
 

                                                                                                                                                                                                                         

   1051 Bp., Nádor u. 22.  Levélcím: 1387 Bp, Pf. 40. Tel.: 475-7100;  Fax: 269-1615;  E-mail: panasz @obh.hu; Webcím: www.obh.hu; 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

Az alapvető jogok biztosa mindenkor kiemelt figyelemmel és felelősséggel, a 

rászoruló és kiszolgáltatott embereket megillető jogok sajátosságaihoz illeszkedő szemlélettel 

és eszközrendszerrel lépett fel a hátrányos, vagy nehéz helyzetben élők jogainak védelmében.  

2015-ben az idős emberek helyzetét, az idős kor társadalmi, jogi és szociológiai 

aspektusát – az ombudsman hatásköri korlátainak figyelembevételével – ezúttal speciális 

keretek között, de továbbra is az alkotmányos alapjogok szemszögéből vizsgáljuk, elemezzük, 

az adott alapjogi problémákat feltárjuk, ha szükséges kezdeményezzük az adott, és kifogásolt 

helyzet orvoslását, vagy csupán megfogalmazzuk azokat a dilemmákat, melyek a 

mindennapokat terhelik. Mindezt azért, hogy az idős emberek, valamint a velük és/vagy róluk 

gondoskodni tudó hozzátartozók, szakemberek minél teljesebb jogtudatossággal, 

jogismerettel rendelkezzenek.  

A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata (ENNHRI) által életre hívott, 

az Európai Bizottság által finanszírozott, „Idősgondozásban Részesülő Személyek Emberi 

Jogainak érvényesülésével” foglalkozó projektben (röviden „Idősügyi Projekt”) az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala képviseli hazánkat, aktív tagként, mint olyan kísérleti tag, minta-

állam („pilot member”), mely a korábbi idősügyi vizsgálatai révén vehet részt ebben a 

nagyszabású európai projektmunkában. 

A két és fél éves időtartamú, határozott tematikájú projektben közel 20 ország vesz 

részt Európából. A projekt célja az idősellátás európai szintű monitoringja, tapasztalatok, 

problémák, jó gyakorlatok feltárása, európai szintre emelése, melynek keretében a 

projektmunka összegzéseként a résztvevők egy, az Európai Bizottságnak is benyújtandó, 

közös ajánlást, javaslat-csomagot is megfogalmaznak majd. 

A projektben való aktív részvétel „A” státuszú emberi jogi intézményként magas 

presztízsű feladatvállalás, az idősellátásban gondozott embereket, mint rászoruló csoportot 

tekintve pedig az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján 

törvényi kötelezettség is az ombudsman számára.  

Korábbi programunk során vizsgálatokat folytattunk számos bentlakásos 

intézményben, de szakértők segítségével képet kaphattunk az otthonukban élő idős emberek 

szociális biztonságát, jog- és közbiztonságát valamint az egészségügyi ellátásukat érintő 

kérdésekben is. Alapjogi szempontból az emberi méltósághoz való jog, a diszkrimináció 

tilalma, valamint az esélyegyenlőség előmozdításának kötelezettsége, a szociális biztonsághoz 

való jog, illetve az egészséghez való jog biztosítását és védelmét tekintettük át. 

A projektmunka érdemi részeként 2015 őszén a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti 

Idősek Otthona Módszertani Központtal együttműködve, egyúttal az intézmény éves országos 

szakmai konferenciájának is teret adva, közösen egy projektnyitó, témafelvető szakmai 

programot szervezünk az intézményi idősellátás magyarországi helyzetének felvázolásával, az 

idős emberek alapvető jogainak hazai érvényesülése és ennek az európai projektben való 

megjelenítése tárgyában. 
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Mindezekre figyelemmel országos kongresszust szervezünk, „Az időskor méltósága 

- Valóság és víziók a bentlakásos intézményi ellátásban, és azon túl” címmel, az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala (Bp. 1051. Nádor u. 22.) Korczak-termében 2015. november 

10-én. 

A találkozó célja ezúttal az idős emberekkel, az időskorral foglalkozó hazai 

tudományos és szociális szakma helyzete; kérdései az igények, tervek, és a lehetőségek 

felvázolása. 

Tekintettel arra, hogy a hivatali rendezvényterem befogadóképessége korlátozott, 

részvételi szándékát kérjük, 2015. október 31.-éig jelezze az idosugy2015@ajbh.hu e-

mail címen, illetve meghívásunk továbbterjesztésétől (erre vonatkozó kifejezett kérésünkig) 

szíveskedjen tartózkodni.  

Felhívjuk kedves meghívott vendégünk szíves figyelmét, hogy intézményenként 

legfeljebb 2 fő megjelenésére számítunk, valamint személyautóval érkező vendégeink felé 

ezúton is jelezzük, hogy hivatali épületünk belvárosi elhelyezkedéséből adódóan esetleges 

parkolási nehézségekre számíthatnak. 

 

Őszintén remélem, hogy személyesen tud eleget tenni meghívásunknak! 

 

 

Budapest, 2015. október 

 

Üdvözlettel 

 

 

Székely László  
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