
Dr. Tausz Katalin, az UNICEF Magyarország Alapítvány gyermekjogi igazgatója 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-
filozófia és szociológia szakokon végzett, ez utóbbiból 
kandidátusi fokozatot 
szerzett.  Az UNICEF  Magyarország gyerekjogi 
igazgatója, az ELTE  Társadalomtudományi 
Karának Szociálpolitika Tanszékén egyetemi tanár. 
 

„Egy gyermekbarát település szerintem olyan hely, ahol 

tudják, hogy a ma gyermekei a jövő; ahol bizonyítják, hogy 

minden ott élő gyereknek lehetősége van az egészséges 

pszicho-szociális fejlődésre és ahol elismerik, hogy a 

gyerekeknek is joguk van véleményük megfogalmazására az 

őket érintő ügyekben.” 

 

 

 

 

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke 

 

Teológus, tanár, szociális munkás, mentálhigiéniás szakember. 

2002-2007 között hajléktalan ellátásért felelős miniszteri 

biztos. 

2007-2010 között a Hajléktalanokért Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke. 

2002-2009 között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető 

alelnöke, 2009 óta alelnöke.  

2013 óta a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia 

Értékelő Bizottság társelnöke. 

 

 

 

 

„Egy gyermekbarát településen szerintem mindenki egy kicsit gyermek marad.” 

 

 

 



Odor Andrea, országos vezető védőnő 

 

Okleveles védőnő (1984 BSc, 2006 MSc). Egészségügyi menedzseri 

és egészségügyi közgazdasági szakokleveles védőnői képzettséggel 

rendelkezik. 

1997. február 1-től országos vezető védőnő. Az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős 

Helyettes Államtitkárságán a Védőnői Szakmai Irányítási Osztályt 

vezeti. Koordinálja a védőnői tevékenység szakmai irányítását és 

szakmai felügyeletét, közreműködik a védőnői és vezető védőnői 

szakterület módszertanának fejlesztésében. 

 

 

 

 

 „Egy gyermekbarát településen szerintem a döntések a gyermekekkel, a gyermekekért - vagyis az 

intézkedések, fejlesztések a gyermekek bevonásával történnek, mérlegelve, illetve segítve a 

gyermekek jogainak, egészséges testi, lelki, szociális fejlődésüknek biztosításához szükséges 

feltételek megteremtését, helyzetük javítását.” 

 

Dr. Novák Krisztina, Jogvédelmi biztos, EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

 

 

Jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2005-ben. 

2009-ben ugyanott közgazdász diplomát is szerzett.  

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős 

Államtitkárság Egészségpolitikai Programkoordinációs 

Osztályának osztályvezetője volt. 

2011-ben létrejött- a gyermekjogi-, ellátottjogi-, és betegjogi 

képviselőket foglalkoztató - Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központot főigazgatója lett.  

A jogtudatosítás kiemelt fókuszt kapott az intézmény tevékenységi 

körében, melyet a 2014. január 1-től az OBDK jogutódjaként 

létrejött EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálata jogvédelmi 

biztosaként is prioritásnak tart.  

 

„Egy gyermekbarát település szerintem olyan, amely teret ad a gyermeki csodavilágnak.” 

 



Dr. Radoszáv Miklós, a Csányi Alapítvány operatív igazgatója 

 

jogász, pedagógus, gyermekvédő 

 

1983-tól 2014-ig a Fővárosi Gyermek-és Ifjúságvédő Intézet és 

jogutódja munkatársa különböző beosztásokban. 

2005-től a Csányi Alapítvány Kuratóriumának tagja. 

2011-től a Csányi Alapítvány operatív igazgatója. 

 

„Egy gyerekbarát településen senki sem tesz olyat a más 

gyermekével, amit a sajátjával nem tenne.” 

 

 

 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségekért felelős biztos 

helyettes 

Egyetemi tanár (Pécs/Budapest/Kolozsvár), 2013. 

október 21 óta látja el – az alapvető jogok biztosának 

(ombudsman) helyetteseként – a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét.  

Közel harminc éves egyetemi oktatói és kutatói 

tevékenységének középpontjában a nemzetközi jog és 

az európai jogközösség kiemelt figyelmet érdemlő 

témakörei állnak: kisebbségek nemzetközi jogi 

védelme, az egyén jogállása és az alapjogok védelme 

az uniós jogrendben, a nemzeti-nemzetközi-uniós 

jogrendszerek kölcsönhatása az európai bíróságok 

gyakorlatában.  Tudományos kutatói tevékenységét 

magyarul, románul, angolul és németül megjelent 

publikációk, külföldi tevékenységét többek között a 

kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem által 

adományozott professzor honoris causa cím jelzi.  

 

„Egy gyermekbarát település hallja és érti a gyermekek szavát!” 

 


