
Iromány száma: K/12751/1.

Benyújtás dátuma: 2020-09-21 23:03

Parlex azonosító: 16S9SF7U0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa 

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Szél Bernadett 
(független) országgyűlési képviselő "Milyen lépéseket tervez a sajtóhírek szerint a kalocsai 
gyermekotthonban történt bántalmazásokkal kapcsolatban?" című, K/12751. számú írásbeli választ 
igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel:

Dr. Kozma Ákos

az Alapvető Jogok Biztosa



Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Dr. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett,
Dr. Szél Bernadett (független) országgyűlési képviselő "Milyen lépéseket tervez a sajtóhírek 
szerint a kalocsai gyermekotthonban történt bántalmazásokkal kapcsolatban?" című, K/12751. 
számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.
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Dr. Kozma Ákos

az Alapvető Jogok Biztosa
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Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján a hozzám intézett, „Milyen lépéseket 

tervez a sajtóhírek szerint a kalocsai gyermekotthonban történt bántalmazásokkal 

kapcsolatban?” című, K/12751. számú, írásbeli választ igénylő kérdésére – az Országgyűlésről 

szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglalt határidőben – az alábbi választ 

adom.  

Levelében arról tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális 

Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Kalocsai Gyermekotthona Általános 

Iskolája és Szakiskolája (a továbbiakban: Gyermekotthon), egyes ott dolgozó nevelők és 

gondozottak állítása szerint súlyos lelki és fizikai bántalmazások helyszíne. A Gyermekotthon 

néhány alkalmazottja pedig egy közelmúltban megjelent cikkben egyenesen arról számolt be, 

hogy „az intézményben rendszeresek a visszaélések, a verések, a megalázások és a kínzások”. 

Utalva az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében foglalt, a gyermek megfelelő testi, 

szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogára, 

valamint a hatáskörömet szabályozó, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 

(a továbbiakban. Ajbt.) 18. § (4) bekezdésében rögzített hivatalbóli eljárási jogosultságomra, 

Képviselő Asszony az alábbi kérdésekre várja a válaszomat. Kérdezi, hogy tervezem-e 

vizsgálat indítását – a sajtóban megjelent információk alapján – a Gyermekotthonban történt 

bántalmazások kivizsgálására. A második kérdése pedig arra irányul, hogy a legutóbbi, 2016-

os ombudsmani vizsgálat után folytatott-e hivatalom utóvizsgálatot a Gyermekotthonban, 

kértem-e információkat a Kormánytól és az érintett szervektől a megtett lépésekről. Végül arra 

kérdez rá, hogy álláspontom szerint milyen intézkedésekre volna szükség annak érdekében, 

hogy a speciális ellátást nyújtó otthonokban csak szakmailag felkészült gyermekvédelmi 

dolgozók foglalkozzanak a gyermekekkel, a bántalmazások ellen pedig hatékony észlelő- és 

jelzőrendszer jöjjön létre. 

Amint az Képviselő Asszony előtt bizonyára ismeretes, az Ajbt. 1. § (2) bekezdésének 

a) pontja szerint az alapvető jogok biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított 

eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak 

védelmére. Mindezekkel összhangban, hivatali elődeimhez hasonlóan a családi gondoskodást 

nélkülöző, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek jogai érvénysülésének 

figyelemmel kísérését kiemelt feladatomnak tartom, ennek keretében a gyermekvédelmi 

szakellátás intézményeinek működését folyamatosan vizsgálom és monitorozom. 

Ügyszám: AJB-6185/2020 

Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna 

- 

Szél Bernadett 

országgyűlési képviselő 

 

Budapest 

Széchenyi rkp. 19. 

1358 
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Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a Gyermekotthonban mind ez idáig a 

hivatkozott AJB-130/2016. jelentésben megfogalmazott ajánlások, kezdeményezések nyomán 

tett intézkedések megvalósulásának ellenőrzésére külön, célzott utóvizsgálatra nem került sor. 

A Gyermekotthon működésével kapcsolatban megjelent sajtóhíreket nyomon követtem, ezek 

alapján, a felmerült aggályok súlyosságára tekintettel – a körülmények tisztázása érdekében – 

megfontolom helyszíni vizsgálat megtartását az intézményben.  

Tájékoztatom, hogy hivatali elődöm a Gyermekotthonban folytatott vizsgálatát lezáró, 

AJB-130/2016. számú jelentésében az emberi erőforrások miniszterétől ugyancsak 

tájékoztatást kért a felsőoktatási képzések képzési és kimeneti követelményei átdolgozásának 

eredményéről, valamint az egységes jogtudatosságot növelő stratégia kialakításával kapcsolatos 

valamennyi intézkedéséről. A szaktárca vezetőjét annak országos szintű felmérésére is kérte, 

hogy a gyermekvédelmi gyámok eleget tudnak-e tenni a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban. Gyvt.) foglalt, gyámolt 

gyermekükkel való személyes találkozási kötelezettségüknek. Kérte továbbá, hogy a felmérés 

tapasztalatai alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a helyzet megoldása érdekében. 

Hivatali elődöm a jelentésben arra kérte továbbá a Gyermekotthon igazgatóját, hogy a 

gondozott gyermekek életkorának és értelmi képességeinek megfelelően mutassanak be 

filmeket, demonstrációt a dohányzás ártalmairól, illetve a komplex prevenciós munkához kérje 

olyan szakember segítségét, aki a gyermekek dohányzásról való leszoktatását megfelelő 

módszerek megismertetésével segítheti. A kezdeményezéseket a válaszok szerint az érintettek 

elfogadták.  

Képviselő Asszony azon kérdése, hogy milyen intézkedésekre volna szükség annak 

érdekében, hogy a speciális ellátást nyújtó otthonokban szakmailag felkészült gyermekvédelmi 

dolgozók foglalkozzanak a gyermekekkel, alapvető szakmapolitikai kérdés is egyben. 

Mindezek kapcsán tájékoztatom, hogy mivel a speciális ellátási igényű gyermekkel foglakozó 

szakdolgozók felkészítő képzésen való kötelező részvételét előíró jogszabály-módosítás 

ombudsmani ajánlásra történt, e tárgykörben jelen pillanatban újabb, külön intézkedés 

megtételét nem látom indokoltnak. A speciális gyermekotthonokban folytatott további 

vizsgálatok tapasztalatai azonban újabb javaslatokat vethetnek fel.  

A hatékony észlelő-, és jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdése nyomán tájékoztatom, 

hogy a gyermekvédelmi gyámság jogintézményének 2014. január 1-jei bevezetésével a 

jogalkotó szándéka egyértelműen az volt, hogy a nevelésbe vétel kezdetétől annak 

megszűnéséig a gyermek sorsát egy szakember kísérje figyelemmel, a gyám személyének 

változására – a gondozási helytől függetlenül – csak végső megoldásként legyen lehetőség. A 

cél a gyermek állandósághoz és biztonsághoz fűződő joga érvényesülése volt. A Gyvt. 86. § (1) 

bekezdésének a) pontja a gyermekvédelmi gyámot a kirendelését követően legfeljebb tizenöt 

napon belüli személyes találkozásra kötelezi a gyámolt gyermekével. Ezt követően legalább 

havonta egy alkalommal, a hatodik életévét be nem töltött gyermek esetén legalább kéthetente 

fel kell keresnie a gyermeket. A Gyvt. 86.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint a gyám 

kötelessége, hogy a gyermek számára telefonon elérhető legyen, illetve – a gyermek kérésére – 

a gondozási helyén vagy semleges helyen találkozást biztosítson.  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és a gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. § (2) bekezdése szerint a gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet végzőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a gyermekek számára 

megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak 

helye és időpontja. A Gyvt. 11/A. § (1) bekezdése alapján a gyermekjogi képviselő látja el a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben meghatározott jogainak 

védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, kötelességei 

megismerésében és teljesítésében, figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő 
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gyermek védelmére. Álláspontom szerint, ha a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjogi 

képviselő a jogszabályi rendelkezések alapján látja el a feladatát és a gyermekekkel bizalmi 

kapcsolatot tud kialakítani, akkor a bántalmazására vonatkozó jelzéseket a gyermekek 

megteszik. Ezen túl a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek is lehetőségük van 

arra, hogy közvetlenül hozzám forduljanak. A gyermekektől érkezett ilyen jelzéseket továbbra 

is kiemelt jelentőségűként kezelem a gyakorlatban. 

Képviselő Asszony levelében hivatkozik az AJB-130/2016. számú jelentés 

megállapításaira. Utal arra az ombudsmani javaslat alapján született jogszabály-módosításra is, 

miszerint „a speciális csoportokban kizárólag speciális ellátási feladatokra felkészítő képzésen 

részt vett, illetve – a már foglalkoztatott munkatársak esetében – ilyen irányú továbbképzésre 

kötelezett szakdolgozót lehessen alkalmazni.” A javaslat nyomán az NM rendelet 2017 

júliusától kötelezi az intézményeket a szakmai munkakört betöltő új munkatársak speciális 

gyermekotthoni feladatellátásra való felkészítésére a munkába állástól számított 6 hónapon 

belül. A képzés 40 óra időtartamban, az új belépő munkaideje terhére történik. A képzés anyaga 

abból indul ki, hogy a munkatársak már rendelkeznek a szükséges végzettséggel, a 

szakellátásban szükséges alapvető ismeretekkel, noha ez a valóságban gyakran nem így van.  

A speciális gyermekotthoni feladatellátásra való felkészítésre vonatkozó észrevételei 

kapcsán tájékoztatom Képviselő Asszonyt arról, hogy a gyermekotthonban dolgozók képesítési 

előírásaira vonatkozó rendelkezéseket az NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A 

képzési anyag ebből következően az újonnan belépő munkatársak jogszabálynak megfelelő 

végzettségére épül. A levelében kifejtett okok és körülmények előttem sem ismeretlenek, 

szakmai és jogi szempontból is valós probléma, hogy az intézmények a jogszabályi előírásban 

foglalt képzettséggel nem rendelkező munkatársak foglalkoztatására kényszerülnek. 

 Tájékoztatom, hogy az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthonában 2019-ben folytatott 

utóvizsgálat keretében kiadott, AJB-299/2019. számú jelentés kapcsán hivatali elődöm a 

gyermekotthon központi irányítását ellátó esztergomi intézmény igazgatójától tájékoztatást kért 

arról, hogy a speciális ellátási igényű gyermekekkel való foglalkozásra történő felkészítő 

képzés a gyakorlatban hogyan valósul meg. Az igazgató tájékoztatása szerint a felkészítést a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által kidolgozott 

tematika alapján, minden intézmény saját belső képzés szerint végzi. A képzést igyekeznek a 

munkába állást követő hónapban megtartani. Elsőként a munkavállaló aláírja a 

formanyomtatványt, amivel vállalja a képzésen való részvételt, ezt megküldik az SZGYF 

számára. A képzés után annak elvégzéséről ugyancsak az SZGYF állítja ki a tanúsítványt, 

amelyet a munkavállaló személyi anyagában helyeznek el. Tapasztalataink szerint a 

munkatársak a belső képzést hasznosnak és fontosnak tartják. Mindezt azzal indokolták, hogy 

megismerik a hatályos jogszabályokat és újfajta szemlélettel találkoznak. Az igazgató 

véleménye szerint a képzés megfelelő, de nem pótolhatja a szakképzettséget, szakképzett 

gyermekfelügyelőt pedig továbbra is nehezen kapnak. 

Levelében végül Képviselő Asszony hivatkozik az AJB-130/2016. számú jelentésben 

foglalt, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 

főigazgatója jelzésére, mely szerint „protokollt készít a bántalmazások kapcsán lefolytatandó 

gyermekjogi képviselői eljárás tekintetében, különös tekintettel a szakellátásban történt 

bántalmazások körére. Az OBDK vállalja továbbá, hogy a gyermekjogi képviselők 

közreműködésével a 2016. év első félévében a módszertani útmutatóban foglaltakat ismerteti a 

speciális gyermekotthonban dolgozókkal, és a gyermekek részére is tájékoztatást nyújt a 

bántalmazással kapcsolatos védelem lehetőségeiről.” Utalt ugyanakkor arra, hogy ennek 

megvalósulásáról sincsenek információi. 

Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy a rendelkezésemre álló információk szerint a 

gyermekjogi képviselők még a 2016. év második felében az emberi erőforrások minisztere által 

jóváhagyott, „A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 
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bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és 

módszertan” című módszertani útmutatóban foglaltakat megyénként, játékos formában 

ismertették a nevelőszülőknél, valamint a gyermekotthonban élő gyermekekkel. 

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.     

 

Budapest, 2020. szeptember 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Dr. Kozma Ákos s.k. 


		2020-09-21T15:09:19+0200
	Dr. Kozma Ákos




