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NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK A GYERMEKJÓLÉTI , 
CSALÁDSEGÍTÉSI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOKRÓL

• 30 éves volt  az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (1989. november 20)

• 10 éves volt  az ENSZ Útmutató a gyerekek alternatív gondoskodásához (2009. november

20) – magyar nyelven:  http://www.csagyi.hu/projektek/aktualis/kulcs-a-jovohoz-

kampany/item/873-alternativ-gondoskodas-a-gyermekekrol-utmutato

• “Lépjünk előre” (Moving Forward) – kézikönyv az Útmutató alkalmazásához – több nyelven

elérhető:   

https://www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_Eng

lish.pdf - a magyar fordítás rövidesen ugyancsak elkészül

• Az ENSZ Közgyűlés határozata 2019 December 18.-án a szülők nélkül élő gyermekek

jogairól

https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-

policies/2019-unga-resolution-on-the-rights-of-the-child - magyar fordítás készül

http://www.csagyi.hu/projektek/aktualis/kulcs-a-jovohoz-kampany/item/873-alternativ-gondoskodas-a-gyermekekrol-utmutato
https://www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_English.pdf
https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/2019-unga-resolution-on-the-rights-of-the-child


AZ ENSZ KÖZGYŰLÉS HATÁROZATÁNAK FŐBB PONTJAI
GENF, 2019. DECEMBER 18.

• A Határozat fókuszában a szülők nélkül nevelkedő gyerekek állnak. Kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
gyerekek családban nőjenek fel, és a gyerek jogát egy családhoz, rávilágít a fogyatékkal élő gyerekek 
jogára a családi élethez, ellenzi a gyerekek szükségtelen kiemelését a családjukból és a gyerekek 
törvénytelen vagy önkényes megfosztását szabadságuktól, és ösztönzi a gyerekek hazagondozását, 
reintegrálását vérszerinti családjukba, ha ez egybeesik a gyerek legfőbb érdekeivel, és  hangsúlyozza 
hogy a gyerekeket nem szabad elválasztani a családjukból kizárólag szegénység vagy más 
erőforrásokhoz való hozzáférés hiányában.

• Sürgeti, hogy a tagállamok erősítsék meg gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszerüket, és 
tovább erősítsék a gyermekvédelmi reform erőfeszítéseiket,  különös tekintettel a kíséret nélküli vagy 
szüleiktől, elsődleges gondozóiktól elválasztott gyerekek esetén, és felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak támogatást a családoknak és előzzék meg a gyerekek szükségtelen elválasztását a 
szüleiktől, nyújtsanak alternatív gondozási lehetőségeket és megfelelő védelmet minden szülő nélkül 
nevelkedő gyerek számára. 



N E M Z E T K ÖZI  
D O K U M E N T UM O K  A  

G Y E R M EK J ÓL ÉT I , 
C S A L Á DS EG ÍT É SI   É S  
A  G Y E R M E K V ÉD EL M I  

F E L A DATO K R Ó L

• Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való 
áttérésre vonatkozó közös európai útmutató, Útmutatás a 
gyerekek, a fogyatékossággal élő személyek, a mentális 
problémákkal élő személyek és az idősek intézményi 
ellátásról a családi és  közösségi alternatívákra történő 
tartós áttérés végrehajtásáról és elősegítéséről, Brüsszel, 
2012, Magyar nyelven: 
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/
2018/04/common-european-guidelines_hungarian-
version.pdf

• Befektetés a gyerekekbe – A hátrányos helyzet ördögi 
körének megtörése a koragyermekkorban, és befektetés a 
gyerekekbe megelőző szemlélettel, ami csökkenti a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyét, Európai 
Bizottság, 2013, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=
en

https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/common-european-guidelines_hungarian-version.pdf


BEFEKTETÉS A GYEREKEBE

Az ajánlás felhívja az EU tagállamait, hogy:

• Támogassák a szülőket, hogy munkát találjanak és biztosítsák a megfelelő bérezést

• Javítsák a megfelelő koragyermekkori ellátásokhoz való hozzáférést

• Megfelelő pénzbeli támogatásokat biztosítsanak, mint a családi pótlék, gyermek ellátások, ami a 

különböző jövedelmű csoportok közötti újaelosztást biztosítja, de kerüljék el az inaktivitás és a 

stigmatizáció csapdáját

• Támogassák a gyerekeknek az iskolán kívüli különféle tevékenységekben, programokban és az

őket érintő jogi eljárásokban való részvételét



A GYERMEKEK 
JÓLÉTÉNEK ÉS 
JÓLLÉTÉNEK 
BIZOTSÍTÁSA

• Mivel a gyerekek egy negyede az Európai Unióban szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel fenyegetett, 2015-ben az Európai parlament  olyan 
program kidolgozását kezdeményezte „garantált gyerekellátások” (child 
guarantee) céljából, amely biztosítja, hogy minden veszélyeztett, védtelen 
gyerek számára elérhető az:

• Ingyenes egészségügyi ellátás

• Ingyenes oktatás

• Ingyenes koragyermekkori napközbeni ellátás

• Megfelelő lakhatás

• Megfelelő táplálkozás

•

• A most készülő megvalósíthatósági tanulmányok elemzik a jelenlegi 
rendszerek tervezését, irányítását és alkalmazását, és összevetik ezeket a 
tervezett intézkedések hozzáadott értékével a következő célcsoportok esetén:

• Bizonytalan egzisztenciális helyzetű családokban élő gyerekek

• Intézményes (szakellátásban) élő gyerekek

• Közelmúltban érkezett migráns és menekült gyerekek

• Fogyatékos és más speciális szükségletű gyerekek



ELVEK ÉS GYAKORLAT

• Megelőzés – családok megerősítése, támogatása a gyerekek és családok jóllétének 
biztosítása és a szükségtelen kiemelések megelőzése érdekében

• Helyi, közösségi ellátások biztosítása, magas színvonalon, 

• Integrált megközelítés, együttműködés – egészségügy, oktatás, szociális ellátás, 
gyermekvédelem, rendészet, igazságszolgáltatás  - kimenet méréssel, értékeléssel 

• Partneri együttműködés a szülőkkel és gyerekekkel – egyéni szükségletek szerinti 
tervezés és megvalósítás átfogó felmérés és  folyamatos monitorozás mellett

• Szakellátás esetén  a gyerekek egyéni szükségletei szerinti elhelyezés és gondozás, 
nevelés, folyamatos családgondozás, és mielőbbi hazagondozás, reintegráció vagy 
tartós, állandóságot biztosító ellátás – tartós nevelőszülői elhelyezés, örökbefogadás 



A SZÜKSÉGESSÉG ÉS  
A  MEGFELELŐSÉG 

ELVE

• Szükségesség: 

• „A „szükségesség elvének” megfelelő eljárás az olyan 
(élet)helyzetek, állapotok megelőzését jelentik, amelyek az 
alternatív gondozás, szakellátás szükségességét előre láthatóvá 
teszik vagy ahhoz vezethetnek. A megelőzés a lehető 
legátfogóbb lehetőségeket biztosítsa, a hangsúly ezen legyen.”

• A „szükségesség elvének” másik aspektusa egy stabil „kapuőri” 
mechanizmus kialakítása, amely képes annak előzetes 
vizsgálatára és biztosítására, hogy csak olyan gyerekek, 
kerüljenek alternatív gondozásba, szakellátásba,  akik esetében 
annak lehetőségét minden oldalról megvizsgálták, hogyan 
maradhatnak a szüleikkel vagy tágabb (kiterjedt) családjukkal, és 
ez nem volt lehetséges. Az alkalmazás itt kétoldalú: egyrészt 
megfelelő szolgáltatásokra és közösségi hivatali rendszerre van 
szükség ahová a szükséges bejelentéseket, jelzéseket meg lehet 
tenni, másrészt egy olyan hatékony  „kapuőri” funkcióra, amely  
hatékonyan működik, bárki is a fenntartó. Vagyis, a gyerek 
szükségletei határozzák meg, hogy szüksége van-e a szakellátás 
bármely formájára. (Lépjünk előre! – az Útmutató alkalmazási 
kézikönyve)



A SZÜKSÉGESSÉG ÉS  
MEGFELELŐSG ELVE

Megfelelőség: 

• Ha már bizonyos, hogy a gyereknek mindenképpen szüksége van 

az alternatív gondozásra, szakellátásban történő elhelyezésre, 

akkor annak a megfelelő módon kell történnie. Ez azt jelenti, 

hogy minden ellátó intézménynek, szolgáltatásnak meg kell 

megfelelnie az általános minimum szabályoknak és feltételeknek, 

pl. a személyzetet, körülményeket, üzemeltetést , finanszírozást, 

biztonságot és az alapvető szolgáltatásokhoz – főleg oktatáshoz 

és egészségügyhöz – való hozzáférést tekintve. 

• A „megfelelőség” második szempontja a leginkább megfelelő 

gondoskodási forma, ellátóhely, kiválasztása az érintett 

gyermek számára. Ez annak a ellátási formának és helynek a 

kiválasztását jelenti, amelyik elviekben az adott gyermek adott 

idejű igényeinek a leginkább megfelel, és egyben, családi, vagy 

családi jellegű és más lehetőségek is rendelkezésre állnak, így 

tényleges a választás lehetősége, továbbá, hogy rendelkezésre áll 

egy elfogadott és szabályozott eljárás a legjobb döntés 

meghozatalához. (ez is a „kapuőrség”-hez tartozik). 

(Lépjünk előre! – az Útmutató alkalmazási kézikönyve)



AZ ENSZ GYERMEKJOGI BIZOTTSÁG NÉHÁNY AJÁNLÁSA  
2020. FEBRUÁR 10.-ÉN A MAGYAR KORMÁNY SZÁMÁRA

• A Bizottság felhívja a részes állam figyelmét a következő területeken megfogalmazott ajánlásaira, ahol sürgős 

intézkedésekre van szükség: erőszak, ideértve a szexuális erőszak, bántalmazás és elhanyagolás kérdéseit (24.§), a 

családjuktól megfosztott gyerekek helyzete (28§), a fogyatékos gyerekek helyzete (30§), a serdülők egészségi állapota 

(33§), oktatás (37§), menedékkérő, menekült és migráns gyerekek helyzete (40§)

• 17§b) A gyermekek legfőbb érdekei: Biztosítsa, hogy ez a jog megfeleően integrált és konzisztens módon kerül

alkalmazásra a hivatali eljárások során; és a gyermekvédelmi szolgáltatások megfelelő erőforrásokkal ellátottan tudják

ezeket a gyakorlatban végrehajtatni.   



AZ ENSZ GYERMEKJOGI BIZOTTSÁG NÉHÁNY AJÁNLÁSA  
2020. FEBRUÁR 10.-ÉN A MAGYAR KORMÁNY SZÁMÁRA

26. Megismételve a korábbi ajánlásokat (CRC/C/HUN/CO/3-5, para. 37), így többek között sürgeti a részes államot:

(a) Teljes mértékben teljesítse a gyerekek családjuktól való elválasztásának és alternatív (szakellátásba) helyezésének

megelőzését a család anyagi nehézésgei miatti olyan átfogó programok segítségével, amelyek a családok sokféle kihívást

jelentő nehézségeinek megoldását jelentik, és biztosítsa, hogy a családból való kiemelést csak mint legutolsó lehetőséget

hasznáják, összhangban az Alternatív útmutatóban foglaltakkal;

(b) Eerősítsék meg azokat a lehetőségeket, melyek a családok számára megfelelő és hosszútávú szociális lakhatást és

más szolgátlatásokat nyújtanak, ideértve az alacsony jövedelmű  gyerekes családoknak nyújtott szociális juttatásokat és

más lehetőségeket, különösen az egyszülős családoknak, a gyerekek kiemelésének megelőzése érdekében;

Még csak angol nyeven ( magyar fordítás készül): 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/HUN/CRC_C_HUN_CO_6_41507_E.pdf)


