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A vizs giiat meginditf

s

a

A

panaszos 6desanya h6rom (2008-ban, 2009-ben €s 201.6-ban sztletett) gyermeke ideiglenes
elhelyez6se kapcs6n folyamatban l6v6 gyilnhatosigl el)itis elhuz6dis6t s6telmezve k6rte a
vizsgilatomat. A panaszos t6j6koztatisa r3s a csatolt dokumentumok szerint Budapest F6v6ros
I(orm6nyhivatala )O( I(eriilet Hivatallnak Gydmngyi 6s Igazs6gtigyi Osztilya (a tov6bbiakban:
gy6mhat6s6,g) 201,7 . 6prilis 1.2-6n kelt, BP -20 / 004 / 1026-5 / 2077 . sz6rrl6 hatarozatdval a panaszos

hatilyi

gyermekeit ideiglenes hatillyal gyermekotthonba helyezte. A panaszos 6lett6rsa 6s egyben a
legfiatalabb gyermek 6desapja ellen a Budapesti Rend6r-f6kapitinys6,g Nyomoz6 F6osztilyinak
Gyermek- 6s Ilris6gv6delmi Osztilya - p^taszos k6t id6sebb gyermek6nek s6relm6re elkovetett
^
szexu6lis er6szak brintett6nek megalapozott gyanija miatt - eliilrdst folytat.
A panaszos elmond6sa szerint az ideiglenes hat6lyu elhelyez6st6l dont6 hatirozat elTen
benyujtott fellebbez6s6t az llettirsa szem6lyesen adta 6t a gyimhat6s6gon, azonban azt a
m6sodfoki bat6sdghoz nem terjesztett6k fel. A csatolt iratok szerint az ideiglenes hat6lpi
elhelyez6s feliilvizsg6lata tirgyiban indult eLi6r6s sor6n a gydnhatosS,g p^tr^szost 6s az 6lettdrs6t
2077. m61us 1,2-6n meghallgatta. A panaszos s,6relmezte, hogy az^tgyben 6rdemi dont6s a
panaszbeadvdnyaHrvatalomhoz val6 benyujtilsiigQ1lT. okt6ber 17-ig) nem szriletett.
A panaszbeadviny alapjdn felmeriilt a jogillamis6g elv6b6l levezethet6 jogbiztonsdg
kovetelm6nye, a tisztess6ges hat6s6gS ell6,rlshoz va16 jog, valamint az E,rintett gyermekek
v6delemhez 6s gondoskod6shoz valo jogival osszefligg5 vissz6ss6g gyanija, ez6fi az alapvet6
jogok biztos6r6l szol6 201,1. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) 18. S (1) bekezd6se alapjiln
vrzsgillatot inditottam. Avizsgdlat etedm6nyes lefolytat6sa 6rdek6ben az Ajbt.21. S (1) bekezd6s
b) pontja 6s (2) bekez d6se alapjin a gyimbat6sS.g vezet6j6t6l - az iigyben keletkezett valamennyi
dokumentum m6solatainak egyidejri megkiild6se mellett - tijlkoztatast k6rtem.

Az 6rintett alapvet6 iogok 6s elvek
o

a

a

a 1og6llamis6g elve 6.s a jogbiztons6g kovetelm6nye: ,,L4agyarors$g fiiggetlen demokratikus
jogillam." (Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s);
a tisztess6ges elj6r6shoz val6 iog ,Mindenkinek joga uan abho7, hogy iigyeit a banlsdgok
rdsqrehElds nilkiil, tis71lessdget mddon is issryni hatdiddn beliil intdrydk " (Alaptorv6ny XXIV.
cikk (1) bekezd6s);
a gyermekek v6delemhez 6s gondoskod6shoz val6 joga: ,,Alinden gyermeknek joga uan a
megfelelf nsil, sTgllemi ds erkrilcsi fejlfiddsdheq s4iiksdges addelemheq ds gondoskoddthal. " (Alaptorv6ny
XVI. cikk (1) bekezd6s).

Az alkalnazott io gszabdlyok

a

a

a

Gyetmek iogat6l sz6l6, New Yorkban, 1989. november 20-6n kelt Egyezmlny
kihirdet6s6r6l szolo 1991. 6viLXIV. torv6ny (a tovibbiakban: Egyezm6ny);
a gyermekek v6delm6r6l 6.s a gyim:d,gyr igazgatilsr6l s2616 1997. 6vi XXXI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Gyvt.);
a gyimhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6mr.igyi elj6r6,sr6l szolo 149/1997.
(IX. 10.) I(orm. rendelet (a tov6bbiakban: Gyer.);
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a

a gyermekv6detmi 6s gy6mtigyi feladat- 6s hat6skorok el16t6sir61, valamint a gyimhatosig

szervezetlr6l

6s

illet6kess6g6r6l sz6l6 331/2006.

(XII. 23.) Korm.

rendelet

(a

tov6bbiakban: Gyszr.)

I. A megdllapitott t6nydll6s
Mivel a panaszos beadvinyiban a jogorvoslati k6relme elvon6s6t, tovdbbi a gyermekei ideiglenes
hat6ly6 elhelyez6se feliilvizsg6lata t6rgydban indult eljilris elhnz6d6,sit s6relmezte, a t6ny6ll6sban z
gyfumhat6sdg 6lnal rendelkez6semre bocs6tott iratanyagb6l csak a s6telmezett hat6s6gi eliir6sokkal
osszefiigg6 inform6ci6kat rcgzitettem.. Mindezek alapjin a szexu6lis abrizusra utalo ielz6.s 2077.
6prilis 11-6n 6tkezett Pestetzs6bet Onkorm6nyzata Hum6nszolg6ltat6 Int6zm6nye Csal6d-6s
Gyermekj6l6ti Szolg6tatilhoz (a tovibbiakban: gyermekl6l6ti szolgilat). A gyermekiolltt szolgilat
felvette a kapcsolatot a csaliddal, ahol pafi szos 6s az 6lett6rsa is tagadta az abtzust.
^
felvette a kapcsolatot a gyermek iskol6j6val. Az
A gyermekj6l6ti szolgilat telefonon
igazgat6 elmond6sa szerint a kisl6ny elmes6lte, hogy nevel6apja megfenyegette, ha a tort6nteket
elmondja valakinek, akkor,,kitapossa a bel6t". A )elz6s tartakna, valamint a sztl5k a gyermekj6l6ti
kozpontn6l tanrisitott magatart|.sa miatt felt6telezhet6 volt, hogy a gyermekek a sztil6k 6ltali
ism6telt bilntalmazilsnak lehetnek kit6ve. A gyermekjol6tt szolgdlat szakembeteinek megit6l6se
szerint a sziil6k sflyosan veszllyeztetik a gyermekek fejl6d6s6t, az anya pedig elfogult az
llettirsival szemben. A sziil5k folyamatosan a gyermeket hrbilztattdk, a felajinlott megold6si
Iehet6s6get nem fogadt6k el, illewe elutasitott6k az eg5ntttmfikod6st. Mindere figyelemmel a
gyermekj6l6ti szolg6lat ahirom gyermek ideiglenes hati.Jy:6 elhelyez6s6re tett iavaslatot.
A gyimhat6sdg a h6rom gyermeket 2017. 6pn1ts 72-6n kelt hat6tozatival, ideiglenes
hatilllyal kiemelte a csal6db6l, a k6t id6sebb l6nyt lak6sotthonba, az akor m6sf6l 6ves kisfiirt
gyermekotthonba helyezte. Az ideiglenes hatilly:6 elhelyez6sre az6rt keriilt sor,mertfelmerillt annak
gltantija,hogy a panaszos 6lettirsa 6s a legfratalabb gyermek6nek 6desapia sryxudlisan bdntalmaila a
panaszos legid5sebb gyermek6t. A beutal6s indok6ra tekintettel a gyimhat6s6g a kapcsolattartist
akk6nt szabillyozta, hogy a s7/l6k telefonon drdeklfidbetne,& a gyermekekr5l.
2017. 6prits 17-6n a gy6nhat6s6g feljelent6st tett a szexu6lis abrizus tigy6ben. 2017. ilpnlts
25-6n a F6v6rosi Gyermekv6delmi I(ozpont 6s Tertileti Gyermekv6delmi Szakszolgalat (a
tov6bbiakb an: szakszolgiiat) 6rtesitette a gydmhat6sdgot a gyermekek nytlvdntartlsba v6tel6r6l,
tov6bb6 bek6rte a sziilet6si anyakonywi kivonatukat.
A gyermekek ideiglenes hatd!il elhefie4isirfl dtintf hatdroryt - felTebbez6s hi6nydban - 2017.
m@'us 3-tin jogerdre emelkedett. A gyilmhat6sig t6j6koztat6sa szelint a gyermekek ideiglenes hatiiy$
6lett6rsa nem nyuitott be iogorvoslati
elhelyez6s6r5l dont6 hatirozat ellen sem a panaszos, sem
^z
k6reimet. A gy6mhat6sdgtitilkozt^tas^ szerint apanaszos 6lett6rsa 2017. mQus 5-dn iigyfelfogaddsi
iddben sryndfiesen megjelent a gyirnhat6s6g el6tt 6s az iigyint6z6nek elmondta, hogy tudj6k, hogy a
jogorvoslati k6relem benpjt6s6ra rendelkez6sre 6116 hatdnd6t mfu tull6pt6k egy-k6t nappal, de
az6rt elhozta a fellebb ez6st. Az igynt6.z6 tijlkoztatta art6l, hogy a fellebbeT.etdt batiiddn till is
ben1iljthat1a. A panaszos 6lett6rs6nak tobb k6rd6se is volt az iggyel kapcsolatosan, amelyekre a
v|laszokat az igytnt6.z6 megadta. A besz6lget6st kovet6en a panaszos llettirsa elhagyta az
6ptiletet, a fellebbez6st meg sem pr6b6lta 6tadnt. A, gy6mhat6sig vezet6ie tililkoztatott arr6l is,
iogy tigyfelek rlsz€re a szemllyesen leadott iratok 6w1tel6r6l iratdtudteti biTorylatot adnak ki,
^, erJeti p6td6ny ml.solatira az 6wdtel t6ny6t rdvezetk 6s azt az igyfllnek az igyrnt6z6
u^gy
^,
visslaadja. A fellebbez6sek 6w6telekor a gy6nhat6s6g ktlonos figyelmet fordit a fentiek
betartdsdra.Ilyen 6tv6telt bizonyit6 ttartot a paflaszos nem csatolt a panaszbeadvilnyihoz 6s az a
gyimhat6s6g 6ltal rendelkez6semre bocs6tott iratok kozott sem volt fellelhet6.
201,1. m61us 2-6n a gy6mhat6s6g a gyermeki6l6ti szolgillatt6l kornyezettanulm6nyt 6s a
gprmekek neaeldsbe adteldre vonatkozoan javaslatot k6rt. 201,7. mijus 4-6n a gyimhat6sig a
szakszolg6l att6l a gyermekek nevel6sbe v6tel6re vonatkoz6an )avaslatot k6rt. 2017 . m6ius 72-6t a
6lett6rsa t6szv6tel6vel feliilui4sgilati elidnist tartott, tov6bbi
gy6mhatos6g a panaszos 6s

^z

J

tijlkoztatist k6rt a rend6rs6gt6l. A sziil6k jegyz6konl,vi meghallgat6sukkor emellett k6rt6k

a

gyermekekkel val6 kapcsolatta rt6,s tjraszabily oz6sdt.
6lett6rsa az ideiglenes hat6ly6 elhelyez6ssel
2017. m6jus 77 -€n a panaszos 6s
^z
kapcsolatos elj6r6,st s6relmezve a gyimhatos6got a dont6s feltlvizsgilatlrak6rte.20l,T. m61us 786n a gy6mhat6sig a szril6i kapcsolattartis szabllyozisS.ra vonatkoz6an iavaslatot k6rt a
szakszolg6l^tt6l. 2077 - m6jus 79-6n, illetve m6ius 23-6n 6rkeztette a gyimhat6s6g a gyermekj6l6ti
szolgillat javaslatit a gyermekek nevel6sbe v6tel6re, illetve a r6luk k6sziilt pedag6grai (iskolai,
lak6sotthoni) v6lem6nyeket 6s a gyermekj6l6ti szolg6latn6l keletkezet egy6b dokument6ci6t.
2077. miius 24-6n a gydmhatosig t6jlkoztatta a panaszost 6s az llettirsit a folyamatban
16v6 feltilvizsgillatt elj|ris menet6r6l 6s - figyelemmel arra,hogy a 2077. m6jus 17-6n benyujtott
p^naszt megkiildte az
panaszbeadv6nprk a gyermekj6lli szolg6lat eli6r6s6t is s6relmezte ^
rnt6,zm6ny szakmai vezet6j6nek is. A gy6mhat6s6g felhivta a sziil6k figyelm6t ara, hogy
amennyiben a lefolytatott eljirds jogszer6s6g6t vrtatiilk, feltlvizsg6latt eljir6,s kezdem6nyez6s6re
van tehet6s6.gtk.Ezzel a lehet6s6ggelapanaszos 6s az llettdrsa nem 6lt.
2077. mijus 26-6n 6s m6jus 29-6n a gy6mhat6sdg a szakszolg6latnak megktldte a
gyermekek anyakonl'vi kivonat6t, valamint a gyermekj6l6ti szolg6latn6l keletkezett lratokat.201,7.
jtnius 72-6n a szakszolgilat a sziil6r k@csolafiartds qabdfiolisdra uonatkoll jaaaslatdt megkiildte a
gyimhat6sdgnak. 201,7. jrilius 23-6n a gyimhat6s6g ijraszabilyozta a panaszos k6t id6sebb
gyermek6vel val6 kapcsolattafilsat, tov6bbi a legkisebb gyermek vonatkozis6ban mindk6t szril6
kapcsolattartisdt. A kiilon gondoz6si helyen nevelked5 testuirek kapcsolattartdsdnil nem siiilentt dtintds.
A gy6mhat6sdg2017. jrilius 14-6n a szakszolgillattoltij€koztatis k6rt a szak6lt6ivtzsg6lat6l.
2017. jrilius 37-6n 6s szeptember 7-6n a gy6mhatos6g a biintet6eljdr6,sr6l6rdekl6dott a
rend6rs6gt6l. A rytomoTis illdsdnil aTonban a ti)bbsii)ri megkeresds ellendre sen kapott inisos tdjdkoitatist. A
gyimhat6s6E inform6ci6 szerint a Hivatalomnak adott vilaszadS,sig (2017. november 9.) a
biintetde!'drisban r€nt a gyermek siakixdi uiisgllata, ym a pattas<os ilettdrsdnak kihallgatdsa nen ttirtdnt meg
2077. szeptember 5-6n 6s 1.3-6n a gyimhat6siq ism6telten t6j6koztat6st k6rt a szak6rt6i
vtzsgllat eredm6ny6r6l. 201,7. szeptember 22-6n a szakszolgillat taj6kozt^tt^ gy6mhat6s6got
^
arr6l, hogy a Gyermekv6delmi Szak6rt6r Bizotts6g 2077. szeptember 74-6n a gyermekek neaeldsbe
uriteldre, egyiittes neueltqiildi elhefieqdsire, a k6t id6sebb gyermek pszichol6gus 6ltali megsegit6s6re tett
javaslatot. A gyimhat6sig2017 . okt6ber 18-6n lrkeztette a szakszolg6l^t - gyermekek nevel6sbe
^
v6te1e iigy6ben 2017 . november 6-6n tartand6 tervez6si megbesz6l6s6re vonatkoz6 - meghiv6j6t.
A Gyermekv6delrni Szak6rt6i Bizotts6g vizsgillai anya'g 6s v6lem6nye, illetve az elhelyezl.si
javaslat a Hivatalomnak adott villaszadds napiilrg nem 6rkezett meg a gyinhat6sighoz, ez6rt az
6rdemi dcjnt6s meghozataliru m6.gnem keriilhetett sor.
A gyimiigyiigyrnt6.z6 2017. oktober 13-i feljegyz6se szerint a k6t id6sebb gyermeknek a
gondoz6si helye 6rdekl6dott az tgy 6116s6r61, t6jlkoztatisuk szerint ,,a gterrnekek teljesen sryt uannak
esue". Az ngynt6.z6 2017. november 7-6n rcgzitette, hogy a Heim Pil Gyermekk6rhiz
tdjlkoztatisa szerint a panaszos legid6sebb gyermek6t 2017 okt6ber6ben magat^ft6s1probl6m6k
miatt kezeltek,2017 november6ben ugyanilyen okok miatt ism6t k6rh6,zba vitt6k a kisl6nyt.

A vizs gdlat megdllap iths ai

II. A hatdskcir tekintetiben

Az

alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek ellitdsdhoz sziiks6ges
vizsgllattjogosults6gokataz Ajbt. hatirozzameg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint abiztoshoz
b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint ahat6s6g tev6kenys6ge .vagy mulaszt6sa abeadvinyt tev6
szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel jdr, feltlve, hogy a rendelkez6sre
6116 kozigazgatisi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem r3rtve a kozrgazgatilsi hatirozat biros6,g;
feliilvizsg6latat - m6r kimedtette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs szdm|ra biztositva.
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A Giwt. 16. S (1) bekezd6se szerint a gyermekek v6delm6t biztosit6

hat6s6gi feladat- 6s
hat6skoroket a helyi onkorminyzat k6pvisel5-testtilete, illetve a gy6mhat6s6g gyakorolja. A Gyszr.

a

gyimhat6s6g feladat- 6s hat6sk6r6t a telepiil6si onkorm6nyzat
feladatkorlben eli6r6
1egyz6je, a f6v6tosi 6s megyei korm6nyhivatal gyermekv6delmi 6s gyimtgyi
jirisi (f6virrosi keriileti) hivatala, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6mrigyr feladatkor6ben eli6t6
f6vilrosr 6s megyei korm6nyhivatal gyakorolja. A Giwt. 95. $-a zlapiilr. a tertleti gyermekv6delmi
szakszolgilkatilst biztosit6sa 6l7ami feladatnak min6stl. A hivatkozott jogszabillyok alapiln az
iigyben 6dntett szervekre kite{ed v:zsgl,latt hat6skorom.

1. S (1) bekezd6se szerint

III. A uizsgdlt alapiogok 6s elvek tekintetdben
Az alapiogpbiztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefligg6s-rendsz er feltdrdsa sordn
auton6m, obiektiv 6s neutrAlis m6don, l<tzfu6lag alapjogi 6rvek felsorakoztatds6val 6s
osszevet6s6vel tesz eleget mandittmSnak.

Az ombudsmanint6zm6ny megalakul6sa 6ta az

alapiogS

biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotminybt6sig alapvet6 1og6llami
garanci6kkal 6s az alapjogok tzirtalml.vz.l kapcsolatos elvi meg6llapitAsata, vala:mint - az
ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalm^ztz az alapjog-korlltozl,s
alkotrn6nyo s s6g6t megit6lni hivatott alapio gl te sz teket.
A jelent6s megilltapitl,salval osszeftgg6sben ism6telten hivathozom ^ffa, hogy ^z
Alaptorv6ny vonatkoz6 rendelkez6seinek szcivege az Alaptoru6ny Negyedik M6dositds6nak
hat6lyba 16p6s6t kovet6en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban foglakal<kal, az
alkotmiLnyos koveteim6nyek 6s alapiogok tekintet6ben jellemz5en nem tartalmaz olyan
rendelkez6seket, amelyek ellent6tesek voln6nak a kot6bbi alkotm6nyunk szoveg6vel. Az
mutatott 16, hogy ,,ai e1646
Alkotm6nybu6sig a 2212012. 0/. 11.) AB hatlrozatiban
^rt^
esetdn ePPen nem a konibbi
egyeifsdge
tartalmi
Alkotmtinly dt ai Alqptiintiryt egy€: rendelkeidsei
alkotmrirybinisdgi diintdsben megjelend jogelaek dtadtelit, hanem aryk figyelrnen kiuiil hagydsdt kell indokolni".
Az Alkotmdnybrosilg ugyanakkor a 13/201,3. (VI. 17.) ,\B hatdrozatibat azt emelte ki, hogy az
adott hatilrozatban vrzsgillt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az t\laptoru6ny Negyedik
M6dosit6sa alapjiln 16r, el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi hatlrozatokban foglaltak
felhaszn6lh at6sdgilt illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel azt mondta ki azt, hogy ,,a\
Alkotmirytbinisig a hatdlnt ues{ett alkotmdrybinisdgi hatdmqat fomlskdnt negieltildsduel, a ldnlegi, ai adott
iigyben felneriild alkotrzdryossrigi kdrdds eldtintdsdhei siiiksiges mdrtikfr is tery'edelmil turtalmi aag sTtiuegsierfr
iegelenitdsset hiaatkoqhay'a aagy iddiheti a konlbbi hatdmiataiban kidolgoTott dneket, jogelueket. Ai
iniokoldsruak 6s alkotmdryjogi fornisainak ugtanit a denokratikus jogillamban mindenki sllmdra
megismerhetdnek, ellendri4hetinek ke// lennie, ajogbiTlonsdgigerye a<) hlgy a dtintii negfontolrisok dtldthatdak,
kiiiethetdek legyenek. A n1iludnos draelds a diintis indokldsdnak ldtalopja. A koribbi hatdmrytokban k{/un
dnekfethas4ntithatristigtit aiAlkotndrytbirosdg mindig esetr{l esetre, a konkrdt iigt kontexlustiban uiisgiffa."
Ha osszevetjtik az Alaptow,6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, illetve az -illaptow6ny XVI. cikk
(1) bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 67. $ (1) bekezd6s6nek
szoveg6vel, akkor iz 6llapithat6 meg, hogy a vasgillat tirgy\t k6pez6 iogillamis6g elve 6s
jogbiztons6g kovetelm6nye, valamint a gyermekek v6delemhez 6s gondoskod6shoz val6 jogainak
v6delme tekintet6ben nem hoz olyan. koncepciondhs villtozist az Alaptorv6ny szcivege, mely a
kor6bbi alkotm6nybk6s6g gyakorlat elvet6s6t, vagy jelent6s tartalmi 6t6rt6kel6s6t aliltimasztan6.
igy elvi megp,ltapit6saim megfo gabntzilsa, az alapiogok 6rtelmez6se sor6n - ellenkez5 tartalmri
Jkotm6nybiarigtdont6s megsziilet6s6ig - r6nyad6nak tekintem az Alkotm6nybir6s6g Altal mind
az Alapiarv6ny hatillyba t6p6s6t megel6z6en, mind pedig ^z ^zt kovet6en meghozott
hatirozitatban, azok indokol6s6ban kifejtett megilllapitisokat, kovetkeztet6seket. A tisztess6ges
elj6r6s jog6nak 6rv6nyesiil6se kapcs6n annyi v6ltoz6st 6rdemes kiemeLni, hogy tmm6t kiilon
alkotm6nyi rendelkez6s nevesiti a tisTlessiges hatrisdgi eljdnisboTuall jogot.
l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint MagyarorsTigf)getkn, denokratikas joglllam.
Az Alkotmdnybi6silg tobb hat6rozatilbat r6mutatott, hogy a iogilllam n6lkiilozheteden eleme a
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jogbiztons6g. Az Alkotm6nybir6sig a 30/2012. UI. 27.) AB hatirozatiban kimondta, hogy az
deldar.6,tla a
Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se rls az Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6se
^zonosan
jog6l1ami Hauzulilt, tehdt az eddig kialakitott alkotrnilnybrosirgp gyakorlat tov6bbra is televinsnak
tekintend6. A jogbiztonsig az 6llam koteless6g6v6 teszi annak brztositS.sdt, hogy a 1og eg6sze,
egyes t6szteriiletei 6s az egyes jogszabilyok is uiligosak, egtdrtelmiie,€, mfikod6siiket tekintve
kislinithatdak, elfireldthattia,Q legyenek a norma cimzettiet szdm|ru. Az trinyad6 alkotm6nybir6s6gi
t6zis szertnt a 1og6llamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgatis tow|ny al6
rendelts6ge: akozhatalommal rendelkez6 szervek ajog dltal negillapitott nilkiiddsi rendben, a polg6rok
sz6m6ru megismerhet6,l<tszimithat6 m6don szabillyozott klrldtzk kii<iittfdtik ki teuikerysegiikeL
Nem hagyhat6 figyelmen kivril, hogy a kis4imithahistig- beledrtue aiegysdgesjogalkalnaTia - ds
aTeldnisi garanciik biTlositdsa t<zrlsan tissrykapcsolddik d<e&tes akryti alaplogok, siabadsigfogok addelmduel,
mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st. Az alapjogok val6di 6rv6nyesril6s6t k6pes kiiiresiteni,
megb6nitani (azaz komolyan befoly6solni) a szab6lyoz6s vagy a jogalkalmaz6.s hlb{rb6l, zavarib6l
ad6d6 liszimithatatTansig, az el16r6xa vonatkoz6 garanciilis szabillyok f6lre t6tele, figyelmen
kiviil hagy6sa. Erdemes utalni ezzelkapcsolatosan
alkotminybr6s6git€zisre,amely szerint
^rr^ ^z
kozvetlen alkotm6nyi gannci6k gaqdasigossigi it cilsT,erilsegi okokbdl, az el1fu6s egyszerfisit6se vagy
^z
id6szer6s6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyesil6se cim6n sen mell1Thetdk Mindebb6l az is kovetkezik,
hogy jog6llamot csak jog6llami eszkozcikkel lehet szolg6lni, az egyes jogs6rt6sekre csak 1og6llami
m6don, a iogszabllyi rendelkez6sek, az eljifisi gannciik maradlktalan betartisa mellett, az affa
feliogositott szerveknek kell v6laszt adnia.
2. A gyermek megfelelf testi, sqellemi is erktihsi fylfiddsihei siiiksdges aidelemhei is gondoskoddshoi
uald jogit aqAlaptiirudry XW. cikk (1) bekeiddse rt;g7yti. A gyermeket f6szab6lyk6nt minden olyan
alapvet6 iog megillet, mint birmely m6s embert, de ahhoz, hogy a jogok teljess6g6vel k6pes
legyen 6lrri, biztositani kell szdmdra az lletkordnak megfelel6 minden felt6telt a felr6tt6 v6l6,shoz.
Ere tekintettel kifejezetten a gyermekek jogak6nt rcgzitt a torv6ny a megfelel6 testi, szellemi 6s
erkolcsi fejl6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra val6 jogot. E v6delemre r3s
gondoskodisra a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek
sziilei, csalildja, az 6llam 6.s a tdrsadalom valamennyr taga is koteles a gyermek jogait tiszteletben
tartari,6s a t6rsadalom fennmaradS.sdnakzilogaklnt biztositani sz|mLra a megfelel5 fejl6d6s6hez
sziiks6ges felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 iog"
^z 617am
koteless6g6t alapozza meg a gyermek szem6lyis6gfejl5d6se tnt6zm6nyes v6delm6re. A gyermek,
mint az alapjogok alanya oldal6n az 6letkorb6l ad6d6 hitr6nyokat az 6llam oldal6r6l
^z ^z
int6zm6ny'v6delmi kotelezetts6g egyenliti ki, hogy az illamnak aktivan kell cselekednie
^
gyermekek alapvet6 jogainak el6mozdit6sa, 6rv6nyesiil6se 6s v6delme 6rdek6ben.
Az ENSZ Clermep'ogt Egyerynirydnek preambuluma r6gzitt, hogy a gyermeknek,
figyelemmel fankai 6s szellemi 6retts6g6nek hi6ny6.n, ktilonos v6delemre 6s gondoz6sra van
sziiks6ge, nevezetesen megfelel6 jogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s szr.ilet6se ut6r egyatilfit. Az
Egyezmdny 1,991-t6l a magy^t bels6 iog r|sz6v6. v6lt, r6szes 6llamak6nt Magyarorszilg
kotelezetts6get v6llalt a gyermekkel foglalkoz6 6s v6delm6t biztosit6 rnt6zm6nyek l6tesit6s6re,
valamint ezen intlzm6nyekben a jogszabdlyoknak megfelel6 szakmai l6tsz6m, szak6rtelem,
biztons6g, az eg6.szs6.ges kornyezetet biztositilsira. Ai Egyeindry ). cikke ninden gyermekekkel
kapcsolatba keriild intdVndryt ds batdsdgot a gyermek legtrbb drdekdnek megfelelf eljdnism, diintdsre kdnleT,

A

GyermekjogS Egyezmlny 19. cikke alapi6n a r6szes 6llamok megtesznek minden arra alkalmas
int6zked6st, hogy megv6dj6k a gyermeket az er6szak, a t6madis, a laikai 6s lelki dtwasig, az
elhagy6s vagy az elhanyagol6s, a rossz b6n6sm6d v^gy kizs6kminyol6s birmilyen formijiltol

mindaddig, amig sztileinek vagy valamelyik szil6j6nek, ^
illet6leg torv6nyes k6pvisel6j6nek vagy
k6pvisel6inek, vagy b6rmely m6s olyan szem6lynek, akin6l elhelyezt6k, feliigyelete alatt 6ll.
3. Az Alaptorv6ny XXIV. cikke kinyilv6nitja a tis4lessiges eljdnisboq uald jogot. Az
Alkotm6nybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet
hogy a logilllamisignak sz6mos
^rta,a
cisszetev6je var hinyad6 alkotminybrosi,gi t6zis, hogy
)ogilllamisig elv6b6l foly6 egyik
legfontosabb alapkcivetelm6ny a k6zhatalom, a kizigazgatis torv6ny al6 rendelts6ge: a
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kozhatalommal rendelkez6 szervek a iog 6ltal megilllapitott mrikod6si rendben, a polg6rok
szimilra megismerhet6 6s l<rszimithat6 m6don szabillyozott korl6tok kozbtt fejtik ki
tev6kenys6gtket. A kozigazgatils torv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha iogilag szabillyozott el1fu6si
keretek kozott mrikodik, a jogkod6tozilsra adott felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan
kell meghatirozri. Nem hagyhat6 figyelmen kivtil tovdbb5,, hogy a kisz6mithat6s6g - bele6rtve az
egys6ges jogalkalmaziLst - 6s az eliilrisi gararciilkbiztositdsa szorosan cisszekapcsol6dik az egyes
alanyr alapjogok, szabadsilgSogok v6delm6vel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st. Az tigyf6l
k6zigazgat6,si hatdrozzthozataba vonatkoz6 ioga nem tehet6 fngg6v6 att6l, hogy a koztgazgatdsi
szerv milyen id6pontb at hailand6 donteni a hat6skor6be utalt iigyben. A kozigazgtiLsnak ugyanis
alkotm6nyos koteless6ge, hogy a hat6.skor6be utalt iigyben, az e:re megszabott id6 alatt 6rdemi
dont6st hozzon. Akozigazgatilsi el16r6s nem n6lkiilozheti akotelez6 iigyint6z6si hat6rid6ket.

IV. Az iigy €rdemdben
A fellebbezds benyfijtdsa 6s a jogowoslati iog sdrelme tekintetdben

1.

A

rendelkez6semre 6116 inform6ci6k szerint

fellebbeTis beryQ'tdsdnak lehetdsegerdl,

bek6rt iatanyag

a p^n szos 6lettitsa t@dko{atdst kapott a4 elkdsett
A panaszos 6ltzl csatolt, a gydnhat6s6gt6l

de ezzel nem 6lt.

nem igaTolja, hogt a panasTos a sirelneTgtt diintds elkn jogontoslati kdrelmet

ryiljtott

be.

illlitisdval kapcsolatban, miszerint a gyermekei ideiglenes elhelyez6s6re
vonatkoz6 hatdrozat ellen benyrijtott fellebbez6s6t a gydmhat6s6g nem te4esztette fel a
m6sodfokri hat6s6,ghoz utalnom kell arta, hogy az Ajbt. jogszab6lyi rendelkez6sei 6rtelm6ben nem
v6gezhetek olyan alaks zeri bizorryit6si el)6rJ;st, amely a bir6s6g, illetve m6s hat6s6g el6tt
Iehets6ges. Mindebbdt kduetkeqden a panasqos tillkdsa ds a gydnhatrisdgttil kapott inforrndcidk is iratok
kdititti ellentmonddsfelold,ltira, eTpl tis:ryfiigesben alapjogi uisslisstignegillapitdsdra nincs lehet6#gem.

A

2.

panaszo

s

Az ehrtzddf gyimhat6sdgi elidrds tekintetdben

2.L Figyelemmel arra, hogy a panaszos 6ltal s6relmezett, a gyermekei ideiglenes batilyi
elhelyez6s6re vonatl<oz6 dont6s elsd fokon emelkedett jogerfre, a jogoroslati khetdsdg eluondsdt pedig a
ui<Wikt nem igayolta, igy az ideiglenes hatiiyi elhelyez6ssel kapcsolatbar, az Aibt. szigoni hatdskori

teriedt ki,
n alapjogi ui4sgitatot eleue nem fofitathattarz. Erdemi vizsgillttom
^rta
hogy az ideiglenes hat6iyi elhelyez6s feliilvizsg6tata tirgydban folytatott eli6r6s sorin az eli6r6
gy 6mhat6s 690 t 6 s s z aks z olgillato t terh eli- e alapi o gs 6rt6 mula s z t6 s.
A Giwt. 73. S (1) bekezd6se szerint, ha az ideiglenes hatiiyi elhelyez6ssel magyar
|llampolgilrsigri gyermek 6rintett, a gy6rhat6s6g - fiiggedeniil att6l, hogy az elhelyezlsre mely
beutal6 ir..u- ini6zked6se alapliln ker0l sor, 6s hogy a dont6st megfellebbeztlk-e - annak
elrendel6s6t 6l sz1mitott 30 napon beltl megsztnteti az ideiglenes hat6lyu elhelyez6st, ha annak
okai nem 6llnak fenn. A gyermeknek a nevel6sbe v6tel6nek elrendel6s6re, gondoz6si hely6nek
meghat6roz6s6ra, a j6rul6kos k6rd6sekr5l val6 dont6sre at ideiglenes hatdfiil elhefierys elrendelisdtdl
sTlmlm 35 n@ titt a gdmhatdsdg rendelkeTdsire. Ha ^z el6zm6nyek alapiiln indokolt a
gyermekelh elyeils megvillioztat6sa, illetve a sziil6i feltgyelet megsziintet6se ir6nti perindit6s, erre
1 az tdeiglenes hut6ly" elhelyez6s fenntartisa vagy megviltoztatisa mellett - az ideiglenes hat6lyi
elhelyez6ir5l sz6l6 dont6s elrendel6s6t kovet6 k6t h6napon beltl van lehet6s6g.
A Gyer. 98. S (1) bekezd6s a)-c) pontiaiban foglaltak alapiiln az ideiglenes hat6lyu
elhelyez6s f.ltit rizsg6lrta sor6n az illet6kes gyilmhivatal meghallga\a a Gyvt. '128. $-6ban
megLatdrozott szem?lyeket1, kcirnyezettanulminytk6.szitv^gy szerez be, kik6ri mindazon szervek
v6lJm6ny6t, amelyek agyermekkel az ideiglenes hat6lyu elhelyez6st megel6z6en foglalkoztak.

Uiiiltai miatt

r

6rdembe

A gy6mtgyi elj,risban meg kell hallgatni

grir*rt,a

cselekv5k6pess6[6be.,

^

a

s$l6t u mis

tiintirytes kepuiseldt,

a gor.,doz6t, akorl|to.zottan cselekv6k6pes

g1a^"gyi.l16.a.bm felmeriil6 iognyilatkozat tekintet6ben r6szlegesen korl6tozott
1

A

a

gyimhivatal a gyermek gondoz6si hely6nek
meghatirozisa sor6n figyelembe veszi a gyermekv6delmi gydm, a gyermek gondoz6si helye, a v6t
szerinti csal6dot gondoz6 csal6d- 6s gyermekj6l6ti kozpont tij6koztat6s6t, javaslattt, valamint az
it6l5k6pess6ge birtokiban l6v6 gyermek v6lem6ny6t is. A Gyer. 103. S (2) bekezd6se
^
gydmhat6sigot atra kotelezi, bogy a germek ideiglenes hatdfiil elhelyeydsdt y^gy gyermek nevel6sbe
^
v6tel6re ir6nyul6 eliilrds megindit6s6t ktiuetd tit napon beliil, vagy a gyermek nevel6sbe v6tel6vel
egyidejrileg megkeresse a gtermekuidelmi siaksrylgilatot ai elhefieiisi jaaaslat is ai egyini elbefierysi tera
elkds11tise drdekdben, kiv6ve, ha ideiglenes hat6lyu elhelyez6s eset6n a gyermek m6sik sziil6n6l vagy
m6s szem6lyn6l tort6n6 elhelyez6s6nek vizsg6lata m6g folyamatban van.
A rendelkeztisemre 6116 iratok szerint a gydmhatdsdg a gyeruekjdldti s4olgtllatot a gterrnekek
ideiglenes hatdfiil elhefieTdsit kiiyetd 12. munkanapon a s4tksqolgllatot pedig a 14. munkanapon kereste meg
Meg6llapithat6 az, hogy a jogszabillyban meghatirozott eliS,risi cselekm6nyek k6sedelmes
megkezd6se konnyen ,,domin6hat6st" tdlzhet el6, azaz eleve mag6ban hordozta arnakvesz6ly6t,
hogy a gyermekek igy6ben aqinlrytadd batdiddben a gdmhatrittig nem tud irdemi ddntist ho1ni.
Allispontom szerint - kiilonos flgyelemmel azoknak a gyermekeknek a jogai v6delm6re,
akik ideiglenes hat6lp elhelyez6s idej6t gyermekv6delmi szakelldtisban (nevel5szi:l6n6l, lak6svagy gyermekotthonban) toltik - kiili)nds jelentdsdge aan annak, hogy ,<aTideiglenes, biTonltalan, jelentds
traumdt oko{ he!ryt nindl rtiddebb ideig turtson. Mindez abban az esetben is igy van, ha a gyermek
legjobb 6rdek6nek megfelel6 dont6s meghozatala sor6n ahat6s6.gnak koriiltekint6en kell el)6rr,ta,
sz6leskor6 bizonyit6si eljirlst kell lefolytatnia, a jogszab6lyban meghatirozott szervek lavaslatait
ki kell k6rnie, illetve az el6zm6nyi dokumentumokat be kell szereznie.
Mindebb6/ kiiaetkeqden negillapitom, hogy afeliilwisgilati eljirds kisedelmes meginditdsa tinmagiban a
panasqosok tis{eadges eljdnishoi uald jogiual i)xiefiigd uissryissrigot okoTott, a jogtirelem ki)Tuetlen ues(fidt
idiqte el6, egyilttalPedig sdftette aidintett gyermekek esetdben leglobb drdekilknek megt'eleld eljdnis eluit.

Gyer. 103. S (1) bekezd6se szerint

2.2 A Gyvt. 82. $ (9) bekezd6se szerint, ha a megyei, f6v6tosi y^gy
orsz6gos gyermekv6delmi
^z
szaklrt6ibtzottsighatiid6n beliil nem k6sziti eI a szakmai v6lem6ny6t, a gydmhat6sig megkeresi a
siakirtdi bi4ottsrigot fenntartd sTgrvet, hogy uiTryil'a ki a mulasqttis okdt, ds tegye meg a sliksdges
intdTkeddseket a slzkmai udleminlnek a gyimhahlsdg iltal t!'onnan kitiliott hatdiddre ilirtdnd elkdsTltdse
irdekdben. A G1wt. 82. S (10) bekezd6se alapjin a gyimbat6s6gnak nem kell megkeresnie a
szak6rt6i bizottsigot fenntart6 szervet, ha a szak6rt6i bizotts6g arr6l tiilkoztatja, hogy szakmai
v6lem6ny6t a gyermek enged6ly n6lkiili t6voll6te miatt nem tudta elk6sziteni.
A Gyer. 103. (3)-(6) bekezd6sei szednt a gyermekv6delmi szakszolgillat a gyimhivatal
megkeres6s6t kovet6en halad6ktalanul int6zkedik a megyei (f6v6tosi) gyermekv6delmi szak6rt6i
bizotts6,gn6l a szakmai v6lem6ny elk6szit6se 6rdek6ben. Ha az illet6kes megyei (f6v6rosi)
gyermekuddelni siakdrtdi biiottsrig nem tad 20 n@on beliil siakmai udleminlt kiqlteni ai elbefieryi
jauaslathoT, ai! a gtermekuidelmi qaksiolg,ilat haladiktalanaljelT a gyimhiuatal syimdra. Ez esetben a
gyimhivatal aiilletdketsdgi teriiletin kiaiili, mis megyei (frudmsi) gyermekaddelmi siakdrtdi bi4ottsrigot kdrfela
szakmai v6lem6ny elk6szit6s6re, ha annak a megkeres6st6l sz6mitott 20 napon beliili elk6szit€slt
az ijonnan felk6rt megyei (f6v6rosi) szak6rt6i bizotts6g vlllalia. A gy6mhat6sig a felk6r6sr6l
halad6ktaland tailkoztatja a gyermek elhelyez6se k6rd6s6ben elhelyez6si javaslatot 6s egy6ni
elhelyez6si tervet k6.szit6 gyermekv6delmi szakszolg6latot 6s az rijonnan felk6rt megyei (f6v6rosi)
szak6.rt6r bizotts6g helye szerinti gyermekv6delmi szakszolgdlatot.
A gy6mhivatal, a gyermekv6delmi szakszolgillat 6s a gyermekv6delmi szak6rt6i bizotts6g ha technikai felk6sziilts6gtk lehet6v6 teszi - ekktmnikus leadl ily'dn tartanak kapcsolatot. A felk6rt
gyermekv6delmi szak6rt6i bizottsds a gyermek elhelyez6se k6rd6s6ben elhelyez6si javaslatot 6s
egy6ni elhelyez6si tervet k6.szit6 gyermekv6delmi szakszolg6latnak krildi meg kozvedeniil a
szakmai v6lem6ny6t, 6s ert6l 6rtesiti a gy6mhivatalt. A gyermekv6delmi szaksz olgilat a megyei

szem6lyt €s ai itil1kipe$ige birtzkAban leud cylekudkdptehn gerneket, tovibbA minden esetben azt, akivel szemben
kotelezetts6get kivinnak meg6llapitani, valamint - szii{<s6g szerint - a gyermek mis kozeli hozzat^rtoz6it.
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(f5v6rosi) szak6tt6i bizotts6g syakmai udlemdrydnek megerkeidsdt ktiaetd l0 napon beliil elkdsT1ti ai
egylri elhelyez6si tervet, 6.s azokat megktildi a gyimhivatalnak.
Meg6llapithat6,hogy a gydnhatdsdg mulasTlott akkor, amikor nem kereste meg a gyelvtekaddelni

elhelterysijauaslatot, az

hogy
s4akdrt6i biiottsdg fenntartQ'it. A szakszolg6lat sem jelezte tovdbb6, a gydmhat6s6gnak
^zt,
^
gyermekv6delmi szak6rt6ibrzottsS.g a szakmai v6lem6nyt nem tudja 20 napon beliil elk6sziteni. A
szakszolgilat a gy6mhat6sdg tobbszori megkeres6s6re csak 2077. szeptember 22-6n villaszolt,
ekkor jelezte, hogy a gyermekv6delmi szak6rt6i bizottsiq a gyermekek vizsg6lat6t elvlgezte, a
jauailat 20/ 7. sryptember / 4-dre, a gtermekek ideiglenes hatd!il beutaldsdt kiiaetd 5 hdnap millua elkdsTillt.
A Gi,vt. 72. S (1) bekezd6s b) pontja alap)in a 72. 6let6v6t be nem toltott gyermek eset6n
minden esetben a legki)rylebbi ideiglenes hatdlfial elhefieTgtt gyemekek elldt,ltdt b biilo:hd neuel1siiilfinil
hey77 e/, kiv6ve, ha eg6szs6gi vagy szemllyis6gillapota, cin- 6s kozvesz6lyes magatartisa ezt nem
teszi lehet6v6. vagy m6s okb6l sztks6ges az 1nt6.zm6flyes elhelyez6s biztosit6sa.
Meg6llapithat6, hogy a 1.2 6v alatti tesw6reket a G1'vt. hivatkozott g taflciillts szabillya
ellen6re kiilon gondoz6si helyre, gyermekotthonba, illetve lak6sotthonba helyezte a gyimhat6s6g.
Mindezek alapjin egytittes, nevel5sziil6i elhelyez6siikre csak a gyermekv6delmi szak6rt6i bizotts6g
lavaslata ismeret6ben, a nevel6sbe v6teliiket kovet6en van lehet5s 6.9. A kdt iddsebb gtermek a kiiltin
gondolisi hefyen neuelkedd testudrdael aq ideiglenes elhefieids iddtatama alatt (aagyis ktiT"el 7 brinap alatt)
kapcsolatot fiem tartltt. A legfiatalabb gyetmek az ideiglenes hat6lyu elhelyez6sekor m6g nem volt
m6sf6l 6ves, a h6napokig elhtz6do elifu6,s kovetkezt6ben a testudrek aalfsT1nfrsithetden elsToktak
egymistdl, a legkisebb gyermek feltehet6leg m6r el is felejtette a n6v6reit. Mindebb5l kcivetkez6en a
kozos gondozisi helyen a nevel5szil5re h6rul majd a testv6rek kozotti kapcsolat njb6li
l<ralal,tt6sa, meger6sit6se. A rendelkez6semte 6116 fuatok szerint a k6t id6sebb gyetmeket az
elhriz6d6, ideiglenes lak6sotthoni elhelyez6s megtisehe, az id6sebbik korh6zi kertil6sre is szorult.
Osiessdgeben negillapiton, hogy a gydnhatdsdg ds a gtermekuddelni siaksTolgilat a4e!'dnisi hatdidd
meg nem brtdsdra uonatkoll jelTisdnek hidnla, a gtemekuddelni qakitii biiottsig mald pedig eTutdn a
gtdnhatdsdg elhil4idd e[dnisa ai dintett gtermekek uddelemheq ds gondoskoddshoaJtTfidd jog/iual tissTefilgd
uisslisstigot okoqott. Aie[dnlsban nem dradnlesillt a gyermekek legiobb irdekeinek megfelelt e[dnis elue sem.
A ielent6semben feltart alapjogS vissz6ss6gok h6tter6vel cisszefligg6sben meg;)egyzem,
hogy a jelen, egyedi panaszbeadv6ny alapliln konkr6t tigyben folytatott vizsg6latom nem
terjedhetett ki azoknak, a feltehet5leg rendszerszintfi hi6nyoss6gta visszavezethet6 okoknak a
feltlrisira, hogy mi indokolta pontosan a gtermekek kiiliin gondolisi helen uald, intiryndryi elhefieyisdt,
tov6bb6 milyen okokra vezethet6 vissza a gyermekuddelmi sTakdrtdi biTottsdg elhil4idd eljdnisa.
Ez idiig nem folytattam 6tfog6 ombudsmant vizsgilatot a tekintetben, hogy a Gyer.
jelent6semben hivatkozott,2074. januir 1-j6nhat6lyba l6pett 103. $-6nak m6dosit6s6t, valamint a fentiekben ugyancsak hivatkozott Gyvt. 82. S (9) bekezd6s6nek 2074. jrilius 1-t6l hatillyba
l6p6s6t kovet6en a gyermekv6deLmi szak6.rt6i bizotts6g hatdrid6 mulaszt6sa ok6n
^
gyilmhatosdgokt6l, illewe a gyermekv6delmi szakszolgllatokt6l cisszesen h6ny ielz6.s 6rkezett.
Nincsen inform6ci6m arr6l sem, hogy a gyermekv6delmi szak1rt6i bizotts6gok fenntart6ia
a mulaszt6s ok6t h6ny esetben vrzsgllata, 6s annak megsziintet6se 6rdek6ben milyen
int6zked6seket tett. Nem rendelkezem arra vonatkoz6an sem adatokkal, hogy a gydmhat6sigok
h6ny esetben k6tek fel az illet6kess6gi teriilet6n ki\riili, m6s gyermekv6delmi szak6rt6r bizotts6got
a szakmai v6lem6ny elk6szit6s6re. E felk6r6s esetrSn gondoskodni kell a gyermekeknek a felk6tt 6s
a vizsgillatot elv6gezni tud6 szak6rt5i bizotts6g el6tti megjelen6s6r6l, k6rd6ses igy, hogy mindezt
az illet6kes szakszolgillat szerr6lyi, tdrgyi, arryagr_ felt6telei lehet6v6 teszik-e. Jelent6sem kapcs6n
utalnom kell ara is, hogy az AJB-6579/201,3. szilmon dtfogi uiaryilantfofitattam aqideiglenes batdltil
elhefieidsek elhil{ddsa tdrgyiban, a feltirt alapjogokkal osszefi.igg6 vissz6ss6gok megsziintet6se
6rdek6ben int6zked6seket tettem. Ai6nl6saimat az embei er6for6sok minisztere elfogadta.
A konkr6t panasziigy vrzsgd'latt tapasztalatu nyom6n mjndazotdltal megfontolom, hogy
sziiks6ges-e gyermekjogi szempontb6l a k6rd6skort tekinwe dfogi utrluiisgilat indit6sa.
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Int6zked6seim
hat6kony
)oggal osszefiigg6 vissz6ss6gok jov6beni bekovetkez6se lehet6s6g6nek
6rintett gyermekek jogainak, illetve a legiobb 6rdekeiknek megfelel6
megel6z6se, igy kiilonoserl
^z
eli6r5,s elv6nek mind teljesebb korri 6rv6nyestrl6se 6rdek6ben

A feltirt alapvet6

1.

az .Prjbt.32. $-a alapiinfelkdren Budapest F5viros Korminyhivatala )O(. Keriileti Hivatala

Gy6mtigyr 6s Igazsigiigy Osztiiyitak vezet6j6t, hogy a iov6re t6zve munkat6rsai
figyelm6t hivia fel a Gyvt. 6s a Gyer. vonatkoz6 garanciilhs szabillyai betart6s6nak

jelent6s6g6te,

2. az

Ajbt. 32. $-a alapjfu felkirem a F6virosi Gyetmekv6delmi Kozpont 6s Teriileti

Gyermekv6delmi Szakszolg6lat igazgat6j6t, hogy a jov6re n6zve a munkat6tsai figyelm6t
hivja fela Gyvt. 6s a Gyer. vonatkoz6 garanci6lis szabillyatbetafiilsdnak ielent6s6g6re.

Budapest, 2017. december
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