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A biztos, mint gyermekjogi ombudsman 

Jogszabályi háttér 

1. Gyvt. 11§ (2)  

2. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. 
1§ (2) Az alapvető jogok biztosa tevékenysége 
során - különösen hivatalból indított eljárások 
lefolytatásával - megkülönböztetett figyelmet fordít 

       a) a gyermekek jogainak védelmére.” 

 

 a gyermekek alkotmányos jogait érintő 
visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk 
érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket 
kezdeményezzen. 

 proaktív jogvédelem, jogon túli eszközök 

 Ún. gyermekjogi projektek (2008–2013) 

 



A gyermekvédelmi szakellátás átfogó 

vizsgálata 

 A gyermekvédelmi szakellátást átfogóan először 

1998-ban vizsgálta az ombudsman.  

 A vizsgálat összesen 51 alkotmányos joggal 

kapcsolatos visszásságot tárt fel, azok orvoslására 

24 ajánlást tett.  

 Az ajánlások többségét az érintettek elfogadták  

2002: utóvizsgálat (helyszíni vizsgálatok) 

Több probléma megmaradt: személyi-tárgyi 

feltételek, bánásmód, drog-alkoholfogyasztás 

jelenléte… 



2000 3 (Budapest, Heves, Szabolcs) 

2001 7 (Budapest, Hajdú-Bihar, Fejér, Pest, 

Győr-Moson-Sopron ) 

2002 5+1998 uv. (Budapest, Pest, Jász-

Nagykun-Szolnok, Csongrád) 

2003 2 (Békés, Szabolcs) 

2004 1 (Sopron) 

2005 5 (Fejér) 

2006 9 (Borsod, Somogy, Fejér) 

2007 2 (Fejér, Somogy) 

2008 2  (Szabolcs, Tolna) 

2009 7 (Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-

Esztergom) 

2010 4 (Somogy, Tolna) 

2011 

2013 

7 (többcélúak) 

4 (spec.) 



„Család nélkül, családban” 2010 

 0-3 éves gyermekeket gondozó intézmények 

vizsgálata (AJB-849/2010) 

 Gyerekek napközbeni ellátása (AJB-

1920/2010) 

 Nevelőszülői alkalmasság (AJB-2581/2010) 

 Szigetvári-kaposvári speciális 

gyermekotthonok hv  

(AJB-172/2010;1604/2010) 

 



Gyermekek testi-lelki egészsége -2011 
Többcélú közoktatási és gyermekvédelmi feladatokat is ellátó 

intézmények helyszíni vizsgálata (AJB 797/2011. sz. jelentés) 

 Sopron, Bakonyoszlop, Lenti, Budapest, Pásztó, 
Kisújszállás,Makó  

 

 DE-I ; étkeztetés hiányosságai, szupervízió-képzés hiánya 

 a szakemberek: a kapcsolattartás hiányát, a hazagondozás 
ellehetetlenülését, a szülők motiválatlanságával, a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedés elnehezülésével, valamint 
az anyagi helyzet romlásával indokolták 

 

 Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek szexuális 
bántalmazása (AJB 2031/2011. sz. jelentés) 

 Gyermekjogi képviselők működése (AJB 5863/2012. sz. jelentés) 



Megoldási kísérlet 

 Költségvetési kérdés is a személyi-tárgyi 

feltételek javítása, a szupervízió-képzések 

biztosítása, de… 

 az intézményrendszer reprodukálja a 

problémákat a vizsgálatok kezdete óta 

 az intézmény megtartó ereje pedig 

szakemberfüggő 



Köszönöm a figyelmet! 

www.ajbh.hu  

www.gyermekjogok.ajbh.hu 

www.facebook.com/Gyermekjogok 
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