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Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Gyermekek Jogaiért Felelős 

Tematikus Munkacsoport elnöke köszöntötte a résztvevőket. Tájékoztatta a Tematikus 

Munkacsoport tagjait, hogy a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság egy új 

szervezeti egysége a közigazgatásnak. Az Államtitkárság létrehozásának az volt az indoka, 

hogy ne a szociális terület foglalkozzon a családok helyzetével, hanem ez önálló terület 

legyen, továbbá a gyermekjogi kérdések ne elaprózódva jelenjenek meg a kormányzati 

politikában, hanem egy Államtitkárság koordinálja ezt a tevékenységet. Bemutatta Fűrész 

Tünde család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár asszonyt, valamint 

Schanda Tamás ifjúságpolitikáért- és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár urat. 

Novák Katalin bemutatta röviden az Emberi Jogi Munkacsoport és a tematikus 

munkacsoportok alakulását.  

 

Dr. Lux Ágnes az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi igazgatója elmondta, 

hogy korábban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában dolgozott szintén gyermekjogi 

területen. 2015. április 27-én indult el a Gyermekbarát Település program, amely címre 

önkormányzatok pályázhatnak. Részt vett az UNICEF Magyar Bizottsága a Gyermekjogi 

Civil Koalíció megalapításában is, amely a gyermekjogi jelentés civil jelentésének 

összehangolása érdekében jött létre. Javasolta, hogy a továbbiakban kerüljenek majd 

napirendre az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának ajánlásai, és a UPR ajánlások is.  

 

Böjte Zsófia az Országos Gyermekvédő Liga képviseletében hangsúlyozta, hogy a szervezet 

több mint 100 éves és 9 régióban működik. Több civil szervezettel is együttműködik 

programjai megvalósítása érdekében. Elmondta, hogy vannak drog prevenciós programjaik, 

illetve színház és iskola projektjük. Külön kiemelte az Ezer Lámpás Éjszakáját, amelynek 

célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az eltűnt gyermekek helyzetére. Javasolta, hogy a 

Tematikus Munkacsoport munkája terjedjen ki a családon belüli erőszak gyermekáldozataira. 

 

Novák Krisztina az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ főigazgatója elmondta, hogy a szervezet nevében szereplő három területen látnak el 
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jogvédő tevékenységet. Minden megyében van gyermekjogi képviselő, akinek feladata a 

tájékoztatás a gyermekjogok tekintetében. A nevelőszülőknél élő gyermekek számára 

ismeretterjesztő tevékenységet is folytatnak, játékos formában próbálják megismertetni őket 

jogaikkal. 

 

Herczeg Rita az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 

gyermekjogi referense hangsúlyozta, hogy a szakellátásban élő gyermekekre fókuszálnak, 

vizsgálják, hogy megfelelő-e az elhelyezésük. Ebben a tekintetben jelentősen nőtt a 

megkeresések száma az utóbbi időben. Jelezte továbbá, hogy amióta az OBDK a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjává vált, azóta az alapellátás is bekerült a látóterükbe. 

 

Dr. Jambrik Ágnes az Országgyűlés Hivatalának Képviselői Információs Szolgálatától 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselők, a Hivatalban dolgozók szakmai 

háttéranyagainak ellátásával foglalkoznak, valamint a Könyvtár is az irányításuk alá tartozik. 

Megfigyelőként vesznek részt a tematikus munkacsoportok ülésein, mivel a tájékozódás 

nagyban segíti a munkájukat. Rendszeresen készítenek sajtószemléket például a drog 

prevenció területén, valamint részt vesznek a Parlament Igazságügyi Bizottságának ülésein, 

így a Tematikus Munkacsoportban szerzett tapasztalataikat tudják alkalmazni munkájuk 

során. 

 

Molnár Márta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviseletében elmondta, hogy 

elkészítették a normatívák gyűjteményét. 1992-94 között részt vett a gyermekvédelmi 

törvényt kidolgozó kodifikációs bizottság munkájában, valamint több, a gyermekjogokat 

érintő munkacsoportnak is tagja a szervezet. Készítettek egy mesekönyvet is „Minden 

gyermeknek jobb világot” címmel, amelynek célja a gyermekjogok ismertetése 

gyermeknyelven. Ezen kívül nevelőszülői programokat is szerveznek, valamint 2 évente egy 

médiakonferencia is megrendezésre kerül együttműködésben az NMHH-val. 

 

Császár Miklós a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviseletében tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy számos tevékenységük érinti a gyermekjogokat. Külön kiemelte a 

Bűvösvölgy médiaértés-oktató központot. Ennek célja a törvényi lehetőségek felhasználásával 

a tudatos magatartás kialakítása. Működtet továbbá internetes hotline szolgáltatást is az 

NMHH, valamint megalakult az Internetes Gyermekvédelmi Kerekasztal is. Utóbbi 

tevékenységének köszönhető a kötelező szűrőszoftverek bevezetésének ajánlása. Napirendi 

javaslatként fogalmazta meg a médiafogyasztás tudatosságának elősegítését.  

 

Dr. Szántó Zsófia a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

képviseletében hangsúlyozta, hogy az adatvédelem szorosan kapcsolódik az online 

tudatossághoz. A NAIH alaptevékenységének ellátása mellett a gyermekjogi, 

gyermekvédelmi területen alapvetően projekt jelleggel dolgoznak. Vizsgálati és hatósági 

eljárások keretében (amelyek a Hatóság alaptevékenységei) is foglalkoznak a gyermekek 

adatvédelemhez, adatbiztonsághoz való jogával. Jelezte, hogy több, gyermekek adatait kezelő 

honlap jogellenes adatkezelésével kapcsolatos ügyben is eljártak, amelyek 

eredményeként súlyos bírságokat szabtak ki. 2013-ban elindult a NAIH “Kulcs a net 

világához!” című gyermekjogi projektje, egy tanulmánykötetet kiadásával, amelyet a 

pedagógusok oktatási segédletként is felhasználhatnak. A tanulmánykötetet követően a 

„Kulcs” projekt tovább folytatódott, és2014 tavaszán médiakampány indult. Ennek keretében 

Vastag Tamás közreműködésével az „Egy biztos hely” című dal és klipje is elkészült. 2015 

januárjától a NAIH rendszeresíteni törekszik az iskolai látogatásokat, adatvédelmi tanórák 

tartását. Az oktatások célja, hogy a fiatalok ismereteit növeljék és tudatosan használják az 



3 

 

internetet. Kiemelte, hogy a diákok oktatása abból a szempontból is fontos, hogy 

megismerhessék, hova fordulhatnak, ha veszélyben érzik magukat, illetve magánszférájukat, 

adataikat. Hangsúlyozta, akár a „Kulcs”, akár más projektek keretében szívesen 

együttműködnek más szervezetekkel. Elmondta, hogy 2015-ben a NAIH egyik fontos 

tevékenysége a gyermekek tudatosítása terén az Európai Unió által támogatott ARCADES 

projekt, amely kapcsán szívesen fogadnák a Tematikus Munkacsoport tagjainak 

közreműködését. 

 

Novák Katalin kérte, hogy a résztvevők különböző programjaikról, projektjeikről küldjenek 

írásos tájékoztatást az Emberi Jogi Munkacsoport Titkárságán keresztül, az ülésen a 

szervezetek tevékenységi körének bemutatására szorítkozzanak. 

 

Dr. Tordai Zsófia a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

képviseletében elmondta, hogy 2014 novemberében indult az ARCADES projekt, amelyben a 

NAIH-on kívül a lengyel és a szlovén adatvédelmi hatóság, valamint egy belga egyetem 

kutatócsoportja vesz részt. A projekt fő célja az adatvédelmi ismeretek növelése a 

pedagógusok, gyermekek és szülők körében. Ennek érdekében 2015 októberében a NAIH egy 

szemináriumot szervez pedagógusok számára, ahol adatvédelmi ismereteket oktatnak. A 

szemináriumot követően a pedagógusok létrehozhatják adatvédelmi óravázlataikat, 

amelyekkel a „legjobb adatvédelmi tanóra” címre pályázhatnak hét fős diákcsoporttal együtt. 

A legjobb mintaórát Brüsszelben, a projekt zárókonferenciáján, 2016 januárjában mutathatják 

be. A projekt végterméke egy olyan, 2016 májusára elkészülő európai szintű oktatási anyag 

lesz, amelyet az unió valamennyi állama beépíthet saját nemzeti tantervébe.  

 

Csiky Zoltánné, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviseletében jelezte, hogy 3 

vagy több gyermeket nevelő családokat fogadnak be. A rendszerváltás idején a NOE volt a 

legnagyobb, családokat érintő civil szervezet. Fontosnak tartják deklarálni, hogy harmonikus, 

házassággal megerősített családban élni jó, nagycsaládban élni pedig a legjobb.  

 

Polacsek Györgyi a Magyar Vöröskereszttől elmondta, hogy nem érdekvédő, hanem 

érdekérvényesítő szervezetként működik a szervezet. 1979-ben volt a gyermekek nemzetközi 

éve. Ekkortól szervez a Magyar Vöröskereszt eleinte mozgássérült, majd fogyatékkal élő 

gyermekek részére tábort. Elsősorban ilyen jellegű programokon keresztül próbálják 

érvényesíteni a gyermekek jogait. Példaként említette Polacsek Györgyi a tiszta ivóvízhez 

jutást, élelemhez való jutást, a családok átmeneti otthonát. Az ismeretterjesztés is fontos része 

a Magyar Vöröskereszt munkájának, mind a gyermekek irányába, mind pedig a felnőttek 

részére. 

 

Dombos Tamás, a Magyar LMBT Szövetség képviseletében jelezte, hogy a Szövetség egy 

ernyőszervezet. Számos olyan tagszervezete van, amely gyermekjogokkal foglalkozik. 

Példaként említette erre a Szimpozion Egyesületet, és a Szivárványcsaládokért Alapítványt. 

Két területen kapcsolódnak az LMBT szervezetek a gyermekjogokhoz. Az egyik az azonos 

nemű szülőkkel nevelkedő gyermekeket érintő jogszabályi és társadalmi diszkrimináció, a 

másik pedig az LMBT fiatalok helyzete. Csatlakozott dr. Lux Ágnes javaslatához, hogy a 

vonatkozó nemzetközi ajánlásoknak megfelelően kellene megközelíteni a Tematikus 

Munkacsoport tevékenységét. Jelezte Dombos Tamás, hogy az ENSZ Gyermekjogi 

Bizottságának 2014-es észrevételeihez készített a Szövetség egy szakmai anyagot, amelyben 

az LMBT témákra vonatkozóan fogalmaztak meg javaslatokat.  
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Dr. Krajczár Bernadett hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a Lungo Drom Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség regisztrálta az ülésre, nem tagja a szervezetnek, az 

Országos Roma Önkormányzat jogtanácsosa és Hegedűs István delegálta. Ebből adódóan 

nincs információja a Lungo Drom gyermekjogi tevékenységéről, de jelezte, hogy továbbítani 

fogja az ülésen elhangzottakat. 

 

Buzás Katalin a Külgazdasági és Külügyminisztérium ENSZ Főosztályáról elmondta, hogy a 

Minisztérium nem vesz részt közvetlenül az emberi jogi ajánlások hazai végrehajtásában, 

hanem koordinációs tevékenységet folytat a hazai végrehajtás és a nemzetközi gyakorlatok 

közötti kommunikációban. A Főosztály foglalkozik az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 

napirendjén szereplő gyermekjogi határozatok és kérdések koordinációjával. A Főosztály látja 

el továbbá a kapcsolattartási feladatokat az UNICEF-fel és részt vesz a gyermekjogi 

egyezménnyel, annak kiegészítő jegyzőkönyveivel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek 

koordinációjában. 

 

Papp Zsuzsa, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány elnöke jelezte, hogy lelki segély 

szolgáltatást nyújtanak fiatalok, gyermekek számára. Ebből adódóan a prevenció 

kérdéskörében tudna hozzájárulni a Tematikus Munkacsoport munkájához. Csatlakozott dr. 

Lux Ágneshez az ajánlások megvitatása kapcsán, valamint örömmel fogadta a Gyermekbarát 

Település kezdeményezést, mivel a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is egy 

gyermekközpontú társadalmat szeretne kiépíteni. 

 

Mikesy György, a Fáy Károly Hallássérült Személyek Egyesületének elnöke elmondta, hogy 

az Egyesület célja a fogyatékkal élő emberek érdekeinek érvényesítése és a horizontális 

szemlélet megvalósítása. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek között a leghátrányosabb 

helyzetben a szegénységben élők és a fogyatékkal élő személyek vannak. A törvények egy-

egy területet szabályoznak, így például a fogyatékossággal élők jogai az erről szóló 

törvényben vannak lefektetve. Ebből adódóan javasolta Mikesy György, hogy ahol egy 

családban fogyatékkal élő személy van, ott a teljes család is részesüljön a fogyatékkal élőket 

megillető védelemben, mert ha egy fogyatékkal élő gyermek születik a családba, akkor 

például a szülők elveszthetik a munkájukat, így könnyebben kerülhetnek nehéz anyagi 

helyzetbe. A „fogyatékos család” fogalma felhívná a szakellátásban dolgozók figyelmét arra, 

hogy ne csak a gyermekre figyeljenek, hanem a családjára is. Hangsúlyozta továbbá, hogy a 

fogyatékos ügyi politikában és a szakellátásban, nem dolgoznak diplomás fogyatékkal élők, 

akik így gyakran munkanélküliek maradnak, pedig jobban tudnák érvényesíteni a fogyatékkal 

élők érdekeit az ellátás során. Továbbá az új köznevelési törvény miatt a fejlesztő nevelő 

oktatásban részesülő gyermekek ellátatlanok maradnak. A legnagyobb problémát az jelenti, 

hogy nincs kifutási idő az átszervezésre, mivel nincsenek megfelelő szakemberek. Az 

áldozatvédelem tekintetében elmondta Mikesy György, hogy a fogyatékkal élő emberek ki 

vannak szolgáltatva, ezért az ügyészségnek lenne szükséges fellépni ilyen esetekben.  

 

Farkas Imre a Gyermek és Ifjúsági Telefonos Elsősegély Szolgálatok Országos 

Szövetségének elnöke jelezte, hogy a gyermeknek joga van félelem nélkül élni. A telefonos 

szolgálat számára a gyermekek őszintén megnyílhatnak. Anonimitást biztosítanak a 

gyermeknek és elfogadják őt. Jelezte, hogy három probléma ügyében szeretne majd 

továbbgondolkodást a Tematikus Munkacsoport keretében. Hangsúlyozta, hogy 20 éves az 

ifjúsági lelki segély rendszer és tavaly óta 12 órában működik a telefonos szolgálat. 

Megköszönte Schanda Tamás ifjúságpolitikáért- és esélyteremtésért felelős helyettes 

államtitkár és az NMHH segítségét a 13700 segélyszámmá minősítése ügyében. Jelezte, hogy 

írásban küldenek esetleírásokat, amelyek tekintetében továbbgondolkodást kérnek.  
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Kuslits Gábor a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megbízott igazgatója 

hangsúlyozta, hogy Magyarországon közel 30.000 olyan kiskorú és fiatal felnőtt él, aki 

kényszerűségből a családján kívül kell, hogy nevelkedjen, és ők ezeknek a gyermekeknek a 

kb. 10%-ával foglalkoznak. A gyermekvédelmi szakszolgálatok feladata a gyermekek 

szükségleteinek megállapítása és a megfelelő gondozási hely kiválasztása. Az egyik 

legnagyobb feladata a szakellátásnak a gyámszolgálatok működtetése. Két ügyrendi javaslata 

volt Kuslits Gábornak. Az ügyrend II. a) pontját javasolta, hogy kiegészítésre kerüljön a 

„különös tekintettel a gyermekjóléti szolgálatokra” fordulattal. A II. d) pont tekintetében 

kérte, hogy kiegészítésre kerüljön az ügyrend „külön odafigyeléssel a szakellátásban élő 

gyermekek érdekeit védő szervezetekkel” mondatrésszel. Előbbinek indoka, hogy sok 

gyermek kerül be a szakellátásba olyan indokokkal, amelyekre a jogszabály nem ad 

lehetőséget. Például a kutatásaik alapján a fővárosban a gyermekek 17%-a anyagi okok miatt 

került be a szakellátási rendszerbe.  

 

Huber Károly a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány képviseletében elmondta, 

hogy az Alapítvány nem kifejezetten gyermekvédelmi szervezet, azonban a fővárosi 

gyermekvédelmi otthonokban tanítottak angolt és tartottak egyéb gyakorlati oktatásokat, 

amelynek kapcsán találkoztak a gyermekbántalmazás, különösen a „bullying” kérdésével. 

Ennek kapcsán feltérképezte az Alapítvány azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne a 

megfélemlítést megelőzni, illetve kezelni. Erre nem voltak szervezett programok, ezért 

közösen a BRFK-val, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és az NMHH-val megalkottak egy 

átfogó programot, amely az iskolai megfélemlítést próbálja megelőzni illetve orvosolni. 

Nemzetközi példák alapján került kialakításra a program, majd szakemberek bevonásával 

kristályosították ezt ki. Két hete volt ennek a bemutató konferenciája. Jelezte, hogy Rétvári 

Bence parlamenti államtitkár nyitott a program átvételére. 

 

Kugler Gyöngyi a Fehér Liliom Egyesület képviseletében jelezte, hogy az Egyesület egy új 

szervezet. Korábbi, klinikai gyermek szakpszichológusként szerzett tapasztalatai alapján 

indult az Egyesület azért, mert nagyon nehéz a szexuális vagy másfajta abúzust szenvedett 

gyermekek érdekeinek az érvényesítése. Az összegyűlt tapasztalatokat az Egyesület a 

prevencióban, a tudatformálásban, a terápiában és az oktatás területén is próbálja felhasználni. 

Több képzési terve is van az Egyesületnek jogászok, pedagógusok, orvosok számára, amelyet 

szívesen felajánlanak a Tematikus Munkacsoport számára.  

 

Grosch Mária a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány képviseletében elmondta, hogy 20 

éve működik az Alapítvány azzal a filozófiával, hogy a gondozó java a gyermek java is. 

Jelezte, hogy szükséges erősíteni a szülőket is, nem csak a gyermekeket. Hangsúlyozta 

továbbá, hogy a nem saját gyermek felnevelése nem a legrosszabb megoldás, ezért a 

nevelőszülőket is igyekeznek támogatni. Kiemelte, hogy az alapellátásban egyre nagyobb 

szerep jut a bölcsődéknek, valamint a személyes gondoskodásban is az alapvető jogok 

érvényesítése a céljuk. 

 

Ékes Ilona az ERGO – Európai Regionális Szervezet elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 

„Nyitott szemmel az ifjúság védelmében” című projektről, amely a gyermekbántalmazás, 

gyermekprostitúció témáját járta körül, és amelyben közösen dolgoztak Kugler Gyöngyivel. 

Próbálták a problémakört komplexen megvizsgálni, ezért konzultációt folytattak az ORFK-

val, a BRFK-val, nevelőotthonokkal, iskolákkal, szociális munkásokkal, pedagógusokkal. 

2015-ben a szülés, születés témáját fogják körüljárni. 
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Dr. Szarka Erzsébet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Tanügy-igazgatási Osztályának 

képviseletében elmondta, hogy jogszabály-előkészítés és döntés-előkészítés tartozik a 

feladatkörébe, de korábban 7 évig gyámügyekkel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy továbbítja 

a Tematikus Munkacsoportban elhangzottakat, valamint érvényesítik a jogszabály-előkészítés 

során az itt szerzett tapasztalatokat. 

 

Drosztmérné Kánnai Magdolna az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekesély 

Főosztálya munkatársaként hangsúlyozta, hogy a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 

Államtitkárság programjai ténylegesen a nehéz helyzetű családokhoz jut el. Megfelelő 

szolgáltatásokat, programokat próbálnak eljuttatni a gyermekekhez jogaik érvényesítése 

érdekében. 112 helyen működnek a Biztos Kezdet Gyermek Házak, ahol a szolgáltatás 

alapvetően a családnak szól, nem csak a gyermekeknek. Vannak nagyon komplex 

gyermekesély programok, valamint oktatási esélyegyenlőséget szolgáló programok. Jelezte, 

hogy ezeken a területeken tapasztalataikat szívesen megosztják a Tematikus Munkacsoport 

tagjaival.  

 

Lipcsei Judit az Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapszolgáltatási Osztályának 

képviseletében elmondta, hogy gyermekek alapellátási kérdéseivel foglalkozik, korábban 

pedig másodfokú gyámhatósági munkát végzett. 

 

Szegedi Erika az ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke 

hangsúlyozta, hogy bölcsődevezetőként dolgozik, így a korai ellátás kapcsán vannak 

tapasztalatai, különös tekintettel a speciális nevelési igényű gyermekekre. A szervezet részt 

vesz továbbá a Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában is, mert a kábítószer problémák a 

fogyatékossággal élőket is érintik. A tevékenységek összekapcsolására is próbálják helyezni a 

hangsúlyt. Ezen kívül érdekképviseleti tevékenységet is ellátnak, valamint képzéseket is 

tartanak szakembereknek. 

 

Pesti Ferenc bv. alezredes a Belügyminisztérium Miniszteri Kabinetének képviseletében 

elmondta, hogy korábban két évig a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének igazgatója 

volt, ezért személyesen indíttatásból is nagy jelentőséggel bír számára a téma. Elmondta 

továbbá, hogy belügyminiszter úr fontos ügyként tekint a gyermekek jogainak érvényesítésére 

az igazságszolgáltatás rendszerében. A gyermekbarát igazságszolgáltatás teljes körűvé tétele 

érdekében javasolta a bírói és ügyészi szervek képviselőinek meghívását is a munkacsoportba. 

 

Schanda Tamás ifjúságpolitikáért- és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár 

megköszönte a részvételt a jelenlévőknek. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 

továbbiakban több szervezettel is sikerül munkakapcsolatot kialakítani. 

 

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy összkormányzati szinten a Család- és Ifjúságügyért 

Felelős Államtitkárság kapta meg a gyermekjogokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat. 

Novák Katalin jelezte, hogy fontosnak tartja a további munkát illetően a célmeghatározást. 

Jelezte, hogy az elhangzottak alapján egyik nagy igény - a további munkát illetően - a 

nemzetközi kötelezettségek áttekintése. Kérte, hogy ez gyermekjogi szempontból jelenjen 

meg és ne reprodukálódjon egy másik létező grémium. Továbbá egyetértett Császár Miklós 

azon felvetésével, hogy a gyermekek biztonsága az internet világában nagyon fontos kérdés, 

az Államtitkárság is prioritásként kezeli. Egyetértett Mikesy György azon felvetésével, hogy 

a fogyatékkal élő gyermek egyben a fogyatékkal élő családot is jelenti, ennek a helyzetnek a 

segítése érdekében több intézkedést is véghezvitt az Államtitkárság, pl. az ingyenes 
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gyermekétkeztetést nem csak a fogyatékkal élő gyermek, hanem annak testvére számára is 

biztosítja. 

 

Molnár Márta jelezte, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nem szerepel a tagok 

között az ügyrendben.  

 

Kecskés Dóra a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkári Kabinet munkatársa jelezte, 

hogy tagoknak a 2012-ben pályázat útján bekerült civil szervezeteket tekinti az ügyrend. 

2014-ben megnyílt a lehetőség más szervezetek bevonására is, de nem újabb pályázat útján, 

így azok résztvevőként lehetnek jelen az üléseken, de ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, 

mint a tagok. Hangsúlyozta, hogy a továbbiakban akár tematikusan, egy-egy résztémát 

körüljárva is lehetne üléseket tartani, amelyekre további, a témában érintett civil szervezeteket 

is meg lehet hívni.  

 

Dombos Tamás jelezte, hogy az emlékeztetők korábban nyilvánosságra kerültek az Emberi 

Jogi Munkacsoport honlapján, ezért tisztázni lenne szükséges a V. 3. pontban foglaltakat. 

Ernyőszervezeteknél meg szokták küldeni a tagszervezeteknek az emlékeztetőket, így nem 

garantálható, hogy nem kerül szélesebb körben nyilvánosság elé. Javasolta, hogy az 

emlékeztetők legyenek nyilvánosak a továbbiakban is.  

 

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy a Tematikus Munkacsoport az Emberi Jogi Munkacsoport 

keretein belül működik, amelynek ügyrendje szabályozza ezeket a kérdéseket. A Tematikus 

Munkacsoport működése transzparens. 

 

Dombos Tamás ezek alapján javasolta, hogy a nyilvánosságot korlátozó rendelkezések 

kerüljenek kihúzásra az ügyrendből.  

 

Novák Katalin megkérdezte, hogy a Dombos Tamás, valamint a Kuslits Gábor által 

felvetett módosítási javaslatokkal kapcsolatban van-e észrevétele a jelenlévőknek. 

 

Polacsek Györgyi jelezte, hogy nem célszerű egyes csoportokat kiemelni úgy, ahogyan 

Kuslits Gábor javasolta, mert több ilyent lehetne említeni. 

 

Kuslits Gábor eltekintett ettől a javaslattól, de hangsúlyozta, hogy azok a gyermekek a 

legkiszolgáltatottabbak, akik nem a saját családjukban nőnek fel.  

 

Mikesy György megkérdezte, hogy az ügyrendben mit jelent a jogvédelem: a törvények, 

rendeletek módosítása beleérthető-e ebbe? Ha nem, akkor javasolta, hogy ezzel kerüljön 

kiegészítésre a c) pont. 

 

Novák Katalin jelezte, hogy ez beleérhető. Kérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak a 

Dombos Tamás által felvetett módosítási javaslatról, vagyis az V. 3. pont szövege a 

következő legyen: Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a Tematikus Munkacsoport 

tagjainak és résztvevőinek. 

 

A módosítást 3 tartózkodás mellett elfogadták a jelenlévők. A módosított ügyrendet 3 

tartózkodás mellett elfogadták a jelenlévők.  

 

További hozzászólás hiányában Novák Katalin berekesztette az ülést. 
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