye re kek és csa lád juk ré szé re a he lyi kö zös sé gek ben.
(CRC/C/HUN/CO/2)112.

Az ok ta tás hoz va ló jog gal kap cso lat ban a Bi zott ság saj ná la tát fe jez te ki, hogy sok fo gya té kos -
ság gal élô gye rek to vább ra is spe ci á lis ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nul, to váb bá ag go da lom mal jegy-
ze te meg, hogy Ma gyar or szág nem tett meg fe le lô lé pé se ket an nak ér de ké ben, hogy va la mennyi
olyan fo gya té kos ság gal élô ta nu ló nak, aki ha gyo má nyos ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja, biz to sít sa
az éssze rû alkalmazkodást113, va la mint fej lesszen ki és já rul jon hoz zá a be fo ga dó ok ta tá si rend szer
megteremtéséhez114. A Bi zott ság új ra meg ál la pí tot ta, hogy az éssze rû al kal maz ko dás meg ta ga dá -
sa diszk ri mi ná ci ó nak mi nô sül, és ja va sol ta a ma gyar kor mány nak, hogy je len tô sen nö vel je erô fe -
szí té se it an nak ér de ké ben, hogy: a fo gya té kos ság gal élô ta nu lók egyé ni szük ség le te i nek meg fe le lô
éssze rû al kal maz ko dást biz to sít son; az ál ta lá nos ok ta tá si rend szer ben ta nu ló fo gya té kos ság gal élô
di á kok ré szé re nyújt son szük sé ges tá mo ga tást; és hogy va la mennyi ok ta tás ban dol go zót ké pez zék
úgy, hogy be fo ga dó ok ta tá si in téz mé nyek ben dolgozhassanak115.

A Bi zott ság ki emelt fi gyel met for dí tott a fo gya té kos ság gal élô ro ma gye re kek hely ze té re, és fel-
szó lí tot ta a ma gyar kor mányt, hogy fej lesszen ki prog ra mo kat an nak ér de ké ben, hogy a fo gya té -
kos ság gal élô ro ma gye re kek részt ve hes se nek a ha gyo má nyos ok ta tá si prog ra mok ban az éssze rû
al kal maz ko dás el vé nek fi gye lem be vételével.116 A Bi zott sá got ag gasz tot ta a fo gya té kos ság gal élô ro -
ma gye re kek re vo nat ko zó in for má ci ók hi á nya, ezért azt ja va sol ta, hogy a ma gyar kor mány gyûjt -
sön ada to kat an nak ér de ké ben, hogy meg ért se a fo gya té kos ság gal élô ro ma gye re kek szük ség le tét
és spe ci á lis igényeit.117

A csa lád ban ne vel ke dô fo gya té kos gyer me kek ele mi lét fel tét elei is messze el ma rad tak ha son ló
ko rú tár sa i ké tól. Szü le ik fog lal koz ta tott sá ga el ma radt a gyer me kes csa lá dok ra jel lem zô át lag tól,
egy har ma duk (34%) olyan csa lád ban élt, ahol nincs ke re sô csa lád tag, ami fô ként a fo gya té kos
gyer mek nap pa li fel ügye let ének ne héz sé gé bôl fa kad. (A nem fo gya té kos gye re ket ne ve lô csa lá dok
kö ré ben ez az arány 21% volt.) Mun ka jö ve de lem hí ján e csa lá dok sze gény sé gi rá tá ja igen ma gas
(47%), ela dó so dá suk sok szor ve szé lyez te ti a csa lád alap ve tô életfeltételeit118. 

A 2009-es ombudsmani gyer mek jo gi projekt119, meg ál la pí tá sai sze rint az eny he, kö zép sú lyos ér-
tel mi fo gya té kos gye re kek ok ta tá sa és ne ve lé se az ál ta lá nos is ko la, di ák ott hon és gyer mek ott hon
in téz mé nye i ben ke vés bé ered mé nyes, mint az egész sé ges gye re ke ket gon do zó in téz mé nyek ben,
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111 Ibid, para 21.
112 Ibid, para 22.
113 olyan , az egyen lô bá nás mód elô se gí té sé re tö rek vô in téz ke dé sek, me lyek a fo gya ték kal élô sze mé lyek szá má ra le he tô vé

te szik a min den na pi éle tük ben va ló rész vé tel ük, mun ká ba já rá suk meg fe le lô kö rül mé nye it 
114 Ibid, para 39.
115 Ibid, para 41.
116 Ibid, para 40, 42.
117 Ibid, para 49, 50.
118 „Gye rek mo ni tor 2009” – 1000 ház tar tás ra ki ter je dô, a gyer me kes csa lá dok ra rep re zen ta tív adat fel vé tel. („Le gyen jobb

a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té gia Ér té ke lô Bi zott sá ga, MTA Gye rek sze gény ség El le ni Prog ram, 2009.)
119 OBH Gyer mek jo gi pro jekt. szerk. Dr. Ko vács Or so lya Ágo ta. OBH Pro jekt fü ze tek. 2009/3



ezért ja va sol ja a spe ci á lis gyer mek ott hon ban vagy gyer mek ott hon spe ci á lis cso port já ban el he lye -
zett gye re kek fo ko zott vé de lem ben va ló ré sze sí té sét.

A fo gya ték kal élô gye re kek ne he zen fér nek hoz zá azok hoz az esz kö zök höz, amik az önál ló élet-
vi tel meg va ló sí tá sá hoz szük sé ge sek. Az egész ség ügyi jog sza bály ok min den fo gya té kos sá gi cso por -
tot diszk ri mi nál nak az zal, hogy a ré szük re biz to sí tott gyógy ásza ti se géd esz kö zök árá ból igen ma gas
ön részt kö ve tel nek meg. 

A tá mo ga tá sok hoz va ló hoz zá fé rés még min dig na gyon ala csony szin tû, a gye re kek fej lô dé sé -
hez szük sé ges fel té te lek (táp lál ko zás, fej lesz tés, ok ta tás, in teg rá ció, stb.) jó részt ki elé gí tet le nek ma-
rad nak.

Fo gya té kos cso por tok sze rin ti ki re kesz tô dés

A fo gya té kos gye re kek kö zött az ér tel mi fo gya té kos és a sú lyo san halmozottan120 fo gya té kos
gye re kek hely ze te rom lik. Egy 2007-ben vég zett vizs gá lat alap ján az ér tel mi fo gya té kos gye re ket
ne ve lô csa lá dok 82%-át ér te va la mi lyen sé re lem az or vo si el lá tás so rán, és 30%-uk kal elô for dult
már, hogy az or vos nem vál lal ta a fo gya té kos gye rek kezelését.121 Ilyen az a 2012 el sô fe lé ben tör-
tént eset is, mely ben egy fo gya ték kal élô gyer me ket azért nem lát tak el a gyer mek fo gá sza ti ren de -
lô ben, mert a gye rek fo gya té kos sá ga nem tet te le he tô vé az éber ál la pot ban tör té nô  be avat ko zást.
Mint ki de rült, az egész or szág ban két helyen122 vé gez nek ilyet, ahol a túl ter helt ség mi att az el sô
vizs gá lat ra egy hó nap pal ké sôb bi idô pon tot tud tak ad ni, és a leg ko ráb bi mû té ti idô pon tot fél év -
re rá  tud ták vol na vállalni123.

Ma Ma gya ror szá gon a lá tás sé rült gye re ket ne ve lô csa lá dok rend kí vül ne héz hely zet ben van-
nak. Jo guk van ugyan a ko rai fej lesz tés hez, ám ezt több nyi re csak Bu da pes ten kap hat ják meg, ami
sok szor fá rasz tó uta zás sal és ma gas anya gi rá for dí tás sal ki vi te lez he tô a csa lá dok szá má ra. Míg ko-
ráb ban gye re kek ré szé re is meg ítél he tô és fo lyó sít ha tó volt a va kok sze mé lyi já ra dé ka, ad dig ma a
fo gya té kos sá gi tá mo ga tást csu pán a 18 éven fe lü li fo gya té kos em be rek nek van le he tô sé gük ké rel -
mez ni. A se géd esz kö zök meg vá sár lá sát több nyi re ala pít vá nyi, pá lyá za ti tá mo ga tá sok ból, ad hoc
mó don tud ják a csa lá dok biz to sí ta ni. 

Bu da pes ten, Deb re cen ben és Pé csen van a vak és gyengénlátó gyer me kek nek le he tô sé gük spe-
ci á lis ál ta lá nos is ko lá ba jár ni, így azok a gye re kek, akik ezek ben az in téz mé nyek ben kez dik meg ta-
nul má nya i kat, a csa lád juk tól tá vol, bent la ká sos for má ban kény te le nek hat éves ko ruk tól él ni,
egy-két he ten te ha za jár ni. Ez a hely zet sú lyo san sér ti a csa lád ban va ló ne vel ke dés jo gát és le he tô -
sé gét, ká ro san hat a lá tás sé rült gye rek amúgy is ne he zí tett csa lá di és la kó he lyi tár sas kap cso la ta i -
ra, kö tô dé sé re.

Bu da pes ten kí vül (ahol egy si ket és na gyot hal ló gye re kek ok ta tá sá val fog lal ko zó is ko la mû kö -
dik) az or szág ban 7 vi dé ki vá ros ban ta lál ha tó si ket is ko la, aho vá a si ket és na gyot hal ló gye re kek a
kör nye zô te le pü lé sek rôl jár nak be.
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120 cerebralis paresis, tra u más agy ká ro so dás, rit ka ge ne ti kai ké pek stb.
121 Bass Lász ló, 2008. 
122 Bu da pes ten és Sze ge den. Azon ban az utób bi he lyen csak a me gyei la ko so kat lát ják el. For rás: Ön ki bír ná fog fá jás sal fél

évig? 2012.08.02. Nép sza va
123 „Amit te he tek, hogy együtt sí rok a gyer me kem mel” 2012.08.02.

http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/__amit_tehetek__hogy_egyutt_sirok_a_gyermekemmel



Autista gye re kek 

Az ombudsman 2010-es vizs gá la tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az autizmussal élô gye re kek nem
jut nak el az ál la po tuk nak meg fe le lô ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek be, mert több ok ta tá si in téz -
mény nem ve szi fel az autista gye re ket ar ra hi vat koz va, hogy az ala pí tó ok ira tuk ban nem sze re pel
az autista gye re kek ok ta tá sa. Töb bek kö zött ez is az oka an nak, hogy a köz ok ta tás ban – be csült ada-
tok sze rint – a 2007/2008-as tanév ben 7000 autista gye rek  he lyett ke ve sebb, mint 1300-an tanul-
tak.124

Ko rai fej lesz tés – ko ra gyer mek ko ri in ter ven ció

A sé rül ten szü le tett, el té rô vagy meg ké sett fej lô dé sû, il let ve fej lô dé si za var ral küz dô gye re kek 5
(6) éves ko ru kig a ko ra gyer mek ko ri in ter ven ció rend sze ré ben kap nak el lá tást, tá mo ga tó szol gál -
ta tást.

A ko rai habilitációs/rehabilitációs, fej lesz tô fel ada to kat el lá tó in téz mény rend szer rend kí vül he-
te ro gén, át te kint he tet len, nincs sza bá lyo zott gye rek út, nincs pro to koll, amely össze kap csol ná a
kü lön bö zô ága za ti irá nyí tás alá tar to zó in téz mé nye ket, a szü lôk és a szak em be rek szá má ra is ne -
héz az el iga zo dás. Az életszerûtlen, össze han go lat lan sza bá lyo zás, az alul fi nan szí ro zott ság, az in-
for má ció hi ány és az el lá tás sze rep lôi kö zöt ti együtt mû kö dé sek elég te len sé ge gá tol ják a gye re kek és
csa lád ja ik el lá tó rend szer be va ló be ke rü lé sét, a meg fe le lô szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá ju tá sát. A
szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé rés te kin te té ben nagy te rü le ti egyen lôt len sé gek ta pasz tal ha tók.  A fô-
vá ros ban ta lál ha tó az in téz mé nyek egy har ma da, a nagy vá ros ok ban van nak még szín vo na las el lá -
tást nyúj tó in téz mé nyek, de a kis te le pü lé se ken, fal vak ban a spe ci á lis szol gál ta tá sok el ér he tet le nek.
A ko ra gyer mek ko ri in ter ven ció rend sze ré ben je len leg nagy já ból 8000 gye rek el lá tá sa fo lyik. Becs-
lé sek sze rint az el lá tás ra szo ru ló gye re kek több mint egy har ma da nem kap ja meg a szá má ra szük-
sé ges ellátást/szolgáltatást.125

Kü lö nö sen a hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben aka dá lyo zott a hoz zá fé rés, a szol gál ta tá sok fi zi kai
kö zel sé ge nem biz to sí tott, anya gi el ér he tô sé ge nem meg ol dott, a szak em ber el lá tott ság elég te len -
sé ge okán az el lá tá sok sok fé le sé ge és az in ter disz cip li ná ris te am-mun ka ne he zen ki vi te lez he tô. A
sze gény ség ben élô fo gya té kos gye re kek 68%-a, a nem sze gé nyek 40%-a nem ré sze sült ko rai fej-
lesz tés ben. A ro ma és nem ro ma gye re kek kö zött ha son ló ak a kü lönb sé gek: elôb bi ek két har ma da
(66%), utób bi ak 46%-a nem ju tott hoz zá a szolgáltatáshoz.126

Be fo ga dó ok ta tás?

A habilitáció alap ját ké pe zô alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban a tör vény a be fo ga dó ok ta tás ra he-
lye zi a hang súlyt, amely a gya kor lat ban azon ban csak rend kí vül las san ter jed. 

En nek fôbb okai:
• a több sé gi pe da gó gu sok ál ta lá ban nem ren del kez nek a fo gya té kos ság gal élô gye re kek habili-

tációjával kap cso la tos alap ve tô is me re tek kel sem, ezért in kább el há rít ják az ilyen gyer me kek fel-
vé tel ét;
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124 Az autizmussal élô sze mé lyek ok ta tás hoz va ló jo ga (AJB 1438/2009)
125 Kereki Ju dit (ír ta és szerk.) (2011): Re gi o ná lis hely zet ér té ke lés a ko ra gyer mek ko ri in téz mény rend szer há ló za tos fej lesz-

té sé nek meg ala po zá sá hoz. Ku ta tá si zá ró je len tés. Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft., Bu da pest.
http://www.educatio.hu/download/eselyegyenloseg/regionalis_helyzetertekeles_kezirat.pdf
126 „Gye rek mo ni tor 2009” az MTA GYEP adat fel vé te le



• a több sé gi ok ta tá si in téz mé nyek je len tôs ré sze még ma sem fe lel meg a fo gya té kos gye re kek
hoz zá fé ré sét biz to sí tó fi zi kai és infokommunikációs kö ve tel mé nyek nek. A köz ok ta tá si sta tisz ti kai
ada tok alap ján a 2011/2012-es tan év ben kü lön cso port ban, osz tály ban (szegregáltan) az óvo dák -
ban és a köz ok ta tás 1-14 év fo lya mán össze sen 30.186 fô fo gya ték kal élô gyer me ket re giszt rál tak.
Ugyan eb ben az idô szak ban az in teg rál tan ok ta tott, kü lön bö zô fo gya té kos ság élô gye re kek  szá ma
50.947 fô  volt127.

• Erôs elô í té let és el len ál lás a több sé gi szü lôk és nem rit kán a szak em be rek ré szé rôl is.

Spe ci á lis la kó ott ho nok

Meg fe le lô, jó mi nô sé gû alap el lá tás hi á nyá ban vagy, mert a szü lôk nem tud ják vál lal ni a fo gya -
té kos ság gal élô, gyak ran sú lyos ál la po tú gye rek gon do zá sát, eset leg anya gi kény sze rek mi att, je len-
leg is sok gye rek él nagy lét szá mú bent la ká sos in té ze tek ben. Nincs olyan kor mány za ti prog ram,
amely be lát ha tó idôn be lül a gye re kek in téz mé nyes el lá tást meg elô zô, il let ve ki vál tó le he tô sé ge ket
kí nál na. 

Ja vas lat
• A Fogyatékosügyi Bi zott ság 2012-es aján lá sa a fo gya ték kal élô gye re kek kö-
zös sé gi ala pú re ha bi li tá ci ó já ra, és en nek he lyi, kö zös sé gi meg va ló su lá sá ra az eh -
hez szük sé ges anya gi for rá sok biz to sí tá sát indítványozza128

• Az el sôd le ges csa lá di vé de lem ér de ké ben, a fo gya té kos ság gal élô gye re ke ket
ne ve lô csa lá dok szá má ra  biz to sí ta ni kell a kö zös sé gi élet ben va ló rész vé telt ga-
ran tá ló szol gál ta tá so kat, el lá tá so kat va la mint a meg fe le lô élet szín vo na lat, élet mi -
nô sé get ga ran tá ló csa lád tá mo ga tá si rend szert.
• Az ál lam tá mo gas sa meg fe le lô en a fo gya té kos ság gal élô gye re ket ne ve lô csa-
lá do kat an nak ér de ké ben, hogy meg elôz ze a gye re kek csa lá don kí vü li ne vel ke -
dé sét.
• „A he lyet te sí tô vé de lem ke re té ben ré sze sít sék elôny ben a csa lád ban tör té nô el-
he lye zé sen ala pu ló ne ve lô szü lôi gon dos ko dást. Az in té ze ti el he lye zést a he lyet te -
sí tô vé de lem vég sô for má já nak te kint sék, fi gye lem be vé ve a gye rek min de nek fe lett
ál ló érdekét.129

• Ku ta tá sok in dí tá sa, ame lyek fel mé rik a fo gya ték kal élô gye re kek és csa lád ja ik va-
ló di szo ci á lis hely ze tét, fel tár ják a sze gény ség ben/mély sze gény ség ben élôk ará -
nyát, és rá vi lá gí ta nak a szo ci á lis jut ta tá sok, szol gál ta tá sok és az élet szín vo nal,
élet mi nô ség össze füg gé sé re.  
• In teg rált ko ra gyer mek ko ri, is ko lai prog ra mok biz to sí tá sa a szeg re gá ció,  disz  k ri -
mi ná ció meg elô zé se, ke ze lé se ér de ké ben.
• A „pszeudo fo gya té kos ság” meg elô zé se a ro ma és más hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gye re kek és csa lád juk szá má ra, meg fe le lô prog ra mok biz to sí tá sa a le-
ma ra dá sok meg elô zé sé re, az in teg rált ok ta tás ban va ló rész vé tel biz to sí tá sá ra
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127 KSH a 2011. évi Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram (OSAP)
128 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/8thSession/CRPD-C-HUN-CO-1_en.doc
129 Fo gya té kos sze mé lyek jo gai vagy fo gya té kos jogok?, A ma gyar ci vil Caucus pár hu za mos je len té se az ENSZ Egyez mény-

rôl, 2010, 207 o.



24. cikk – A gyer mek jo ga az egész ség hez és az egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz

Az alap el lá tás ban dol go zó gyer mek or vos ok 56%-a 55 év fe let ti és az után pót lás nem biztosí-
tott.130 2009-ben az or szág ban egy há zi gye rek or vos ra át la go san 1186 gye rek ju tott, a leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû 33 kis tér ség ben ez a szám 2248, a nem hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek ben 1093
fô volt. Az in ten zív cent ru mok ban 20%-kal ke ve sebb or vos dol go zik, mint amennyi re szük ség len -
ne, a neonatológus szak vizs gá val ren del ke zôk ará nyát te kint ve pe dig 40%-os a lét szám hi ány. A
szak dol go zók is 40%-kal van nak ke ve seb ben, mint amennyi re szük ség len ne az intézményekben.131

A szol gál ta tá sok in gye ne sek, de a hoz zá fé rés, uta zás és a gyógy sze rek, esz kö zök ki sebb vagy na-
gyobb anya gi ter het je len te nek a csa lá dok szá má ra. Ku ta tá si ada tok szerint132 a gye re kes csa lá dok
kö zel ti ze dé nél (8%) for dult elô 2009-ben, hogy nem ju tott pén ze az or vo si el lá tás sal össze füg gô
költ sé gek re. Ez az aka dály a sze gény ség ben élô csa lá dok 21, a ro ma szü lôk 26%-ánál tet te le he -
tet len né, hogy gye re ke ik meg kap ják a meg fe le lô or vo si el lá tást vagy ke ze lést.

Szü lés, szü le tés

Ma gyar or szág 2012-ben élet be lé pett Alap tör vé nye sze rint a mag za tot a fo gan ta tás tól kezd ve vé-
de lem il le ti meg, de ez ed dig nem je len tett vál to zást a ko ráb bi mag za ti vé de lem rôl szó ló tör vény -
hez ké pest, no ha szám ta lan jel mu tat a vál toz ta tá si szán dék ra. 

Az el múlt évek ben ke rült a fi gye lem kö zép pont já ba az ott hon szü lés, a sze líd szü le tés en ge dé -
lye zé se. Ge réb Ág nes el len bün te tô el já rás in dult, mi vel el til tá sa el le né re or vos ként, bá ba ként vál-
lal ta az ott ho ni szü le té sek kíséretét.133. Az ombudsman köz le ményt adott ki, amely ben sür get te az
ott hon szü lés meg fe le lô jog sza bá lyi ren de zé sét. En nek ered mé nye kép pen is fo gal maz tak meg az
in té ze ten kí vü li szü lés szak mai sza bá lya i ról, fel tét ele i rôl és ki zá ró oka i ról 2011. áp ri lis 1-tôl ha tá -
lyos kor mány ren de letet sok éves küz de lem után, de ez csak na gyon szûk kör ben biz to sít ja az in-
té ze ten kí vü li szü lést, és nem erô sí ti a ba ba, nô- és csa lád ba rát szü lé sze ti el lá tást.

A fen ti két – lát szó lag nem el sô sor ban a gye re kek re vo nat ko zó – meg ál la pí tás azért függ össze
szo ro san a gyer me ki jo gok kal, mert az el sô eset ben a rend kí vül ala csony szü le tés szám nö ve lé se
ér de ké ben a kor mány zat nem a csa lád nak nyúj tott se gít ség kü lön bö zô for má it szán dé ko zik ki ter -
jesz te ni, ha nem a lel ki is me ret re, ha za fi as kö te le zett ség re, a kö zös ség irán ti fe le lôs ség re apel lál va
ösz tön zi a gyer mek vál la lást, ami nem se gí ti a gyer me ki jo gok ér vé nye sü lé sét. A má so dik eset pe -
dig azért ér de mel ki tün te tett fi gyel met, mert a szü lés kö rül mé nyei, az anya jól lé te, fel ké szült sé ge,
tu da tos sá ga, a szü lés utá ni szen zi tív idô szak ban ki ala ku ló anya-gye rek vi szony egy ér tel mû en ki hat
a gye rek fej lô dé sé re, kö tô dé si ké pes sé gé re, jól lé té re. Eh hez nem el sô sor ban az ott hon szü lés sza-
bá lyo zá sá ra, ha nem an nak biz to sí tá sá ra len ne szük ség, hogy a fen ti ek ma ra dék ta la nul tel je sül hes -
se nek, bár hol is szül az anya.  

Az alap el lá tás hoz va ló hoz zá fé rés

A gyer mek or vo si alap el lá tás hoz va ló hoz zá fé rés te rén nem biz to sí tott az esély egyen lô ség, an nak
el le né re, hogy ha gyo má nyo san ez a te rü let volt a ko ráb bi év ti ze dek si ker ága za ta. Az egész ség ügyi
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130 Ká dár F., Kál mán M., Paksy A., Paksy L.: (Az alap el lá tás ban dol go zó gyer mek or vos ok és há zi or vos ok kli ni kai gya kor-
la tá nak össze ha son lí tá sa Ma gya ror szá gon) Comparison the clinical practice of primary care paediatricians and general practi-
tioners in Hun ga ry – 1st Baltic Paediatric – ECPC Congress 19-21 May, 2011 Vil ni us

131 Kereki Ju dit (szerk.), Re gi o ná lis hely zet ér té ke lés a ko ra gyer mek ko ri in téz mény rend szer há ló za tos fej lesz té sé nek meg-
ala po zá sá hoz. (Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft., Bu da pest, 2011) http://www.educatio.hu/download/eselye-
gyenloseg/regionalis_helyzetertekeles_kezirat.pdf

132 „Gye rek mo ni tor 2009” az MTA GYEP adat fel vé te le
133 http://freegereb.org



el lá tás hoz va ló hoz zá fé rés el sô sor ban a szak em be rek és az in téz mé nyek re gi o ná lis el ér he tô sé gé nek
el té ré se i bôl fa kad. A hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben igen ke vés a gyer mek or vos, az ál ta lá nos csa-
lá di or vo sok nem ren del kez nek gyer mek or vo si is me re tek kel, de el lát ják a gye re ke ket, és egy re több
he lyen a vé dô nôk is hi á nyoz nak, sok szo ros he lyet te sí tés sel lát ják el a fel ada ta i kat, túl ma gas a csa-
lá dok szá ma, nem meg ol dott a köz le ke dés. Ezek ben a ré gi ók ban a gyer me kek kö zül töb ben és
rosszabb ál la pot ban ke rül nek kór ház ba, ke ve seb ben kap ják meg a szak ma sza bá lyai sze rin ti kor-
sze rû ke ze lé se ket, táp sze re ket, fa kul ta tív vé dô ol tá so kat, gyak rab ban kap nak in do ko lat la nul an ti -
bio ti ku mot, töb ben es nek ki az élet kor hoz kö tött szû rô vizs gá lat ok ból. 

Cse cse mô ha lan dó ság

A cse cse mô ha lan dó ság csökken134, de te rü le ti leg nagy kü lönb sé ge ket mu tat. A vá ran dós gon -
do zás szín vo nal el té rô, még min dig na gyon ala csony a ba ba ba rát kór há zak szá ma. A szü lé sze ti
osz tá lyok 80%-án nincs rooming in, el vá laszt ják és kü lön he lyen tart ják az új szü löt tet az anyá tól,
en nek meg fe le lô en a szop ta tá si ará nyok is ala cso nyak, nincs fel ké szí tett sze mély zet és pro to koll a
ko ra szü lött, kis sú lyú, fo gya té kos gye rek szü le té se kor szük sé ges tá jé koz ta tás ra, segítségnyújtásra.135

A nem meg fe le lô kór há zon be lü li vagy a kór há zak kö zöt ti szál lí tás ból adó dó ká ro so dá sok el lá tá -
sá nak tár sa dal mi ter hei az évek so rán mil li ár do kat je len te nek, a szü lôk pszi chés sé rü lé se it nem is
szá mít va. A ko ra szü lött, 32. hét elôtt szü le tett kis ba bák ará nya Ma gya ror szá gon ma ga sabb, mint
az eu ró pai át lag.  El sô sor ban or vo si esz kö zök kel pró bál koz nak a nyil ván va ló szocio-ökonómiai
gon dok és a multikauzális prob lé mák el le né re. Az új szü löt tek sú lya az egyik leg fon to sabb cse cse -
mô ha lá lo zást be fo lyá so ló té nye zô. A 2500 gramm nál ki sebb súllyal szü le tett új szü löt tek ará nya az
utób bi tíz év ben nem mu ta tott csök ke nést, ér té ke 8,4% kö rül mo zog. A ko ra gyer mek ko ri in ter -
ven ció in téz mé nyei kö zül a perinatális (neonatális) cent ru mok a leg le ter hel teb bek, mû kö dé sük ben
nagy gon dot je lent a szak em ber hi ány.

A neonatológiai sür gôs sé gi rend szer fi nan szí ro zá sá ban az ál la mi rész vé tel je len leg csak két har -
mad ará nyú. A for rá sok egy har ma dát két év ti ze de a ci vil szer ve ze tek rend kí vül ak tív ado mány -
gyûj té se fedezi,136 amely a jö vô ben fenn tart ha tat lan lesz. 

Ivó víz, élel mi szer el lá tott ság  

A mi nô sé gi éhe zés je len tôs nö ve ke dé se ta pasz tal ha tó, a vi ta min és ás vá nyi anyag hi á nya hoz-
zá já rul a ta nu lá si ne héz sé gek hez, fi zi kai, men tá lis fej lô dé si el ma ra dás hoz ve zet. Egy re na gyobb
azok nak a gye re kek a szá ma, akik csak az is ko lá ban kap nak meg fe le lô élel met, es tén ként és hét-
vé gén nem esz nek vagy csak na gyon gyen ge mi nô sé gû táp lá lé kot. 

Ma gyar or szág te rü le té nek 80%-a jód hi á nyos, de a WHO és az UNICEF több szö ri sür ge té se
el le né re sem si ke rült mind ed dig a jód pót lást megoldani137

A böl csô dei és óvo dai, is ko lai fel mé ré sek rá mu tat nak ar ra, hogy az élet kor spe ci fi kus ét rend, a
spe ci á lis ét ke zé sek és a di é tás ét kez te tés gyak ran nem meg ol dott, a na pi nyers anyag nor ma nem ele-
gen dô a kor sze rû és egész sé ges táp lál ko zás el ve i nek be tar tá sá hoz. Egy 2011-es ombudsmani je len-
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134 http://ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int007.html
135 http://www.csagyi.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=374
136 Zsolt, Somogyvári, (Peter Cerny Ala pít vá nyi Men tô szol gá lat: Kö zép-eu ró pai ala pít vá nyi ko ra szü lött men tô szol gá lat a

Kö zép-Ma gyar or szág ré gi ó ban.) Transport Medicine International – Hun ga ry: A non-governmental organization for neonatal
transport in Central Europe int he central reg ion of Hun ga ry Section on transport medicine newsletter (Transport Dispatch)
of American Academy of Pediatrics 2007(Winter):6-10. 

137 Far kas, I, Sajgo (2001): A la kos ság 80%-naka jód el lá tott sá ga elég te len, Van le he tô ség a jód pót lás ra, Táp lál ko zás – Al-
lergia-Diéta, 6(3-4), 34-42.old., Bu da pest, 2001



tés megállapította138, hogy a köz ét kez te tés át fo gó sza bá lyo zá sá nak hi á nyá ban nem meg ol dott a
mi nô sé gi szolgáltatás139.

26.cikk – A gyer mek jo ga a szo ci á lis biz ton ság hoz

Jut ta tá sok, adó ked vez mé nyek

1. 2008-tól meg szûnt a szo ci á lis el lá tá sok in de xá lá sa. Ko ráb ban kor mány dön tés ír ta elô a csa-
lá di pót lék leg alább évi egy sze ri eme lé sét. A kö te le zett ség 2009. szep tem ber el se jé tôl ke rült ha tá -
lyon kívülre.140 Az in de xá lás hi á nya a sze gé nyek szá má ra a töb bi ek nél arány lag na gyobb vesz te ség,
egy részt, mert körükben a szo ci á lis csa lá di el lá tá sok jö ve del me ken be lü li sú lya vi szony lag nagy,
más részt mert fo gyasz tá suk ban az át la gos nál na gyobb ará nyú a ki ug ró an ma gas ár in de xû élel mi -
szer és ener gia költsége141:

2. A gye rek szám, egye dül ál ló szü lô, gyer me ki fo gya té kos ság sze rin ti dif fe ren ci á lást a tör vény
meg tar tot ta, de a rossz hely ze tû cso por tok az át lag nál ke ve seb bet nyer tek, a dif fe ren ci á lás szû -
kült. Ezt va la mennyi re kor ri gál ta a 2007. évi szo ci á lis törvény142, amely va la mi vel na gyobb eme-
lést biz to sí tott a hát rány ban lé vô cso por tok nak.  

3. 2009-tôl „gyer mek vé del mi esz köz ként” meg je lent a ter mé szet be ni for má ban nyúj tott csa lá -
di pót lék le he tô sé ge az ún. vé de lem be vett gyer me kek nél. E sza bá lyo zás sze rint a csa lá di pót lék leg-
fel jebb 50%-a nyújt ha tó természetben143. 2010 au gusz tu sá tól a törvény144 meg bon tot ta az egy sé ges
csa lá di pót lék el ne ve zést: a nem tan kö te les ko rú gye rek tá mo ga tá sá nak el ne ve zé se ne ve lé si el lá tás
lett, a tan kö te les ko rú a ké is ko láz ta tá si tá mo ga tás. 

Az is ko láz ta tá si tá mo ga tást uni ver zá lis ból fel té tel hez kö tött el lá tás sá ala kí tot ták: a gye rek 50
órát meg ha la dó iskolai iga zo lat lan hi ány zás után vé de lem be ve en dô, tô le az is ko láz ta tá si tá mo -
ga tás tel jes össze ge meg von ha tó és (ese ti gond nok ki ren de lé sé vel) ter mé szet be ni el lá tás ként nyújt-
ha tó145. A 2010/2011-es tan év ben összes sé gé ben 7427 di ák is ko láz ta tá si tá mo ga tá sá nak meg  vo -
ná sát ren del ték el a he lyi gyám hi va ta lok. E gye re kek több mint 70%-a hát rá nyos szo ci á lis hely-
ze te mi att rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sült. Az ese tek nek csu pán 10%-
ában szün tet ték meg a fel füg gesz tést az zal az in dok kal, hogy a gye rek is ko lai hi ány zá sai meg-
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138 AJB-560/2011 Spe ci á lis ét ke zé si igé nyû gyer me kek ét kez te té se http://www.obh.hu/ allam/jelentes/201100560.rtf
139 Ál lás pont ja sze rint szük sé ges egy egy sé ges, a gyer mek ét kez te tés re vo nat ko zó jog sza bály meg al ko tá sa, amely a köz ét -

kez te tést komp lex mó don, an nak a je len té sé ben fel tárt va la mennyi te rü le té re (a köz ét kez te tés fo gal má ra, in téz mé nyi kö ré re,
for rá sa i ra, költ sé ge i re, té rí té si dí jak meg ál la pí tá sá ra, mi nô sé gi és mennyi sé gi kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ra, a spe ci á lis igé -
nyû gyer me kek ét ke zé sé nek biz to sí tá sá ra, az is ko lai bü fék élel mi szer és ital kí ná la tá ra, a pár hu za mos ha tó sá gi el len ôr zé sek meg-
szün te té sé re, az egész sé ges ivó víz hasz ná la tá ra, az is ko la-egész ség ügy e té ren va ló meg erô sí té sé re, a fô zés és kul tu rált ét ke zés
tár gyi és sze mé lyi fel tét ele i re) egy aránt ki ter jed.

140 2009. évi LXXIX. Tör vény a gyer me kek vé del mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény, va la -
mint egyes szo ci á lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900079.TV -
lbj1param

141 A 2006 és 2009 köz ti vál to zá sok ról l. Er dôs Zsu zsan na, Gyer mek sze gény sé get, csa lá do kat érin tô jog sza bály vál to zá sok
2005 és 2009 kö zött, In.: Ferge Zsu zsa, Dar vas Ág nes (szerk), Gye rek esé lyek Ma gya ror szá gon. A „Le gyen jobb a gyer me kek -
nek!” Nem ze ti Stra té gia Ér té ke lô Bi zott sá gá nak 2009. évi je len té se. (MTA Bu da pest 2010.) 133-162.old. 

142 2007. évi CXXI. tör vény az egyes szo ci á lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról
143 1998. évi LXXXIV. Tör vény a csa lá dok tá mo ga tá sá ról, 6. §. (2)
144 2010. évi LXVI. Tör vény a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szó ló 1998. évi LXXXIV. tör vény nek, va la mint a gyer me kek vé-

del mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény nek a tan kö te le zett ség tel je sí té sé vel össze füg gô mó do sí tá sá -
ról144 1998. évi LXXXIV. Tör vény a csa lá dok tá mo ga tá sá ról, 6. §. (2)

145 A tör vény in dok lá sa sze rint az is ko lá zás fon tos sá gát fel is mer ve „A tör vény alap ve tô cél ja az, hogy az ál lam egy ér tel mû
üze ne tet fo gal maz zon meg ar ról, hogy az is ko la ke rü lés, az in do ko lat lan hi ány zás tûr he tet len ma ga tar tást je lent és a csa lá di pót-
lék te kin te té ben is kö vet kez mé nye ket von ma ga után.” 



szûntek146. 2010 au gusz tu sa és 2012 feb ru ár ja kö zött az is ko láz ta tá si tá mo ga tás meg vo ná sa 11 200
gye re ket érintett147. 2012 ôszétôl148 az 50 órá nál töb bet iga zo lat la nul hi ány zók kö ré ben a csa lá di
pót lék el vo nás ra ke rül, és azt sem mi lyen for má ban nem kap hat ja meg a csa lád. Ez sú lyos hely ze -
tet idéz elô, és an nak vizs gá la ta, hogy mi ért nem jár a gye rek is ko lá ba, és ho gyan len né nek a szü-
lôk és a ta nu lók ösz tö nöz he tôk, nem tör té nik meg. 

Az adó rend szer 2010. évi változtatása149 több mó don nö vel te a gyer me kes csa lá dok kö zöt ti egyen-
lôt len sé ge ket a 16%-os egy kul csos adó be ve ze té sé vel, ami a ma gas jö ve del mû ek nek ked vez, de több
kom pen zá ló adó jó vá írá si le he tô sé get meg szün tet tek, ked vez mé nye ket el von tak.

Se gé lye zés

A se gé lyek hez ju tás fel tét elei szi go rod tak, ami szá mos gyer me kes csa lá dot is érint. A se gé lyek
el ér he tô sé ge egy re szo ro sab ban kö tô dik egy részt a mun ka vég zés hez, más részt az élet vi te li ele mek-
hez. Az el sô prog ram, amely a se gély helyett köz mun kát ígért vi szony lag eny he fel té te lek kel (pl.
kép zett ség fi gye lem be vé te le, tör vé nyes mi ni mál bér fi ze té se) in dult 2009-ben150. A 2011. évi köz-
fog lal koz ta tá si törvény151 en nél szi go rúbb fel té te le ket sza bott, így aki nem vál lal ja a bár mi fé le köz-
mun ká ban va ló rész vé telt, el esik a se gély tôl, mi köz ben sok ön kor mány zat sem mi fé le mun kát nem
tud fel aján la ni. Fe lül vizs gál ják a rok kant el lá tá so kat, és sok eset ben mun ka ké pes nek nyil vá nít ják a
sú lyos be teg ség ben szen ve dô ket, akik nek ugyan csak nem tud nak mun kát adni.152

27. cikk – A gyer mek jo ga a meg fe le lô élet mi nô ség hez  

Gyer mek sze gény ség

A gyer mek sze gény ség mér té ke Ma gya ror szá gon 2005 és 2010 kö zött nôtt. A sze gény ség ben
élô gye re kek ará nyá ra – a szá mí tá sok mód szer ta ni el té ré sei mi att – kü lön bö zô ada tok áll nak ren-
del ke zé sünk re, de mind egyik a gyer mek sze gény ség mér ték éké nek nö ve ke dé sé re utal. 

Az UNICEF 10-es szá mú jelentése153 ér tel mé ben Ma gya ror szá gon min den har ma dik gye rek
nél kü lö zô nek szá mít an nak el le né re, hogy az or szág GDP-jé hez ké pest ki fe je zet ten so kat költ csa-
lád tá mo ga tás ra (pénz be li és ter mé szet be ni szol gál ta tá sok, adó ked vez mé nyek). A ku ta tás ban részt
ve vô 35 or szág kö zül a ne gye dik he lyen sze re pe lünk. Ma gya ror szág nál csak Fran cia or szág, az
Egye sült Ki rály ság és Svéd or szág for dít több pénzt a gyer me kek re, csa lá dok ra. En nek fé nyé ben ja-
va sol juk a for rá sok el osz tá sá nak és cso por to sí tá sá nak át gon do lá sát és a gyer mek sze gény ség csök-
ken té se ér de ké ben ha té ko nyabb el osz tá su kat. 
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146 Csök kent az is ko la ke rü lé sek szá ma az is ko láz ta tá si tá mo ga tás meg vo ná sá nak kö szön he tô en.
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/csokkent-az-iskolakerulesek-szama-az-iskolaztatasi-tamogatas-megvonasanak-koszonhetoen

147 Aki nem jár is ko lá ba 2012.09.06. http://hir6.hu/cikk/68183/aki_nem_jar_iskolaba (2012.10.11.)
148 2010. évi LXVI. tör vény a csa lá dok tá mo ga tá sá ról szó ló 1998. évi LXXXIV. tör vény nek, va la mint a gyer me kek vé del-

mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény nek a tan kö te le zett ség tel je sí té sé vel össze füg gô mó do sí tá sá -
ról

149 2010. évi CXXIII. tör vény az adó- és já ru lék tör vé nyek, a szám vi te li tör vény és a könyv vizs gá lói ka ma rai tör vény, va la -
mint az eu ró pai kö zös sé gi jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé gek tel je sí té sét cél zó adó- és vám jo gi tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról

150 2008. évi CVII. tör vény egyes szo ci á lis és fog lal koz ta tá si tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról
151 2011. évi CVI. tör vény a köz fog lal koz ta tás ról és a köz fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó, va la mint egyéb tör vé nyek mó do -

sí tá sá ról
152 A la kó hely tôl tá vo li, vég zett ség nek nem meg fe le lô köz mun kát is el kell vál lal ni, a köz fog lal koz ta tá si bér jó val ala cso nyabb

a mi ni mál bér nél, a te le pü lé si ön kor mány zat ren de le ti leg bár mi lyen to váb bi ma ga tar tá si vagy élet vi te li fel té telt elô ír hat se gélyt
igény lôk szá má ra

153 UNICEF (2012): Report card 10 – Measuring child poverty –  page 2, 26.



A 2005 és 2010 kö zött a ro ma gye re kek ará nya ug rás sze rû en meg nôtt az al só jö ve del mi ötöd-
ben.154 Az MTA Gye rek sze gény ség El le ni Prog ram já nak négy leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
ség ben ké szült rep re zen ta tív adat fel vé te le 2009 és 2011 kö zött a gyer me kes csa lá dok hely ze té nek
je len tôs rom lá sát mu tat ja.  A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada ta i ból az de rül ki, hogy a la kos ság
37%-a él a lét mi ni mum kü szöb alatt155. A Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány sze rint na pon ta 20 ezer
gye rek éhe zik, és 80 ezer re te he tô a ve szé lyez te tett gye re kek száma156. A sze gény sé gi arány 2010-
rôl 2011-re 1,5%-kal 13,8%-ra nôtt, a sze gény sé gi kü szöb alatt élôk kö zel 1/3-a (30,3%-a) gye-
rek157, a 0-17 éves gyer me kek szá ma egy év alatt 39 ezer fô vel lett több.

7. klaszter Ok ta tás, sza bad idôs és kul tu rá lis te vé keny sé gek

28. cikk (1. be kez dés) – A gyer me kek jo ga az ok ta tás hoz 

Az ok ta tá si jo gok biz to sa je len té se i ben és vizs gá la ta i ban egy ál ta lán nem érin ti a gyer me ki jo go kat, el-
já rá si ha tá lya meg ha tá ro zá sa kor nem is em lí ti az Egyez ményt, a 2010. évi  be szá mo ló az utol só je-
len tés a té má ban. Egyet len egy szer sem sze re pel a gyer mek jog, gyer me ki jog ki fe je zés,
tör vény tá rá ban nem sze re pel a gyer mek jo gi egyezmény158. 

A böl csô dék szá ma  vál to zik, a fé rô he lyek szá ma ugyan nô, de jó val az eu ró pai át lag alatt van,
a böl csô dés ko rú gye re kek csu pán 9%-nak el lá tá sá ra ele gen dô. A böl csô dék ben 2010 óta úgy nôtt
a fé rô he lyek szá ma, hogy ez nem a böl csô dék szá má nak  bô vü lé sét je len ti, ha nem a 31/2009
(XII.22.) SZMM rendelet159 kö vet kez mé nye, mely az ad di gi 10 fôs cso por tok lét szá mát 12-re, il-
let ve 14 fô re emel te (utób bi ra ak kor van le he tô ség, ha a cso port ban lé vô összes gyer mek 2 éves-
nél idôsebb)160

Az óvo dák ha gyo má nyo san fé rô hely hi ánnyal küz de nek, az óvo dai cso port lét szám ok ma ga sak
(van nak ré gi ók, ahol kö zel 40%-os a túlterheltség161).  Ál ta lá ban a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze -
tû ré gi ók ban, te le pü lé se ken ke vés vagy nincs óvóda.162, és a ro ma gye re kek azok, akik ké sôb bi kor-
ban ke rül nek óvo dá ba, mert fé rô hely-hi ány ese tén azo kat ve szik fel el sô sor ban, akik be töl töt ték
már az öt éves ko ru kat, majd kö vet ke zô sze lek ci ós ka pu ként azo kat, akik nek mind két szü lô je dol-
go zik, így azok a gye re kek ke rül nek be leg ké sôbb az óvo dá ba (mun ka nél kü li, vagy rok kant nyug -
dí jas, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek), akik nek a leg na gyobb szük sé gük len ne a ko rai
óvo dáz ta tás ra. ( A ké sôi óvo dáz ta tás nak kö szön he tô en az is ko lá ba ke rü lé sük idô pont ja is to ló dik,
és a rö vid óvo dai pe ri ó dus alatt hát rá nya ik csök ke né se is csak rész le ges)

A 2011. évi nem ze ti köz ne ve lés rôl szó ló tör vény há rom éves kor tól te szi kö te le zô vé az óvo dá ba
já rást. Az óvo dák azon ban ed dig is fé rô hely hi ánnyal küz döt tek, az óvo dai cso port lét szám ok meg-
növekedtek.163
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154 Dar vas Tausz: 2006
155 http://nol.hu/belfold/20120525-negymillioan_a_letminimum_alatt_
156 http://hirek.msn.mainap.hu/itthon/20-ezer-gyerek-rendszeresen-ehezik-15409/
157 Egy re több a sze gény Ma gya ror szá gon 2012.10.04. portfolio.hu  
158 http://www.oktbiztos.hu/torveny/index.html
159 31/2009 (XII.22.) SZMM ren de let 6§ (1) és (2)
160 Kor fa Né pe se dé si hír le vél A KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó in té zet kiadvnya de mog rá fi ai kér dé sek rôl 2012.már-

cius XII. év fo lyam 1.szám www.demografia.hu/korfa
161 Ok ta tá si adatok,2011/2012. Sta tisz ti kai tü kör. VI: év fo lyam, 23.szám. 2012.április 13.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1112.pdf
162 Ha vas: 2008 
163 Ok ta tá si adatok,2011/2012. Sta tisz ti kai tü kör. VI: év fo lyam, 23.szám. 2012.április 13.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1112.pdf



Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tást ér té ke lô elem zé sek alap ján is lát szik, hogy a szü lôk fel té te lek hez
kö tött anya gi tá mo ga tá sa a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû csa lá dok ban élô gye re kek 3 éves kor-
tól óvo dá ba já rá sa ér de ké ben sok fé le gon dot vet fel. Kel lô tá jé koz ta tás hí ján nem ér tik a kö zös ség
tag jai, gyak ran az érin tett szak em be rek sem, hogy ez a gye re kek fej lô dé sét szol gál ja, kü lö nö sen, mi -
vel más fel té te le ket nem ja ví tott a 2008-as jó szán dé kú intézkedés164. A ter ve zett 3 éves ko ri kö te -
le zô óvo dá ba já rás szám ta lan kér dést vet fel, a szü lôk jo gá ról a gye rek gon do zá sá nak, ne ve lé sé nek
meg ha tá ro zá sá ban, a nem rend sze re sen já ró gye re kek ese té ben a csa lá di pót lék el vo ná sá nak le he -
tô sé gét, szank ci o ná lást, a  szak em be rek fel ké szí té sé nek és ér de kelt té té te lé nek el ma ra dá sa ese tén
ko moly el len ér zé se ket és a gye re kek ki re kesz té sét, diszk ri mi ná ci ó ját, a nem hát rá nyos hely ze tû
gye re kek más óvo dá ba íra tá sát és így a ko rai szeg re gá ci ót. 

Meg ol dat lan a ro ma és a fo gya té kos gye re kek in teg rált ok ta tá sa, a diszk ri mi ná ció és a ki re kesz tés
sok for má ban tet ten ér he tô. Az Esélyt a hát rá nyos hely ze tû gye re kek nek Ala pít vány több eset ben pert
nyert a gye re kek ki re kesz té se, diszk ri mi ná ci ó ja, el kü lö ní té se mi att, de a szak po li ti kán ez nem vál toz -
tat, kor mány za ti té nye zôk sze rint a szegregált ok ta tás hasz nos, az érin tett gye re kek ér de két szolgálja.165

A fo gya ték kal élô gyer me kek ok ta tá sa

A Bi zott ság a gye re kek ok ta tás hoz va ló jo gán be lül aján lást tett a fo gya té kos ság gal élô gye re kek
ok ta tás hoz va ló jo ga leg tel je sebb mér té kû gya kor lá sá ra és az ok ta tá si rend szer be tör té nô in teg rá -
lá suk elô se gí té sé re, de az aján lás ban fog lal tak a leg ki sebb mér ték ben sem tel je sül tek.

A migráns (spe ci á lis igé nyû me ne dék ké rô és vé de lem ben lé vô kis ko rú ak) gye re kek
ok ta tá sa

Ma gya ror szá gon nem ren del ke zünk pon tos ada tok kal a migráns gye re kek ok ta tá sá ról, de is-
mert, hogy az ok ta tá si in téz mé nyek ben nin cse nek spe ci á lis in teg rá ló prog ra mok, az interkulturá-
lis ne ve lés, az egyé ni, dif fe ren ci ált igé nyek re va ló fi gye lem, és a meg fe le lô men tál hi gi é ni ás
szol gál ta tá sok (ké pes ség fel mé rôk, és pszi cho ló gi ai se gít ség, is ko la érett sé gi teszt) hi á nya jel lem zô.
A migráns gye re kek ok ta tá sa nem ke rült szó ba a 2010-2011-es köz ok ta tá si re form so rán.

A Migrant Integration Policy In dex III 2011166-es fel mé ré sé nek ered mé nye alap ján Ma gyar or -
szág az EU-n be lül az egyik leg gyen géb ben sze rep lô or szág a migráns gye re kek ok ta tá sát il le tô en. 

A me ne dék ké rô, el is mert me ne kült és ol tal ma zott gye re kek ok ta tá sa nem ki elé gí tô. Gyak ran
elô for dul, hogy az ol tal ma zott gyer me kek, bár több éve Ma gya ror szá gon él nek, csak ‘elô ké szí tô’
osz tály ba jár hat nak.

A ro ma gye re kek ok ta tá sa

Ku ta tá sok és a min den na pi gya kor lat mu tat ja a le sza ka dó, hát rá nyos hely ze tû ré gi ók, te le pü -
lé sek, te le pü lés ré szek ese té ben a ro ma la kos ság je len tôs fe lül rep re zen tált sá gát, a gettósodást, az is-
ko la fenn tar tó ön kor mány zat ok szegregáló ok ta tás szer ve zé si gya kor la tát és an nak ha tá sa it. 

A  ta nu lá si ne héz sé gek kel küz dô gye re kek nek (fo gya té ko sok nak) fenn tar tott is ko lák ban erô tel -
je sen fe lül rep re zen tál tak a ro ma gye re kek. To vább ta nul ni szin te ki zá ró lag szak is ko lák ban tud nak,
le mor zso ló dá suk ott is rend kí vül ma gas ará nyú. A köz vé le mény, az is ko la fenn tar tók és pe da gó -
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164 2008. évi XXXI. tör vény az esély egyen lô ség ér vé nye sü lé sé nek köz ok ta tás ban tör té nô elô moz dí tá sát szol gá ló egyes tör-
vé nyek mó do sí tá sá ról 2.§ (7.)

165 http://www.cfcf.hu/index_hu/html
166 Migrant Integration Policy In dex III, 2011. http://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/migrant_integration_pol-

icy_index_mipexiii_2011.pdf



gu sok, szü lôk nagy ré sze is elô í té le tes, ro ma el le nes és ez aka dá lyoz za, el le he tet le ní ti az in teg rált
ok ta tás meg va ló sí tá sát az Egyen lô Bá nás mód ról szó ló jog sza bály el le né re, kö vet kez mé nyek nél kül. 

A rend szer vál to zást kö ve tô en nôt tek meg nagy mér ték ben Ma gya ror szá gon az is ko lák kö zöt ti
egyenlôtlenségek167. A hát rá nyos hely ze tû csa lá dok ból szár ma zó gye re kek a szegregált ok ta tás kö-
vet kez té ben ala cso nyabb szin tû is ko lai ok ta tás ban ré sze sül nek. Ma gya ror szá gon az el vég zett PI -
SA vizs gá la tok mu tat ták, hogy a gyer me kek is ko lai tel je sít mé nyé ben a csa lá di hát tér játssza a
leg na gyobb sze re pet. 

A Bi zott ság 2006-ban „meg elé ge dés sel nyug táz ta, hogy az ok ta tás 18 éves ko rig kö te le zô és in-
gye nes”.

A ro ma gye re kek tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak nö ve lé sét to vább ront ja  a tan kö te le zett sé gi kor-
ha tár vál toz ta tá sa is. A tan kö te le zett ség fel sô ha tá rát 16 év re csök ken tet te a köz ne ve lé si tör vény.
En nek ér tel mé ben a to vább ta nu lók kö zül a túl ko ro sak, év is mét lôk esé lye a leg rosszabb, akik ele -
ve a 3 éves re le szál lí tott ide jû szak kép zés ben vesz nek majd részt, ahol a köz is me re ti tár gyak óra-
szá ma 12 órá ra csök kent, és el sô sor ban gya kor la ti is me re te ket ok tat nak az er re vál lal ko zó
mun ka he lye ken, bi zony ta lan szak mai szín vo na lon és for má ban. A ma gyar is ko la rend szer to vább -
ra sem já rul hoz zá az egyen lôt len sé gek csök ken té sé hez, sôt új ra ter me li azo kat. Az új in téz ke dé sek
nö ve lik a tár sa dal mi egyen lôt len sé get, és még na gyob bá nyit ják a tár sa dal mi ol lót. A gyer mek ott -
hon ok ban és ne ve lô szü lôk nél élô gye re kek is ko lai ered mé nyes sé ge na gyon ala csony, körükban a
to vább ta nu lás, is ko lai ku darc és ki ma ra dás azo nos az ott hon élô, ha son ló tár sa dal mi hely ze tû gye-
rek cso por to ké val, ami jel zi az al ter na tív el lá tás szak mai szín vo na lá nak gyen ge sé get, a cél zott prog-
ra mok hi á nyát.

8. klaszter Spe ci á lis vé del mi in téz ke dé sek

22. cikk – Me ne kült gyer me kek

Bár a ma gyar jog sza bály ok tilt ják a kí sé rô nél kü li kis ko rú ak ide gen ren dé sze ti ôri zet be vé te lét,
a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság (MHB) még is tud olyan ese tek rôl, ahol en nek el le né re ôri zet be vet-
tek kiskorúakat168 Az ide gen ren dé sze ti fog dák ban gyak ran for dul nak meg vi tat ha tó élet ko rú fog-
vatartottak, akik lát ha tó an sok kal fi a ta lab bak a töb bi ek nél. Az ombudsman is vizs gál ta a kí sé rô
nél kü li kis ko rú ak hely ze tét, és a 2009-ben ki adott je len té sé ben töb bek kö zött fel hív ta a fi gyel met
az élet kor meg ha tá ro zá sá nak össze tett sé gé re, amely túl mu tat a fi zi kai ins pek ci ón. A vizs gá la tok
foly ta tód tak 2012-ben is. Nem áll ren del ke zés re meg fe le lô ér té ke lé si me cha niz mus, rész le tes irány-
mu ta tás a sze mé lyi pa pí rok nél kü li gyer me kek (ser dü lôk) élet ko rá nak vizs gá la tá hoz. Az élet kor
vizs gá la tá nak mód sze rei ki zá ró lag a fi zi kai/tes ti jel lem zôk re össz pon to sí ta nak, pszi cho ló gi ai vo nat-
ko zá so kat, a kul tu rá lis és kör nye ze ti té nye zô ket nem ve szik fi gye lem be. Az eseti gondnokot a fel-
mé rés után ren de lik ki, va gyis nincs je len az eseti gondonk, hogy se gít se a gye re ket az élet kor
ki ér té ke lé si teszt elôtt és alatt. Az életkor-meghatározás eredményével szemben nincs külön jog-
orvoslat, holott, ez a tény késôbbi menedékjogi eljárásban is fontos körülmény lehet.

Több pon ton sé rül azon gyer me kek jo ga, akik fel nôtt hoz zá tar to zó ik tól el sza kít va ér kez nek Ma-
gya ror szág ra. Az egyez mény ér tel mé ben a kí sé rô nél kü li kis ko rú a be fo ga dó or szág ál lam pol gá rá -
val vagy a jog sze rû en tar tóz ko dó gye re kek kel azo nos bá nás mód ra jo go sult.

A kí sé rô nél kü li kis ko rú ak szá ma Ma gya ror szá gon a leg ma ga sabb a kör nye zô or szá gok kö zül:
az UNHCR szerint 2009-ben 270, 2010-ben 150, 2011-ben 61 menedékkérelem volt.169
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167 Kertesi-Kézdi: 2005
168 Hungarian Hel sin ki Committee: Stuck in Jail, Immigration detention in Hun ga ry (2010) p. 11, http://helsinki.hu/wp-

content/uploads/HHC-immigration-detention_ENG_final.pdf
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A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság, az UNHCR és az Országos Rendôr-fôkapitányság 2010-es kö -
zös (háromoldalú) je len té se alapján170 elô for dul nak olyan ese tek, ami kor kí sé rô nél kü li kül föl di
kis ko rú a kat a szom szé dos or szá gok ba visszaküldtek anél kül, hogy a ma gyar ha tó sá gok meg gyô -
zôd tek vol na ar ról, hogy a gye rek szü le i hez vagy meg fe le lô gyer mek vé del mi in téz mény be ke rült
vol na. A ma gyar ha tó sá gok a fel nôt tek re vo nat ko zó meg ál la po dá so kat al kal maz ták a gyer me kek
vissza küldése so rán.

Az utób bi évek ben a MHB az UNHCR-rel együtt mû köd te tett ha tár meg fi gye lô prog ram já nak
ke re té ben olyan ese tek kel ta lál ko zott, ami kor a kí sé rô nél kü li kis ko rú ak or szág ba  lé pé sét és a me-
ne kült ügyi el já rást több té nye zô aka dá lyoz ta. A ha tár meg fi gye lô prog ram 2007 óta mû kö dik az Or-
szá gos Rend ôr-fô ka pi tány ság, az ENSZ Me ne kült ügyi Fô biz tos sá ga (UNHCR) és a MHB
há rom ol da lú meg ál la po dá sá nak kö szön he tô en.

38. cikk – A fegy ve res konf lik tus ban érin tett gyer me kek vé del me

Ma gya ror szá gon új ra in dul a kö zép is ko lai ka to nai kép zés, és új Nem ze ti és Alap tan terv ér tel -
mé ben 2012-tôl eb bôl a tárgy ból is le het majd érett sé giz ni.  A 2012/2013-as is ko lai tan év tôl kez-
dô dô en nyit ja meg ka pu it Deb re cen ben az egyik is ko la, mint hon vé del mi ok ta tá si in téz mény,
to váb bá az Katonasuli prog ram cím mel in dult is ko lai hon vé del mi szak kör és tábor171 a kö zép is -
ko lák ban, mely nek ke re tén be lül ka to nai kö zel harcról és egyéb ha dá sza ti is me re tek rôl ta nul hat nak
a diákok172.

37. cikk – Kín zás, meg alá zó bá nás mód és sza bad ság tól va ló meg fosz tás

Ma gyar or szág nem tett ele get a Bi zott ság ál tal ki fo gá solt, 18 éves kor alat ti ak szá má ra biz to -
sít ha tó jo gi se gít ség, füg get len és ha té kony pa nasz té te li me cha niz mu sok ki ala kí tá sá nak.  Nem tett
ele get a diszk ri mi ná ció ti lal má nak sem, to váb bá a fi a tal ko rú ak bí ró sá ga it sem ala kí tot ták ki, el len-
ke zô leg, a ko ráb ban ilyen ügyek re spe ci a li zá ló dott bí rók he lyett a bár ki tár gyal hat ja a fi a tal ko rú -
ak ügye it, elô ze tes szak mai ta pasz ta lat tól függôen173. 

A Bi zott ság ja va sol ta a fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá sa te rén hi va ta los sze mély ál tal el kö ve tett kín-
zás ról és bán tal ma zás ról szó ló ál lí tá sok ki vizs gá lá sát, de ez a je len té si idô szak alatt nem tör tént meg.

Az utol só je len tés té tel óta je len tôs vál to zá sok tör tén tek mind a fi a tal ko rú el kö ve tôk re vo nat -
ko zó igaz ság szol gál ta tás szer ve ze ti rend sze ré ben, mind az el kö ve tôk kel va ló bá nás mód te rü le tén. 

A sza bály sér té sek rôl szó ló 1999. évi LXIX. tör vény 2010. au gusz tu si mó do sí tá sa azt ered mé -
nyez te, hogy a fi a tal ko rú ak (14-18 év kö zöt ti gyer mek) ál tal el kö ve tett több sza bály sér tés ért
– pél dá ul tu laj don el le ni sza bály sér tés ért is! – ki szab ha tó az el zá rás-bün te tés. (Ez a leg sú lyo -
sabb sza bály sér té si bün te tés tény le ges sza bad ság vesz tés sel jár, fog ház ban fo ga na to sít ják, idô-
tar ta má nak ma xi mu ma 30 nap, hal ma za ti bün te tés ese té ben 45 nap.) A sza bály sér té sek rôl,
sza bály sér té si el já rás ról és a nyil ván tar tá si rend szer rôl szó ló 2012. évi II. tör vény is ezt tar tal-
maz za. A fi a tal ko rú sza bály sér té si el kö ve tôk sza bad ság vesz tés sel já ró el zá rás bün te té se ki fe je -
zet ten sér ti az Egyez mény 37. cikk b) pont já nak azt a ren del ke zé sét, hogy sza bad ság vesz tés sel
já ró bün te tést csak „vég sô esz köz ként” és a „le he tô leg rö vi debb idô tar tam mal” le het gye rek
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170 Me ne dék ké rôk hoz zá fé ré se az or szág te rü le té hez és a me ne dék jo gi el já rás hoz a Ma gyar Köz tár sa ság ban (2010)
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/books/hu/Hatatmegfigyelo-program-2OO8-2OO9.pdf

171 Is mét katonasuli tá bor Szol no kon 2012.07.25. http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/ismet-
katonasuli-tabor-szolnokon (2012.10.12.)

172 www.katonasuli.hu
173 A 2010. évi CLXXXIII. tör vény he lyez te ha tá lyon kí vül a bün te tô el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 448. § (1) be



el kö ve tô vel szem ben al kal maz ni. A tör vény az ún. pe kin gi szabályokkal174 is el len té tes, va gyis a sza-
bad ság vesz tés, mint leg vég sô szank ció és a le he tô leg rö vi debb ide ig tar tó el zá rás lehet. A mai sza-
bá lyo zás a „vég sô esz köz” he lyett alap eset ként alkalmazza az el zá rás-bün te tést. Ez ko moly és sú lyos
vissza lé pést je lent a gyer me ki jo gok ko ráb bi ma gyar or szá gi ér vé nye sü lé si szint jé hez ké pest. (To-
váb bi gyer mek jo gi visszás ság alap ját ké pe zi az a tör vé nyi sza bá lyo zá si hi ány is, amely biz to sí ta ná
az Egyez mény 37. cikk c) pont já nak ér vé nye sü lé sét a fel nôt tek tôl el kü lö ní tett el zá rás-vég re haj tást
il le tô en, va la mint a d) pont ér vé nye sü lé sé re vo nat ko zó an a sür gôs jog se gély hez ju tás le he tô sé gét
il le tô en.)

A sza bály sér té sek ide jé re ki sza bott rö vid tá vú el zá rás alatt nem va ló sít ha tó meg szak mai vagy
pe da gó gi ai prog ram, és hoz zá já rul a bû nö zôi- és bör tön kap cso la tok ki ala kí tá sá hoz, elmélyítésé-
hez.175

Az ombudsman vizs gá la tai so rán sú lyos hi á nyos sá go kat tárt fel a fi a tal ko rú ak fogvatartásával
kap cso lat ban. A fi zi kai kö rül mé nye ket el fo gad ha tat lan nak ta lál ta (pl. a tö kö li in té zet ben, ahol a na -
pi me leg zu hany nem volt biz to sít va), és négy bôl két fi a tal ko rú a bün te tés-vég re haj tá si in téz -
mény ben nö vek vô szá mú erô sza kos cse lek mény rôl szá molt be. Az ombudsman a ja ví tó in té ze tek
kö rül mé nye it sok kal elô nyö sebb nek ítél te meg. 

A fi a tal ko rú ak el zá rá sá hoz  kap cso ló dó ta pasz ta lat, hogy a ren del ke zés ered mé nye ként a sza-
bály sér té sek el kö ve tô i nek a bûn cse lek mé nyek el kö ve tô i hez ké pest ke ve sebb ga ran ci át biz to sít a
jog al ko tó, és gyor sabb el já rás ban, na gyobb eséllyel kap nak rö vid tar ta mú sza bad ság vesz tés bün-
te tést, mint a bûn el kö ve tôk. Az al ter na tív bün te té sek al kal ma zá sá ra és a fel füg gesz tett bün te tés re
vo nat ko zó aján lá sok kal el len té tes, hogy fi a tal ko rú ak ese té ben a sza bály sér té si ér té kû lo pást el kö -
ve tô gye rek har minc na pot tölt ti pi ku san fel nôt tek szá má ra ki je lölt bün te tés-vég re haj tá si in téz -
mény ben, (el vi leg el kü lö nít ve), míg a bûn cse lek mény ér ték ha tá rát el érôk a hely re ál lí tó
igaz ság szol gál ta tás ré vén csak a leg rit kább eset ben kap nak vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés bün-
te tést.

A pa nasz el já rás nál ag go da lom ra ad hat okot az, hogy el sô kör ben a bün te tés-vég re haj tá si in té -
zet ve ze tô je bí rál ja el a pa naszt. 

40. cikk – A fi a tal ko rú a kat il le tô igaz ság szol gál ta tás al kal ma zá sa

Ma gya ror szág nak nincs önál ló tör vé nye a fi a tal ko rú el kö ve tôk rôl, és nincs önál ló tör vé nyi té-
ny ál lás a fi a tal fel nôt tek rôl sem. Az ál ta lá nos tól el té rô ren del ke zé se ket a Bün te tô tör vény könyv és
a Bün te tô el já rás ról szó ló tör vény egy-egy kü lön ál ló fe je zet ben sza bá lyoz za. Az or szág ha tá lyos sza-
bály sér té si tör vé nye pe dig az eu ró pai ke ret ha tá ro zat tal el len té tes kon cep ci ót kö vet. Sza bály sér té -
si ér ték ha tár alatt el kö ve tett cse lek mé nyért akár 30, hal ma zat ese tén 45 na pig ter je dô,
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben le töl ten dô el zá rás is ki szab ha tó a fi a tal ko rú ak kal szemben176. A
bün tet he tô sé gi kor ha tárt bi zo nyos (em ber ölés, tes ti sér tés, rab lás és ki fosz tás ese tén) bûn cse lek -
mé nyek ese tén 12 éves kor ra mó do sí tot ták a ko ráb bi 14 éves kor ha tár ról, an nak el le né re, hogy a
té má val fog lal ko zó szak em be rek sze rint ezt a gye re kek ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek szá ma és
jel le ge sem indokolja.177.

Az ombudsman rend sze re sen hely szí ni vizs gá la to kat  vé gez a fi a tal ko rú ak bün te tés-vég re haj tá -
si in téz mé nye i ben; 2012-ben ki emelt pro jekt je ré sze ként a négy (Tö köl, Kecs ke mét, Szirmabese-
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174 40/33 ENSZ mi ni mum kö ve tel mény sza bá lyai a fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá si rend sze ré rôl kez dé sét 
175 Vaskúti,2011
176 2012. évi II. tör vény 
a sza bály sér té sek rôl, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer rôl IV. FE JE ZET  KÜ LÖN LE -

GES REN DEL KE ZÉ SEK 18. Fi a tal ko rú ak ra és ka to nák ra vo nat ko zó ren del ke zé sek 27. § (2)
177 Ci vi lek til ta koz nak a 12 éves bün tet he tô sé gi kor ha tár ellen.2012.06.25. http://hvg.hu/itthon/20120625_civilek_bunte-

thetoseg



nyô, Pécs) fi a tal ko rú a kat fog va tar tó bv. in téz ményt vizs gál ta, ahol a ko ráb bi je len té se i ben meg-
fo gal ma zott aján lá sok nagy ré szét meg va ló sí tot ták (lásd: Tö köl – na pi me leg víz hasz ná lat), azon-
ban ke vés a pszi cho ló gus, és sú lyos gon dot je lent a fi a tal ko rú ak reintegrálása.

A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a kor mány fél re ér tel me zi a gyer mek ba rát igaz-
ság szol gál ta tás fo gal mát, ezért in téz ke dé sei – té ve sen – ki zá ró lag a kis ko rú ak bün te tô- el já rás ban
sér tett ként vagy ta nú ként tör té nô rész vé tel ét érintik, holott a – kor mány ál tal is rend sze re sen hi-
vat ko zott – nem zet kö zi do ku men tu mok és aján lá sok a bûn el kö ve tô gye re kek kel kap cso la tos jog-
sza bály ok kal és bá nás mód dal szem ben is ko moly el vá rá so kat tá masz ta nak. Egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó, hogy a sza bály sér té si és bün te tô jog ban meg ha tá ro zott el zá rás al kal ma zá sá val Ma-
gyar or szág sér ti nem zet kö zi jo gi kö te le zett sé ge it, igaz ság szol gál ta tá sa kö zel sem ne vez he tô gyer-
mek ba rát nak vagy en nek meg va ló su lá sá ra törekvônek.178

A fi a tal ko rú ak sza bály sér tés mi at ti el zá rá sát az ombudsman több je len té sé ben sé rel mez te, hang-
sú lyoz va a sza bad ság tól va ló bár mi ne mû meg fosz tás, mint utol só esz köz al kal ma zá sát (last resort),
majd az Al kot mány bí ró ság hoz for dult kér ve a jog sza bály hely meg sem mi sí té sét.

Fi a tal ko rú ak ese té ben a 2006-tól ér vé nyes sza bá lyo zás el le né re na gyon ala csony szám ban al-
kal maz ták a hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás le he tô sé gét. Volt olyan me gye, ahol egyet len eset ben
sem kez de mé nyez ték ezt, ami nek egyik oka bi zo nyo san a jog al kal ma zók tá jé koz ta tá sá nak, fel ké -
szí té sé nek el ma ra dá sa, és a bün te tést pár to ló köz han gu lat, a mé dia fi gye lem és tá mo ga tás szin te tel-
jes hi á nya.

Bün te tô ügyek ben a köz ve tí tést je len leg párt fo gó fel ügye lôk, il let ve er re a fel adat ra szer zôd te -
tett és ki kép zett ügy vé dek végzik. Költ ség ve té si prob lé mák mi att egyes me gyei szol gá la tok ko moly
hu mán erô for rás hi ánnyal küz de nek, az ügy vé dek kel kö tött meg bí zá si szer zô dé se ket fel mond ták,
vagy ön kén tes mun ka ke re té ben fog lal koz tat ják ôket.

Ja vas lat

• El te re lés és al ter na tív hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tá si mód sze rek al kal ma zá sa
az el zá rás bün te tés ki vál tá sá ra 
• Fi a tal ko rú ak bí ró sá ga i nak fel ál lí tá sa a táb la bí ró sá gok székhelyein179

• Az el já rás ide jé nek rö vi dí té se

33. cikk – A gye re kek és a ká bí tó szer rel va ló vissza élés 

A drog fo gyasz tás kü lön fé le for má i nak mér té ké vel össze füg gô ku ta tá sok ered mé nyei ar ra en-
ged nek kö vet kez tet ni, hogy a kö zép is ko lás ko rú fi a ta lok leg alább egy ne gye de már fo gyasz tott dro-
got. A drog- és az al ko hol fo gyasz tás ese té ben az ada tok emel ke dô ten den ci át mu tat nak, és a
ki pró bá lók  élet ko rá nak csök ke né sét iga zol ják. A dro gok kal va ló el sô ta lál ko zás az is ko lás évek re
tevôdik180. A ká bí tó szer hasz ná la tot meg elô zô prog ra mok nem a drog fo gyasz tás oka it pró bál ják
meg ki de rí te ni, és nem hang sú lyoz zák a pre ven ció fon tos sá gát, pe dig szak em be rek sze rint azok a
prog ra mok si ke re sek, ame lyek ko he rens, kö zös sé gi tá mo ga tó prog ra mo kat, pre ven ci ót, ke ze lést,
el lá tást és ár ta lom ke ze lést egy aránt ma guk ban foglalnak181.
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178 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/velemeny_helsinki_bizottsag.pdf, 1.oldal
179 Vaskúti, 2011
180 Pak si, 2006
181 A drog po li ti ka szen ve dély be teg sé ge Topolánszky Ákos sze rint a té nyek nem tá maszt ják alá a dön té se ket. Nép sza bad -

ság, 2012.07.01.



2011-ben és 2012-ben  át fo gó ombudsmani vizs gá la ti je len tés szü le tett a gye re kek drog-és al-
ko hol fo gyasz tá sá ról, amely bôl ki de rült, hogy amel lett, hogy ha zánk kö ze pe sen fer tô zött or szág nak
te kint he tô, az al ko hol fo gyasz tás/el sô ré szeg ség kor ha tá ra egy re lej jebb hú zó dik, de je len leg nincs
in téz mé nyes gyer mek-és if jú sá gi addiktológia az or szág ban.  Prob lé ma to váb bá, hogy a ko ráb ban
el fo ga dott Nem ze ti Drog stra té gia a vég re haj tást se gí tô ak ció terv hi á nyá ban nincs ha tály ban. Prob-
lé más a gyor san ter je dô designer dro gok (legal highs) szank ci o ná lá sa, amely re je len leg na gyon las-
san és kés ve re a gál nak a meg elô zô, se gí tô prog ra mok, fi gye lem fel hí vás, nincs sür gôs sé gi lis tá ra
vé tel (emergency procedure).

A kábítószerhasználattal össze füg gés ben em lí ten dô az az el lá tó rend szer rel (metadon ke ze lôk,
tû cse re szol gál ta tók, Jó zan Ba bák Klub ja és Kék pont Egye sü let) kap cso lat ba ke rü lô leg alább öt -
ven-száz cse cse mô 182, akik szen ve dély be teg édes any juk ré vén drog füg gô ként jön nek a vi lág ra, de
sem meg elô zô prog ra mok, sem cél zott ke ze lô prog ra mok nem se gí tik a töb bi, nem is mert érin tet-
tet. 

A mû kö dô prog ra mok (még min dig) az el ret ten tést tart ják a pre ven ció leg fôbb esz kö zé nek. Az
új Btk. vo nat ko zó sza bá lyo zá sa is a ká bí tó szer fo gyasz tás bün te té sét és a ko ráb bi bün te tés szi go -
rí tá sát hang sú lyoz za, és to vább ra sem vesz tu do mást a le gá lis pszichoaktív sze rek (al ko hol és gyógy-
sze rek) koc ká za ta i ról. 

34. cikk – A gyer me kek sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa

Lé te zik gyer mek pros ti tú ció

Ma gya ror szá gon a bi zott sá gi aján lás el le né re nem tör tént kor mány za ti szin tû erô fe szí tés a gye-
re kek sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa kü lön fé le for má i nak meg elô zé sé re, le küz dé sé re, de még a je len -
ség meg is me ré sé re sem. A sze xu á lis abúzust a köz vé le mény és a szak em be rek is sú lyos, el íté len dô
do log nak tart ják, de gyer mek ko rú ak ke res ke del mi cé lú sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa ese tén is gyak-
ran el hang zik az a fel té te le zés, hogy a gye re kek ön kén te sen vál lal ták pénz ke re set cél já ból, az ô „hi-
bá juk”, ôk „pro vo kál tak” vagy „be le egye zé sük kel” tör tént az ak tus.  Ma gyar or szág kor má nya nem
fog lal egy ér tel mû en ál lást a gyer mek pros ti tú ci ó val kap cso lat ban, a bel ügy mi nisz ter vé le mé nye sze-
rint „a kis ko rú pros ti tu ál tak nem fe nye ge tés és kény szer alatt, ha nem ön ként vál nak prosti-
tuálttá.183” A fa kul ta tív jegy zô könyv ra ti fi ká lá sa meg tör tént, de nem tör tént meg a jog sza bály
meg is mer te té se a la i kus és szak mai köz vé le ménnyel, al kal ma zá sá ra nem vol tak kam pá nyok, kép-
zé sek a ra ti fi ká ci ót kö ve tô en. Az új Btk-ban önál ló tör vé nyi tény ál lás lesz a gyer mek pros ti tú ció.

Ki emel ten ve szé lyez te tet tek a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû, is ko lá ból ki ma radt, szak el lá -
tás ban élô és on nan szö kés ben lé vô gye re kek, el sô sor ban lá nyok. Vél he tô en szer ve zett bû nö zôi
cso por tok áll nak a gye re kek ki hasz ná lá sát, ke res ke del mét szer ve zôk mö gött, a fel tá rás na gyon ne -
héz és ala csony ered mé nyes sé gû.

Az ombudsman 2011. so rán át fo gó je len tés ben vizs gál ta (AJB 1472/2011) a gyer mek pros ti tú -
ció hely ze tét, amely nek so rán egy ér tel mû en ki de rült, hogy ez lé te zô probléma, a gyer mek vé del mi
jel zô rend szer tag jai (pl. gyer mek vé del mi szak el lá tás, rend ôr ség) rend sze re sen ta lál koz nak ve le,
ugyan ak kor nem áll ren del ke zés re egy sé ges adat bá zis és meg fe le lô esz köz rend szer a  meg elô zé sé -
re, ke ze lé sé re, vissza szo rí tá sá ra; szük ség len ne a test tu da tos ság és ön is me ret, rep ro duk ci ós is me -
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182 Luk ács Csa ba, 2008
183 http://gyerekszemle.postr.hu/magyarorszagon-marpedig-nincs-gyerekprostitucio-vagy-megis



re tek ta ní tá sá ra és a gyer mek vé del mi jel zô rend szer, se gít ség nyúj tás tör vény ben le fek te tett mó don
tör té nô integratív, együtt mû kö dô ága zat kö zi mû köd te té sé re.

2011-ben az ombudsman hi va tal ból el ren delt vizs gá la ta a szak el lá tás ban élô gye re kek sé rel -
mé re el kö ve tett sze xu á lis bán tal ma zás je len sé gét ta nul má nyoz ta (AJB 2031/2011). A vizs gá lat so -
rán az in téz mé nyek meg szün te té sé nek fon tos sá ga mel lett hang sú lyoz ta, hogy szük sé ges len ne a
sze xu á lis bán tal ma zás WHO ál tal ki dol go zott de fi ní ci ó ja alap ján tör té nô adat gyûj tés, ke ze lés; a
bán tal ma zás fel is me ré sé hez meg fe le lô mód szer tan és kép zés be ve ze té se a gye re kek kel fog lal ko zó
szak em be rek szá má ra, va la mint a meg elô zô prog ra mo kon túl, a gye re kek pa nasz té te li jo gá nak ha-
té kony ér vé nye sí té se. En nek ered mé nye kép pen je len tet te meg a Fô vá ro si TEGYESZ mód szer ta -
ni fü ze tét szak em be rek szá má ra 2012 de cem be ré ben.

Az ál do zat tá vált gye re kek csak eset le ge sen ré sze sül nek meg fe le lô és a szük ség le tü ket ki elé gí tô
gon do zás ban a szak el lá tás ba ke rü lé sü ket kö ve tô en. Szá mos eset ben a gye rek irat anya ga nem, vagy
hi á nyo san tar tal maz in for má ci ó kat ar ról, hogy a gye re ket sze xu á li san ki zsák má nyol ták-e, ezért ha
a szak em ber ren del ke zik is a meg fe le lô kép zett ség gel, hogy ilyen jel le gû tra u mán át se gít se a gye-
re ket, sok szor csak a gye rek be ke rü lé se után jó val ké sôbb szem be sül a gye rek va lós szük ség le te i -
vel. Sta tisz ti kák ra, cél zott ku ta tás ra, va la mint egy sé ges szak mai pro to koll ki dol go zá sá ra len ne
szükség. 

A Bün te tô tör vény könyv és ren del ke zé sei

Míg a Bün te tô tör vény könyv a 18 év alat ti gye re ket a meg ron tás, az az bûn cse lek mény ál do za -
tá nak te kin ti, és a gyer mek vé del mi tör vény sze rint ez a vé dett kor ha tár, az az min den két sé get ki-
zá ró an bán tal ma zás nak szá mít ese tük ben, ha pros ti tú ci ó ra kény sze rí tik ôket, ad dig a sza bály sér té si
tör vény 2010. au gusz tus 19-én ha tály ba lé pett mó do sí tá sa sze rint a fi a tal ko rút sza bály sér tés mi -
att ôri zet be le het ven ni, a bí ró ság pe dig el zá rás ra is ítél he ti, amennyi ben fel kí nál ko zik, vagy a tü -
rel mi zó nán kí vül áll. Az új tör vény ren dé sze ti ka te gó ri á vá te szi a gyer e k pros ti tú ci ót: nem
ál do zat ként, ha nem bûn el kö ve tô ként, sza bály sér tô ként ke ze li a pros ti tú ci ó ra kényszerített gye re -
ke ket. 

A 2011-bben  Svájc ban megnövekedett szá mú ma gyar szár ma zá sú kis ko rú pros ti tu ált okán
Ma gyar or szág saj tó kam pány ba kez dett, de a saj tó meg je le né se ken kí vül nem tör tént ér de mi fellé-
pés184 az érin tet tek vé del mé ben.

Lá ten cia

A je len sé get te kint ve na gyon ma gas a lá ten cia, pon tos szá mok (és fo gal mak) nem áll nak ren-
del ke zés re, az is mert té vált bûn cse lek mé nyek a jég hegy csú csát je len tik, nincs sem mi fé le meg bíz -
ha tó in for má ció a prob lé ma ki ter jedt sé gé re vo nat ko zó an. 

35. cikk – Az el rab lás tól, el adás tól és em ber ke res ke de lem tôl va ló vé de lem

A gyer mek rab lás ok ese té ben ugyan csak nagy a lá ten cia, de lé te zô je len ség rôl van szó, a szak-
em be rek gyak ran szem be sül nek a ha té kony ope ra tív rend ôri egy ség hiányával185.

Né hány ci vil szer ve zet ál tal, uni ós for rás ból fi nan szí ro zott pre ven ci ós prog ram eset le ge sen,
kam pány sze rû en mû kö dik az em ber ke res ke de lem meg elô zé sé re, de mi vel nincs együtt mû kö dés az
el lá tó rend szer tag jai kö zött, gyak ran elô for dul, hogy kü lön prog ra mok fut nak pár hu za mo san a
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rend ôr ség és a ci vil szer ve ze tek szer ve zé sé ben anél kül, hogy a cél cso por tot cél zot tan, össze fog va
el ér nék. 

30. cikk – A ki sebb sé gi és ôs la kos gyer me kek 

A ro ma gye re kek hely ze té vel a je len tés több cik ké ben fog lal koz tunk. Mint a je len tés bôl is ki tû -
nik, a ro ma gye re kek egy je len tôs há nya da szü le té se pil la na tá tól fog va fo lya ma tos diszk ri mi ná ci -
ó nak van ki té ve, gyer mek ko ru kat vé gig kí sé ri a lak ha tá si, ok ta tá si, sza bad idôs te vé keny sé gü ket
jel lem zô szeg re gá ció, az egész ség ügyi el lá tás hoz va ló kor lá to zott hoz zá fé rés, a több sé gi tár sa da lom
és gyak ran a szak em be rek, in téz mé nyek elô í té le te, meg bé lyeg zô ma ga tar tá sa. A ro mák el len el kö-
ve tett bûn cse lek mé nyek meg nö ve ked tek az el múlt évek ben, bár ez nem szám sze rû sít he tô, mi vel
rasszis ta, (gyû lö let) bûn cse lek mény ala pú meg kü lön böz te tés nincs a hi va ta los bûn ügyi statiszti-
kában186. 2008-2009-ben ki lenc ma gyar or szá gi településen187 tör tén tek ro mák el le ni ha lá los ál do -
za to kat kö ve te lô (kö zöt tük gye re ke ket érin tô) tá ma dá sok. Ma gyar or szág – a be je len tett prog ra mok
és in téz ke dé sek el le né re – nem tett ele get azon Bi zott sá gi aján lás nak, hogy a ro ma gye re kek meg-
bé lyeg zé se és ki re kesz té se el le ni in téz ke dé se ket ja vít sa.

Ma gyar or szág út tö rô sze re pet vál lalt az EU Ro ma in teg rá ci ós prog ram já nak ki dol go zá sá ban,
de saj ná la tos mó don a gye re kek jo ga i ra, jó lé té re és jól lé té re a stra té gia szin te ki zá ró lag a jö vô be ni
mun ka vál la lás és be il lesz ke dés szem pont já ból tér ki, ön ma guk ért a gye re kek és a gyer me ki jo gok
nem sze re pel nek a stra té gi á ban. 
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