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1 Jogszabályi megalapozás 
 

1.1 Gyermeki jogok és a gyermek érdekének érvényesülése 
jogszabályokban 

 

A gyermeki jogok elv{laszthatatlanok az emberi jogoktól. A gyermeket megilletik 

az alapvető emberi jogok, és tov{bbi jogként fogalmazódik meg a megfelelő testi, 

szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemre és gondoskod{sra való 

gyermeki jog.  

1924. szeptember 24-én fogadta el a Népszövetség Közgyűlése az első 

gyermekjogokat tartalmazó deklar{ciót, amely Genfi Nyilatkozat néven v{lt ismertté. 

A Nyilatkozat a gyermekek jólétét biztosító alapvető jogokat tartalmazta. A 

dokumentum nem volt jogilag kötelező erejű, s a Népszövetség 1946-os feloszl{s{val 

elvesztette jogi alapj{t. 

Az emberi és gyermeki jogokat meghat{rozó nemzetközi dokumentumok sor{ban 

meg kell említeni az 1948-ban elfogadott ENSZ Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozat{t, amely rögzítette a gyermek jog{t a boldog gyermekkorhoz, 

tanul{shoz, j{tékhoz. Többéves előkészítő munka ut{n, 1959. november 20-{n 

fogadta el az ENSZ Közgyűlése a – még mindig nem kötelező erejű – Gyermekek 

Jogairól szóló Nyilatkozatot. A Nyilatkozat m{r több konkrét gyermeki jogot is 

megfogalmaz, így péld{ul a névhez, az {llampolg{rs{ghoz vagy az ingyenes 

alapfokú oktat{shoz való jogot. Negyven évvel később született meg, s m{ra a vil{g 

193 {llam{ban v{lt hat{lyoss{ az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezménye (a 

tov{bbiakban: Gyermekjogi Egyezmény)1, amelyet Magyarorsz{g az 1991. évi 

LXIV. törvénnyel hirdetett ki. A jogi kötőerővel bíró Gyermekjogi Egyezmény 

kimondta, hogy gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, 

kivéve, ha a re{ alkalmazandó jogszab{lyok értelmében nagykorús{g{t m{r 

kor{bban eléri. A Gyermekjogi Egyezmény szerint a gyermekkor különleges 

segítséghez és t{mogat{shoz ad jogot. Legfontosabb, {ltal{nos jelentőségű tételei 

között kell megemlíteni a gyermek mindenekfelett {lló érdekének 

figyelembevételét a hatós{gok döntéshozatala sor{n, a gyermeki jogok 

megkülönböztetés nélküli érvényesítését és az ítélőképessége birtok{ban lévő 

gyermek szabad véleménynyilv{nít{s{t, melyet kor{ra, érettségére tekintettel 

megfelelően figyelembe kell venni. Megfogalmazza a gyermeket megillető szülői 

gondoz{st, nevelést, valamint azt, hogy a gyermeket szüleitől akaratuk ellenére csak 

akkor lehet elv{lasztani, ha ez a gyermek érdekében szükséges. Ilyen esetben 

megfelelő helyettesítő védelmet kell biztosítani. Minden gyermeknek joga van az 

élethez, a névviseléshez, az orvosi ell{t{shoz, az ingyenes oktat{shoz legal{bb 

alapfokon, valamint j{tékhoz, pihenéshez és szabadidőhöz.  A fogyatékoss{ggal élő 

gyermeket különleges gondoz{ssal kell hozz{segíteni a teljes élethez. A gyermeket 

megillető különleges védelem területei az erőszak minden form{j{tól, a t{mad{stól, 

                                       
1 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
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fizikai és lelki durvas{gtól, elhagy{stól és b{rmilyen kizs{km{nyol{stól, az elad{stól 

és a szerhaszn{lattól való védelem. A szabads{gelvon{st csak végső eszközként lehet 

alkalmazni a bűnelkövető gyermekkel szemben. A részes {llamok a rendelkezésükre 

{lló erőforr{sok hat{rai között biztosítj{k az Egyezmény végrehajt{s{nak feltételeit, 

azonban nem lehet az Egyezményből részleteket kiragadni, illetve tetszés szerinti 

szinten megvalósítani az egyes rendelkezéseket.    

 

A Gyermekjogi Egyezménnyel összhangban született az Európa Tan{cs 

Gyermekbar{t Igazs{gszolg{ltat{sról szóló 2010-ben elfogadott Ir{nymutat{sa2, 

amely a gyermekek jogait és legfőbb érdekeit szem előtt tartó, gyorsan lefolytatott, 

gyermekközpontú közigazgat{si, büntető- és polg{ri igazs{gszolg{ltat{si elj{r{sokat 

fogalmaz meg elv{r{sként. Kiemelt hangsúlyt helyez a gyermek érettségére, kor{ra, 

értelmi képességeire. A gyermekek bírós{gi meghallgat{s{nak, v{rakoztat{s{nak 

idejére is alapvetően szükségesnek l{tja a gyermekbar{t környezet biztosít{s{t. A 

törvénnyel összeütközésbe került gyermekek sz{m{ra speci{lis intézkedéseket 

javasol. Ennek megfelelően Magyarorsz{gon is megtörtént a polg{ri elj{r{si, a 

büntető elj{r{si és a közigazgat{si elj{r{si szab{lyok módosít{sa péld{ul a gyermek 

meghallgat{s{ra vonatkozó szab{lyok tekintetében3. Így „gyermekbar{tabb{”, 

pontosabb{ v{lt a gyermek elj{r{sokban való részvétele, lehetőleg minél kevesebb 

alkalommal való meghallgat{sa, bar{ts{gos környezetben. A rendőrségnél egyre 

bővülő sz{mban – megyénként legal{bb egy helyen elérhető – gyermekbar{t 

meghallgató szob{k {llnak rendelkezésre. Ez megadja annak külső feltételeit, hogy a 

gyermekek a lehető legkisebb szorong{ssal vegyenek részt a kihallgat{s érzelmileg 

mindenképpen megterhelő folyamat{ban. Ezért javasolt annak haszn{lata a gyermek 

kihallgat{sa esetén. Ugyancsak a gyermek érdekét szolg{lja, ha vallom{s{nak 

felvételénél pszichológus, pedagógus vagy szoci{lis munk{s jelenléte biztosítható. 

 

A gyermek védelme és a gyermeki jogok hazai védelme szempontj{ból 

meghat{rozó jelentősége van Magyarorsz{g Alaptörvénynek (a tov{bbiakban: 

Alaptörvény). Az Alaptörvény XVI. cikkének (1) bekezdése szerint „Minden 

gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez 

és gondoskod{shoz.”  Tov{bb{ az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése kimondja, hogy 

„Magyarorsz{g külön intézkedésekkel védi a gyermekeket...” Ennek megfelelően 

elsősorban a gyermek szülei, csal{dja, azt követően az {llam és végül a t{rsadalom 

köteles biztosítani a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket, melyek a felnőtté 

v{l{s{hoz szükségesek.  

                                       
2 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJ

ustice_HU.pdf 
3 http://gyermekbarat.kormany.hu/ 

 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_HU.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_HU.pdf
http://gyermekbarat.kormany.hu/
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Magyarorsz{gon ön{lló gyermekjogi biztos híj{n, a gyermekek jogainak védelme 

kiemelt figyelmet kap az ombudsman munk{j{ban. Az alapvető jogok biztos{ról 

szóló 2011. évi CXI. törvény alapj{n, tevékenysége sor{n – különösen hivatalból 

indított elj{r{sok lefolytat{s{val – megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek 

jogainak védelmére, 2008 óta gyermekjogi honlapot is működtet.4 

A gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a tov{bbiakban: Gyvt.) meghat{rozza:  

- a gyermekek és szüleik alapvető jogait és kötelességeit, e jogok védelmét,  

- a gyermekek védelmének rendszerét (ell{t{sokat és hatós{gi 

intézkedéseket), 

- az {llam és az önkorm{nyzatok gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatait,  

- a gyermekvédelmi és a gy{mügyi igazgat{s szervezetét és főbb szab{lyait, 

- az adatvédelmi rendelkezéseket. 

 

A Gyvt.-t jellemzi az egym{sra épülő gyermekjóléti és gyermekvédelmi ell{t{s, a 

csal{di nevelés elsődlegessége, a szülői kötelezettségek teljesítésének elősegítése. A 

gyermek sz{m{ra hi{nyzó szülői gondoskod{s pótl{sa addig szükséges, amíg a 

csal{dba történő visszahelyezés, – vagy ha az nem lehetséges, – az örökbefogad{s 

megtörténhet. A nevelőszülőnél történő elhelyezés, az örökbefogad{s előmozdít{sa, 

a különélő szülővel és m{s hozz{tartozókkal való kapcsolattart{s, valamint az ön{lló 

életre történő felkészítés egyre hangsúlyosabban jelenik meg a gyermekvédelmi, 

gy{mhatós{gi feladatok között. 

 

A Gyvt. végrehajt{s{ra szolg{ló jogszab{lyok hat{rozz{k meg a gyermekjóléti 

alapell{t{st és a gyermekvédelmi szakell{t{st biztosító intézmények, és az 

ell{tórendszerben dolgozó szakemberek konkrét feladatait a gyermeki jogok 

érvényre juttat{sa érdekében. E jogszab{lyok közül a gyermek b{ntalmaz{s{nak 

felismerése és megszüntetése szempontj{ból a legfontosabbak a következők: 

- a gy{mhatós{gokról, valamint a gyermekvédelmi és gy{mügyi elj{r{sról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a tov{bbiakban: Gyer.), 

- a gy{mhatós{gok, a területi gyermekvédelmi szakszolg{latok, a 

gyermekjóléti szolg{latok és a személyes gondoskod{st nyújtó szervek és 

személyek {ltal kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. 

rendelet (a tov{bbiakban: Ar.),  

- a személyes gondoskod{st nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a tov{bbiakban: NMr). 

 

                                       
4 http://www.gyermekjogok.ajbh.hu/ 

http://www.gyermekjogok.ajbh.hu/
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A Polg{ri Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a tov{bbiakban: Ptk.) 2014. 

m{rcius 15-én lépett hat{lyba. Az eddig ön{lló törvényben szab{lyozott csal{djog 

anyaga beépütl a Ptk.-ba, annak negyedik könyveként (a tov{bbiakban: Csal{djogi 

Könyv). Alapelvei kifejezésre juttatj{k a csal{djogi szab{lyoknak a m{s mag{njogi 

szab{lyoktól eltérő volt{t: a h{zass{g és csal{d védelme, a gyermek érdekének 

védelme, a h{zast{rsak egyenjogús{g{nak elve, valamint a mélt{nyoss{g és a 

gyengébb fél védelmének elve.  

A gyermek érdekének elsődlegessége és védelme összhangban {ll az Alaptörvény 

idézett rendelkezésével és a Gyermekjogi Egyezménnyel.   

 

A gyermek jogait és érdekét védi a Csal{djogi Könyv, mikor megfogalmazza: „A 

csal{di viszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. A 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy saj{t csal{dban nevelkedjék. Ha a gyermek nem nevelkedhet 

saj{t csal{dj{ban, akkor is biztosítani kell sz{m{ra, hogy lehetőleg csal{di környezetben nőjön 

fel és kor{bbi csal{di kapcsolatait megtarthassa.”*Ptk. 4:2. §+ Az ítélőképes gyermek 

véleményének figyelembevétele a Gyermekjogi Egyezmény 12. cikkével összhangban 

jelenik meg a Ptk.-ban, Az ember, mint jogalany című Könyvben és a Csal{djogi 

Könyvben is. 

 

A gyermek érdekének védelme a Csal{djogi Könyvben különösen a 

következőkben fejeződik ki: 

- saj{t csal{dban, csal{di környezetben való nevelkedés joga, 

- a jogok kivételes korl{tozhatós{ga a gyermek érdekében (szülői felügyelet, 

kapcsolattart{s vonatkoz{s{ban), 

- a szülői felügyelet, az örökbefogad{s, a gy{ms{g jogintézményében. 

 

A szülői felügyelet szab{lyoz{sa a Csal{djogi Könyvben  

- szülők közös felelőssége, a közös szülői felügyelet erősítése és segítése, 

- a gyermek bevon{sa a döntésekbe, ítélőképes gyermek véleményének 

figyelembevétele a kor{hoz, érettségéhez mért „megfelelő súllyal”, 

- kötelező medi{ció elrendelhetősége a gyermek érdekében a bírós{gi és 

gy{mhatós{gi elj{r{sban, 

- a szülői felügyeletet gyakorló szülők gyermekük megélhetését és 

felnevelkedését biztosítj{k, ennek érdekében a gyermeket gondozz{k, ell{tj{k.  

 

Az örökbefogad{s szab{lyoz{sa a Csal{djogi Könyvben 

A Gyermekjogi Egyezmény 20. cikk 1. pontja szerint „minden olyan gyermek, aki 

ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva csal{di környezetétől, vagy aki saj{t 

érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az {llam különleges 

védelmére és segítségére.”  

Ugyanezen cikk 3. pontja szerint ennek a helyettesítő védelemnek az elsődleges 

módja az örökbefogad{s.  



8 

 

Ennek megfelelően szab{lyozza a Csal{djogi Könyv az örökbefogad{st, melynek 

legfontosabb célja, hogy a gyermek csal{dban nevelkedését biztosítsa olyan 

esetekben, amikor vér szerinti szülei erre nem képesek. A gyermek érdeke az 

örökbefogad{s engedélyezésének alapvető feltétele.  

A Gyermekjogi Egyezmény 20. cikk 3. pontj{nak megfelelően kiemelt szempont a 

gyermek nevelésében megkív{nt folyamatoss{g, különös tekintettel a gyermek 

nemzetiségére, vall{s{ra, anyanyelvére és kultur{lis gyökereire. Nemzetközi 

örökbefogad{sra ezért csak titkos örökbefogad{s keretében van lehetőség, ha a 

gyermek hazai örökbefogad{s{nak előmozdít{s{ra tett intézkedések nem j{rtak 

sikerrel.  

 Az örökbefogad{sn{l a „jogtalan haszonszerzés tilalma” összhangban van a 

Gyermekjogi Egyezmény 21. cikkében foglaltakkal.  

 

A gy{ms{g szab{lyoz{sa a Csal{djogi Könyvben 

Minden gyermek gy{ms{g al{ tartozik, aki valamilyen okn{l fogva nem {ll szülői 

felügyelet alatt, ez a rendelkezés biztosítja, hogy egy gyermek sem maradhat 

ell{tatlan és minden gyermekért felelnie kell egy felnőtt személynek.  A gy{m – ak{r 

csal{dbafogadó gy{m, ak{r gyermekvédelmi gy{m – a gyermek érdekeinek 

megfelelően köteles tevékenységét gyakorolni és tevékenysége sor{n biztosítania 

kell, hogy az ítélőképessége birtok{ban lévő kiskorú az őt érintő döntések 

előkészítésében részt vehessen, véleményt nyilv{níthasson.  

 

1.2  A gyermeki jogok védelme 
 

A Gyermekjogi Egyezmény 19. cikkének 1. és 2. pontjai szerint, az Egyezményben 

részes {llamok (teh{t Magyarorsz{g is) megtesznek minden törvényhoz{si, 

közigazgat{si, szoci{lis és nevelési (védelmi) intézkedést, hogy megvédjék a 

gyermeket az erőszak, a t{mad{s, a fizikai és lelki durvas{g, az elhagy{s vagy az 

elhanyagol{s, a rossz b{n{smód vagy a kizs{km{nyol{s – ideértve a nemi 

erőszakot is - b{rmilyen form{j{tól. A védelmi intézkedések olyan hatékony 

elj{r{sokat foglalnak magukban, amelyek a rossz b{n{smód eseteiben 

hozz{j{rulnak a cselekmény felismeréséhez, bejelentéséhez, a jelentés illetékes 

helyre juttat{s{hoz, vizsg{lat{hoz, kezeléséhez és az esetek figyelemmel 

kíséréséhez (szükség szerint magukba foglalj{k a bírói beavatkoz{ssal kapcsolatos 

elj{r{st is). 

 

A Gyvt. 6. § (5) bekezdése nevesíti a gyermeknek az Alaptörvényből levezethető, 

minden embert megillető jog{t, miszerint joga van emberi méltós{ga tiszteletben 

tart{s{hoz, a b{ntalmaz{ssal, az elhanyagol{ssal és az inform{ciós {rtalommal 

szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető al{ kínz{snak, testi fenyítésnek és 

m{s kegyetlen, embertelen vagy megal{zó büntetésnek, illetve b{n{smódnak. 
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Az Európa Tan{cs a gyermekek szexu{lis kizs{km{nyol{s{nak visszaszorít{s{t 

célzó kamp{nyt indított „Minden ötödik! címmel5 2010. november 29-én, amelynek 

keretében haz{nk részéről az Európa Tan{cs következő h{rom egyezményének 

al{ír{s{ra került sor:  

• az Európa Tan{cs a gyermekek jogainak gyakorl{s{ról szóló, Strasbourgban, 

1996. janu{r 25-én kelt Egyezménye6,  

• az Európa Tan{cs a gyermekek szexu{lis kizs{km{nyol{s és szexu{lis 

b{ntalmaz{sa elleni védelméről szóló, Lanzarote-ban, 2007. október 25-én kelt 

Egyezménye (Lanzarote Egyezmény)7,  

•  az Európa Tan{cs a gyermekek örökbefogad{s{ról szóló, Strasbourgban, 

2008. november 27-én kelt felülvizsg{lt Egyezménye8. 

 

A h{rom Európa tan{csi egyezmény al{ír{s{t követően megkezdődött a hazai 

jogszab{lyok {ttekintése annak érdekében, hogy az egyezmények ratifik{l{s{val 

azok hazai érvényesülése teljes körűen biztosított legyen. Ez a gyermeki jogok 

tov{bbi fejlődését, bővülését eredményezi. Ennek a folyamatnak részeként 

deklar{lja a Gyvt. 2014. m{rcius 15-étől hat{lyos 6. § (5a) bekezdése, hogy a 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében elj{ró szakemberek – 

különösen a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerése és megszüntetése érdekében – 

egységes elvek és módszertan alkalmaz{s{val j{rjanak el. A Gyvt. 11. § (1a) 

bekezdése szerint pedig a gyermekb{ntalmaz{ssal szembeni védelemhez való 

jog{nak érvényesítése érdekében az illetékes szervek és személyek a gyermekek és 

az ifjús{g védelméért felelős miniszter {ltal jóv{hagyott egységes elvek és 

módszertan alkalmaz{s{val j{rnak el. 

 

A Gyvt. 6. § (1) bekezdése szerint a gyermeket megilleti a saj{t csal{di 

környezetében való nevelkedés, azonban a Gyvt. 7. § (1) bekezdése szerint, ha az a 

gyermek érdeke, a törvényben meghat{rozott esetekben és módon elv{lasztható 

csal{dj{tól, szüleitől. Amennyiben a saj{t csal{di miliő nem megfelelő, a testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét nem 

szolg{lja a gyermeknek, a jogszab{lyban meghat{rozott intézmények, szervek, vagy 

személyek jogosultak és kötelesek közbelépni, és a gyermeket védelembe helyezni.  

 

                                       
5 http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp 
6 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=160&CM=1&DF=15/05/2
014&CL=ENG 
7 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=1&DF=15/05/2
014&CL=ENG 
8 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=202&CM=1&DF=15/05/2
014&CL=ENG 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=160&CM=1&DF=15/05/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=160&CM=1&DF=15/05/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=1&DF=15/05/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=1&DF=15/05/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=202&CM=1&DF=15/05/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=202&CM=1&DF=15/05/2014&CL=ENG
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Figyelemmel a Gyvt. 11. § (1) bekezdésére, amely szerint a gyermeki jogok védelme 

minden természetes és jogi személy kötelessége, - aki a gyermek nevelésével, 

oktat{s{val, ell{t{s{val, törvényes képviseletének biztosít{s{val, ügyeinek 

intézésével foglalkozik, - a szülői alapjogok a gyermek jogaira tekintettel 

korl{tozhatóak.  

 

Amennyiben a gyermek fentiekben részletezett jogai sérülnek, egyik vagy mindkét 

szülő, gondviselő alkalmatlannak bizonyul a gyermek megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelmére és/vagy gondoskod{s megteremtésére, a 

jogszab{lyok {ltal meghat{rozott feltételek megléte esetén a gyermek a csal{dból 

kiemelhető, védelembe helyezhető. Természetesen, a gyermek eltart{s{ban 

mutatkozó időszakos vagy elhúzódó hi{nyoss{gok, a csal{d anyagi helyzetének 

bizonytalans{ga, a szegénység önmag{ban nem lehet ok a gyermek csal{dból való 

kiemelésére.   

 

A gyermekjogi képviselő ell{tja a gyermekvédelmi gondoskod{sban részesülő 

gyermek meghat{rozott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai 

megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és 

teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy 

speci{lis ell{t{st igénylő gyermek védelmére. Figyelemmel kíséri az óvoda, az 

iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolg{lat intézményeiben folyó 

gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok 

érvényesülését. Indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartój{t, 

illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gy{mhatós{gn{l elj{r{st 

kezdeményez.9 

 

A bevezetőre visszautalva, a Gyvt. 14. § (1)–(3) bekezdései pontosítj{k, hogy mit 

kell a gyermeki jogok védelme alatt elsősorban érteni:  a gyermek csal{dban történő 

nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

valamint a szülői vagy m{s hozz{tartozói gondoskod{sból kikerülő gyermek 

helyettesítő védelmének biztosít{s{ra ir{nyuló tevékenység. E rendelkezések 

pontosítj{k tov{bb{, hogy kik ennek a nevesített felelősei az{ltal, hogy a Gyvt. 

rögzíti, hogy a gyermekvédelmi rendszer működtetése {llami és önkorm{nyzati 

feladat. Azonban a Gyvt. 17. § (2) bekezdése is utal arra, hogy jelzéssel és 

kezdeményezéssel b{rmely személy és *a gyermekek érdekeit képviselő, e 

jogszab{lyban nem nevesített+ t{rsadalmi szervezet is élhet. A Gyvt. 2. § (4) 

bekezdése szerint, amennyiben a gyermekvédelem keretében a gyermek a 

csal{dj{ból kikerül, biztons{g{t, kor{hoz és szükségleteihez igazodó gondoz{s{t, 

nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell. 

 

                                       
9 http://www.obdk.hu/gyermekjog.html 

 

http://www.obdk.hu/gyermekjog.html
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A Gyvt. 2. §-a és 17. §-a részletesen meghat{rozz{k, milyen szereplők (természetes 

és jogi személyek) j{rnak el törvényi felhatalmaz{suk alapj{n a gyermekek 

védelmében. A Gyvt. 2. § (1) bekezdése a helyi önkorm{nyzatokat, gy{mhivatalokat, 

bírós{gokat, rendőrséget, ügyészséget, p{rtfogó felügyelői szolg{latot nevesíti. A 

Gyvt. 17. § (1) bekezdésében pedig a következő felsorol{s szerepel: 

a) az egészségügyi szolg{ltat{st nyújtók, így különösen a védőnői szolg{lat, a 

h{ziorvos, a h{zi gyermekorvos, 

b) a személyes gondoskod{st nyújtó szolg{ltatók, így különösen a csal{dsegítő 

szolg{lat, a csal{dsegítő központ, 

c) a köznevelési intézmények, 

d) a rendőrség, 

e) az ügyészség, 

f) a bírós{g, 

g) a p{rtfogó felügyelői szolg{lat, 

h) az {ldozatsegítés és a k{renyhítés feladatait ell{tó szervezetek, 

i) a menekülteket befogadó {llom{s, a menekültek {tmeneti sz{ll{sa, 

j) az egyesületek, az alapítv{nyok és az egyh{zi jogi személyek, 

k) a munkaügyi hatós{g. 

 

A Gyvt. 17. § (2) bekezdésének a) és b) pontja alapj{n, a fentiekben meghat{rozott 

intézmények és személyek kötelesek egyrészt jelzéssel élni a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolg{latn{l, m{srészt hatós{gi elj{r{st 

kezdeményezni a gyermek b{ntalmaz{sa, súlyos elhanyagol{sa vagy egyéb m{s, 

súlyos veszélyeztető ok fenn{ll{sa, vagy a gyermek önmaga {ltal előidézett súlyos 

veszélyeztető magatart{sa esetén. A Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt 

személyek nem azonos gyakoris{ggal és intenzit{ssal jelennek meg a csal{dok, 

gyermekek életében. A Gyvt. 17. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt 

természetes és jogi személyek, azaz az egészségügyi szolg{ltat{st nyújtók, a 

személyes gondoskod{st nyújtó szolg{ltatók, valamint a köznevelési 

intézmények részéről közreműködő szereplők értelemszerűen mindennapi 

gyakoris{ggal kapcsolatba kerülnek, illetve kapcsolatot tartanak egy csal{ddal. A 

gyermekek védelme, a gyermeki jogok érvényesülése és az egyéni/szakmai 

felelősség szempontj{ból a Gyvt. 17. § (1) bekezdés d)–k) pontjaiban megjelölt 

személyek felelőssége sem kisebb, különös tekintettel a m{r hivatkozott, az 

Alaptörvényben megjelölt alapvető {llampolg{ri jogokra és kötelességekre, 

azonban az {ltaluk ell{tott feladat jellegéből adódóan az esetek többségében 

nekik nincs napi kapcsolatuk a csal{ddal. A Gyvt. 17. § (3) bekezdése alapj{n, a 

fent meghat{rozott személyek, szolg{ltatók stb. kötelesek egym{ssal 

együttműködni és egym{st kölcsönösen t{jékoztatni. A Gyvt. 17. § (4) bekezdés 

alapj{n, ha a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja jelzési vagy együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget, a szoci{lis és gy{mhivatal – jelzésre vagy 

hivatalból – értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlój{t és javaslatot tesz az érintett 

személlyel szembeni fegyelmi felelősségre von{s megindít{s{ra. A gyermek 
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sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gy{mhivatal büntetőelj{r{st 

kezdeményez.  

 

1.3  A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 
 

A Gyvt. 39. § (1) bekezdése hat{rozza meg a gyermekjóléti szolg{ltat{s fogalm{t, 

miszerint a gyermekjóléti szolg{ltat{s olyan, a gyermek érdekeit védő speci{lis 

személyes szoci{lis szolg{ltat{s, amely a szoci{lis munka módszereinek és 

eszközeinek felhaszn{l{s{val szolg{lja a gyermek testi és lelki egészségének, 

csal{dban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a csal{dj{ból 

kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyvt. 39. § (3) bekezdése a)-c) pontjaiban 

hivatkozza a gyermekjóléti szolg{ltat{s feladatai között egyrészt a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetését, m{srészt a 

veszélyeztetettséget előidéző okok felt{r{s{t és ezek megold{s{ra javaslat 

készítését, és ebből következően a Gyvt. 17. § (1) bek. szerinti szereplők közötti 

együttműködés megszervezését, tevékenységük összehangol{s{t. 

 

A Gyvt. 40. § (1)-(2) bekezdése főszab{lyként a települési önkorm{nyzat, azon belül 

is az {ltala működtetett gyermekjóléti szolg{lat felelősségi körébe utalja a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer első „védvonal{nak” kiépítését és fenntart{s{t. 

Különös figyelmet érdemel ebből a szempontból a Gyvt. 40. § (2) bekezdés a)-c) és 

f) pontja, amely szerint a gyermekjóléti szolg{lat folyamatosan figyelemmel kíséri a 

településen élő gyermekek szoci{lis helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a 

gyermek panasz{t, és annak orvosl{sa érdekében megteszi a szükséges intézkedést, 

elkészíti a védelembe vett gyermek gondoz{si-nevelési tervét, pénzfelhaszn{l{si 

tervet, felkérésre környezettanulm{nyt készít. 

 

A Gyvt. 39. § (3) bekezdése alapj{n a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

megszervezése, működtetése, koordin{l{sa a gyermekjóléti szolg{lat feladata. 

Ennek megfelelően figyelemmel kíséri az illetékességi körébe tartozó településen 

élő gyermekek szoci{lis és csal{di helyzetét, szoci{lis ell{t{sok ir{nti esetleges 

igényeit, kiépíti és működteti a jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a gyermekek 

veszélyeztetésének felismerését, a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja 

és a veszélyeztetés gyanúj{nak megalapozotts{ga esetén, a gyermek és a csal{d 

szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz.  

 

Az NMr. 14. § (1)-(2) bekezdései a Gyvt. rendelkezéseit kiegészítve szab{lyozz{k a 

települési önkorm{nyzat feladat{t, amely szerint a településen élő gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzésére ir{nyuló tevékenységét az önkorm{nyzat a 

gyermekjóléti szolg{ltat{s útj{n l{tja el. A gyermekjóléti szolg{ltat{s olyan észlelő- 

és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket {ltal{ban 
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veszélyeztető okok felt{r{s{t, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének 

időben történő felismerését. 

 

A gyermekjóléti szolg{ltató, mint az önkorm{nyzati feladat ell{tója figyelemmel 

kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit és szoci{lis helyzetét, 

gyermekjóléti és egyéb szoci{lis ell{t{sok ir{nti szükségletét, illetve 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatós{gi beavatkoz{st igénylő helyzetét. Az NMr. 14. 

§  (3) bekezdése szerint, a gyermekjóléti szolg{lat kezdeményezi, szervezi és 

összehangolja a Gyvt. 17. §-{ban meghat{rozott, valamint m{s érintett személyek és 

szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, felhívja a jelzőrendszer 

tagjait jelzési kötelezettségük ír{sban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő 

teljesítésére, nyilv{ntartja, és a jogszab{lyokban meghat{rozott módon felhaszn{lja 

az {ltala kezelt adatokat. Az NMr. 14. §  (4) bekezdése alapj{n, a gyermekjóléti 

szolg{lat az észlelő- és jelzőrendszer részét képező személyek és intézmények 

b{rmely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a probléma 

jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a csal{d szükségleteihez igazodó 

intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakul{s{nak megelőzése, illetve a 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolg{lat az 

intézkedéséről t{jékoztatja a jelzést tevőt. 

 

1.4  A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak együttműködése 
 

A Gyvt. 17. § (1) bekezdés c) pontj{ban megjelölt, köznevelési intézmények részéről 

közreműködő természetes és jogi személyek azok, akik a csal{d és a szűkebb 

lakóhelyi, munkahelyi közösség mellett a legnagyobb r{l{t{ssal rendelkeznek egy 

gyermek és csal{dja helyzetére. A Gyvt. 17. § (1) bekezdés a) pontj{ban hivatkozott, 

egészségügyi szolg{ltat{st nyújtók (védőnő, h{ziorvos, h{zi gyermekorvos, 

iskolaorvos, {polók stb.) szintén gyakran megjelenő szereplői egy csal{d életének. 

A Gyvt. 17. § (1) bekezdés b) pontj{ban megjelölt, személyes gondoskod{st nyújtó 

szolg{ltatók (csal{dsegítő szolg{lat, intézmény, hivatal stb.) hasonló gyakoris{ggal 

vesznek részt a gyermekek, csal{dok életében, mint a köznevelés vagy az 

egészségügy szereplői, amennyiben a csal{d {ltal{nos szoci{lis helyzete és ismertté 

v{lt előzményei alapj{n ez szükségessé v{lik. A Gyvt. 17. § (1) bekezdés g) 

pontj{ban hivatkozott p{rtfogó felügyelői szolg{latnak akkor lehet szerepe egy 

gyermek életében, ha bűnelkövetői múltja, speci{lis előzmények ezt indokoltt{ 

teszik. Minden m{s, a Gyvt. 17. § (1) bekezdés d)-f) és h)–k) pontjai szerinti 

jelzőrendszeri tag speci{lis és indokolt esetben, ritk{bban kerül kapcsolatba egy 

gyermekkel.  

 

Ugyanakkor ők is nagyon fontos szereplővé v{lhatnak egy-egy konkrét esetben és 

széles körű körültekintést igényel közreműködésük a gyermekvédelemben, hiszen 

ha a „szok{sosn{l” nagyobb intenzit{ssal, gyakran kell megjelenniük egy csal{d 



14 

 

életében, akkor ott feltételezhetően ismétlődő, elhúzódó vagy súlyosabb esetről van 

szó. Figyelembe véve, hogy egyéni affinit{suk és szakmai felkészültségük is 

természetszerűen korl{tozottabb, kialakulatlanabb a gyermekvédelem területén 

j{ratosabb gyermekjóléti vagy szoci{lis intézmények dolgozóin{l, a jogaikról és 

kötelezettségeikről való t{jékoztat{s kiemelkedő fontoss{gú. (Ld. ismét Gyvt. 17. § 

(4) bekezdés szerinti szankcion{l{s.) A gyermek és csal{dja érdekeit szem előtt 

tartva fontos, hogy minden szereplőtől megkapj{k a megfelelő segítséget, ehhez 

hatékony együttműködés szükséges. Ennek feltétele a szereplők szakmai 

feladatainak és felelősségének meghat{roz{sa és tudatosít{sa, valamint egym{s 

kötelezettségeinek és lehetőségeinek kölcsönös ismerete. A hatékony 

gyermekvédelem alapja a gyermek jogainak és érdekeinek érvényesítése, és az 

ehhez legink{bb célravezető megold{s kialakít{sa. 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének folyamata:  

- megelőzés,  

- gyanú esetén jelzés – a jelzést tevőnek ennek sor{n nem kell mérlegelnie a 

veszélyeztetettség súlyoss{g{t; 

- cselekvés – a gyermekjóléti szolg{lat felt{rja a problém{t, azokra 

megold{sokat dolgoz ki, indokolt esetben hatós{gi intézkedéseket 

kezdeményez; megold{si javaslatait gondoz{si tervben rögzíti hat{ridők 

megad{s{val, ebbe bevonja a jelzőrendszer azon tagjait, akik az érintettek az 

adott gyermek ügyében;  

- az intézkedésekről visszajelzés a jelzőrendszer aktiv{lt tagjainak – itt mérik 

fel a veszélyeztetettség mértékét az összes inform{ció birtok{ban; 

- ut{nkövetés, szükség esetén a gyermekvédelmi intézkedés fenntart{sa, 

meghosszabbít{sa vagy éppen megszüntetése, a lehetőségek 

figyelembevételével a gyermek csal{dba való visszajuttat{sa.  

 

A jelzés célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermeket érő elhanyagol{sra, nem 

megfelelő nevelésre, b{ntalmaz{sra, vagy „csak” a gyermek magatart{s{ban észlelt 

jelenségekre, melyek az előbbiekre engednek következtetni.  

A megelőző intézkedések célja, hogy mérsékelje a gyermeket érő k{ros csal{di 

hat{sokat, megelőzze az elhanyagol{s, nem megfelelő nevelés vagy súlyosabb esetek 

(b{ntalmaz{s stb.) kialakul{s{t. Segítenie kell a csal{dot, hogy alkalmas legyen a 

gyermeknevelésre, amennyiben a csal{d nem bizonyul alkalmasnak, t{jékoztatnia 

kell az érintetteket a gyermek jogairól, az elérhető {tmeneti vagy tartós szoci{lis 

juttat{sokról, t{mogat{sokról, képzési lehetőségekről, lakó- vagy 

munkahelyv{lt{sban való lehetőségekről.  

 

Beavatkoz{si lehetőség van m{r a gyermek megszületése előtti időszakban is 

(csal{dtervezés, szoci{lis v{ls{ghelyzetben lévő v{randós any{k tan{csad{sa, védőnő 

igénybevétele stb.).  
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Amennyiben súlyosabb, elhúzódó vagy ismétlődően felmerülő probléma, vagy 

problémahalmaz okozza a gyermek testi, lelki, egészségi vagy szoci{lis helyzetének 

elnehezülését, csal{dj{nak szoci{lis nehézségei okozz{k a gondokat, szélesebb körű 

beavatkoz{s lehet szükséges. Ennek jeleit különösen l{thatj{k a gyermekkel napi 

kapcsolatban {lló köznevelési vagy egészségügyi dolgozók, ezért a gyermekjóléti 

intézmények és szolg{ltatók szereplőivel való együttműködésük kiemelkedően 

fontos.  

 

A jelzőrendszer tagj{nak felmerülő gyanúja esetén a jelzést úgy kell megszövegeznie, 

hogy abból a gyanú alapja, oka kiderüljön, de a gyermek veszélyeztetésének 

mértéke és súlyoss{ga ekkor még nem minden esetben megítélhető. Azt 

természetesen tartalmaznia kell a jelzésnek, ha a gyermek érdekében azonnali 

beavatkoz{s szükséges. A gyermekjóléti szolg{lat problémajelző adatlapj{nak 

haszn{lata megkönnyíti a vélt vagy valós indítékok, problém{k feltérképezését, a 

gyermekvédelmi intézkedés(ek) megindít{s{nak indokolts{g{nak vagy 

indokolatlans{g{nak meg{llapít{s{t. Fontos elem a jelzés megtételének megfontol{sa 

közben, hogy a titokvédelem, a gyermek adatainak védelme ne élvezzen 

elsőbbséget a jelzést tevő tudat{ban a gyermek veszélyeztetésének, 

b{ntalmaz{s{nak stb. gyanúja esetén, hanem a veszélyeztető okok elh{rít{sa és a 

gyermek alapvető jogainak védelme legyen a fókuszban (ld. később adatkezelés, 

titoktart{s alóli mentesség). A jelzést tevő személy vagy intézményi felelős azt is fel 

kell tüntesse jelzésében, hogy a gyanú felmerülését követően, személy szerint ő, vagy 

az {ltala képviselt intézmény milyen lépéseket tett m{r meg, miket tenne vagy 

javasolna.  

 

A gyermekek, csal{dok élethelyzetének segítése, t{mogat{sa a szoci{lis munka 

eszközeivel, módszereivel elsősorban a gyermekjóléti szolg{latok és a csal{dsegítő 

szolg{latok feladata. A személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

(a tov{bbiakban: SzCsMr.) 30. § (1) bekezdése szerint a csal{dsegítő szolg{ltat{s a 

jelzőrendszer működtetése körében  a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a 

veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való 

t{jékoztat{sra.  

T{jékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő tov{bbi szervezeteket és az ell{t{si 

területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, valamint 

fogadja a beérkezett jelzéseket.  

Felkeresi az érintett személyt, illetve csal{dot a csal{dsegítés szolg{ltat{sairól való 

t{jékoztat{s érdekében, a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése 

érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.  

Az intézkedések tényéről t{jékoztatja a jelzést tevőt, emellett folyamatosan 

figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve csal{dot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve a csal{d szoci{lis ell{t{sok és 

szoci{lis szolg{ltat{sok ir{nti szükségleteit.  
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1.5  Szankciók a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése 
esetén 

1.5.1 Munkajogi felelősség 

 

A Gy{r. r. 13. § c) pontja alapj{n a gy{mhivatal a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

elégtelen működése esetén megteszi a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglalt 

intézkedéseket, azaz amennyiben a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja jelzési vagy 

együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szoci{lis és gy{mhivatal értesíti 

a fegyelmi jogkör gyakorlój{t és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni 

fegyelmi felelősségre von{s megindít{s{ra. 

Nemcsak a jelzés elmarad{sa alapozza mega fegyelmi felelősségre von{st, hanem az 

is, ha a jelzőrendszeri tag nem vesz részt a jelzőrendszer munk{j{ban, pl. 

esetkonferenci{n való részvétel. 

 

1.5.2 Büntetőjogi felelősség 

 

Ha a jelzőrendszeri tag súlyosan vét a szakmai szab{lyok ellen a munkajogi 

felelősségén túl, a munk{ltató és a szoci{lis és gy{mhivatal részéről felmerülhet a 

foglalkoz{s körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye miatti feljelentés 

megtételének szükségessége.  

Ettől elkülönül az az eset, amikor a j{r{si gy{mhivatal a gyermek sérelmére 

elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén büntetőelj{r{st kezdeményez a b{ntalmazó 

személy ellen.  

 

1.5.3 A szociális és gyámhivatal intézkedési kötelezettségei 

 

Ha a szoci{lis és gy{mhivatal ak{r a gyermekjóléti szolg{lat jelzése, ak{r saj{t 

tapasztalata alapj{n azt észleli, hogy a jelzőrendszeri tag nem tett eleget 

kötelezettségének, a jelzőrendszeri tag munk{ltatój{n{l fegyelmi felelősségre von{st 

kezdeményez. Ezzel egyidejűleg a szoci{lis és gy{mhivatal egyeztető megbeszélést 

tart és a gyermekjóléti szolg{latn{l kezdeményezi a külön jogszab{ly szerinti 

esetmegbeszélés megtart{s{t. 

 

A szoci{lis és gy{mhivatal, mint a gyermekjóléti szolg{ltat{s ellenőrzéséért felelős 

szerv a gyermek b{ntalmaz{ssal szembeni védelemhez való jog{nak érvényesülése 

érdekében: 
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a) ellenőrzései sor{n vizsg{lja, hogy a gyermekjóléti szolg{ltat{st nyújtó a jelen 

Útmutatóban foglaltak szerint j{rt-e el, 

b) a gyermeki jogok megsértése esetén gyermekvédelmi igazgat{si bírs{got 

szabhat ki, a gyermekjóléti szolg{ltat{st nyújtóval, működtetővel, fenntartóval 

szemben. *Gyvt. 100/A.§+ 

2 Adatkezelés, titoktartás alóli mentesség 
 

A gyermekvédelmi jelzőrendszerrel összefüggésben az egyik legjellemzőbb dilemma 

a résztvevőkben, hogy a gyermekvédelem szempontj{ból mekkora védelmet vagy 

éppen akad{lyt képeznek az adatvédelmi szempontok, és az ebből fakadó titoktart{si 

kötelezettség, amely a jelzőrendszer tagjait terheli. Főszab{lyként, az inform{ciós 

önrendelkezési jogról és az inform{ciószabads{gról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

tov{bbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének megfelelően ezek az adatok és 

inform{ciók törvényi rendelkezés alapj{n és/vagy az érintett (adatgazda) és/vagy 

törvényes képviselője hozz{j{rul{s{val kerülnek a gyermekvédelem szereplőihez, és 

feladatuk ell{t{sa érdekében kezelik ezeket az adatokat. Mivel gyakran előfordul, 

hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai a jelzés elmulaszt{sakor titoktart{si 

kötelezettségükre hivatkoznak, itt kell ismételten és nyomatékosan felhívni a 

figyelmet arra, hogy a Gyvt. 17. § (2) bekezdés szerint a jelzőrendszeri tagok 

kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 

szolg{latn{l, hatós{gi elj{r{st kezdeményezni a gyermek b{ntalmaz{sa, súlyos 

elhanyagol{sa, m{s súlyos veszélyeztető ok fenn{ll{sa esetén. A Gyvt. 135–136/A. 

§-{ban foglalt rendelkezések a jelzőrendszeri tagoknak az adatkezelésre, beleértve 

a törvényben meghat{rozott szervnek, hatós{gnak való tov{bbít{st is, szerint 

kifejezett felhatalmaz{st adnak. Természetesen, a jelzőrendszer nevesített, 

jogszab{lyban meghat{rozott közreműködőit – hivat{suk, feladatuk teljesítése 

közben – a tudom{sukra jutott személyes és különleges adatok tekintetében az 

adatkezelésre jogosulatlan harmadik személyekkel szemben köti a titoktart{si 

kötelezettség. A jelzőrendszeri tagoknak az Infotv. 7. §-a alapj{n is be kell tartaniuk 

az adatbiztons{gra vonatkozó előír{sokat.  

 

Az adatkezelésre vonatkozó, különböző {gazati jogszab{lyokba foglalt 

rendelkezések, illetve a jelzési kötelezettség azokból való levezetése a mellékletben 

tal{lható. Az ilyen, jelzőrendszeri tagok közötti kommunik{ció nem minősül az 

adattal való visszaélésnek, net{n jogosulatlan adatkezelésnek, nyilv{noss{gra 

hozatalnak vagy adattov{bbít{snak (Infotv. 3. §), mert 

 a) egyrészt van törvényi felhatalmaz{s az adatkezelésre, és ez{ltal teljesülnek a 

személyes adatok kezelésének az Infotv. 5. §-{ban meghat{rozott feltételei, 

 b) m{srészt az Infotv. 6. §-a (1) bekezdése értelmében személyes adat 

kezelhető akkor is, ha az érintett hozz{j{rul{s{nak beszerzése lehetetlen vagy 

ar{nytalan költséggel j{rna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó 
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jogi kötelezettség teljesítése célj{ból szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítése célj{ból szükséges, és ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korl{toz{s{val ar{nyban 

{ll. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése sor{n - az egyik jelzőrendszeri 

adatkezelő tag a r{ vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése – Gyvt. 17. § – célj{ból ad 

{t n{la kezelt adatokat egy m{sik jelzőrendszeri adatkezelő tagnak. Az adatok 

védelmére, a titoktart{sra vonatkozó kötelezettség csak a jogosulatlan, harmadik 

személyek vonatkoz{s{ban {ll fenn az adatkezelőknél. 

 

Az Infotv. 6. § (2) és (3) bekezdése szerint, ha az érintett cselekvőképtelensége folyt{n 

vagy m{s elh{ríthatatlan okból nem képes hozz{j{rul{s{t megadni, akkor a saj{t 

vagy m{s személy létfontoss{gú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek 

életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elh{rít{s{hoz vagy 

megelőzéséhez szükséges mértékben a hozz{j{rul{s akad{lyainak fenn{ll{sa alatt az 

érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett 

hozz{j{rul{s{t tartalmazó jognyilatkozat{nak érvényességéhez pedig törvényes 

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóv{hagy{sa nem szükséges. 

 

Természetesen, a gyermekvédelmi rendszert „aktiv{ló” jelzés ír{sbeli megtételekor 

az Infotv. rendelkezéseire, különös tekintettel a 7. §-ban foglalt adatbiztons{gi 

előír{sokra figyelemmel kell lennie a jelzést tevőnek. Nem érvényesülhet azonban a 

titokvédelem abban az esetben, ha a jelzőrendszeri tagnak pont azzal a csal{dtaggal, 

nevelővel, törvényes képviselővel stb. szemben kell a gyermeket megvédeni, akinek 

az adatkezeléshez való hozz{j{rul{s{t be kellene szerezni. Ebben az esetben az 

Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontj{nak megfelelően a kötelező adatkezelés szab{lyait 

kell alkalmazni. Az adatkezelés körét, mértékét, célj{t, az adatkezelő jogosults{gait és 

kötelezettségeit a Gyvt. 135. §-{ban foglalt rendelkezései, valamint az Ar. {ltal 

kötelezően előírt gyermekvédelmi adatlap- rendszer hat{rozza meg. 

 

Elhanyagol{s, veszélyeztetés vagy b{ntalmaz{s esetén a gyermeknek az élethez, 

emberi méltós{ghoz való alapvető joga sérül, amellyel összefüggésben nem 

ismeretes olyan alapvető jog – az adatainak védelme különösen nem ilyen jellegű 

alapvető jog –, sem alkotm{nyos érték, amely azt h{ttérbe szoríthatn{. Tov{bb{, a 

fentiek figyelembevételével az adatvédelem minden egyes jelzőrendszeri tagot 

egyar{nt és egyform{n terhel, nem privilegiz{lható egyik a m{sik jav{ra, kivéve 

egyes ügy- és hat{sköröket érintő előjogokat, amelyeket az igazs{gszolg{ltat{s 

meghat{rozott szereplői élveznek.  

 

A hozz{tartozók közötti erőszak miatt alkalmazható t{voltart{sról szóló 2009. évi 

LXXII. törvény (a tov{bbiakban: Tvtv.) 2. § (1) bekezdése a hozz{tartozók közötti 

erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ell{tó személyek és intézmények között 

sorolja fel az egészségügyi szolg{ltat{st nyújtókat, a személyes gondoskod{st nyújtó 

szolg{ltatókat, a közoktat{si intézményeket, a gy{mhatós{got, a rendőrséget, az 
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ügyészséget, a bírós{got, a p{rtfogó felügyelői szolg{latot, az {ldozatsegítés és a 

k{renyhítés feladatait ell{tó szervezeteket, a menekültügyi szerveket, az 

egyesületeket és alapítv{nyokat. A 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) 

bekezdésben meghat{rozott intézmények és személyek kötelesek jelezni a 

csal{dvédelmi koordin{cióért felelős szervnek, ha hozz{tartozók közötti erőszak 

veszélyét észlelik, a (4) bekezdés szerint pedig a hozz{tartozók közötti erőszak 

megelőzése és a bekövetkezett, hozz{tartozók közötti erőszak {rtalmainak 

csökkentése érdekében kötelesek egym{ssal együttműködni és egym{st kölcsönösen 

t{jékoztatni. Amennyiben a hozz{tartozók közötti erőszaknak a gyermek is 

szemtanúja, azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a 

b{ntalmaz{s ellene is ir{nyul. Ha b{rmely szerv vagy személy erre vonatkozó 

jelzést tesz, a csal{dvédelmi koordin{cióért felelős szerv vagy a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjaként megjelölt személy/intézmény kötelezettsége visszajelezni a 

megtett intézkedésekről és a gyermek érdekében hivatalból elj{rni. A Tvtv. 2. § (5) 

bekezdése is szankciókat helyez kil{t{sba (fegyelmi felelősségre von{s), ha a 

gyermekvédelmi jelzőrendszeri tag a jelzési és együttműködési kötelezettségnek nem 

tesz eleget. 

 

A gyermekvédelmi és gy{mügyi feladat- és hat{skörök ell{t{s{ról, valamint a 

gy{mhatós{g szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (a tov{bbiakban: Gy{r.) 1/A. §-a csal{dvédelmi koordin{cióért felelős 

szervként a j{r{si gy{mhivatalt jelöli ki. 

 

A jelzőrendszer hatékonyabb működése és a jelzést adó védelme érdekén lényeges 

szab{lyoz{st vezet be 2014. m{rcius 15-étől a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése és 130/A. § 

(2) bekezdése. Ennek értelmében a gyermekjóléti szolg{latnak és a gy{mhatós{gnak 

a gyermek b{ntalmaz{sa, elhanyagol{sa miatt jelzést tevő intézmény, személy 

adatait külön kérelem nélkül is z{rtan kell kezelnie. Emellett a gyermek 

b{ntalmaz{sa, súlyos elhanyagol{sa vagy egyéb m{s súlyos veszélyeztető ok 

felmerülése esetén a gy{mhatós{g erre ir{nyuló külön kérelem hi{ny{ban is z{rtan 

kezeli a gyermek, a tanú és az elj{r{st kezdeményező szerv vagy személy adatait. 

 

A szab{lyoz{s következtében v{rhatóan nagyobb sz{mban fognak jelzések érkezni, 

ami elősegítheti a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működését, a jelzést 

adó személy védelmét. A gyakorlati tapasztalatok ugyanis azt mutatj{k, hogy 

sokszor a csal{d retorziój{tól való félelem miatt nem kerül sor a gyermek 

b{ntalmaz{s{nak, elhanyagol{s{nak jelzésére. A bemutatott módosít{s a 

v{rakoz{sok szerint elősegíti a gyermekb{ntalmaz{si esetek megelőzését, illetve 

minél hamarabb történő felismerését, ez{ltal pedig a gyermekek védelme érdekében 

az azonnali beavatkoz{st jelentő intézkedések megtételét. 

 

A Gyvt. módosít{s{val összhangban 2014. m{rcius 15-ei hat{lybalépéssel sor került a 

végrehajt{si rendeletek, így a Gyer., az Ar., tov{bb{ az NMr. módosít{s{ra is. A 
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végrehajt{si szab{lyok alapj{n egyértelművé v{lt, hogy a gyermekjóléti szolg{lat és a 

gy{mhivatal hivatalból gondoskodik a gyermek b{ntalmaz{s{ról, elhanyagol{s{ról 

érkezett jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatainak z{rtan 

történő kezeléséről. Ennek alapj{n a gy{mhivatal elutasítja az ügyfélnek a z{rtan 

kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe való betekintésre ir{nyuló kérelmét, 

amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, 

személyre *Gyer. 8/C. § (2) bek.+. A gyermekjóléti szolg{lat sem biztosít betekintést a 

jelzéssel érintett személy részére a z{rtan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon 

részébe, amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő 

intézményre, személyre *NMr. 14/A. §+. A gyermekjóléti szolg{lat z{rtan kezelendő 

adatok esetén az {ltala kitöltött adatlapon a jelzést küldő szervet, személyt nem 

tünteti fel. Ebben az esetben a gyermekjóléti szolg{lat a gy{mhivatalnak, illetve a 

gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében elj{ró szervnek külön 

borítékban csatolja a z{rtan kezelt adatokat [Ar. 2. sz. mellékletének II. sz{mú 

adatlap „GYSZ-1”-Esetfelvételi lap Környezettanulm{ny” című része].  

 

Az adatok z{rt kezelése ugyanakkor nem érinti a szakemberek együttműködési 

kötelezettségét, a tény{ll{s megfelelő tiszt{z{s{t. Az érintettekkel szemben nem az 

egyes jelzőrendszeri tagoknak kell külön-külön fellépniük, hanem a gyermekjóléti 

szolg{lat és szükség esetén a gy{mhivatal tesz lépéseket a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.      

 

3 Alapelvek a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 
működésében, működtetésében  

 

A gyermekek védelme nem csup{n a gyermekvédelmi rendszer szereplőinek, hanem 

t{gan értelmezve minden gyermekekkel hivat{sszerűen foglalkozó szakembernek és 

a gyermek sors{t szemlélő, l{tó személynek feladata, felelőssége, függetlenül attól, 

hogy a gyermek saj{t csal{dj{ban él vagy gyermekvédelmi gondoskod{sban 

részesül. 

  

Annak érdekében, hogy a t{maszra, ösztönzésre és segítségre szoruló gyermekek és 

csal{djaik megkapj{k a sz{mukra szükséges megfelelő mértékű, szintű és színvonalú 

segítséget, adott helyen minden érintett, a gyermekkel és csal{dj{val kapcsolatban 

lévő személy, intézmény aktív közreműködése elengedhetetlen. A jelzőrendszer 

minden tagja személyes felelősséggel tartozik a jelzés megtételéért.  

 

Ennek a gyakran sokszereplős segítő csoportnak a szervezése, működtetése és 

koordin{l{sa, a gyermekjóléti szolg{lat/központ (a tov{bbiakban: gyermekjóléti 

szolg{lat) feladata. [Gyvt. 39. § (3)bek.] 
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3.1  A jelzőrendszer működésének/működtetésének általános alapelvei: 
 

 Szakmai szab{lyozotts{g elve: A Gyvt. felhatalmaz{sa alapj{n a gyermekjóléti 

szolg{lat észlelő- és jelzőrendszert szervez és működtet, mely lehetővé teszi a 

gyermekeket veszélyeztető okok felt{r{s{t, valamint az egyes gyermek 

veszélyeztetésének időbeni felismerését. 

 Inform{ciók felelős kezelésének elve: A gyermekjóléti szolg{lat az észlelő- és 

jelzőrendszer keretein belül figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek 

életkörülményeit, szoci{lis helyzetét és a szolg{ltat{sok, ell{t{sok ir{nti 

igényt. Az innen sz{rmazó adatokat nyilv{ntartja és a jogszab{lyokban 

rögzített módon haszn{lja fel. 

 Egyéni szükségletek figyelembevételének elve: Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaitól 

érkező jelzéseket a gyermekjóléti szolg{lat fogadja és a gyermek 

veszélyeztetettségének mértékéhez, valamint a gyermek, csal{d 

szükségleteihez igazodóan segítséget nyújt, és/vagy intézkedésekre tesz 

javaslatot. 

 Komplexit{s elve: A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében 

elj{ró, a gyermekvédelem valamennyi területét képviselő szakember – 

különösen a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerése és megszüntetése 

érdekében – egységes elvek és módszertan alkalmaz{s{val j{rjon el. 

 Kötelezőség elve: A jelzőrendszeri tagok sz{m{ra a gyermek érdekében 

összehívott esetmegbeszélésen (esetkonferenci{n vagy szakmaközi 

megbeszélésen), vagy egyéb konzult{ción a részvétel megkövetelhető és 

elv{rt. 

 Objektivit{s elve: A személyes kapcsolatok minősége nem lehet befoly{soló 

hat{ssal a szakmai szintű jelzőrendszeri együttműködésre. 

 Szakmai felelősség elve: A jelzőrendszer működésében a jelzés nem v{laszt{s 

kérdése, minden a gyermekkel kapcsolatba kerülő szakember köteles ír{sban 

jelezni, ha b{rmilyen, a gyermeket érintő, veszélyeztető körülményt észlel, – 

vagyis nem csak azokat az eseteket, amikor súlyos veszélyeztetettség {ll fenn 

– ennek elmulaszt{sa szankcion{lható, illetve a kapcsolódó {gazati 

jogszab{lyokban is szerepelnek a Gyvt.-vel összhangban lévő, erre vonatkozó 

rendelkezések. 

 

3.2 A jelzőrendszer működésének, működtetésének különös alapelvei: 
 

 Az egyén szakmai felelősségének elve: Az észlelő-, jelző-, valamint az 

ell{tórendszer valamennyi résztvevőjének és a gy{mhivatalnak minden 

esetben úgy kell elj{rnia, hogy tevékenysége lehetőség szerint egy pillanattal 

se hosszabbítsa meg a gyermek rossz b{n{smódnak való kitettségét. Azaz: 

minden szereplőnek azonnali feladata elősegíteni a rossz b{n{smód 
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megszüntetését. Ez nem csak a csal{dban nevelkedő, hanem a 

gyermekvédelmi szakell{t{s vagy a szakosított szoci{lis ell{t{s kereteiben élő 

gyermekek esetében is elsődleges szempont. 

 Együttműködés elve: A gyermekjóléti szolg{lat feladata esetkonferenci{t 

összehívni, ha a hozz{ beérkező, a gyermek veszélyeztetettségét jelző jelzés 

gyermekkel szembeni rossz b{n{smódról szól. 

Az esetkonferencia célja ilyenkor annak közös végiggondol{sa, lehet-e a 

gyermek sz{m{ra olyan segítséget nyújtani, amely biztosítja a gyermekkel 

szembeni rossz b{n{smód megszüntetését. 

o Amennyiben a résztvevők véleménye szerint igen, az esetkonferencia 

feladata a csal{dban élő gyermekek védelmében megteendő lépések 

sz{mbavétele, felelősök, hat{ridők megnevezése.  

o Amennyiben nem, az esetkonferencia feladata a gyermek csal{dból 

való kiemelését kezdeményezni, ennek lépéseit megtervezni. 

 Felelősség elve: Kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja esetén a 

gyanút észlelő feladata (a gyermekjóléti szolg{ltatón kívül) hatós{ghoz is 

fordulni – így elősegítve a rossz b{n{smód mielőbbi megszüntetését. A j{r{si 

gy{mhivatal feladatai között a Gy{r. 8. § (2) bek. a) pontja külön nevesíti a 

kiskorú veszélyeztetése miatti feljelentés megtételét. 

 Kompetenciahat{rok betart{s{nak elve: Sem a rossz b{n{smód súlyos esetét 

észlelőnek, sem a gy{mhatós{gnak nem feladata a nyomoz{s! A jelzőrendszer, 

illetve a gy{mhatós{g feladata ilyenkor a feljelentés megtétele. 

 Ír{sbeliség elve: A gyermekkel kapcsolatos rossz b{n{smód, illetve b{ntalmaz{s 

azonnali jelzését (telefonos, szóbeli, elektronikus stb.) követően minden 

esetben elengedhetetlen, hogy a jelzőrendszeri ír{sbeli feljegyzést is készítsen, 

amely a problém{t konkrétan és körültekintően tartalmazza, és azt megküldje 

a gyermekjóléti szolg{latnak. A jelzést fogadó szakember feljegyzésben rögzíti 

a bejelentés tényét, ha krízishelyzetben, szóban történt a jelzés. 

 A hatós{gi beavatkoz{s elve: A gy{mhatós{g és m{s hatós{g elj{r{sa sor{n a 

gyermek b{ntalmaz{sa, súlyos elhanyagol{sa vagy egyéb m{s, súlyos 

veszélyeztető ok fenn{ll{sa, tov{bb{ a gyermek önmaga {ltal előidézett súlyos 

veszélyeztető magatart{sa esetén: 

a) b{rmilyen módon kapcsolatot tarthat az ügyféllel , 

b) haladéktalanul elkészíti a környezettanulm{nyt, ha arra van szükség, és 

c) a helyszíni szemlét a lez{rt terület, épület, helyiség felnyit{s{val, az ott 

tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja. *Gyvt. 130/A. § (1) 

bekezdés+. 
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4 Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, 
működtetésének módja  

 

A Gyvt. 17. §-a meghat{rozza a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait. A 

jelzőrendszer működésének célja a problém{k időben történő felismerése, és azok 

mihamarabbi enyhítése, megold{sa.  

 

 

4.1  Jelzés a gyermek veszélyeztetettségéről 
 

A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 

gyermekjóléti szolg{latn{l, valamint hatós{gi intézkedést kezdeményezni a gyermek 

b{ntalmaz{sa, illetve súlyos elhanyagol{sa vagy egyéb m{s, súlyos veszélyeztető ok 

fenn{ll{sa, tov{bb{ a gyermek önmaga {ltal előidézett súlyos veszélyeztető 

magatart{sa esetén.  A törvény emellett a tagok sz{m{ra együttműködési és 

kölcsönös t{jékoztat{si kötelezettséget ír elő. 

A szakmai együttműködés az észlelő- és jelzőrendszer eredményes 

együttműködésének elengedhetetlen feltétele. Fontos, hogy az abban résztvevők 

tiszt{ban legyenek saj{t feladataikkal, felelősségükkel és egym{s szakmais{g{ban 

bízva, egym{sra t{maszkodva közösen meghat{rozott feladateloszt{sban végezzék el 

v{llalt feladataikat a gyermekek érdekében. 

 

A gyermekjóléti szolg{lat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E 

tevékenysége sor{n a különböző szakmai fórumok (esetkonferencia, szakmaközi 

megbeszélés, éves tan{cskoz{s) összehív{sa mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak 

figyelmét jelzési kötelezettségük ír{sban történő teljesítésére. Az ír{sban történő 

jelzéstől azonnali beavatkoz{st igénylő krízishelyzet esetén lehet eltekinteni, azonban 

a jelzést utólagosan ír{sos form{ban ebben az esetben is pótolni kell. 

 

A jelzések folyamata, tartalma, módja 

A jelzőrendszeri tagok a veszélyeztető tényezők észlelése esetén saj{t eszközeik 

segítségével törekednek a k{ros hat{sok megelőzésére, ellensúlyoz{s{ra. 

Amennyiben azt tapasztalj{k, hogy a gyermek csal{dban történő egészséges fejlődése 

érdekében külső segítségre van szükség, jelzéssel élnek a gyermekjóléti szolg{lat felé, 

illetve hatós{gi intézkedést kezdeményeznek a probléma súlyoss{g{nak 

függvényében.   

 

A jelzőrendszeri tagnak a jelzését úgy kell megírnia, hogy abból kiderüljön a 

veszélyeztetettség oka. Amennyiben a gyermek érdekében azonnali intézkedés 

szükséges, arra a jelzőrendszeri tagnak haladéktalanul külön is fel kell hívnia a 

figyelmet. A jelzésnek lényegre törőnek, problém{ra fókusz{ltnak kell lennie. 
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Tartalmaznia kell:  

- az érintett gyermek(ek) legfontosabb adatait (név, születési idő, hely, anyja 

neve, csal{dtagok felsorol{sa, {llandó lakóhely, tényleges tartózkod{si hely),  

- a jelzést tevő intézmény megnevezését, címét, a jelzést tevő személy nevét és 

elérhetőségét,  

- a probléma rövid leír{s{t, a jelzést tevő {ltal a gyermek és csal{dja életében, 

életkörülményeiben észlelt veszélyeztető okok részletezését, megjelenésének 

időpontj{t, időtartam{t, a felmerülésének gyakoris{g{t,  

- a jelzést tevő személy vagy intézmény az {ltala felt{rt veszélyeztető okok 

megszüntetése érdekében eddig megtett intézkedéseit, a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében esetleges javaslatait. 

 

A jelzés ír{sban b{rmilyen form{tumban megküldhető, a gyermekjóléti szolg{lat 

köteles azt elfogadni. 

 

Súlyos b{ntalmaz{s vagy életet veszélyeztető helyzet, sérülés észlelése esetén – 

ak{r saj{t csal{dj{ban nevelkedő, ak{r a Gyvt. alapj{n {tmeneti gondoz{sban 

részesülő, ideiglenes hat{llyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy gyermekvédelmi 

szakszolg{ltat{ssal érintett gyermekről van szó – valamennyi jelzőrendszeri tag, a 

gyermekvédelmi gondoskod{sban dolgozó személy kötelessége hatós{gi 

intézkedést kezdeményezni, azaz értesíteni kell a gy{mhivatalt és/vagy a 

rendőrséget. 

 

A gyermekvédelmi szakell{t{sban élő gyermeket ért b{ntalmaz{s esetén a 

nevelőszülői h{lózat, gyermekotthon (a tov{bbiakban együtt: gondoz{si hely) 

vezetőjének kötelezettsége a b{ntalmaz{s körülményeinek tiszt{z{sa, a b{ntalmaz{si 

helyzet megszüntetése és szükség esetén a jogi lépések megtétele, valamint a 

gyermek segítése a b{ntalmaz{s feldolgoz{s{ban. A gondoz{si hely vezetőjének 

kötelezettsége tov{bb{ – a gyermekvédelmi gy{mmal egyeztetve – a b{ntalmazott 

gyermek sz{m{ra minden olyan lehetséges ell{t{shoz, szolg{ltat{shoz való 

hozz{férés biztosít{sa, amely a b{ntalmaz{s, elhanyagol{s feldolgoz{s{t segíti, a 

gyermek {llapot{nak, helyzetének jobbít{s{t célozza. 

 

Amennyiben a jelzőrendszer tagjaitól érkezik jelzés a gyermekvédelmi 

szakell{t{sban nevelkedő gyermekkel kapcsolatosan a gyermekjóléti szolg{lathoz, a 

szolg{ltató t{jékozódik az eddig megtett intézkedésekről, és megteszi azokat az 

intézkedéseket, melyet a jelzést adó eddig még nem tett meg. A gyermekvédelmi 

gy{mot, valamint a gondoz{si hely vezetőjét ír{sban értesíti az {ltala megtett 

intézkedésekről, valamint a b{ntalmaz{s, elhanyagol{s gyanúj{ról.  

 

A gondozott gyermek b{ntalmaz{sa, elhanyagol{sa, vagy annak gyanúja felmerülése 

esetén, a fentiek szerinti intézkedési kötelezettség elsődlegesen terheli a gondoz{si 

hely és a gyermekjóléti szolg{lat vezetőjét. Ugyanakkor a gyermekvédelmi gy{m 



25 

 

köteles hatós{gi elj{r{st (indokolt esetben büntetőelj{r{st, gondoz{si hely v{ltoztat{st 

stb.) kezdeményezni, ha ennek hi{ny{ban a gyermek b{ntalmaz{stól, 

elhanyagol{stól való védelme vagy speci{lis ell{t{sokhoz való hozz{férése sérülne, 

vagy a b{ntalmazó felelősségre von{sa elmaradna. Tov{bb{ a gyermekvédelmi gy{m 

köteles a gondoz{si hely, a területi gyermekvédelmi szakszolg{lat (TEGYESZ), a 

gyermekjóléti szolg{lat vezetője {ltal kezdeményezett elj{r{sokat is nyomon követni. 

A gyermekjóléti szolg{lathoz érkezett jelzést követően a csal{dgondozó felkeresi a 

csal{dot.  

Amennyiben a jelzés a gyermek veszélyeztetettségére ir{nyul, vagy a gyermek, ill. 

csal{dja t{r fel olyan problém{kat, melyek aktív segítségnyújt{st igényelnek, a 

gyermekjóléti szolg{lat csal{dgondozója a személyes segítő kapcsolat keretében 

csal{dgondoz{st kezdeményez, aj{nl fel a csal{dnak.  

 

4.2  A gyermekjóléti szolgáltató teendői jelzés esetén 
 

4.2.1 Azonnali intézkedést igénylő jelzés esetén  
 

- Telefonon vagy szóban történt jelzés felvételét követően t{jékozód{s a jelzést 

adó személytől az eddig megtett intézkedésekről. A jelzés ír{sbeli 

megküldését utólag kérni kell. 

- Lehetőség szerint azonnal azoknak az intézkedéseknek a megtétele, amelyeket 

a jelzést adó még nem tett meg, vagy nem kompetens azok megtételére: pl: az 

illetékes gy{mhivatal értesítése, ambul{ns lap felvétele gyermekorvossal vagy 

h{ziorvossal, ha nem ők jeleztek, a rendőrség értesítése, szükség esetén 

azonnali intézkedésre javaslattétel (a gyermek kiemelése a csal{dból). 

- Csal{dgondoz{s megkezdése a jelzés napj{n (kapcsolatfelvétel, 

nyilv{ntart{sba vétel, adatlapok kitöltése, természetes t{maszok megkeresése, 

a csal{d t{jékoztat{sa a gyermekb{ntalmaz{s jogkövetkezményeiről, a 

gyermekkel foglalkozó gyermekintézmény megkeresése). 

- Amennyiben a gyermek és csal{dja gondoz{sban részesült (gyermekjóléti 

alapell{t{sban, vagy védelembe vétel mellett) javaslat a gyermek érdekében 

szükséges hatós{gi intézkedésre (védelembe vétel, ideiglenes hat{lyú 

elhelyezés, nevelésbe vétel).  

 

Ha olyan gyermek esetében érkezik jelzés, aki a Gyvt. alapj{n ideiglenes hat{llyal 

elhelyezett, nevelésbe vett és gyermekvédelmi szakell{t{sban (nevelőszülőnél, 

gyermekotthonban) vagy  a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 

1993. évi III. törvény (a tov{bbiakban: Szt.) hat{lya al{ tartozó intézményben él, 

vagy a területi gyermekvédelmi szakszolg{lat szolg{ltat{s{ban részesül, akkor a 

nevelőszülői h{lózat, a gyermekotthon vezetője, a szoci{lis intézmény 

vezetőjének vagy a területi gyermekvédelmi szakszolg{lat vezetője és a gyermek 

gyermekvédelmi gy{mj{nak értesítése szükséges.  
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4.2.2 Rossz bánásmódra utaló nyugtalanító jelek, tünetek észleléséről szóló 
jelzés esetén 

 

- Kapcsolatfelvétel a gyermekkel és csal{dj{val minél előbb, de legkésőbb 3 

napon belül. 

- Orvosi szakvélemény kérése arról, hogy baleset, b{ntalmaz{s, vagy nemi 

erőszak történt-e (l{tlelet kikérésére a gyermekjóléti szolg{lat nem jogosult). 

Egyidejűleg meg kell tudni, hogy a gyermeknél kor{bban tapasztaltak-e 

hasonlókat és mit tettek. 

- A gyermek szűkebb és t{gabb (szomszéds{g, rokons{g) környezetének 

feltérképezése a csal{dgondozó {ltal személyes kapcsolatfelvétel útj{n. 

- Az eset minősítése és dokument{l{sa a jelzés felvételétől kezdve. 

- A minősítés alapj{n a csal{dgondoz{s (veszélyeztetettséget megelőző, vagy 

azt megszüntető) megkezdése a szükséges szakemberek bevon{s{val 

(pszichológus, pszichi{ter, gyógypedagógus, pedagógus, védőnő, 

gyermekorvos, h{ziorvos). 

 

Amennyiben a gyermekjóléti szolg{lat a gyermek b{ntalmaz{s{ra, súlyos 

elhanyagol{s{ra utaló jeleket tapasztal, köteles hatós{gi elj{r{st kezdeményezni. A 

gyermekjóléti szolg{lat a gyermekvédelmi gondoskod{s körébe tartozó hatós{gi 

intézkedések közül javaslatot tehet a j{r{si gy{mhivatalnak a gyermek védelembe 

vételére, illetve ideiglenes hat{lyú elhelyezésére, vagy nevelésbe vételére. 

 

A javaslat megtételekor a gyermekjóléti szolg{latnak arra kell elsősorban 

figyelemmel lennie, hogy a hatós{gi elj{r{s ügyintézési ideje alatt biztosított-e, 

hogy az érintett gyermek ne részesüljön a rossz b{n{smód egyik form{j{ban sem. 

Amennyiben ez nem biztosítható, a gyermeket az elhanyagoló, b{ntalmazó 

környezetből a döntés megszületéséig ki kell emelni, melyről a gy{mhivatal 

intézkedik. 

 

A gyermekjóléti szolg{lat és a gy{mhatós{g a gyermek b{ntalmaz{sa, elhanyagol{sa 

miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre ir{nyuló 

külön kérelem hi{ny{ban is z{rtan kezeli [Gyvt. 17. § (2a) bek.]. 

 

A gyermekjóléti szolg{lat minden esetben ír{sban t{jékoztatja az ismert jelzést tevőt 

tevékenységéről, az {ltala megtett intézkedésekről. 

 

4.3 Együttműködés, team-munka a jelzést követően 
 

A jelzést követően a jelzőrendszeri tagok és a gyermekjóléti szolg{ltató folyamatosan 

konzult{lnak arról, hogy ki, milyen segítséget tud nyújtani a gyermek, csal{d, 
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sz{m{ra a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gondoz{si folyamat sor{n 

a gyermekjóléti szolg{lat is kérhet t{jékoztat{st – és szükség szerint kér is – a 

jelzőrendszeri tagoktól, a gyermekekkel napi kapcsolatban {lló személyektől a 

gyermekek helyzetéről. 

A hatékony beavatkoz{s érdekében a gyermekjóléti szolg{lat esetmegbeszélést 

hívhat össze.  

 

4.3.1 Az esetmegbeszélés 

 

A jelzőrendszeri tagok esetében a hatékony együttműködésnek, az inform{ciókat 

kicserélő, feladatokat szétosztó esetmegbeszélés ad keretet, mely a jelzőrendszerben 

nevesített szakemberek bevon{s{val történik. 

Az NMr. 14. § (3) bekezdés a) pontja szerint a gyermekjóléti szolg{lat kezdeményezi, 

szervezi és összehangolja a Gyvt. 17. §-{ban meghat{rozott, valamint m{s érintett 

személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben. A jelzőrendszer 

működtetése, szervezése kapcs{n jó gyakorlat, ha a gyermekjóléti szolg{lat egyik 

csal{dgondozója munkaköri leír{s{ban rögzített módon, a jelzőrendszer koordin{ciój{val 

kapcsolatos feladatokat is ell{tja. Az egyszemélyes szolg{ltatók esetén a jelzőrendszer 

működtetése kapcs{n is fontos, hogy biztosított legyen sz{m{ra az NMr. 32. § (3) 

bekezdése szerinti szakmai t{mogat{s. 

 

Az együttműködés összehangol{s{nak érdekében a gyermekjóléti szolg{lat 

esetmegbeszélést tart [NMr. 15. § (2)–(6) bekezdés). 

Az esetmegbeszélés történhet:  

- lehetőség szerint a csal{dot és a csal{ddal foglalkozó szakembereket is 

bevonva, esetkonferencia, egy adott csal{d ügyében tartott megbeszélés, 

- a gyermekjóléti szolg{lat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre 

meghat{rozott témakörben, évente legal{bb hat alkalommal megrendezésre 

kerülő szakmaközi megbeszélés keretében. 

Az esetmegbeszélésekről minden esetben feljegyzést kell készíteni. 

Az esetmegbeszélés {llandó meghívottja az illetékes védőnő, bölcsőde, óvoda 

munkat{rsa, iskolai gyermek- és ifjús{gvédelmi felelős, a csal{dsegítő szolg{lat, 

illetve a nevelési tan{csadó munkat{rsa. Ha nincs az adott köznevelési 

intézményben gyermek-és ifjús{gvédelmi felelős, a köznevelési intézmény vezetője 

vagy az {ltala deleg{lt pedagógus vesz részt a megbeszélésen. Az 

esetmegbeszélésre a fiatalkorúak p{rtfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan 

csal{d ügyét t{rgyalj{k, melynek b{rmely tagja fiatalkorúak p{rtfogó felügyelete 

alatt {ll. 

A jelzőrendszer tagjai a szakmaközi megbeszélések alkalm{val a saj{t területük 

szakmai lehetőségeivel a felt{rt problém{kra (pl. iskolakerülés gyakori előfordul{sa, 

droghaszn{lat, szabadidős tevékenység megszervezésének lehetőségei a településen 



28 

 

stb.) közösen dolgoznak ki kezelési, megold{si lehetőségeket. Eközben alakítj{k ki 

egységes szemléletüket. Ezen kívül, a gyermekek egy-egy csoportj{t érintő 

veszélyeztető tényezők megszüntetésére cselekvési tervet dolgoznak ki. A 

szakmaközi megbeszélés évente legal{bb hat alkalommal kerül megrendezésre a 

gyermekjóléti szolg{lat szervezésében. 

 

A gyermekjóléti szolg{lat, konkrét esethez kapcsolódóan esetkonferenci{t tart az 

érintett szakemberek bevon{s{val. Esetkonferenci{t egy adott esettel kapcsolatban – 

a gondoz{si folyamat sor{n ak{r több alkalommal is – az összes érintett és a 

lehetséges t{maszt jelentő személy, intézmény képviselője részvételével tartanak. 

Szakmailag javasolt, hogy az esetkonferenci{t olyan szakember vezesse 

(amennyiben erre az adott szolg{latn{l lehetőség van), aki a csal{d gondoz{s{ban 

nem érintett. 

 

4.3.2 Az esetkonferencia 
 

Az esetkonferencia célja a szolg{ltat{st igénybe vevő gyermeket és csal{dot érintő 

inform{ciók cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghat{roz{sa, illetve eloszt{sa a 

résztvevő szakemberek és egyéb meghívottak között.  

Az esetkonferencia sor{n elvégzendő feladatok:  

Megszervezni a gyermeket gondozó csal{dtagok és az érintett szakemberek 

tal{lkoz{s{t. Megvizsg{lni, elemezni több szakma oldal{ról a gyermekkel 

kapcsolatos inform{ciókat, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének 

tekintetében.  

Felmérni a csal{d lehetőségeit arról, hogy hogyan biztosítja a gyermek sz{m{ra a 

biztons{got, egészséget, megfelelő fejlődést. 

Eldönteni, hogy a gyermeket fenyegeti-e, vagy v{rhatóan fenyegetheti-e jelentős 

veszély.  

Meghat{rozni, hogy:  

 mit kell tenni a gyermek sors{nak követése, jóllétének biztosít{sa 

érdekében, 

 milyen módon történjen a beavatkoz{s, 

 milyen eredményt v{rnak a tervezett lépésektől. 

Megjelölni a v{llalt feladatok elvégzésének hat{ridejét, az esetkonferenci{n résztvevő 

tagok újbóli tal{lkoz{s{nak idejét. Ekkor m{r a beavatkoz{sok hat{s{nak értékelése 

lesz a csoport feladata.  

 

ESETMEGBESZÉLÉS 
JAVASOLT 

összehívni 

Szakmai szempontok alapj{n 

ELV[RT 

összehívni 

 - egy csal{d gondoz{sa - elhanyagol{s, 
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sor{n, amennyiben az 

inform{ció{raml{s nem 

működik hatékonyan, 

- ha a csal{d körül több 

segítő szakember van, 

a segítség 

összehangol{sa 

érdekében, 

- a csal{dgondozó úgy 

véli, nem sikerül 

eredményt elérnie a 

gondoz{si folyamat 

sor{n, de az 

esetmegbeszéléstől 

eredmény v{rható m{s 

szakemberek javaslatai 

alapj{n 

b{ntalmaz{s gyanúja 

esetén, főként, ha a 

jelzőrendszeri tagok 

bizonytalanok az eset 

kapcs{n, 

- ha egy csal{d esetében 

a segítő szakemberek 

m{s-m{s {ll{spontot 

képviselnek a 

gondoz{s tov{bbi 

menetét illetően, 

- csal{di krízishelyzet 

esetén 

Esetkonferencia - a csal{d tagjai, a 

gyermekek a gondoz{s 

sor{n m{s-m{s 

inform{ciókat közölnek 

a segítő 

szakemberekkel, 

- a csal{d sz{m{ra olyan 

komplex 

segítségnyújt{sra van 

szükség, melynek 

sor{n több terület 

szakembereinek 

bevon{sa szükséges a 

feladatok megoszt{sa 

sor{n 

- eredménytelen 

alapell{t{s esetében, 

- a gondoz{si folyamat 

sor{n a csal{d és a 

segítő szakemberek 

eltérően gondolkodnak 

a segítség módj{t 

illetően, 

- eredménytelen 

védelembe vétel sor{n, 

a védelembe vételi 

felülvizsg{latot 

megelőzően, valamint 

két évet meghaladó 

védelembe vétel 

esetében, 

- csal{dból való 

kiemelésre történő 

javaslattételt 

megelőzően, 

- ideiglenes hat{lyú 

elhelyezést követően, 

- egy éve tartó {tmeneti 

gondoz{s esetén 
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Szakmaközi megbeszélés  Amennyiben a csal{d  

- igazolható okból – 

nem tud részt venni 

az esetkonferenci{n, 

abban az esetben a 

szakmaközi 

megbeszélést 

mindenképp meg kell 

tartani. 

 

 

4.3.3 Esetkonzultáció 
 

Az esetmegbeszélés mellett, de nem helyette, az esetvezetés sor{n a csal{dgondozók 

lehetőségeikhez mérten esetkonzult{ciót tartanak. Hatékony gyakorlat az egyéni 

esetkonzult{ció, amikor az esetbe bevonódó szakemberrel, vagy segítő személlyel 

külön-külön beszéli meg a csal{dgondozó az elért eredményeket, a t{volabbi 

teendőket. Az intézményi form{ban működő gyermekjóléti szolg{latokban, a 

szakmai munka részeként kialakult gyakorlat, az intézményi esetkonzult{ció. 

Ekkor az intézményben dolgozó kollég{k nyújtanak segítséget az esetgazda sz{m{ra, 

a kívül{lló, az esetbe nem bevont szakember szerepében. 
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4.4 A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésének folyamata 
 

  

Nem 

Igen 

Nem 

Nem 

Probléma 

észlelése 

Fenn{ll-e a 

veszélyeztetettség 

gyanúja? 

Fennáll-e a 
gyermek életét 
és testi épségét 

veszélyeztető 

tényező? 

A gyermekjóléti 
szolgálatnak tett 

jelzés mellett , 
azonnali jelzés a 

hatóság felé, 
azonnali intézkedés 

kezdeményezése 

Saját szakmai 
eszközeivel kezeli 

a problémát 
Utánkövetés 

Fennáll-e 

továbbra 
is a 

probléma

Nincs szükség 
további 

intézkedésre 

Jelzés a 
gyermekjóléti 
szolgálat felé 

A gyermekjóléti 
szolgálat felveszi a 

kapcsolatot a 
gyermekkel és a 

családjával, valamint 
szükség esetén az 

érintett jelzőrendszeri 

tagokkal 

A gyermekjóléti 

szolgálat visszajelez a 

jelzést tevőnek 

A gyermekjóléti szolgálat 
megteszi a szükséges 

intézkedéseket 
(családgondozást kezd, 

esetkonferenciát hív össze, 
szükség esetén hatósági 
intézkedést kezdeményez 

stb.) 

Igen 

Igen 



32 

 

5 Kockázatelemzés, kockázatértékelés 

5.1  Fogalom meghatározások 
 

A gyermekekkel szembeni rossz b{n{smód (gyermekb{ntalmaz{s, elhanyagol{s) 

megelőzése, felismerése, kezelése a Gyvt.-ben felsorolt személyek, szervek, 

intézmények feladata. 

A gyermek veszélyeztetése: a gyermek alapvető fizikai és/vagy lelki szükségleteinek 

tartós elhanyagol{sa és/vagy a gyermek b{ntalmaz{sa. 

Veszélyeztetettség: olyan – magatart{s, mulaszt{s vagy körülmény következtében 

kialakult – {llapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 

g{tolja, vagy akad{lyozza.  

 

A magyar jogrendszerben nincs pontos meghat{roz{s arra vonatkozóan, milyen eset 

minősül gyermekb{ntalmaz{snak, elhanyagol{snak, a szakemberek között is vita 

van e tekintetben.  

 

A WHO definíciója: 

„A gyermek b{ntalmaz{sa és elhanyagol{sa (rossz b{n{smód) mag{ban 

foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz b{n{smód, a szexu{lis visszaélés, az 

elhanyagol{s vagy hanyag b{n{smód, a kereskedelmi vagy egyéb 

kizs{km{nyol{s minden form{j{t, mely a gyermek egészségének, túlélésének, 

fejlődésének vagy méltós{g{nak tényleges vagy potenci{lis sérelmét 

eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon 

vagy hatalmon alapul.” 

 

A rossz b{n{smód lehet fizikai, érzelmi, szexu{lis és egyéb jellegű, és megvalósulhat 

aktív (cselekvő) és passzív (elhanyagoló) magatart{ssal, a gyermeket rossz b{n{smód 

érheti csal{don belül, illetve csal{don kívül.  

 

Elhanyagol{s: minden olyan mulaszt{s vagy baj okoz{sa (ak{r sz{ndékos, ak{r 

tudatlans{gból, óvatlans{gból, nemtörődömségből ered), amely jelentősen {rt a 

gyermek egészségének vagy lassítja, akad{lyozza szomatikus, ment{lis és érzelmi 

fejlődését. Az elhanyagol{s lehet érzelmi (pl.: az érzelmi biztons{g, az {llandós{g, a 

szeretetkapcsolat hi{nya), fizikai (pl.: az alapvető fizikai szükségletek, higiénés 

feltételek, a felügyelet hi{nya), oktat{si, nevelési elhanyagol{s (pl.: az iskolal{togat{si 

kötelezettség elhanyagol{sa, iskolai feladatok, teljesítmény-problém{k figyelmen 

kívül hagy{sa) 

 

Gyermekb{ntalmaz{s: ha valaki testi-lelki sérülést, f{jdalmat okoz egy gyermeknek, 

vagy, ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy 

szemtanúja – nem akad{lyozza meg, illetve nem jelzi.  
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Fajt{i: érzelmi b{ntalmaz{s (pl.: a gyermek érzelmeivel való tartós vagy rendszeres 

visszaélés, a gyermekekben az értéktelenség, a szeretetlenség),  

fizikai b{ntalmaz{s (pl.: fizikai sérülés okoz{sa ütés, rúg{s, lekötözés, bez{r{s, 

r{ngat{s, r{z{s, el- vagy ledob{s, gondatlan leejtés, mérgezés, megégetés, 

leforr{z{s,vízbe fojt{s, fojtogat{s stb.),  

szexu{lis abúzus (pl.: gyermek, vagy fiatal szexu{lis tevékenységekre való 

kényszerítése, a gyermek bevon{sa pornogr{f anyagok megtekintésébe, vagy 

készítésébe, vagy a szülő/gondozó szexu{lis tevékenységének figyelésébe). 

 

5.2  A bántalmazás kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorok 
 

Az al{bb felsorolt rizikófaktorok nem feltétlenül vezetnek b{ntalmaz{shoz, de az 

ell{t{s, kiemelten a megelőzés szempontj{ból fokozott figyelmet érdemelnek.  

 

Csal{di körülmények: 

- erőszak a csal{dtörténetben (a szülő b{ntalmazott, vagy elhanyagolt gyermek 

volt), 

- erőszak a csal{dban (elfogadott a verb{lis és fizikai erőszak), 

- bűncselekmény(ek) elkövetése csal{dtagok részéről, 

- szegénység, hajléktalans{g, munkanélküliség, 

- egyedül{lló, különélő szülők, mostohaszülő, bizonytalan kapcsolód{sú 

partner, 

- a csal{d diszfunkcion{lis működése, 

- zavarok a csal{di kapcsolatrendszerben, 

- elszigetelt csal{d, 

- szüléskor az anya 18 évesnél fiatalabb, 

- az anya rövidebb-hosszabb időre külön él a gyermektől, 

- a szülő és a gyermek temperamentuma közötti diszharmónia. 

 

A szülő személyiségével összefüggő problém{k: 

- közömbös, túlaggódó, intoler{ns a gyermekkel, 

- éretlen, vagy sérült személyiség, ment{lis betegség,  

- kötődési problém{k, 

- alkohol-, drogfüggőség, devi{ns magatart{s, 

- a szülőnek a saj{t szüleivel rossz vagy ambivalens kapcsolata volt, 

- a szülő is b{ntalmazott gyermek volt, 

- a szülő gyermekvédelmi szakell{t{sban nevelkedett. 

 

A gyermekkel kapcsolatos tényezők: 

- nem kív{nt vagy titkolt terhességből született gyermek, 

- koraszülött, kis súlyú gyermek, 

- az újszülöttet több mint 24 ór{ra elv{lasztott{k az any{tól, 
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- két gyermek születése között kevesebb, mint 18 hónap telt el, 

- fogyatékoss{ggal élő, illetve krónikus beteg gyermek, 

- nyugtalan, nehezen megnyugtatható, sírós csecsemő, 

- magatart{si, tanul{si zavarral küzdő gyermek, 

- szab{lysértés(ek), bűncselekmény(ek) elkövetése a gyermek részéről 

 

Hangsúlyozni kell, hogy több rizikófaktor együttes jelenléte sem vezet 

szükségszerűen b{ntalmaz{shoz, elhanyagol{shoz. Nagyon kedvezőtlen 

körülmények között is élnek gyermekek harmonikus, szerető, védelmező légkörben, 

ugyanakkor optim{lisnak l{tszó és kiegyensúlyozott csal{dban is megtörténhet a 

gyermek elhanyagol{sa, b{ntalmaz{sa.  

 

Az itt felsorolt egyéni és csal{di jellemzőkkel rendelkező csal{dok esetében fokozott 

odafigyelés, t{mogat{s szükséges. Amennyiben a gyermekekkel napi kapcsolatban 

{lló személyek úgy érzik, hogy saj{t eszközeikkel m{r nem tudnak hatékonyan 

segíteni a csal{d problém{inak megold{s{ban, és feltételezhető, hogy külső 

segítséggel a gyermek csal{dban történő nevelkedése biztosítható, jelezniük kell a 

gyermekjóléti szolg{lat felé. A gyermekekkel szembeni rossz b{n{smód, a 

gyermekb{ntalmaz{s felismerését segítő jelek 

 

A gyermek elhanyagol{s{nak, a rossz b{n{smódnak a jeleit azok a szakemberek 

észlelhetik elsősorban, akik napi kapcsolatban vannak a gyermekkel, ismerik a 

csal{dot, a gyermeket (védőnő, bölcsődei gondozó, óvónő, pedagógus, pszichológus, 

orvos).  

 

Elhanyagol{s, b{ntalmaz{s gyanúj{t felvető szülői magatart{s 

- italos, drogos {llapot, kontroll{latlan magatart{s, 

- a csecsemőről való gondoskod{s elutasít{sa, h{rít{sa, 

- türelmetlen, agresszív szülő, a gyermeket indokolatlanul rossznak, but{nak, 

ügyetlennek, kifejezetten tehernek stb. tartja, 

- apatikus, gyermekével szemkontaktust nem tartó szülő, 

- túlaggódó, (indokolatlanul) gyakran orvoshoz forduló szülő, 

- pszichésen terhelt szülő (pl. posztpartum depresszió, pszichózis), 

- a sérülés nem egyeztethető össze az előadott történettel, 

- a sérülés ut{n nem fordul azonnal orvoshoz, 

- orvosi, védőnői, {polói tan{csok be nem tart{sa, védőolt{sok indokolatlan 

elmarad{sa, 

- betegség, aggasztó tünetek esetén orvosi vizsg{lat elmulaszt{sa, 

- nagy v{ltoz{s a szülő viselkedésében a különböző tal{lkoz{sok sor{n, 

- a szülő nem működik együtt a védőnővel, csal{dgondozóval, otthon{ba nem 

engedi be a szakembereket. 



 

A gyermeknél észlelhető 

{ltal{nos viselkedési 

gyanújelek 

b{ntalmaz{s/elhanyagol{s 

esetén 

Az elhanyagol{s testi 

gyanújelei a gyermeknél 

Fizikai b{ntalmaz{sra utaló testi 

gyanújelek/jelek a gyermeknél 

Fizikai/érzelmi 

b{ntalmaz{s 

viselkedésbeli/pszichés 

gyanújelei a 

gyermeknél 

A szexu{lis 

b{ntalmaz{s 

jelei/gyanújelei 

 

- kifejezéstelen arc, üres 

tekintet, 

szemkontaktus hi{nya, 

- autóagresszivit{s, pl. 

hajtépés, 

- megretten v{ratlan 

érintéskor, 

simogat{skor elr{ntja a 

fejét,  

- fél a fizikai érintéstől, 

- feltűnően készséges, 

túls{gosan al{zatos, 

engedékeny viselkedés, 

- túls{gosan éber, 

vibr{ló, v{logat{s 

nélkül figyelmet 

követelő, 

- szokatlanul félénk, 

riadt, túlérzékeny, 

- bizalmatlan, különösen 

a közel {llókkal 

szemben, fél a szülőtől, 

- félelem bizonyos 

személyektől, vagy 

bizonyos típusú 

- alult{pl{lts{g, 

leromlott fizikai-lelki 

{llapot, 

- piszkos, az időj{r{si 

viszonyoknak nem 

megfelelő ruh{zat, 

- {polatlan, feltűnően 

piszkos bőr, 

elhanyagolt 

bőrfertőzések, 

rovarcsípések 

nyomai, kor{bbi 

sérülések hegei, 

- túl gyakran történik a 

gyermekkel baleset, 

sérülés, 

- ismeretlen eredetű 

eszméletvesztés, 

- túl gyakran kerül 

kórh{zba. 

 

- a b{ntalmaz{s l{tható jelei, 

fojtogat{s, verés nyomai, 

- sz{jüregi sérülések keresése, 

mely felveti szexu{lis abúzus 

gyanúj{t is, 

- radiológiai eltérések keresése 

orvosi vizsg{lat sor{n 

(többszörös bordatörés, 

szegycsont har{nt ir{nyú 

törése, csont-porc hat{r 

szétv{l{sa, kulcscsont-, 

lapocka-, gerinctörés, 

különböző idejű törések, 

izol{lt spir{ltörés a 

combcsonton, kiterjedt 

csontkörüli reakció), 

- nem baleseti jellegű sérülések, 

égés, forr{z{s nyomai (pl.: 

szimmetrikus forr{z{s, 

nyomok mindkét farpof{n, 

alsó végtagon), 

- az előzményben kor{bbi 

sérülések, többszörös, a 

gyógyul{s különböző 

st{diumait mutató zúzód{sok, 

- iskolai teljesítmény 

roml{sa, 

- izol{ció, befelé 

fordul{s, 

- agresszivit{s, 

- depressziós tünetek, 

- devi{ns magatart{s, 

csavarg{s, elszökés, 

- drogoz{s, 

alkoholiz{l{s, 

- önagresszió, 

öngyilkoss{gi 

kísérlet  

 

- a gyermek 

kor{hoz nem illő 

szexualiz{lt 

viselkedés, 

szóhaszn{lat, 

- nemi aktus 

elj{tsz{sa, 

- fokozott, az 

életkornak nem 

megfelelő 

érdeklődés a 

szexualit{s ir{nt, 

- alhasi f{jdalom, 

- a végbél és a nemi 

szervek f{jdalma, 

v{ladékoz{sa, 

viszketése, 

- f{jdalmas vizelés, 

makacs húgyúti 

fertőzések. 

- Specifikus jelek: 

- a végbél sérülése, 

v{ladékoz{sa, 

széklettart{si 

zavarok, 
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emberektől (pl.: férfiak, 

katon{k), 

- alv{szavarok, 

- evészavarok, 

- regresszív viselkedés, 

- regul{ciós zavarok, 

- enuresis, encopresis, 

- pszichoszomatikus 

tünetek, 

- gyermekközösségben 

kapcsolatteremtési 

problém{k, passzivit{s, 

izol{lód{s vagy 

agresszivit{s, 

- megv{ltozott gyermeki 

magatart{s, be{llítód{s 

(pl.: extrovert{ltból 

introvert{ltt{ v{lik). 

 

vérömleny, karmol{s, 

- 1 év alatti gyermek 

csonttörése,  

- spir{lis végtagtörés, 

- többszörös törések egyidejű 

jelenléte, ide tartozik a 

megragad{s következtében 

létrejövő sorozatos bordatörés, 

- gyógyul{s különböző 

f{zis{ban lévő csonttörések, 

- nem a megszokott helyeken 

l{tható a zúzód{s (térd, 

tenyér, könyök, homlok), 

hanem pl. tarkó, törzs, fül, 

hajas fejbőr, 

- ellentmond{sos történet a 

sérülésről (m{s története van a 

sérülésről a gyermeknek,mint 

a szülőnek, vagy a gyerek 

m{sként meséli a 

sérülés körülményeit a 

különböző 

tal{lkoz{sokkor), 

- a gyermek szinte szó szerint 

ismétli a szülő történetét a 

sérülésről, 

- nem baleseti jellegű mérgezés. 

 

- a genit{lia makacs 

gyullad{sa, 

sérülése, a hymen 

sérülése, 

- a kiskorú 

terhessége, 

- a kiskorú nemi 

betegsége 

- sz{jüregben 

észlelt sérülések 

esetén is gondolni 

kell szexu{lis 

abúzusra. 

 



 

6 A jelzőrendszeri tagok feladatai, teendői elhanyagolás, 
bántalmazás észlelése esetén 

Észlelt problém{k Teendők 
V{rható 

következmény 
Kock{zati tényezők 

Fenn{llnak 

rizikótényezők 

enyhébb, időnként 

előforduló problém{k 

tapasztalhatók, 

melyeknek nincs, vagy 

csekély hat{suk van a 

gyermek fejlődésére, 

magatart{s{ra (pl.: a 

gyermek személyes 

higiéni{ja napi szinten 

nem kifog{stalan, de 

ell{t{sa kor{nak 

megfelelő, fejlődésének 

mértéke elfogadható, 

{llapota ink{bb a szülő 

igénytelenségéből, nem 

megfelelő ismereteiből, 

vagy a gyermek még 

nem diagnosztiz{lt 

képességzavar{ból 

adódik). 

Védőnő csal{dl{togat{s 

sor{n segíti a szülőket a 

gondoz{si tevékenységek 

ell{t{s{ban, tan{csad{st 

végez, rendszeresen 

l{togatja a csal{dot, 

a gyermekorvos a 

gyermek nem megfelelő 

ütemű fejlődésének 

észlelésekor a szakell{t{s 

felé tereli a szülőt, az 

óvoda, iskola személyes 

beszélgetések, 

tal{lkoz{sok sor{n segíti a 

szülőt gyermeknevelési 

tan{csokkal, 

képességfejlesztő 

foglalkoz{sokat szervez, 

biztosít, a megfelelő 

szolg{ltat{sok, 

ell{t{sokhoz való 

hozz{jut{s 

megismerésében, pénzbeli 

és természetbeni 

juttat{sok form{inak 

megismerésében segít. 

Saj{t hat{skörben a 

gyermek ell{t{sa, 

gondoz{sa, feljegyzés 

készítése, mely a 

problém{t, a kezelés 

módj{t konkrétan és 

körültekintően 

tartalmazza. 

Nem indokolt a 

gyermekjóléti szolg{lat 

bevon{sa a probléma 

megold{s{ba. 

Amennyiben az 

együttműködés 

kölcsönös, pozitív 

ir{nyú v{ltoz{s {llhat 

be, vagy az {llapot 

nem romlik. 

Amennyiben az 

együttműködés nem 

valósul meg, és 

feltételezhető, hogy 

külső segítséggel a 

gyermek helyzete 

pozitív ir{nyba 

befoly{solható, 

jelzéssel kell élni a 

gyermekjóléti 

szolg{lat felé. 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember, a 

jelzőrendszeri tag nem 

észleli a 

veszélyeztetettséget. 

 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember 

személyében történő 

v{ltoz{s (pl. 

helyettesítés, 

munkakör {tad{s) 

sor{n elmarad az eset 

{tad{sa. 
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Észlelt problém{k Teendők 
V{rható 

következmény 
Kock{zati tényezők 

Veszélyeztető 

magatart{s: ha 

gyakoribb, de nem 

veszélyes, közvetlen 

k{rokoz{ssal nem 

fenyegető magatart{s 

(pl.: időnkénti testi 

fenyítés, túlzott 

elv{r{sok a gyermek 

felé, zil{lt csal{di 

körülmények, 

problém{s 

kapcsolattart{s, 

alkoholfogyaszt{s a 

szülők részéről, 

indokolatlan iskolai 

mulaszt{s, óvodai 

hi{nyz{s) {ll fenn.   

Jelzés a gyermekjóléti 

szolg{lat felé, 

kölcsönös 

együttműködés a 

csal{dgondoz{s sor{n, 

a gondoz{si-nevelési 

feladatok tervezésében, 

végrehajt{s{ban. A 

védőnő, gyermekorvos 

saj{t hat{skörében 

fokozottabb 

figyelemmel kíséri a 

csal{dot. Az óvoda, 

iskola t{jékoztatja a 

szülőt az igénybe 

vehető 

csal{dt{mogat{si 

szolg{ltat{sokról, 

egyéb, az intézmény, 

m{s szervezetek {ltal 

nyújtott szolg{ltat{sok 

lehetőségéről, a 

gyermek fejlődését 

fokozottabban 

figyelemmel kísérik. 

Feljegyzés készítése, 

mely a problém{t 

konkrétan és 

körültekintően 

tartalmazza. 

A csal{d gondoz{sba 

vétele sor{n a 

gyermekekkel napi 

kapcsolatban {lló 

személyek a 

gyermekjóléti 

szolg{lattal, szülőkkel 

együttműködve 

dolgoznak a 

veszélyeztetettség 

megszüntetése 

érdekében. 

Esetmegbeszélés sor{n 

a feladatok 

megoszt{sa, 

megtervezése. 

Amennyiben a közösen 

v{llalt feladatok 

hat{s{ra pozitív ir{nyú 

v{ltoz{s {ll be, a 

csal{dgondoz{s 

megszüntetése. 

Amennyiben nem 

orvosolható a 

probléma a szülő 

együttműködésének 

hi{nya miatt, hatós{gi 

intézkedést kell 

kezdeményezni. 

Hosszú t{vú 

csal{dgondoz{st 

igényel. 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember nem érzi 

saj{t felelősségének a 

jelzés megtételét, 

a jelzőrendszeri tag: 

 nem észleli a 

veszélyeztetettséget, 

 az egyes tüneteket 

nem azonosítja be a 

h{ttérben 

meghúzódó 

problém{val, 

 alulértékeli a 

problém{t és nem 

tesz jelzést, 

 félreértelmezett 

tünetek alapj{n 

megtett alaptalan 

jelzés 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember személyében 

történő v{ltoz{s (pl. 

helyettesítés, munkakör 

{tad{s) sor{n elmarad az 

eset {tad{sa. 

A legsúlyosabb 

kock{zat a jelzés 

elmarad{sa! 
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Észlelt problém{k Teendők 
V{rható 

következmény 
Kock{zati tényezők 

Súlyosan veszélyeztető 

magatart{s: ha 

folyamatos, vagy 

gyakori az 

elhanyagol{s, mely az 

egészséget, fejlődést, 

vagy ak{r az életet 

súlyosan veszélyezteti. 

Azonnali jelzés a 

hatós{g (rendőrség, 

gy{mhivatal) felé, 

azonnali intézkedés 

kezdeményezése. 

Szükség esetén orvosi 

ell{t{s 

kezdeményezése. Ezt 

követően ír{sbeli 

t{jékoztat{s a 

gyermekjóléti szolg{lat 

felé. 

 

Hatós{gi intézkedés. A 

probléma jellegétől és 

súly{tól függően 

védelembe vétel, vagy 

ideiglenes hat{lyú 

elhelyezés, nevelésbe 

vétel, illetve 

csal{dbafogad{s. 

A gyermekkel 

foglalkozó szakember 

- nem érzi saj{t 

felelősségének a jelzés 

megtételét,  

- a jelzőrendszeri tag 

nem észleli  a 

veszélyeztetettséget, 

- a tüneteket nem 

azonosítja a h{ttérben 

meghúzódó 

problém{val. 

 

Félreértelmezett 

tünetek alapj{n megtett 

alaptalan jelzés, illetve 

félrevezető 

inform{ciók miatt meg 

nem tett jelzés. 

Késedelmes, lassú 

ügyintézés (ak{r a 

jelzőrendszer, ak{r a 

gyermekjóléti 

szolg{lat, ak{r a 

hatós{g részéről). 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember 

személyében történő 

v{ltoz{s (pl. 

helyettesítés, 

munkakör {tad{s) 

sor{n elmarad az eset 

{tad{sa. 

A legsúlyosabb 

kock{zat a jelzés 

elmarad{sa! 
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Észlelt problém{k Teendők 
V{rható 

következmény 
Kock{zati tényezők 

Életet veszélyeztető 

magatart{s: életet 

veszélyeztető 

helyzetek, beleértve 

amikor az elkövető, 

vagy m{s csal{dtag 

nem kér segítséget a 

sérülések ell{t{s{ra, 

kezelésére, hosszú 

t{vú, vagy súlyos 

lélektani, fizikai 

k{rokoz{s.  

A veszélyeztető, 

b{ntalmazó helyzet 

azonnali 

megszüntetése, a 

gyermek kiemelése a 

csal{dból. Amennyiben 

a gyermekorvos, 

védőnő olyan 

nyilv{nvalóan 

b{ntalmaz{sra utaló 

jeleket, sérülést 

tapasztal, azonnali 

rendőrségi feljelentést 

tesz, egyben jelez a 

gyermekjóléti szolg{lat 

felé, csal{dból való 

kiemelésre tesz 

javaslatot. Amennyiben 

az óvoda, iskola észleli 

a b{ntalmaz{st, jelzést 

küld a gyermekjóléti 

szolg{lat és a 

gy{mhivatal részére, 

rendőrségi intézkedést 

kezdeményez. A 

gyermekjóléti szolg{lat 

a jelzés nyom{n, vagy 

a probléma észlelése 

sor{n azonnali 

intézkedést 

kezdeményez, a 

gyermek elhelyezése 

érdekében intézkedik. 

A rendőrség 

intézkedése sor{n 

értesíti a gy{mhivatalt, 

jelzést küld a 

gyermekjóléti szolg{lat 

felé. 

A gyermek biztons{gos 

környezetben történő 

elhelyezése. A tov{bbi 

együttműködés sor{n a 

gyermekekkel napi 

kapcsolatban {lló 

jelzőrendszeri tagok, a 

gyermekjóléti szolg{lat 

a gyermekek tov{bbi 

sors{nak megtervezése 

érdekében 

esetmegbeszélést 

szervez. 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember nem érzi 

saj{t felelősségének a 

jelzés megtételét,  

a jelzőrendszeri tag 

nem ítéli meg 

megfelelően a 

veszélyeztetettség 

mértékét; 

a jelek nem 

egyértelműek; nincs 

megfelelő 

kommunik{ció; 

nehezen 

beazonosítható a 

b{ntalmaz{s – döntési 

dilemma helyzet. 

A gyermekkel napi 

kapcsolatban lévő 

szakember 

személyében történő 

v{ltoz{s (pl. 

helyettesítés, 

munkakör {tad{s) 

sor{n elmarad az eset 

{tad{sa. 

A legsúlyosabb 

kock{zat a jelzés 

elmarad{sa! 
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7 MELLÉKLET 
 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként a Gyvt. 17. §-ban megjelölt felelősökre 

az al{bbi {ltal{nos jellegű (pl. Alaptörvény, Ptk. stb.) és speci{lis, {gazati jellegű [pl. 

Gyer., az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a tov{bbiakban: Eütv.) stb.] 

jogszab{lyok és rendelkezések vonatkoznak elsősorban, de természetesen nem 

kiz{rólag. Az egyes {gazati jellegű jogszab{lyok utalnak m{s {gazatok 

szab{lyzóira, amelyeket minden gyermekvédelmi szereplőnek aj{nlatos 

megismerni, hiszen r{ nézve is tartalmazhat előír{sokat, kötelezettségeket (pl. Eütv. 

hivatkozik pedagógusokra is). 

 

7.1  A köznevelésre vonatkozó előírások 
 

A gyermekkel napi szintű kapcsolatban {lló, köznevelés területén dolgozó 

személyekre nézve elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a tov{bbiakban: Nkt.) és a nevelési-oktat{si intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhaszn{lat{ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

(a tov{bbiakban: Nkt. Vhr.) tartalmaz előír{sokat. A gyermek nevelésében és 

oktat{s{ban részt vevő pedagógusok szerepe kiemelkedően fontos a gyermek 

védelme szempontj{ból. Az Nkt. 1. § (1) bekezdése szerint, a törvény célja olyan 

köznevelési rendszer megalkot{sa, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok 

harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, 

j{rtass{gaik, érzelmi és akarati tulajdons{gaik, műveltségük életkori 

saj{toss{gaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ez{ltal erkölcsös, ön{lló 

életvitelre és céljaik elérésére, a mag{nérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni 

képes embereket, felelős {llampolg{rokat nevel. A 3. § (1)-(2) bekezdések alapj{n 

főszab{lyként a köznevelés középpontj{ban a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a 

szülő {ll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A köznevelésben a 

nevelés és oktat{s feladat{t a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztj{k a 

köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a 

bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.  

 

Valószínűsíthetően az {ltal{nos szab{lyok előír{sai miatt nem teljesen egyértelmű 

minden szereplő sz{m{ra, hogy a gyermek jogai és érdekei nem minden esetben és 

körülmények között esnek ugyanolyan elbír{l{s al{, mint szülei, törvényes 

képviselői jogai. Ismételten fontos hangsúlyozni, hogy a gyermek elhanyagol{sa, 

veszélyeztetése vagy b{ntalmaz{sa esetén az élethez, emberi méltós{ghoz való 

egyik legfontosabb alapvető joga sérül, az Nkt.-ben is kiemelt és szab{lyozott jogi 

érdek, a gyermek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének lehetősége, érzelmi 

és akarati tulajdons{gainak kibontakoztat{sa akad{lyokba ütközik, enyhébb vagy 

súlyosabb mértékben meghiúsul. Az ilyen típusú b{ntalmazó, súlyosan 

elhanyagoló, vagy m{s veszélyeztető cselekményt megvalósító személyek jogai és 
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érdekei időlegesen vagy tartósan h{ttérbe szoríthatóak a gyermek védelme 

érdekében. Az Nkt. 42. § (1) bekezdés nevesíti, hogy a pedagógust, a nevelő és 

oktató munk{t közvetlenül segítő alkalmazottat, tov{bb{ azt, aki közreműködik a 

gyermek, tanuló felügyeletének az ell{t{s{ban, titoktart{si kötelezettség terheli a 

gyermekkel, a tanulóval és csal{dj{val kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 

inform{ciót illetően, amelyről tudom{st szerzett. (A titoktart{si kötelezettség a 

foglalkoztat{si jogviszony megszűnése ut{n is, hat{ridő nélkül fennmarad.) 

Emellett az Nkt. 42. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy gyermek és a kiskorú tanuló 

szülőjével minden - a gyermekével összefüggő - adat közölhető, de maga a 

jogszab{lyhely is megjelöli kivételként azt az esetet, ha az adat közlése súlyosan 

sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.  

 

Kiemeli az Nkt. a 42. § (3) bekezdésében, hogy a köznevelés szereplői a nevelési-

oktat{si intézmény vezetője útj{n kötelesek az illetékes gyermekjóléti 

szolg{latot haladéktalanul értesíteni, ha megítélésük szerint a gyermek súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került; és azt is tartalmazza a (3) bekezdés, hogy 

az ilyen helyzetben az adattov{bbít{shoz az érintett, vagy a rendelkezésre jogosult 

szülő, törvényes képviselő beleegyezése nem szükséges. Az Nkt. 41. § (7) bekezdés 

d) pontja kifejezetten megengedi, hogy a tanuló neve, születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkod{si helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, 

törvényes képviselője lakóhelye, tartózkod{si helye és telefonsz{ma, a gyermek, 

tanuló mulaszt{s{val kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, 

tanulóra vonatkozó adatok – a veszélyeztetettségének felt{r{sa, megszüntetése 

célj{ból – a csal{dvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjús{gvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek tov{bbíthatóak. 

 

Az Nkt. Vhr. 51. § (4) bekezdése szerint, ha az óvod{s gyermek egy nevelési évben 

igazolatlanul tíz napn{l többet mulaszt, tov{bb{, ha a tanuló igazolatlan mulaszt{sa 

egy tanít{si évben eléri a tíz ór{t, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója  értesíti a 

gyermek, tanuló tényleges tartózkod{si helye szerint illetékes gy{mhatós{got, 

óvod{s gyermek esetén az {ltal{nos szab{lysértési hatós{gként elj{ró j{r{si hivatalt 

a gyermekvédelmi szakell{t{sban nevelkedő tanuló kivételével -, tanköteles tanuló 

esetén a gyermekjóléti szolg{latot is, tov{bb{ gyermekvédelmi szakell{t{sban 

nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolg{latot. Az értesítést 

követően a gyermekjóléti szolg{lat az óvoda, az iskola, a kollégium bevon{s{val 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulaszt{s ok{nak felt{r{s{ra 

figyelemmel meghat{rozza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hi{nyz{st 

kiv{ltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos, tov{bb{ a gyermek, a tanuló érdekeit szolg{ló feladatokat. A 62. § (1) 

bekezdése és a 129. § (2)-(3) bekezdése is lehetővé és kötelezővé teszik egyes 

esetekben a köznevelési intézmény sz{m{ra a gyermekjóléti szolg{latokkal, 
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gyermekvédelmi rendszer szereplőivel való együttműködést, a szakterület 

bevon{s{t. 

A szab{lysértésekről, a szab{lysértési elj{r{sról és a szab{lysértési nyilv{ntart{si 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a tov{bbiakban: Szabs. tv.) 247. § alapj{n, az 

a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gy{ms{ga alatt {lló 

gyermeket kellő időben az óvod{ba, illetve az iskol{ba nem íratja be, aki nem 

biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 

nevelésben, nevelés-oktat{sban vegyen részt, illetve akinek a szülői felügyelete 

vagy gy{ms{ga alatt {lló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai 

életmódra felkészítő foglalkoz{sokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai 

kötelező tanórai foglalkoz{sokról igazolatlanul a jogszab{lyban meghat{rozott 

mértéket vagy ann{l többet mulaszt, szab{lysértést követ el. E szab{lysértésről a 

köznevelés területén tevékenykedő, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok egym{st 

t{jékoztatni kötelesek. 

 

A köznevelés területén dolgozó személyek vonatkoz{s{ban a (későbbiekben 

részletezett) egészségügyi dolgozókra ir{nyadó jogszab{lyok is tartalmaznak 

utal{st. Az Eütv. 42. § (2) bekezdés c) pontja alapj{n az ifjús{g-egészségügyi 

gondoz{sban résztvevő dolgozók alkohol- vagy drogfogyaszt{s észlelése esetén a 

szülőkkel és a pedagógusokkal konzult{lni kötelesek, szükség esetén tan{csad{st 

kell biztosítaniuk vagy egyéb intézkedést kezdeményezhetnek. A 42. § (5) 

bekezdése szerint az egészségügyi szolg{ltatók feladataik ell{t{sa sor{n kiemelt 

figyelmet kell, hogy fordítsanak a gyermekek egészségét veszélyeztető tényezők 

megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére. Ennek érdekében 

együttműködnek a közoktat{si intézményekkel vagy személyekkel, és szükség 

esetén megfelelő *gyermekvédelmi+ intézkedést kezdeményeznek. Ezen 

intézkedések szakszerű fogad{s{ra, a helyzet és a feladatok kezelésére, a gyermek 

érdekében történő szakmai együttműködésre a pedagógusoknak és a köznevelés 

m{s szereplőinek készen kell {llniuk. 

 

7.2 Az egészségügyi területre vonatkozó előírások 
 

Az egészségügyi dolgozók tekintetében az Eütv. 42. § tartalmazza a minden 

embert megillető betegjogi rendelkezéseken túl a gyermekek, az ifjús{g egészségi 

{llapot{val kapcsolatos előír{sokat, különösen az (5) bekezdés, amelynek az 

előzőekben is ismertetett tartalma szerint az egészségügyi alapell{t{s és szakell{t{s 

területén működő egészségügyi szolg{ltatók feladataik ell{t{sa sor{n kiemelt 

figyelmet fordítanak a gyermekek egészségét veszélyeztető tényezők megelőzésére, 

felismerésére és megszüntetésére. Ennek érdekében együttműködnek a közoktat{si, 

a szoci{lis és csal{dsegítő, valamint a gyermekek védelmét ell{tó intézményekkel, 

személyekkel, és szükség esetén megfelelő intézkedést kezdeményeznek. Az Eütv. 
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a megelőzés és a felismerés szerepét hangsúlyozza a gondoskod{s körében, a 79. § 

szerint, a betegséget megelőző ell{t{sok feladatai között szerepel a csal{d- és 

nővédelmi gondoz{s, a gyermek- és ifjús{g-egészségügyi gondoz{s, az egyén élet- 

és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségk{rosod{sok korai felismerése 

*többek között+ a felismert elv{ltoz{sok, kóros eltérések megszüntetése érdekében.  

 

Az Eütv. 86. § (2) bekezdés szerint, a csal{d- és nővédelmi gondoz{s keretében 

végzett terhesgondoz{s sor{n figyelemmel kell kísérni a gyermeket v{ró nő 

egészségi {llapot{t, csal{di, szoci{lis és munkahelyi körülményeit, tov{bb{ el kell 

végezni az anya és a magzat egészségi {llapot{t figyelemmel kísérő külön 

jogszab{lyban meghat{rozott vizsg{latokat. Az Eütv. 42. § (2) bekezdés c) pontja 

alapj{n, az ifjús{g-egészségügyi gondoz{s sor{n biztosítani kell a harmonikus testi 

és lelki fejlődést veszélyeztető körülményeket a gyermek részére, alkohol- vagy 

drogfogyaszt{s észlelése esetén a szülőkkel és a pedagógusokkal történő 

konzult{ció ut{n tan{csad{st kell biztosítani a csal{d részére, szükség esetén egyéb 

intézkedést kezdeményezni (pl. ha a szülőkkel együtt/bíztat{sukra történik a 

devi{ns viselkedés). Ezt nyomatékosítja az Eütv. fentiekben m{r többször idézett 

42. § (5) bekezdése is. 

 

Az egészségügyi és a hozz{juk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a tov{bbiakban: Eüak.) 24. § (3) bekezdése 

alapj{n a kiskorú gyermek első ízben történő egészségügyi ell{t{sakor az ell{t{st 

végző egészségügyi szolg{ltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi 

szolg{ltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolg{latot haladéktalanul 

értesíteni, ha feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége b{ntalmaz{s, 

illetve elhanyagol{s következménye, vagy a gyermek egészségügyi ell{t{sa sor{n 

b{ntalmaz{s{ra, elhanyagol{s{ra utaló körülményekről szerez tudom{st. Egyrészt 

maga az Eüak. is kifejezetten hivatkozik az idev{gó Gyvt. 17. § szerinti 

rendelkezésre, m{srészt a 24. § (4) bekezdés tartalmazza a több jogszab{lyban is 

főszab{lyként-alapelvként megjelenő titoktart{si kötelezettség mellőzését, amely 

szerint az ilyen okból történő adattov{bbít{shoz az érintett gyermek, vagy az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult (szülő, gondviselő stb.) beleegyezése 

nem szükséges.  

 

A területi védőnői ell{t{sról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a 

tov{bbiakban: védőnői rendelet) 6. § (1) bekezdésének rendelkezései is al{t{masztj{k 

a Gyvt. rendelkezését a gyermekvédelmi együttműködés és dokument{l{s körében, 

amely szerint a védőnő a gondoz{si feladatait ön{llóan végzi, ennek sor{n 

kapcsolatot tart és együttműködik a h{ziorvosi ell{t{s, tov{bb{ a szakell{t{s, a 

közoktat{s, valamint a gyermekjóléti, a szoci{lis és csal{dsegítést végző intézmények 

illetékes szakembereivel. A védőnői rendelet 3. § ga) alpontja alapj{n a védőnők 

egyik elsődleges feladata és kötelezettsége – a megelőzés körében – az {ltala 

gondozott csal{dban előforduló egészségi, ment{lis és környezeti veszélyeztetettség 
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megelőzése, segítségnyújt{s a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető csal{di 

környezet kialakít{s{hoz. Ehhez kapcsolódóan a 3. § db), de) és gc) alpontjai 

kifejezetten nevesítik a védőnők vonatkoz{s{ban a gyermeket veszélyeztető 

helyzetek megelőzésére, elh{rít{s{ra ir{nyuló kötelezettségeket, a gyermekjóléti 

szolg{lat bevon{s{t, a szükséges lépések előír{s{t.  

A védőnői rendelet 3. § db) alpontja az egészségi és környezeti ok miatt 

veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott 

figyelemmel kísérését és segítését hangsúlyozza, a de) alpont a gyermek fejlődését 

veszélyeztető tényező észlelésekor a h{ziorvos, illetve a gyermekjóléti szolg{lat 

haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és csal{dj{nak fokozott 

gondoz{sba vételét írja elő. A védőnői rendelet 3. § gc) alpontja a gyermekjóléti 

szolg{lat és a h{ziorvos ír{sos értesítését rendeli el, ha a törvényes képviselő a 

*védőnő {ltali+ csal{dl{togat{st megtagadja, illetve hatós{gi elj{r{s kezdeményezését 

írja elő a védőnők sz{m{ra a gyermek *felismerhető+ b{ntalmaz{sa, súlyos 

elhanyagol{sa, illetve a gyermek önmaga {ltal előidézett súlyos veszélyeztető 

magatart{sa vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fenn{ll{sa esetére. Egyéb 

hozz{j{rul{s megszerzésének vagy titokvédelmi rendelkezés felold{s{nak 

kötelezettségét nem tartalmazza a jogszab{ly.        

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elfogad{s előtt {ll az „Egészségügyi Szakmai 

Ir{nyelv – az egészségügyi ell{tók feladatairól gyermekek b{ntalmaz{s{nak, 

elhanyagol{s{nak gyanúja esetén” (GYEMSZI, EMMI, és Egészségügyi Szakmai 

Kollégium)  

 

7.3  A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatókra vonatkozó előírások 

 

A személyes gondoskod{st nyújtó szolg{ltatók tevékenységét tekintve az Szt. és a 

Gyvt. tartalmazza, valamint a Gyer., a Gy{r. és a miniszteri rendeleti szintű 

végrehajt{si rendeletek. A Gyvt. rendelkezései a 13–-142. §-okban kimerítően 

szab{lyozz{k a személyes adatok körét, azok védelmét, a nyilv{ntart{sra vonatkozó 

szab{lyokat. Az Szt. 18–24. §-ai tartalmazz{k a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó részletszab{lyokat. A jegyző, a j{r{si hivatal, a nyilv{ntart{si szervek, a 

szolg{ltató/intézményvezető és a szoci{lis hatós{g {ltal kezelt adatok körét, 

t{rol{s{t, azok tov{bbíthatós{g{t stb. részletesen tartalmazza az Szt., amit az Szt. 

139. § (1) bekezdés is megerősíti az egyéb adatkezelők vonatkoz{s{ban. Az Szt. 64. 

§-a szab{lyozza a csal{dsegítés körében megtehető és megteendő intézkedéseket, 

amely alapj{n a csal{dban felmerülő szoci{lis vagy ment{lhigiénés problém{k, 

illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulók sz{m{ra az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése a cél, ezt elősegítendő működtetik a jelzőrendszert. Itt 

nevesítve megjelenik a jegyző, a j{r{si hivatal, a szoci{lis, egészségügyi szolg{ltató 
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vagy intézmény, valamint a gyermekjóléti szolg{lat, a p{rtfogói felügyelői és a jogi 

segítségnyújtói szolg{lat, mint a jelzésre kötelezettek elsődleges köre, illetve az 

egyesületek, az alapítv{nyok, a vall{si közösségek és nem utolsósorban a 

mag{nszemélyek, mint akik jelezhetik, ha segítségre szoruló csal{dról, személyről 

szereznek tudom{st.  

 

Az Szt. 64. § (5) bekezdés alapj{n kiskorúra a csal{dsegítés akkor terjedhet ki, ha a 

kiskorú csal{dtagj{nak ell{t{sa a csal{dsegítés keretében indult, és a kiskorú 

érdekei – a gyermekjóléti szolg{ltat{s igénybevétele nélkül – e szolg{ltat{s 

keretében is megfelelően biztosíthatók. Itt jelenik meg a jelzést tevő személy 

szakmai és személyes rutinj{nak, felelősségének kérdése, amennyiben az {ltala 

tapasztaltak alapj{n a csal{dsegítés nem elegendő a veszély elh{rít{s{ra, vagy a 

krízishelyzet egyik forr{sa pont valamilyen a gyermeket veszélyeztető, b{ntalmazó 

magatart{s a szülő, gondviselő részéről.  

 

A Gyvt. 39. § (3) bekezdése alapj{n a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

megszervezése, működtetése, koordin{l{sa a gyermekjóléti szolg{lat feladata. 

Ennek megfelelően figyelemmel kíséri az illetékességi körébe tartozó településen 

élő gyermekek szoci{lis és csal{di helyzetét, szoci{lis ell{t{sok ir{nti esetleges 

igényeit, kiépíti és működteti a jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a gyermekek 

veszélyeztetésének felismerését, a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja 

és a veszélyeztetés gyanúj{nak megalapozotts{ga esetén, a gyermek és a csal{d 

szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz. Az NMr. 14. § (1)-(2) bekezdései a 

Gyvt. rendelkezéseit kiegészítve szab{lyozz{k a települési önkorm{nyzat feladat{t, 

amely szerint a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére 

ir{nyuló tevékenységét a gyermekjóléti szolg{ltat{s útj{n l{tja el. A gyermekjóléti 

szolg{ltat{s olyan észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a 

gyermekeket {ltal{ban veszélyeztető okok felt{r{s{t, valamint az egyes gyermek 

veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A gyermekjóléti szolg{ltató, 

mint az önkorm{nyzati feladat ell{tója figyelemmel kíséri a településen élő 

gyermekek életkörülményeit és szoci{lis helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szoci{lis 

ell{t{sok ir{nti szükségletét, illetve gyermekvédelmi vagy egyéb hatós{gi 

beavatkoz{st igénylő helyzetét. 

Az NMr. 14. §  (3) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolg{lat kezdeményezi, 

szervezi és összehangolja a Gyvt. 17. §-{ban meghat{rozott, valamint m{s érintett 

személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, felhívja a 

jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségük ír{sban – krízishelyzet esetén 

utólagosan – történő teljesítésére, nyilv{ntartja, és felhaszn{lja az {ltala kezelt 

adatokat. 

 

Az NMr. 14. §  (4) bekezdése alapj{n a gyermekjóléti szolg{lat az észlelő- és 

jelzőrendszer részét képező személyek és intézmények b{rmely gyermek 

veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a probléma jellegéhez, a 
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veszélyeztetettség mértékéhez, a csal{d szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a 

veszélyeztetettség kialakul{s{nak megelőzése, illetve a veszélyeztetettség 

megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolg{lat az intézkedéséről t{jékoztatja a 

jelzést tevőt. 

 

Az NMr. 16–18/A. §-ai is tartalmaznak a gyermeket veszélyeztető körülmények 

felismeréséhez és elh{rít{s{hoz t{mpontokat a gyermekjóléti szolg{ltatók részére. 

Az Nmr. 18/A. § (1) bekezdés szerint, a gyermekjóléti szolg{lat főszab{lyként 

ír{sban jelzi a gy{mhivatalnak, ha az {ltala gondozott csal{dban hozz{tartozók 

közötti erőszak veszélyét észleli. A (2) bekezdés alapj{n krízishelyzet esetén 

azonban a gyermekjóléti szolg{lat b{rmilyen módon élhet jelzéssel a gy{mhatós{g 

felé. (A jelzés tényét utólag ír{sba foglalja.) Az NMr. 18/A. § (4) bekezdésének 

megfelelően a gyermekjóléti szolg{lat a gy{mhivatal megkeresésére haladéktalanul 

felkeresi a hozz{tartozók közötti erőszak {ltal érintett csal{dot és – szükség esetén – 

gondozza a csal{dot vagy javaslatot tesz gy{mhatós{gi intézkedés megtételére. Az 

NMr. 18/A. § (5) bekezdés szerint a gyermekjóléti szolg{lat az ideiglenes 

megelőző t{voltart{st elrendelő hat{rozat kézhezvételétől sz{mított 24 ór{n belül 

felkeresi a hozz{tartozók közötti erőszak {ltal érintett csal{dot, és a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

 

7.4  A gyámhatóságokra vonatkozó előírások 

7.4.1 A szociális és gyámhivatalra vonatkozó előírások 

A Gyer. 5/A. § (1) bekezdés e), i), j) és k) pontjaiban tartalmazza a szoci{lis és 

gy{mhivatal bűnelkövetés, illetve bűnismétlés megelőzését célzó feladatai között a 

gyermekvédelmi intézkedések körét, amelyeknek megfelelően együttműködik a 

helyi önkorm{nyzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolg{ltat{st ell{tó személyekkel és intézményekkel, közoktat{si intézményekkel, a 

p{rtfogó felügyelői szolg{lattal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírós{ggal, 

valamint a drogmegelőzést, illetve drog-rehabilit{ciót végző intézményekkel. A 

gy{mhatós{gok ellenőrzése sor{n, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

intézményekben értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a 

gyermeket veszélyeztető körülmények felt{r{s{ra ir{nyuló tevékenységre. A 

gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a 

tudom{st szerző gy{mhivataloknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben 

működő szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez. A büntetőjogi 

felelősségre nem vonható 12, illetve 14 év alatti elkövetők ügyében szakmai 

t{mogat{st nyújt a gy{mhivatalnak és a gyermekjóléti szolg{latnak a kiskorú 

gyermek, illetve a csal{dja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, tov{bb{ 

kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és ezek végrehajt{s{t 

ellenőrzi. Itt jogszab{ly szerint sem merül ki a felelőssége a jelzés megtételében, 
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hanem végigkíséri a folyamatot a gyermekvédelmi intézkedést kiv{ltó ok 

megszüntetéséig, elh{rít{s{ig. 

 

A Gyer. 82–83. §-ai részletesen szab{lyozz{k, a Gyvt.-re visszautalva a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer aktiv{l{s{val kapcsolatos intézkedéseket. A Gyer. 

82. § (1)-(2) bekezdései a Gyvt. 11. § (1) bekezdés szerinti személyekre, azaz minden 

olyan természetes és jogi személyre hivatkoznak, aki/amely a gyermek nevelésével, 

oktat{s{val, ell{t{s{val, törvényes képviseletének biztosít{s{val, ügyeinek 

intézésével foglalkozik; tov{bb{ a Gyvt. 17. § szerinti, jelen összefoglalóban 

részletesen t{rgyalt, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokra hivatkozik, mint 

felelősökre. A Gyvt. 11. § (1) bekezdése szerinti személyek, valamint a 

gyermekjóléti szolg{lat akkor kezdeményezi a gy{mhivatal hat{skörébe tartozó 

gyermekvédelmi intézkedést, ha az alapell{t{s nem vezet eredményre, vagy attól 

eredmény nem v{rható. A Gyvt. 17. § szerinti felelősök pedig kötelesek hatós{gi 

elj{r{st kezdeményezni a gyermek b{ntalmaz{sa, illetve súlyos elhanyagol{sa vagy 

egyéb m{s súlyos veszélyeztető ok fenn{ll{sa esetén. Az elj{r{st akkor is 

kezdeményezni kell, ha a gyermek önmaga {ltal előidézett súlyos veszélyeztető 

magatart{st tanúsít. 

 

7.4.2 A járási gyámhivatalra vonatkozó előírások 

 

A Gyer. 82. § (5) bekezdés szerint a gy{mhivatal – a h{tr{nyos és a halmozottan 

h{tr{nyos helyzet meg{llapít{sa kivételével – a gyermekvédelmi gondoskod{s 

körébe tartozó intézkedést tesz, ha gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 

a szülő együttműködésével nem biztosítható, vagy pl. a gyermek saj{t csal{dj{ban 

történő gondoz{sa, a szülő egészségi {llapota, indokolt t{volléte, vagy m{s csal{di 

ok miatt nem biztosított. A Gyer. 82. § (6) bekezdésének rendelkezései t{mpontot 

nyújtanak azzal, hogy meghat{rozza, hogy mely esetekben nem tekinthető a 

gyermek szülője együttműködőnek: ha megfelelő segítség és figyelmeztetés ellenére 

nem teszi meg a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket, és/vagy nem j{rul 

hozz{, vagy egyébként akad{lyozza a gyermek körülményeinek megfelelő 

gyermekjóléti vagy m{s ell{t{s igénybevételét. A Gyer. 82. § (7) bekezdése 

hangsúlyozza, hogy a gyermekvédelmi gondoskod{s körébe tartozó intézkedések 

kiv{laszt{s{n{l figyelembe kell venni a veszélyeztetettség jellegét, ok{t, mértékét, a 

gyermek személyiségét, a gyermek csal{di körülményeit, az intézkedés v{rható 

hat{sait, a gyermek saj{t csal{di környezetében történő nevelkedéséhez fűződő 

jog{t *és lehetőségét+. Hangsúlyozott e körben a gy{mhivatal felelőssége, 

amennyiben a gyermek csal{di körülményeire, veszélyeztetettségére tekintettel 

súlyos esetben nem avatkozik közbe. A Gyer. 84. §-a alapj{n a gy{mhivatal a Gyvt. 

17. §-{nak (1)-(2) bekezdésében foglalt szervek, személyek jelzése, 

kezdeményezése, javaslata alapj{n köteles a védelembe vétel ir{nti elj{r{st 
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hivatalból lefolytatni. E döntés nem mérlegelés kérdése, a jogszab{ly kötelezi a 

hivatalt az elj{r{sra. 

  

A gy{mhivatal kezdeményezi a szoci{lis gy{mhivataln{l, hogy az a Gy{r. 13. § c) 

pontja alapj{n  a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén tegye 

meg a Gyvt. 17. § (4) és (5) bekezdésében foglalt intézkedéseket. A gyermek 

sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gy{mhivatal büntetőelj{r{st 

kezdeményez.  

 

7.5  A rendvédelmi és igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó előírások 
 

A rendvédelem és igazs{gszolg{ltat{s területén tevékenykedő természetes és jogi 

személyek vonatkoz{s{ban a rendőrség szervezetében dolgozók szerepe a 

legrelev{nsabb. A Gyvt. 2. § (1) bekezdése – a Gyermekjogi Egyezménnyel 

összhangban – a gyermek ügyében elj{ró minden hatós{got, szervezetet és 

személyt a gyermek mindenek felett {lló érdekeit figyelembe vevő, a gyermek 

törvényben elismert jogait biztosító elj{r{sra és döntésre kötelez.  

 

7.5.1 Szabálysértési eljárás 

 

A szab{lysértési elj{r{sban mind a kiskorú tanú, mind a fiatalkorú elj{r{s al{ vont 

személy vonatkoz{s{ban érvényesülnek külön, egyedi rendelkezések. A Szabs. tv. 62. 

§ (4), (5), (6) és (8) bekezdése a kiskorú tanúra, a 134. §-a pedig a fiatalkorú elj{r{s al{ 

vont személyre rögzít külön rendelkezéseket. Utóbbiak között a büntetőelj{r{sról 

szóló törvényben szereplő azon szab{ly is megjelenik, hogy amennyiben 

érdekellentét {ll fenn a fiatalkorú és a törvényes képviselője között, a gy{mhivatal 

eseti gy{mot rendel ki. 

 

7.5.2 Büntetőeljárás 

 

A büntetőelj{r{sról szóló 1998. évi XIX. törvény (a tov{bbiakban: Be.) 86. § (1) 

bekezdése szerint, a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket csak akkor 

lehet tanúként kihallgatni, ha a vallom{s{tól v{rható bizonyíték m{ssal nem 

pótolható. A (2) bekezdés alapj{n, aki szellemi vagy egyéb {llapota miatt 

korl{tozottan képes megítélni a tanúvallom{s megtagad{s{nak jelentőségét, 

tanúként csak akkor hallgatható ki, ha vallom{st kív{n tenni, és a törvényes 

képviselője vagy a tanúként kihallgatandó {ltal megjelölt hozz{tartozó hozz{j{rul. 

A Be. 86. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a tizennyolcadik életévét be nem 

töltött, valamint a (2) bekezdésben meghat{rozott tanú kihallgat{s{n{l a tanú 

törvényes képviselője és gondozója jelen lehet. A (4) bekezdés szerint azonban, ha a 

tanú és a törvényes képviselő/gondozó/megjelölt hozz{tartozó között érdekellentét 
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van, a törvényes képviselő jogait a gy{mhatós{g gyakorolja. A Gyer. 10. § (5) 

bekezdése szerint, ha a gyermek és törvényes képviselője között érdekellentét {ll 

fenn, a gy{mhivatal gondoskodik képviseletéről. 

 

7.5.3 A rendőrség intézkedései 

 

A Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapj{n, ha a gyermek pl. a szülővel szemben 

alkalmazott rendőri intézkedés következtében felügyelet nélkül marad, vagy testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését csal{di környezete vagy önmaga súlyosan 

veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gy{mhivatal, valamint a 

rendőrség, mint beutaló szervek a gyermeket azonnali végrehajtható hat{rozat{val 

- ideiglenesen - a nevelésére alkalmas, azt v{llaló különélő szülőnél, 

hozz{tartozón{l, illetve m{s személynél helyezi el; vagy ha erre nincs lehetőség, 

tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben, a legközelebbi 

ideiglenes hat{llyal elhelyezett gyermekek ell{t{s{t is biztosító nevelőszülőnél 

helyezi el. Fentiek alól kivétel, ha a gyermek egészségi vagy személyiség{llapota, 

ön- és közveszélyes magatart{sa ezt nem teszi lehetővé vagy m{s okból szükséges 

az intézményes elhelyezés biztosít{sa. Tizenkettedik életévét betöltött gyermek 

esetén, vagy ha azt a gyermek egészségi vagy személyiség{llapota, ön- és 

közveszélyes magatart{sa indokolja, vagy ha m{s okból szükséges az intézményes 

elhelyezés biztosít{sa, akkor a gyermeket gyermekotthonban, gyermekotthon 

speci{lis csoportj{ban, speci{lis lak{sotthonban, fogyatékosok vagy pszichi{triai 

betegek otthon{ban helyezik el. 

 

A rendőrség szolg{lati szab{lyzat{ról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 15. § (1)-

(2) bekezdése is hangsúlyozza, hogy amennyiben a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 33–34. §-a, vagy 37. § b)-c) pontja alapj{n a *gyanúsított+ személyt a 

lak{s{ból elsz{llítj{k, szükség esetén a lak{sban maradó vagyont{rgyait a rendőr 

biztons{gba helyezi, az üresen maradó lak{st tanúk jelenlétében lepecsételi; az 

intézkedés következtében mag{ra maradt betegről, magatehetetlen személyről, 

gyermekről történő gondoskod{s érdekében a rendőr ugyanígy intézkedni köteles. 

Ha a gyermek helyszíni ell{t{sa nem oldható meg, kórh{zba, intézetbe utal{s{ról a 

Rendőrségnek kell gondoskodni, vagy illetékes karitatív szervezetet is fel lehet 

kérni ell{t{sukra.  

 

Ha a Rendőrségnek intézkedése sor{n, csal{don belüli erőszakkal veszélyeztetett 

vagy b{ntalmazott gyermek kerül a l{tókörébe, a Rendőrség a Tvtv. 2. § (1) 

bekezdés e) pontja alapj{n is intézkedni köteles, a (2) bekezdésre tekintettel jeleznie 

kell a csal{dvédelmi koordin{cióért felelős szervnek, ha hozz{tartozók közötti 

erőszak veszélyét észleli. A Tvtv. 1. § (1) bekezdés alapj{n hozz{tartozók közötti 

erőszaknak minősül a b{ntalmazó {ltal a b{ntalmazott sérelmére megvalósított, a 

méltós{got, az életet, a szexu{lis önrendelkezéshez való jogot, tov{bb{ a testi és 
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lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, illetve a 

b{ntalmazó {ltal a b{ntalmazott sérelmére megvalósított, a méltós{got, az életet, 

tov{bb{ a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulaszt{s. 

A 6. § (2) bekezdés alapj{n a rendőrség ideiglenes megelőző t{voltart{st rendelhet 

el – helyszíni intézkedése sor{n észlelt – hozz{tartozók közötti erőszakra vonatkozó 

tények alapj{n egyrészt hivatalból, m{srészt bejelentés alapj{n. A bejelentés 

történhet a b{ntalmazott {ltal személyesen, illetve a b{ntalmazott (közeli) 

hozz{tartozója {ltal, valamint a Gyvt.-ben vagy Szt.-ben szab{lyozott körben 

feladatot ell{tó (gyermekvédelmi és szoci{lis területen tevékenykedő) szakemberek 

{ltal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ell{tó 

egészségügyi szolg{ltató, személyes gondoskod{st nyújtó szolg{ltató, közoktat{si 

intézmény {ltal. A Tvtv. 6. § (3) bekezdése alapj{n, a rendőrség a 72 ór{s, ideiglenes 

megelőző t{voltart{st akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így 

különösen a b{ntalmazó és a b{ntalmazott {ltal előadott tényekből, a hozz{tartozók 

közötti erőszak helyszínéből, a hozz{tartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a 

b{ntalmazó és a b{ntalmazott magatart{s{ból és egym{shoz való viszony{ból a 

hozz{tartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. 

 

A csal{don belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri 

feladatok végrehajt{s{ról szóló 32/2007. (OT 26.) ORFK utasít{s (a tov{bbiakban: 

ORFK ut.) bevezető részében is deklar{lja, hogy az elmúlt években a t{rsadalmi 

érdeklődés középpontj{ba kerültek azok a személy elleni bűncselekmények, amelyek 

az egym{ssal szoros fizikai, érzelmi, anyagi, jogi kapcsolatban élő személyek között, 

összefoglalóan a mag{nszféra körében valósulnak meg.  Az intézményes 

beavatkoz{s lehetőségei korl{tozottak lehetnek, míg a b{ntalmaz{st elszenvedő, 

kiszolg{ltatott helyzetű csal{dtagok, rokonok csal{di kötődése és érdekei 

megnehezítik a Rendőrség ilyen cselekményekkel szembeni hatékony fellépését. A 

csal{don belüli erőszak megelőzése, a gyermekek védelme és a Gyvt.-ben 

kimondottan meghat{rozott feladatok ell{t{s{nak hatékony megvalósít{s{ra került 

elfogad{sra az ORFK ut. Az ORFK ut. I. 2. a) pontja alapj{n, csal{don belüli 

erőszaknak minősülnek az egy h{ztart{sban vagy intézményi keretek között 

életvitelszerűen együtt élő személyek között megvalósuló, vagy őket, a felsorolt 

személyek cselekménye vagy mulaszt{sa {ltal érintő, utasít{sban nevesített 

bűncselekmények. Az I.2.c)-e) pontokban meghat{roz{sra került a kiskorú 

veszélyeztetettségének fogalma a Gyvt. 5. § n) pontj{ra hivatkoz{ssal, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer és az annak keretén belül megvalósítandó 

együttműködési kötelezettség, a Gyvt. 17. §-ra visszautalva. A II.12. pont alapj{n, ha 

a csal{don belüli erőszaknak kiskorú sértettje vagy tanúja volt, minden esetben 

megvalósul a kiskorú veszélyeztetése,  ezért hivatalból elj{r{st kell indítani. E 

pont utal tov{bb{ az ORFK ut. VI. fejezetének Gyvt.-ből eredeztethető 

rendelkezéseire is. Amennyiben a b{ntalmazót elő{llítja a Rendőrség, vagy őrizetbe 

vételét, előzetes letartóztat{s{t, t{voltart{s{t rendelték el, lehetőleg a gyermekjóléti 
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szolg{latot még a kényszerintézkedés tartama alatt, rövid úton értesíteni kell. Ha 

szükséges, intézkedni kell a kiskorú ideiglenes hat{lyú elhelyezéséről is. 

 

A II.13. pont alapj{n a körzeti megbízotti {llom{nyt a helyi gyermekjóléti és 

csal{dsegítő szolg{lat munkat{rsaival és – szükség esetén – mindazon 

intézményekkel, amelyek a csal{d védelmére hívatottak, folyamatos t{jékoztat{sra és 

együttműködésre kötelezi. A III. fejezet részletezi, hogy a nyomoz{si cselekmények 

sor{n a sértettek kíméletével, jogainak, érdekeinek messzemenő figyelembevételével 

kell elj{rni. Az elj{r{st lehetőleg ilyen ügyekben elméleti és gyakorlati ismeretekkel, 

tapasztalattal, tov{bb{ kellő emp{ti{val rendelkező rendőrnek kell lefolytatnia. Ha 

indokolt, az elj{r{sba szaktan{csadóként, illetve szakértőként pszichológust vagy a 

csal{don belüli erőszak tém{j{ban j{rtas m{s szakembert kell bevonni. Ha feltételei 

biztosítottak, a gyermekek vallom{s{t pszichológus bevon{s{val, vagy speci{lis 

gyermek-kihallgató szob{ban kell felvenni. 

 

Az ORFK ut. VI. fejezete kimondottan a Gyvt.-ből eredő rendőri feladatok körét 

szab{lyozza. A 39-44. pontok szab{lyozz{k, hogy ha a rendőri intézkedés sor{n 

kiskorú veszélyeztetettsége {llapítható meg, az e célra rendszeresített adatlap 

megküldésével haladéktalanul jelzést kell adni a gyermekjóléti szolg{latnak. A 

kiskorút súlyosan veszélyeztető ok miatt, tov{bb{ a kiskorú önmaga {ltal előidézett 

súlyos veszélyeztető magatart{sa esetén haladéktalanul hatós{gi elj{r{st kell 

kezdeményeznie a gy{mhivatalnak, ha a jelzett körülmények miatti elj{r{s nem a 

Rendőrség hat{skörébe tartozik. Haladéktalanul büntető- vagy szab{lysértési elj{r{st 

kell indítani a kiskorú b{ntalmaz{sa, súlyos elhanyagol{sa, illetve egyéb m{s, a 

kiskorút súlyosan veszélyeztető ok esetén, ha annak kezelése a Rendőrség 

hat{skörébe tartozik. Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését csal{di környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, 

és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a Rendőrség a kiskorú ideiglenes hat{lyú 

elhelyezéséről hat{rozhat. A Rendőrség a kiskorú védelembe vétele érdekében 

értesíti a települési önkorm{nyzat jegyzőjét, ha a fiatalkorú szab{lysértést követett el, 

és a szab{lysértési hatós{g indokoltnak tartja, vagy az elkövető a Büntető 

Törvénykönyvben foglalt büntethetőséget kiz{ró ok miatt nem büntethető, illetve a 

fiatalkorút bűncselekmény elkövetésével gyanúsítj{k. Az Rendőrség {ltal kezelt 

adatokat az elj{ró rendőr a gyermekvédelmi jelzés, illetve együttműködés keretében 

a Gyvt. 135. §-{nak (4) bekezdésére tekintettel a gyermekjóléti szolg{lat, a 

gy{mhivatal részére {tadhatja. Az adatok {tad{sa csak konkrét ügyben, a 

gyermekvédelmi intézkedések foganatosít{s{hoz szükséges mértékben történhet, és 

nem veszélyeztetheti az érintett {ldozatok biztons{g{t. Az ORFK ut. is kimondottan 

feljogosítja az adattov{bbít{sra a Rendőrséget és az elj{ró, intézkedő rendőrt, minden 

tov{bbi titokvédelmi feloldó nyilatkozat, hozz{j{rul{s nélkül. 
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(Gyvt.)  

5. 2013. évi V. törvény a Polg{ri Törvénykönyvről (Ptk.) 
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{llami k{renyhítésről 

21.  1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről  
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gyermekjóléti és a gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
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36.  ENSZ Gyermekjogi Bizotts{g{nak komment{rjai 

 

Az egészségügyi szolg{ltat{st nyújtókra – védőnő, h{ziorvos, gyermekorvos, {poló, 

pszichológus stb. – különösen ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 
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rendelet)             
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A személyes gondoskod{st nyújtó szolg{ltatókra (pl. csal{dsegítő szolg{lat) és a 

gy{mhatós{gra, valamint a gyermekvédelmi rendszer egyéb szereplőire különösen 

ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

(Gyvt.)  

3. 1993. évi III. törvény a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról (Szt.) 

4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgat{si hatós{gi elj{r{s és szolg{ltat{s 

{ltal{nos szab{lyairól (Ket.) 

5. 2011. évi CXII. törvény az inform{ciós önrendelkezési jogról és az 

inform{ciószabads{gról (Infotv.) 

6. 2009. évi LXXII. törvény a hozz{tartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

t{voltart{sról (Tvtv.) 

7. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozz{juk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről (Eüak.) 

8. 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről  

9. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gy{mhatós{gokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gy{mügyi elj{r{sról (Gyer.)  

10. 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gy{mhatós{gok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolg{latok, a gyermekjóléti szolg{latok és a személyes 

gondoskod{st nyújtó szervek és személyek {ltal kezelt személyes adatokról 

(Ar.) 

11. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gy{mügyi feladat- és 

hat{skörök ell{t{s{ról, valamint a gy{mhatós{g szervezetéről és 

illetékességéről (Gy{r.) 

12. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskod{st nyújtó 

gyermekjóléti és a gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (NMr.)  

13. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (SzCsMr.)             

 

 

A köznevelési intézmények részéről közreműködőkre – pedagógus, nevelő, 

iskolapszichológus, nevelési tan{csadó stb. – különösen ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

(Gyvt.)  

3. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

4. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) 
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5. 2009. évi LXXII. törvény a hozz{tartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

t{voltart{sról (Tvtv.) 
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adatok kezeléséről és védelméről (Eüak.) 

8. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktat{si intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhaszn{lat{ról (Nkt. Vhr.) 

 

 

Igazs{gszolg{ltat{s szereplőire és kapcsolódó személyekre – rendőrség, ügyészség, 

bírós{g, p{rtfogó felügyelői szolg{lat stb. – különösen ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

(Gyvt.)  
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4.  1952. évi III. törvény  a polg{ri perrendtart{sról (Pp.)  

5. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 

6. 1998. évi XIX. törvény a büntetőelj{r{sról (Be.) 

7. 2012. évi II. törvény a szab{lysértésekről, a szab{lysértési elj{r{sról és a 

szab{lysértési nyilv{ntart{si rendszerről (Szabs. tv.) 
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9. 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről 

10. 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről (Rtv.) 

11. 2009. évi LXXII. törvény a hozz{tartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

t{voltart{sról (Tvtv.) 

12. 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények {ldozatainak segítéséről és az 

{llami k{renyhítésről 

13. 2011. évi CXII. törvény az inform{ciós önrendelkezési jogról és az 

inform{ciószabads{gról (Infotv.) 

14. 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a P{rtfogó Felügyelői Szolg{lat tevékenységéről 

15. 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolg{lati szab{lyzat{ról 

16. 32/2007. (OT 26.) ORFK utasít{s a csal{don belüli erőszak kezelésével és a 

kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajt{s{ra (ORFK 

ut.) 
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Az {ldozatsegítés, a k{renyhítés és a menekültügy területén dolgozókra – BÁH, 

Korm{nyhivatal Igazs{gügyi Szolg{lata, KIH stb. munkat{rsaira – különösen 

ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

(Gyvt.)  

3. 2009. évi LXXII. törvény a hozz{tartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

t{voltart{sról (Tvtv.) 

4. 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények {ldozatainak segítéséről és az 

{llami k{renyhítésről 

5. 2011. évi CXII. törvény az inform{ciós önrendelkezési jogról és az 

inform{ciószabads{gról (Infotv.) 

 

 

Egyesületekre, alapítv{nyokra és az egyh{zi jogi személyekre stb. különösen 

ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

(Gyvt.)  

3. 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények {ldozatainak segítéséről és az 

{llami k{renyhítésről 

4. 2011. évi CXII. törvény az inform{ciós önrendelkezési jogról és az 

inform{ciószabads{gról (Infotv.) 

 

A munkaügyi hatós{gra különösen ir{nyadó jogszab{lyok: 

 

1. Magyarorsz{g Alaptörvénye (Alaptörvény) 

2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról 

(Gyvt.)  

3. 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények {ldozatainak segítéséről és az 

{llami k{renyhítésről 

4. 2011. évi CXII. törvény az inform{ciós önrendelkezési jogról és az 

inform{ciószabads{gról (Infotv.) 
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9 A módszertani útmutató készítése során felhasznált irodalom 
 

 

Gyermekb{ntalmaz{s és elhanyagol{s 

Módszertani aj{nl{s tervezet az Orsz{gos Gyermekegészségügyi Intézet 

gondoz{s{ban, 2010. 

 

Módszertani segédlet – Gyermek- és ifjús{gvédelem a nevelési-oktat{si 

intézményekben, 2007. (Szoci{lpolitikai és Munkaügyi Intézet) 

 

Kézikönyv a gyermekjóléti szolg{ltat{st nyújtók sz{m{ra a gyermekekkel szembeni 

rossz b{n{smóddal kapcsolatos esetek ell{t{s{hoz és kezeléséhez, 2005. (MOGYESZ 

kiadv{nya) 

  
Módszertani füzet  

A gyermekvédelmi feladatot ell{tó szervek szerepe és felelőssége a 

gyermekb{ntalmaz{s és elhanyagol{s megelőzésére és kezelésére, 2004. 

(Egészségügyi, szoci{lis és Csal{dügyi Minisztérium) 

 

A gyermekvédelmi és a jelzőrendszer tagjaiként dolgozó szakemberek 

kompetenci{inak szektor-és {gazatközi együttműködését elősegítő képzési 

kézikönyv T[MOP 5.2.1.-07/1-2008-0001 „A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működésének elvi és gyakorlati kérdései” 

 

Védőnői Szakfelügyeleti Ir{nymutat{s a v{randós any{k és a gyermekek 

védelemével kapcsolatos területi védőnői feladatok helyi elj{r{srendjének 

kialakít{s{hoz, 2009 
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10 A témához ajánlott irodalom 
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