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Az Országgyűlés

	 /2016. ( ) OGY

a gyermek sérelmére elkövetett testi, lelki vagy szexuális bántalmazás hatékony

megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről

Az Országgy ű lés, tekintettel

• a gyermekek mindenek felett álló érdekére ,

az 1991, évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban ,

1989 . november 20-án kelt Egyezményben foglaltakra ,

a gyermeki jogok érvényesülése területén tapasztalható súlyos visszásságokra ,

a gyermekvédelem rendszerében lév ő szabályozási, intézményi, m űködési és

ellenőrzési hiányosságokra,

az alábbi határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy vizsgálja felül a gyermekvédelmi ellátá s

rendszerét az utóbbi időszakban tapasztalt súlyos cselekmények és visszásságok okaina k

feltárása, valamint az ilyen cselekmények megel őzéséhez szükséges intézkedése k

haladéktalan megtétele érdekében, erről nyújtson be jelentést az Országgyű lésnek. A

vizsgálat kiemelt figyelemmel terjedjen ki arra, hogy Magyarország hogyan hajtja végre é s

miként érvényesíti a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989 . november 20-án kel t

Egyezményt, különös tekintettel annak 19 . cikkére .

Határidő a jelentés benyújtására : 2016. november 30 ,

Felelős :

	

gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszte r

2 .

	

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .



INDOKOLÁS

Az utóbbi években egyre több hír jelent meg arról, hogy a gyermekeket érint ően milyen súlyos
visszaélések, bűncselekmények történnek. A gyermekvédelmi rendszer problémáit jelzi, hog y
ezek egy része olyan gyermekekkel történt, akik az alapellátás szeme el ő tt voltak. mégsem tudta
a rendszer megakadályozni az őket ért különböző bántalmazásokat . A sokszor leterhelt,
alulfizetett szociális munkások, családgondozók, védőnők, az &alakított, de mégsem
megfelelően működő jelzőrendszer nem képes minden problémát idejében észlelni . Vannak,
akiket pedig szinte egyáltalán nem ér el a gyermekvédelem . Így fordulhatott elő az, amikor
családban élő csecsemőket, gyerekeket éheztettek, kínoztak vagy szexuálisan molesztáltak é s
mégsem derült fény ezekre, és több esetben tragédiába torkollott a bántalmazás .
A napokban adtak hírt arról az esetrő l, amely az ellátórendszer másik területén, a szakellátásba n
történt . Néhány hete egy nevelőotthonból több fiatal került kórházba : négyen begyógyszerezték
magukat, egyikük pedig felvágta az ereit, mindezt az intézményben őket ért szexuáli s
zaklatások, bántalmazások miatt . Ennél azonban jóval többen voltak, akik súlyo s
visszaélésekrő l számoltak be jogvéd őknek .
A gyermekvédelmi otthonokban elkövetett bántalmazások különösen súlyos helyzetre hívjá k
fel a figyelmet, ami összefüggésbe hozható a szakemberhiánnyal, a dolgozók megfelel ő
képzettségének hiányával illetve a megfelel ő szakmai ellenőrzés hiányával .
A gyermekvédelemi ellátórendszerrel kapcsolatos problémákról az ombudsman is készítet t
jelentéseket. Ezek is megállapították, hogy egyes gyermekotthonokban fizikailag illetve egyéb

módon bántalmaztak gyermekeket, fiatalokat. Volt olyan eset, ahol a gyógyszerezéssel kívántá k

,kezelni" a magatartászavarral küzdő gyerekeket, Az ombudsman is felhívta a figyelmet arra ,

hogy megfelel ő végzettségü szakdolgozókra van szükség illetve hogy a gyermekvédelm i

szakemberek számára megfelelő szupervízióra, mentálhigiénés támogatását szolgál ó

programokra van szükség . Sajnos az ombudsman ajánlásait nem minden esetben fogadta me g
a kormány, az érintett miniszter . Nem látni, hogy milyen Áttörések" történtek ezen a területen .
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a kormány egyáltalán nem tesz meg
mindent a családon belüli erőszak megfékezése érdekében. Ezt bizonyítja, hogy az

Országgyű lés a mai napig nem volt hajlandó ratifikálni az Európa Tanács 2011-ben elfogadot t

ún . Isztambuli egyezményét sem . Az Isztambuli Egyezmény konkrétan meghatározza, hogy a
részes országoknak milyen konkrét jogi rendelkezéseket kell hozniuk, amelyek a n ők ellen

irányuló erőszak megakadályozását, felszámolását szolgálják, köztük a szexuális zaklatás, a

családon belüli erőszak kérdését is felsorolva. Az egyezményt ratifikáló országoknak számo s

cselekményt kell büntethetővé tenniük, köztük a lelki er őszakot (33. cikkely) ; a zaklatást (34 .
cikkely) ; a fizikai erőszakot (35 . cikkely); a szexuális erőszakot, beleértve az erőszakos

közösülést, és határozottan kiterjesztve mindenféle, másik személlyel történ ő, nem
konszenzuális, szexuális természetű cselekményre (36 . cikkely). Az egyezmény kimondja ,

hogy a szexuális zaklatás „büntet őjogi vagy egyéb jogi szankció” tárgyát kell képezze (40 .

cikkely) .

A társadalomban jelentkező fokozódó agressziót jelképezi az un, ketrecharc jelensége is,

amikor kiskorú gyermekek küzdenek egymás ellen, sokszor az ájulásig . A kormány nem hogy

enyhítené ezeket a problémákat, de a menekültek ellen riogató kampányával még tetézi is azt .



Ezt mutatja az, amikor arról hallani, hogy óvodás, iskolás gyerekek „migránsosat” játszva veri k
egymást .

A gyermekvédelem rendszerét az elmúlt id őszakban a kormány több ponton jelentősen
módosította . Átalakult az alapellátás és a szakellátás rendszere is . Előbbinek köszönhető, hogy
ma már csak összevontan működnek a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatok, egye s
feladat- és hatásköröket pedig a járási központokhoz telepítették, ezzel számos aggályt felvetv e
a szakmai munka minőségében. A szakellátás átalakítása azt az egyébként támogatandó cél t
fogalmazta meg, hogy minél több gyermek kerüljön nevel őszűlökhöz az állami otthonok
helyett, hogy családi körülmények között éljenek a gyermekvédelmi gondozásba kerül ő
gyermekek. Sajnos ezen a téren is számos döccen ő akadt a nevelőszülők képzésén át, egésze n
addig a kérdésig, hogy kik és milyen körülmények között maradnak a gyermekotthonokban .

Mindezek miatt a különböző helyen és módon elkövetett testi, lelki vagy szexuáli s
bántalmazások hatékony megel őzése érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormán y
vizsgálja felül a gyermekvédelmi ellátás rendszerét, továbbá erről nyújtson be jelentést az
Országgyű lésnek.
A vizsgálat kiemelt figyelemmel terjedjen ki arra, hogy Magyarország hogyan hajtja végre é s
miként érvényesíti a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989 . november 20-án kel t
Egyezményt, különös tekintettel annak 19 . cikkére, ami az alábbiakat tartalmazza :
,, I. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási ,
közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a
támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vag y
a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen ,forintjától mindaddig, amíg
szüleinek vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvényes képviselőjének vagy képviselőinek,
vagy bármely más olyan személynek, akinél elhelyezték, felügyelete alatt áll.
2. Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony eljárásokat foglalnak magukban ,
amelyek a gyermek és gondviselői számára szükségesek szociális programok létrehozását teszik
lehetővé, továbbá a fentebb leírt rossz bánásmód eseteiben hozzájárulnak a cselekmény

,felismeréséhez, bejelentéséhez, a jelentés illetékes helyre juttatásához, vizsgálatához,
kezeléséhez és az esetek figyelemmel kíséréséhez ; szükség szerint magukban jbglalj'ák a bíró i
beavatkozással kapcsolatos eljárást is . "

Néhány hete Novák Katalin az EMMI család- és ifjúságügyekért felel ős államtitkára azt
nyilatkozta, hogy a migrációs hullám miatt növekszik a n ők elleni zaklatások száma Európában ,
hozzátette, hogy „a magyar nőket és gyerekeket azonban nem tehetjük ki ennek a veszélynek.
ezért meg kell állítani az illegális bevándorlási” . Úgy tűnik, a kormány jobban félti a
Magyarországon élő néhány menekülttő l az érintetteket, mint azoktól, akik ténylegesen itt élnek
(szülőktő l, nevelőktő l) és akik ténylegesen bántalmazzák őket .
Ha a kormánynak valóban fontos a magyar n ők és gyermekek védelme, akkor kötelessége
támogatni javaslatunkat .
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