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Nemzeti Gyermek és- 

Ifjúságbiztonsági Akcióterv 

2010-2019 
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági 
Akcióterv elkészítését az indokolta, hogy 
1 éves kor fölött véletlen balesetek  
következtében veszítjük el a legtöbb 
gyermeket és fiatalt. Ezek a balesetek 
jelentős szerepet játszanak a gyermek- 
és ifjúkorban szerzett maradandó egész-
ségkárosodásban, tartós munkaképesség 
c s ö k k e n é s b e n  i s .  Í g y  a  
betegségcsoport hatalmas terhet ró az 
egyénre, a családra és a társadalomra. 
Nemzetközi szervezetek és egyezmények 
sürgetik az ágazatok összefogásával  
megvalósuló, összehangolt megelőzést. 
Hazánkban a „Közös kincsünk a gyer-
mek” Nemzeti Csecsemő - és 
Gy er m e ke g é sz s é gü gy i  Pro g ra m  
megfelelő keretet biztosított a stratégiai 
tervezés számára. Büszkék vagyunk rá, 
hogy 2009-ben példás összefogással  
készült el a Nemzeti Gyermek- és  
Ifjúságbiztonsági Akcióterv, ami a 0-24 
éves korosztály véletlen baleseti  
sérüléseinek jelentős, az ebből adódó 
halálozás 30%-os csökkentését tűzte ki 
célul 2019-ig. Küldetésnyilatkozatunk: 
„Nemzeti összefogás a gyermekek és 
fiatalok nagyobb biztonságáért”. A 
program a legsúlyosabb kimenetelű  
véletlen baleseteket kívánja eredménye-
sebben megelőzni úgy, hogy a gyerme-
kek  egészséges  test i ,  le lk i ,  
szociális és pszichés fejlődését ne  
akadályozza. 
Az akcióterv a közlekedésbiztonságra, az 
otthonok és a gyermekintézmények  
biztonságára, a biztonságos játékra,  
szabadidőtöltésre és sportolásra,  

valamint a baleset-megelőzés hazai  
tevékenységeinek összehangolására, 
követésére és elemzésére összepontosít. 
Tíz éves időtartamra (2010-2019)  
fogalmazza meg céljainkat, valamint 
meghatározza az első 3 év (2010-2012) 
feladatait, illetve az eredmények  
mérésének módját. 
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági 

Akcióterv megvalósítása kitartó, szívós, 
közös munkát igényel, céljainak elérése 
pedig évente mintegy 100 gyermek és 
fiatal életének megmentését, sokuk 
egészségének megóvását, családok  
szenvedésének megelőzését, a  
társadalomi terhek csökkenését jelenti. 
A program letölthető a következő címről:  
http://www.ogyei.hu/upload/fi les/
Nemzeti%20Gyermek-%20%C3%A9s%
20Ifj%C3%BAs%C3%A1gbiztons%C3%
A1gi%20Akci%C3%B3terv.pdf 

http://www.ogyei.hu/upload/files/Nemzeti%20Gyermek-%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gbiztons%C3%A1gi%20Akci%C3%B3terv.pdf
http://www.ogyei.hu/upload/files/Nemzeti%20Gyermek-%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gbiztons%C3%A1gi%20Akci%C3%B3terv.pdf
http://www.ogyei.hu/upload/files/Nemzeti%20Gyermek-%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gbiztons%C3%A1gi%20Akci%C3%B3terv.pdf
http://www.ogyei.hu/upload/files/Nemzeti%20Gyermek-%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gbiztons%C3%A1gi%20Akci%C3%B3terv.pdf
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Gyermekbiztonsági tanács  
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbizton-

sági Akcióterv megvalósítását a 2011 

óta  évente ülésező Gyermekbiztonsági  

Tanács tervezi meg, és felügyeli. A  

t a n á c s o t  a z  O r s z á g o s 

Gyermekegészségügyi Intézet hívja 

össze, munkáját Dr. Páll Gabriella  

koordinálja.  

A gyermekbiztonsági tanács ülésein a 

résztvevők tájékoztatják a jelenlévőket 

az  adott  é vben  e lvé gzett  

gyermekbiztonsági tevékenységükről, 

valamint következő évi terveikről. A  

tanács üléseinek elsődleges jelentősé-

ge, hogy a különböző szakterületek  

képviselői megismerjék egymás  

tevékenységét,  megoszthassák  

tapasztalataikat, sikereiket és  

nehézségeiket. A tanács lehetőséget 

teremet a különböző szektorok  

képviselői közötti személyes kapcsola-

tok kialakulására, mely az elmúlt évek-

ben a szektorok együttműködésével  

megvalósuló közös cselekvés szép  

példáit eredményezte, mint például a 

Gödöllőn megrendezett Gyermekbiz-

tonsági Konferencia, a Hallgatói  

Önkormányzat és az Országos Kémiai 

Biztonsági Intézet közös programja az 

EFOT-on, vagy a KTI és az OGYEI 

együttműködésével kifejlesztett  

gyermekbiztonsági oktatási program.  

A tanács tagjai az ülések során megbe-

szélik a következő év prioritásait.  

A Gyermekbiztonsági tanács munkájá-
ban a következő ágazatok és intézmé-
nyek vesznek részt: 

Egészségügy 
Országos Egészségfejlesztési Intézet,  

Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Or-
szágos Kémiai Biztonsági Intézet,  

Országos Környezetegészségügyi Intézet, 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,  
Házi Gyermekorvos Egyesület,  

Magyar Gyermekmentő Alapítvány 

Közlekedésügy 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,  

Közlekedéstudományi Intézet,  
Országos Rendőrfőkapitányság-  

Országos Balesetmegelőzési Bizottság,  
GRSP Magyarország Egyesület 

Fogyasztóvédelem 
 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Oktatásügy 
Emberi Erőforrások Minisztériuma,  

Hallgatói Önkormányzatok Országos  
Konferenciája 

Szociális ügyek 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Önkormányzatok 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

Egyéb szervezetek 
Magyar Vöröskereszt,  

Máltai Szeretetszolgálat,  
WHO Magyarországi Iroda 
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Gyermekbiztonsági jelentés  
2007-2009 

A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági 
Akcióterv tíz éves időtartamra  
fogalmazta meg a célokat, valamint az 
első három év (2010-2012) feladatait, és 
az eredmények mérésének módját. 
Azokat a mutatókat (indikátorokat),  
melyek használatával figyelemmel  
kívánjuk kísérni (monitorozni) az  
akcióterv eredményeit, maga a  
dokumentum tartalmazza. Ahhoz, hogy 
az eredmények mérhetőek legyenek, 

szükség van az akcióterv előtti kiindulási 
helyzet elemzésére, hiszen így tudjuk 
m e gha tár ozn i  t e vék e nys é günk  
eredményességét és a további  
fejlesztésre szoruló területeket. 
A Gyermekbiztonsági Jelentés 2007-
2 0 0 9  m e l y e t  a z  O r s z á g o s 
Gyermekegészségügyi Intézet 2011-ben 
készített el, sorra veszi az akciótervben 
meghatározott indikátorokat, és  
bemutatja, hogy mi jellemezte a hazai 
helyzetet az akcióterv elfogadása előtti 
időszakban. Az akcióterv a közlekedés-
biztonságra, az otthonok és  
gyermekintézmények biztonságára, a 
biztonságos játékra, szabadidőtöltésre 
és sportolásra, valamint a baleset-
megelőzés hazai tevékenységeinek  
összehangolására, követésére és elem-
zésére összpontosít. A Gyermekbizton-
sági jelentés is a fenti területeket veszi 
sorra. 
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági 
Akcióterv több olyan mutatót is  
meghatároz, melyek elemzéséhez  
jelenleg nem rendelkezünk adatokkal, 
hiszen a korábbi időszakban nem volt 
olyan koordinált, szakterületek, tárcák 
közötti együttműködés, ami meghatá-
rozta volna a megelőzéshez szükséges 
adatigényt, és ehhez igazította volna az 
adatgyűjtéseket. A jelentés ezeket az 
adathiányokat, adatigényeket is feltárja.  

Európai Gyermekbiztonsági Szövetség 
TACTICS1 program 

Az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség (European Child Safety Alliance, ECSA) 

célja a 0-18 év közötti gyermekek körében bekövetkező halálos kimenetelű és  

maradandó egészségkárosodást okozó balesetek számának és súlyosságának  

csökkentése.  

1 Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children’s Safety, Gyermekkori traumák, sérülések megelőzését és a 
gyermekbiztonságot szolgáló eszközök 
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Együtt dolgozik egy, a 

gyermekbalesetekkel és 

azok megelőzésével  

foglalkozó szakértőkből és 

a  g y e r m e k b a l e s e t  

megelőzésben részt vevő 

különböző tudományágak 

képviselőiből álló hálózat-

tal. Hazánkat a szövetség 

munkájában 2009 óta az 

O r s z á g o s 

Gyermekegészségügyi 

Intézet képviseli. 

Az ECSA koordinálja a 

TACTICS programot,  

melyet az Európai  

Bizottság finanszíroz, és 

mintegy 30 európai ország 

részvételével za j l ik  

2011-2014 között.  

A program ráirányítja a 

figyelmet, hogy a gyer-

mekbalesetek Európában 

1 éves életkor fölött a  

vezető gyermekkori halál-

okot jelentik. Támogatja a 

g y e r m e k e k  E N S Z  

Gyermekjogi Kartájában 

lefektetett biztonsághoz 

való jogát. Támogatja az 

országok Gyermekbizton-

sági Akciótervének kidol-

gozását és megvalósítását, 

valamint a bizonyítottan 

hatásos gyermekbiztonsá-

gi eljárások összegyűjtését 

és terjesztését.  

A programról bővebben a http://www.childsafetyeurope.org/tactics/index.html 

honlapon lehet olvasni.  

Magyarország gyermekbiztonsági helyzete Európában 
Az Európai Unió országaiban minden egyes 

órában meghal egy gyermek baleset következ-

tében. Magyarországon is a balesetek jelentik 

a vezető halálokot az 1-18 éves korcsoportban, 

valamint a fiatal felnőttkorban is. Az Európai 

Gyermekbiztonsági Szövetség koordinációjával 

immár harmadik alkalommal elkészített  

gyermekbiztonsági helyzetelemzés 2012-ben 

31 európai országban vizsgálta meg mintegy 

100 olyan bizonyítottan hatékony eljárás adap-

tálását, bevezetését és megvalósítását, melyek 

segítségével a véletlen gyermekbalesetek  

száma, azok súlyossága csökkenthető volna.  

http://www.childsafetyeurope.org/tactics/index.html
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Magyarország a gyermekbiztonság  

tekintetében az Európai Unión belül a  

középmezőnyben helyezkedik el. Az ország 

a gyermekbiztonsági helyzetére (a 2007-es 

és a 2009-es évekhez hasonlóan) 2012-

ben is közepes minősítést kapott.  

Örvendetes azonban, hogy a Cseh köztár-

sasággal, Finnországgal, Skóciával és  

Spanyolországgal együtt azon országok 

közé tartozunk, akiknek az elmúlt 5 évben 

sikerült javítani eredményüket, hiszen az 

elérhető 60 pontból 2007-ben 32,  

2012-ben pedig 37,5 pontra értékeltét az 

ország teljesítményét. Ugyanakkor a  

bekövetkezett baleseti gyermekhalálozá-

sok 42,7%-a megelőzhető volna,  

ha hazánkban olyan lenne a gyermekbiz-

tonság helyzete, mint a jelenleg  

legbiztonságosabb európai országban, 

Hollandiában.  

 A magyar országértesítő2 és ország  

profil3, valamint a 31 résztvevő európai 

ország eredményeinek összefoglaló  

jelentése az alábbi címekről tölthető le.  

http://www.childsafetyeurope.org/

reportcards/info/hungary -report -

card.pdf 

http://www.childsafetyeurope.org/

reportcards/info/hungary -country-

profile.pdf 

http://www.childsafetyeurope.org/

publications/info/child-safety-report-

cards-europe-summary-2012. pdf 
2 report card 
3 country profile  

http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/hungary-report-card.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/hungary-report-card.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/hungary-report-card.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/hungary-country-profile.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/hungary-country-profile.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/reportcards/info/hungary-country-profile.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/child-safety-report-cards-europe-summary-2012.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/child-safety-report-cards-europe-summary-2012.pdf
http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/child-safety-report-cards-europe-summary-2012.pdf
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Gyermekbiztonsági  

konferencia  
2011. június 15-én Gyermekbiz-

tonsági konferenciát rendeztünk 

magyar szakemberek számára, 

mely az Európai Uniós elnökségi 

rendezvényként 2011. június  

16-17-én Gödöllőn megtartott  

3. Európai Biztonsági Konferencia 

szatellit rendezvénye volt.  

Rendezvényünkön 140 regisztrált 

résztvevő vett részt, az egészségügyi, oktatásügyi, szociális, közlekedésügyi, belügyi, 

katasztrófavédelmi, termékbiztonsági, önkormányzati szférából. A gyermekbaleset 

megelőzés területén dolgozó neves nemzetközi és legkiválóbb hazai szakemberek 

tartottak előadást a különböző balesettípusok megelőzési lehetőségeiről. 

A Gyermekbiztonsági konferencia  

részét képezte egy média-szakember 

párbeszéd kerekasztal, ahol a téma 

szakértői azt vitatták meg, hogyan 

fordítható a rossz hír a megelőzés  

javára, hogyan javítható a prevenció 

lakosságot célzó üzeneteinek  

eljutatásában a média szerepe. A  

rendezvény jelentős média figyelmet  

kapott. 

A Szt. Flórián Búvárklub és a Gyermekmentő Alapítvány közreműködésével megren-

dezésre került egy vízi mentési bemutató, mely gyermekszereplők részvételével 

mutatta be a víz partján bekövetkező leggyakoribb sérüléstípusokat és azok ellátá-

sát. A szakmai programot hazai jó gyakorlatok bemutatása zárta.   


