
                                             Gyermekközpontú igazságszolgáltatás 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által  „Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program” néven 

meghirdetett országos projekt keretében a legfontosabb célkitűzések közé tartozik a bírósági 

eljárásokban a gyermekek érdekeinek érvényesítése és a kiskorúakat érintő ügyeket tárgyaló bírák 

folyamatos felkészítése az ezzel kapcsolatos speciális és komplex elvárásokra. 

A külön e célra létrehozott munkacsoport a kiskorúak idézésével összefüggő tájékoztató anyagokat 

készített, valamint közreműködött a jogszabálymódosítási javaslatok előterjesztésében, így az új 

büntetőeljárási törvény fiatalokra vonatkozó bírósági álláspont kidolgozásában. 

A www.birosag.hu internetes oldalon létrehozta a „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás” almenüjét, 

ahol a nagyobb gyermekek részletesen tájékozódhatnak az őket érintő kérdésekről, így a válás, a 

láthatás, a családon belüli erőszak, a büntetőjog és a munka világával kapcsolatos témákban. 

A 2014.évben indult országos program célul tűzte ki, hogy minden 7 főnél nagyobb bírói létszámú 

bíróságon ún.gyermekmeghallgató szoba kerüljön kialakításra. Része ez azon kiemelt törekvésnek, 

hogy a bírósági eljárásban a gyermekkorúak- általánosságban a 18. év alatti személyek értendők ide- 

meghallgatása az életkori sajátosságaik szem előtt tartásával, kíméletesen, de ugyanakkor 

szakszerűen is történjen. 

Tolna megye bíróságai közül csak a Szekszárdi Járásbíróságon volt erre lehetőség, az OBH elnöke 

által meghirdetett pályázat útján elnyert pénzügyi forrásból. A járásbíróság Szekszárd Auguszt Imre 

utca 1-3 szám alatt lévő többszintes épületének második emeletén került a gyermekmeghallgató szoba 

kialakításra, az ügyféltértől viszonylag elkülönülő részen. 

A szoba berendezése inkább a kisebb gyermekek ízlésvilágának felel meg, a használati tárgyak között 

egyszerűbb gyermekjátékok, színezők, a feszültség oldására alkalmas egyéb tárgyak is találhatók. A 

meghallgatás során a kép-és hangrögzítés beépítés hiányában egyedi módon történik, azonban a 

megfelelő technikai eszközök biztosítottak. 

2015. évben összesen 19 alkalommal 28 gyermekkorú, míg 2016 évben összesen 15 alkalommal és 

20 gyermekkorú került a szobában meghallgatásra. 

Az előbbieken túl ugyancsak a Szekszárdi Járásbíróság épületében játszósarok került kialakításra a 4. 

emeleti tárgyalókat határoló folyosó egy részének leválasztásával, valamint lehetőség nyílt sikeres 

pályázatok eredményeként a Szekszárdi Törvényszék épületében lévő mediációs szoba  kettős célt 

szolgáló felszerelésére. 

Az Országos Bírósági Hivatal különös hangsúlyt fektet a bírák érzékenyítésére is ezen téma kapcsán 

és több képzést is szervezett a gyermekek meghallgatásának mikéntjére vonatkozóan, hiszen a 

speciálisan kialakított helyiségek mellett kiemelt jelentősége van annak, hogyan zajlik a meghallgatás. 

 

http://www.birosag.hu/

