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II. A szakszolgáltatásokat nyújtó intézmény küldetése 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások missziója a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében a 

védelem biztosítása a gyermekek számára, a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. 

Az intézmény a szakszolgáltatásokkal családot helyettesítő ellátás biztosítását szervezi, továbbá a 

családi kapcsolatok támogatásával és megerősítésével elősegíti, hogy a gyermekek csak annyi időt 

töltsenek a szakellátásban, amennyi érdekükben áll és feltétlenül szükséges.  A szakszolgáltatások 

elsősorban a gyermekek mielőbbi hazakerülését szolgálják, másodsorban a gyermek érdekében álló 

örökbefogadással új család és új családi jogállás biztosítását kell elérni, s ha az előbbiek nem 

lehetségesek, akkor biztonságos és tartós kapcsolatokkal és gondozással az önálló életre való 

felkészítést kell támogatni. 

A szakszolgáltatásokat nyújtók a gyermeki jogok érvényesítését döntően a szociális munka alapelvei 

szerint, a szociális munka eszköztárának használatával érik el. Az intézmény munkatársai elfogadják a 

Szociális Munka 2014. évben elfogadott meghatározását és gyermekvédelmi munkájukat ennek 

szellemében végzik. 

„A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi 

változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását 

és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a 

különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és 

társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka 

embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet.” 

(Melbourne 2014. IASSW- Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) 

A szakszolgáltatási tevékenységekkel a mindenkor érvényes jogszabályok betartásával törekszünk a 

gyermekek és családjaik jóllétének előmozdítására. 

Munkánk során együttműködünk minden, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen 

működő önkormányzattal, hatósággal, egyházi és alapítványi szolgáltatóval, civil kezdeményezéssel. 

Célunk támogatni azokat, akik örökbefogadóként, nevelőszülőként vagy önkéntes tevékenységgel 

kívánnak közreműködni abban, hogy a szakellátott gyermekek élete biztonságos, örömteli legyen. 

Törekszünk a gyermekeket érő veszélyek elhárítására, szükség esetén a károk és fájdalmak enyhítését 

végezzük. Munkatársaink elhivatott és empatikus hozzáállással biztosítják, hogy a gyermekek, fiatal 

felnőttek és családjaik a szakszolgáltatások igénybevételekor minden körülmények között 

megőrizhessék személyiségük autonómiáját és emberi méltóságukat. 
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III. A szakszolgáltatások igénybevevőinek jellemzői 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások egyértelműen családok és gyermekeik részére nyújtott 

szolgáltatások, az igénybevevőink tehát egyszerre a gyermek és a családja. Az adott gyermek akkor 

válik a szakszolgáltatás egyedüli igénybevevőjének, amikor erre védelme érdekében (az ő legjobb 

érdekében, akár szülei ellenében is) hatósági döntés szerint vérszerinti családjába hazagondozása nem 

történhet meg (pl. örökbeadhatóvá válik). Meggyőződésünk szerint mindaddig, míg jogerős határozat 

ki nem mondja a gyermek és szülei sorsának jogi „elválását”, a szolgáltatás igénybevevője a gyermek 

és családja, a gyermekvédelem sajátos értéktételezése szerinti (vagyis mindenkor az adott gyermek 

érdeke szempontjából értelmezett és nyújtott szolgáltatás) prioritást fenntartva. 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatásaink között ugyanakkor vannak olyan szolgáltatások, amelyek olyan 

személyek, családok számára nyújtanak szolgáltatást, akik a gyermekek otthont nyújtó ellátását 

(befogadó szülők, nevelőszülők) végzik vagy örökbefogadásukra (örökbefogadó szülők) jelentkeznek, 

illetve számukra a gyámhivatal támogatott közvetítői eljárást rendel el. Itt szintén a gyermekek érdeke 

és szükséglete felől közelítve nyújt intézményünk szolgáltatást, de az igénybevevő nem közvetlenül a 

gyermek (pl. örökbefogadók alkalmasságának megállapítása, családgondozása, közvetítői eljárás). Az 

előbbiekből következik, hogy a szakszolgáltatásokat igénybevevő kör rendkívül heterogén, s a 

szakszolgáltatást nyújtóknak felkészültnek kell lenniük mind a gyermek, mind a felnőtt igénybevevők 

egymástól gyakran nagyon eltérő igényeire és motiváltságára. 

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások igénybevevői túlnyomó többségükben egy hatósági 

alapú szolgáltatás igénybevételére „kényszerülnek”. Ennek megfelelően motivációjuk, viszonyulásuk a 

szolgáltatáshoz, az intézményhez és munkatársainkhoz a szolgáltatást meghatározó jelentőséggel bír. 

A legnagyobb kihívást jelenti az önkéntes alapon történő segítő-szolgáltató kapcsolatban jelenlévő 

erősségeket egy kötelező szolgáltatás igénybevételekor modellezni. Munkatársaink értve és elfogadva 

a gyermekek és családjaik kényszer szülte viszonyulását, törekednek arra, hogy a szakszolgáltatások 

igénybevételekor a gyermek és családja erőforrásait a lehető legjobban mozgósítsák, motivációjukat és 

kommunikációjukat az együttes problémamegoldás és problémakezelés érdekébe állítsák. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat illetékességi körébe 

mintegy 2800 gyermek és fiatal felnőtt tartozik. 

A nyilvántartási szakszolgáltatási tevékenységet valamennyiük számára biztosítjuk. Gyermekvédelmi 

gyámság alatt 2100 gyermek él. Ideiglenes hatállyal évente 6-700 gyermeket helyeznek el a beutaló 

szervek a fővárosi szakellátásban, az ő vizsgálatukról gondoskodnunk kell és gondozási helyükre 

javaslatot kell tennünk.  
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Évente 150-180 örökbefogadható gyermek számára szükséges örökbefogadó családot keresni. 

Mintegy 350 személy fordul évente újonnan az intézményhez örökbefogadási szándékkal és 500 feletti 

azok létszáma, akiknek érvényes alkalmassági határozat birtokában tanácsadást, családgondozást 

nyújtunk. Közvetítői eljárást évente közel 100 esetben rendelnek el a gyámhivatalok, döntően a 

szülőket kötelezve részvételre. 

A szakszolgáltatások jellegéből adódik, hogy igen gyakran – évente csaknem ezer alkalommal - kerül 

sor tanácskozásokra, tervezési megbeszélésekre, team ülésekre az intézményben. Az ehhez 

kapcsolódó ügyfélforgalom eléri a tízezres létszámot. Mindez azt jelenti, hogy az intézmény 

szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása és fogadása kiemelt jelentőséggel bír, ami esetenként 

meghatározza az igénybevevő és a szolgáltatásnyújtó kapcsolatát, a szolgáltatás minőségét.  

IV. A szakszolgáltatások célja, feladatai 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások célja egyszerre gondoskodás, védelem és kötelezettség nyújtása 

a gyermek és családja számára. E háromféle cél minden szakszolgáltatási tevékenységünkben 

megjelenik, jóllehet különböző arányban. A szakszolgáltatások egyfajta szolgáltatásszervezést is 

jelentenek az igénybevevők részére. Ezalatt azt értjük, hogy a szakszolgáltatás összességében olyan 

szolgáltatási, szervezési, koordinációs tevékenységek összességeként is leírható, amely az 

igénybevevők szükségleteinek hatékony és komplex kielégítését célozza, több szakszolgáltató, több 

szakma képviselőjének együttműködése és együttműködési kötelezettsége keretében. A szakellátásba 

került gyermek gondoskodás-védelem iránti szükségletére a szakszolgáltatók együttesen, szoros 

együttműködésben szervezik meg szakszolgáltatásaikat s juttatják a gyermeket szükségletének 

megfelelő ellátáshoz. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat számára a 

gyermekvédelmi szakszolgáltatás körében kötelezően ellátandó feladatokat a 1997. évi XXXI. számú a 

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (továbbiakban Gyvt.) valamint a 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza. 

Jelen Szakmai Programban a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatokat a következők 

szerint csoportosítottuk: 

1. a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos feladatok 

2. a gyermekek gyámságával kapcsolatos feladatok 

3. az örökbefogadás előkészítésével, a gyermekek örökbefogadásával és az 

örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatok 

4. közvetítői eljárásokkal kapcsolatos feladatok 

5. nyilvántartással kapcsolatos feladatok 

6. szaktanácsadással kapcsolatos feladatok 
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A fenti feladatok ellátása jelenti a szakszolgáltatási tevékenységeket, amelyek összehangolása vezetői 

feladat, adott gyermek ügyében a szakszolgáltatásért felelős vezető kompetenciája, figyelembe véve 

az esetfelelősök javaslatait. 

A szakszolgáltatási feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezeti keretei között Szolgálatok és Gyermekvédelmi Szakértői 

Bizottság működnek. Az egyes szolgálatok és a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság egységes 

gyermekvédelmi szemlélettel dolgozik, jelen Szakmai Program célkitűzései, alapelvei alapján, az adott 

szakszolgáltatási feladat és tevékenység szolgáltatástartalmának megfelelő módszerek és eljárásrend 

szerint. 

V. A szakszolgáltatások alapelvei 

A gyermeki jogok védelme 

Az intézmény szakszolgáltatásainak, mint a gyermeki jogok és érdekek képviseletére állami 

felhatalmazással létrejött intézmény szolgáltatásainak alapelve a gyermeki jogok védelme általában és 

az adott gyermek esetében. 

A szakszolgáltatást nyújtók a gyermekek legjobb érdeke szerint, a törvényben rögzített jogokat 

biztosítva járnak el. A gyermeki jogok védelmét minden szolgáltatásukban és eljárásukban 

maradéktalanul érvényesítik. 

A gyermeki jogok védelme a szakszolgáltatás eljárásaiban azt is jelenti, hogy a gyermeki jogok 

figyelembe vétele és tiszteletben tartása történik a folyamatban, a történések elemzése, értékelése 

mindenkor gyermeki jog szempontú és egyben az eljárásban érintett gyermek legjobb érdekének 

megfelelő. 

A gyermek joga és a gyermeki jog összefüggését kell fókuszban tartani, s azt, hogy a jog eszközt jelent 

a gyermek érdekeinek védelmében. A gyermeki jogok védelme a gyermek legjobb érdekének 

szolgálatába kell álljon, versengő jogok esetében például a gyermeki jog nem előzheti meg a gyermek 

érdekét. 

A gyermek védelme minden, a fejlődési lehetőségeinek kibontakozását veszélyeztető helyzettel, 

eljárással, tevékenységgel szemben 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások – a gyermekvédelem más szolgáltatásaival együtt - a 

gyermekekért viselt megkülönböztetett állami felelősség gyakorlásának intézményesült szolgáltatásai. 

Alapelv a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése, s védelme minden olyan helyzet, eljárás, 

tevékenység ellen, amely veszélyezteti fejlődési lehetőségeinek kibontakozását, legyen szó akár a 

családjában, a szakellátás gondozási helyein, a nevelési, oktatási vagy más intézményben, vagy a 

tágabb környezetben kialakuló veszélyhelyzetről. Fejlődési lehetőségeik kibontakoztatása a családtól 
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átvállalt és átvett feladatok teljesítésével történik, alapvetően helyettesítő gondoskodásként, és 

szükségszerűen a védelem hangsúlyozásával.  

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások alapelveként minden eljárásban fokozottan megjelenik ez az 

alapelv, amikor a gyermekek kiszolgáltatottsága jogfosztottságot jelenthet, vagy amikor velük 

kapcsolatosan rossz bánásmód, bántalmazás lehetősége merül fel. 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma a szolgáltatás nyújtása során 

A megkülönböztetésektől mentes gyakorlat kötelezettsége minden szakszolgáltatást nyújtóra érvényes 

előírás. A szakszolgáltatást nyújtó tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait 

és szándékait, és munkáját a gyermekek és családjaik hátrányos megkülönböztetése nélkül végzi. 

Tiszteletben kell tartania az igénybevevők közösségi beágyazottságból fakadó kulturális sajátosságait, 

életmódját, gyermeknevelési szokásait. Ez értékdilemmákat okozhat a mindennapi munka során, 

hiszen például a gyermekek munkavégzésére vagy fegyelmezésére vonatkozó elvek nagymértékben 

különbözhetnek a társadalom egyes alcsoportjainak esetében, és ami az egyik csoportnál 

elfogadhatatlan, a másiknál adekvát nevelési módszernek tekintődik. Az ilyen értékdilemmák avatott 

kezelése a gyermekekkel és családjaikkal végzett munka sajátossága. Idetartozó alapelv az is, hogy a 

gyermekvédelmi szakember nem tekintheti saját értékrendjét mérvadónak, miközben természetesen a 

gyermeket meg kell védenie a veszélyeztetettség minden formájától, a gyermekek súlyos károsodása 

nem menthető kulturális sajátosságokra hivatkozva. 

A gyermek és családja önrendelkezésének lehető legszélesebb körű meghagyása, a részvétel és 

véleménynyilvánítás támogatása 

A szakszolgáltatást nyújtónak elő kell segítenie, hogy a szolgáltatás folyamatában a gyerek és családja 

saját érdekeit érvényesíthesse, véleményük, javaslataik folyamatosan megjelenítődjenek. 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások nyújtása során a szociális munka etikai kódexének előírásai 

nyújtanak támpontokat az önrendelkezést támogató segítő kapcsolat kialakításában. A 

gyermekvédelmi szakember egyenlő félként tárgyal a gyermek fejlődési szükségleteiről, és azok 

biztosításának feltételeiről a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek családjaival, és életkorukhoz 

mérten a gyermekek által kifejtett álláspontokat figyelembe veszi. Az önrendelkezés támogatásának 

elve összefügg a legkisebb beavatkozás elvével, mely szerint a gyermekvédelemben (a gyermek 

legjobb érdekének való megfelelőség mellett) mindenkor úgy kell konzultálni, segítséget nyújtani, 

ellátást biztosítani, hogy az csak a lehető legkisebb mértékben tegyen bármit a felhasználók helyett. A 

szülők ellenében a szakemberek csak akkor tehetnek bármit is, ha erre a gyermek védelme érdekében 

okvetlenül szükség van, illetve erre hatósági felhatalmazásuk megtörtént, ezekben az esetekben 

azonban ez kötelességük. De nagyon fontos, hogy még ilyenkor is, mind a gyermek, mind szülei 

számára a maximális véleményalkotási, döntési lehetőséget biztosítani kell. 
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Az önrendelkezés jogának figyelembevétele tehát szorosan összefügg a részvétellel. A szakszolgáltatást 

nyújtó akkor dolgozik megfelelően, ha a lehető legnagyobb mértékben bevonja a szolgáltatást igénybe 

vevő családot és gyermeket a szolgáltatással kapcsolatos döntésekbe, valamint a szolgáltatások 

javítását célzó értékelésbe. A szakszolgáltatás az igénybevevő szükségleteire, igényeire válaszoló 

tevékenység, így nyilvánvalóan el kell ismerni az igénybevevő tudását, véleményét arról, hogy mire is 

lenne szüksége jobb léte érdekében. 

A legkisebb beavatkozás elve 

Mint a gyermekvédelmi beavatkozásoknál általában, a gyermekvédelmi szakszolgáltatások esetén is a 

gyermek legjobb érdekének való megfelelőség mellett, mindenkor úgy kell szolgáltatást nyújtani, 

tanácsot, támogatást adni, ellátást biztosítani, hogy az csak a lehető legkisebb mértékben tegyen 

bármit az igénybevevő helyett, illetve ellenében. A hatósági alapú szolgáltatásnyújtáskor ez azt is 

jelenti, hogy a gyermeket érintő minden beavatkozásnak, szükségesnek és arányosnak kell lennie a 

gyermek életében felmerült problémával. 

Gyermekközpontú szolgáltatás elve 

A szakszolgáltatás gyermekközpontúsága azt jelenti, hogy a szolgáltatási folyamatban megjelenő 

tényezőket minden esetben a gyermek nézőpontjából elemezzük és értékeljük, azaz abból a 

szempontból, hogy a gyermek életében megjelenő különböző tényezők mennyiben segítik vagy 

hátráltatják a gyermek fejlődési lehetőségeinek kibontakozását. 

A gyermeken kívüli személyek, szülők, családok, ellátást nyújtó gondozási helyek, intézmények és a 

gyermekkel kapcsolatban levő más gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási és egészségügyi 

intézmények is érintettek lehetnek a szolgáltatásban, ám csak olyan mértékben, amennyiben a 

gyermek problémáinak megoldása ezt indokolttá és szükségessé teszi. 

Érdekütközés esetén mindenkor a gyermek érdekeit részesíti előnyben. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 

gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek kizárólag csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek legjobb 

érdeke megkívánja vagy megengedi. 

A gyermekközpontú szolgáltatás folyamatközpontú. 

A gyermekvédelmi munka etikai minimumának elve 

Az intézményben feladatot ellátó minden személynek a munkavégzése során, a szakszolgáltatáskor a 

„Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényben és végrehajtási 

rendeleteiben foglaltakat, az intézmény szabályzataiban rögzítetteket, továbbá a Szociális Munkások 

Etikai Kódexében leírtakat maradéktalanul be kell tartania. 

Munkatárs az intézmény szakszolgáltatásait igénybevevőkkel és az ő hozzátartozóikkal polgári jogi 

jogviszonyt semmilyen formában nem létesíthet. Így például: tőlük pénzt, vagy értéktárgyat el nem 

fogadhat, adásvételi, csereszerződést sem ingó, sem ingatlan vagyonra nem köthet, tartási, 

életjáradéki, öröklési szerződés alanya nem lehet. 
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VI.  A szakszolgáltatások igénybevételének módja 

A szakszolgáltatások igénybevételének módja alapvetően nem önkéntes alapú. Az igénybevevő 

oldaláról ez azt jelenti, hogy a gyermekek és családjaik jellemzően kötelező szolgáltatásként veszik 

igénybe. Fontos rögzíteni, hogy az igénybevevő számára elrendelt szakszolgáltatások esetén a 

jogosultságvizsgálat a hatósági döntéssel megtörtént, az ellátás/szakszolgáltatás ez alapján kötelezően 

nyújtott ellátás, következésképpen a szakszolgáltatásokat kötelezően kell, hogy megkapják az 

igénybevevő gyerekek és családjaik. A szakszolgáltatást nyújtó jogszabályban rögzített módon és 

terjedelemben, hatósági úton felhatalmazottként, kötelező szolgáltatást nyújt. Az igénybevevő 

gyermek szükségleteit a jogszabályokban rögzített hatósági intézkedések szerint nyújtott 

szolgáltatásokkal elégíti ki. A szükséglet kielégítés, a szolgáltatások nyújtása a szakszolgáltató 

kötelezettsége, akkor is, ha az igénybevevő belátása, együttműködése hiányzik. Ilyen esetekben is 

törekedni kell az igénybevevővel megállapodáson és együttműködésen alapuló segítő kapcsolatot 

kialakítására. 

Felnőttek önkéntes igénybevevőként jellemzően az örökbefogadással kapcsolatos 

szakszolgáltatásokban jelennek meg. Itt a szolgáltatás személyes igénybevétele, az igénybevevő 

együttműködési hajlandósága és a kérelemhez kötöttség szervezi az eljárásokat. 

VII. A szakszolgáltatások szakmai tartalma, módja, szervezeti kerete 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások tartalmának, szolgáltatáselemeinek meghatározásakor 

elfogadjuk, hogy a gyermekvédelmi szakszolgáltatások 

- a szociális munka szakterületeként 

- hatósági döntésen alapuló tevékenységek sorozataként leírhatók 

- szociális, pedagógiai, jogi és egészségügyi szolgáltatáselemeket is tartalmaznak 

- a Gyvt. és kapcsolódó rendeletei által szabályozottak. 

1) A gyermekek elhelyezésével kapcsolatos szakszolgáltatások 

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakmailag független, eljárásaiban és szakmai 

véleményének kialakításában nem utasítható. A bizottság vezetője és munkatársai az intézmény 

igazgatójával, mint munkáltatóval vannak közvetlenül kapcsolatban. 
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A Szakértői Bizottság működési körébe tartozó tevékenységek megvalósításáért a Szakértői Bizottság 

vezetője felelős. 

A Bizottság feladata: 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladata, hogy a szakellátással érintett gyermek 

körülményeit, egészségi és pszichés állapotát alapul véve, szükségleteit meghatározva, javaslatot 

tegyen a gyermek további sorsának alakítására, gondozási helyének formájára, ellátásának 

milyenségére. A gyermek komplex vizsgálata után a Szakértői Bizottság szakmai véleményt készít. 

A Szakértői Bizottság vizsgálatát és a szakmai vélemény elkészítését fő szabály szerint gyámhivatali 

megkeresésre készíti. 

A megkeresések irányulhatnak: 

 Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vételi eljárással érintett gyermek esetén a 

nevelésbevétel szükségességének megállapításához, gondozási helyének meghatározásához. 

 Gondozási hely megváltoztatásához, új gondozási hely megállapításához. 

 Elhelyezési forma megváltoztatásához, új elhelyezési forma megállapításához. 

 Speciális-és különleges ellátási igény megállapításához. 

 Nevelési felügyelet gyámhivatal általi elrendeléséhez, felülvizsgálatához és megszüntetéséhez. 

(Ekkor és csakis ekkor a gondozási hely szerint illetékes a Szakértői Bizottság a más megyéből, 

pl. központi speciális gyermekotthonban, vagy regionális együttműködéssel kialakított speciális 

gyermekotthonban ellátott gyermekek esetében). 

 A nevelésbe vételi felülvizsgálathoz, amennyiben a gyámhivatali döntés meghozatalához 

szükséges a gyermek komplex személyiségvizsgálata. 

 Kapcsolattartás szabályozásának módosítása 

 Nevelésbe vétel (hazagondozás) megszűntetése 

Speciális, illetve különleges ellátási igény kontrollvizsgálatát a bizottság saját kompetenciája alapján, a 

nevelési felügyelet elrendelésére irányuló eljárásban a szükséges vizsgálatokat a speciális 

gyermekotthon igazgatójának tájékoztatására, a gyermek örökbefogadásának előkészítése céljából 

pedig a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésére, gyámhivatali megkeresés nélkül végzi el. 

A Bizottság célja, hogy a szakvéleménnyel segítse: 

1. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Elhelyezési Szolgálatának ügyintézőjét a konkrét 

gondozási hely kiválasztásában, az elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv 

előkészítésében. 

2. A Gyámhivatal szakemberét a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalában. 
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3. A gyermek gyámját, gondozóját, a gyermek valós problémáinak megismerésében, 

szükségleteinek megfelelő foglalkozások, szolgáltatások, beavatkozások megtervezésében. 

A célok eléréséhez az alábbi feladatok szükségesek: 

1. A gyermekről rendelkezésre álló információk, az előzetes gyermekvédelmi gondoskodásra 

vonatkozó iratanyagok összegyűjtése, elemzése, tanulmányozása (gyermekjóléti szolgálat 

komplex dokumentációja, beutaló határozat, gondozói-nevelői vélemény, iskolai-pedagógiai 

jellemzés, egészségügyi iratok, ha készültek ilyenek, akkor a korábbi pszichológiai, 

gyógypedagógiai vagy pszichiátriai vizsgálatok, kezelések eredményei, korábbi szakértői 

vélemények stb.). 

2. Interjúk, explorációk, esetmegbeszélések kezdeményezése, lebonyolítása olyan intézménnyel, 

szervezettel, szakemberrel, akik bármilyen információval, forrással tudnak szolgálni az eset 

körülményeinek, illetve a felkérés tárgyát képező esemény pontos tisztázására, a bekerülési 

okok kiderítésére, lehetőség-, illetve szükség szerint a szülőkkel, hozzátartozókkal, ellátást 

biztosító szakemberekkel, egyéb személyekkel beszélgetés, konzultáció folytatása. 

3. Pszichológiai, egészségügyi, indokolt esetben gyógypedagógiai és pszichiátriai, továbbá, egyéb 

szakvizsgálatok során – eseti szakértő bevonásával - a gyermek értelmi, érzelmi, neveltségi 

állapotának, személyisége jellemzőinek, pszichés státuszának, családi és egyéb kapcsolatainak, 

testi, fizikális fejlettségének feltárása, esetleges fogyatékosságok, betegségek, érzékszervi, 

idegrendszeri, illetve más károsodások megállapítása. 

4. A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő beavatkozások, korrekciók, további 

kezelések, szolgáltatások (nevelési, gondozási, esetkezelő, rekreációs stb.) elvégzésére, 

biztosítására irányuló javaslatok megfogalmazása, a családba történő visszakerülés 

feltételeinek és az ehhez szükséges segítségnyújtásoknak összefoglalása. 

Abban az esetben, ha a gyermek életkora, vagy egészségügyi állapota miatt különleges 

gyermekotthonban van elhelyezve, a Bizottság befogadja az adott gyermekotthon 2 hónapnál nem 

régebbi orvosi, pszichológiai véleményét a szakmai vélemény elkészítése céljából. 

A Bizottság indokolt esetben (a gyermek kórházi/pszichiátriai osztályon van elhelyezve, javítóintézeti 

nevelt, nevelési felügyeletét rendelték el, házi őrizet alatt áll) az adott intézménnyel egyeztetve, külső 

helyszínen is elvégzi a szükséges vizsgálatokat. 
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A Szakértői Bizottság a szakmai vélemény összeállítása során alapvetően két forrásból dolgozik. 

1. Az alapellátásban, illetve már nevelésbe vett gyermek esetén, a gondozási helyen keletkezett 

és a Bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentumok elemzése, a gyermekvédelmi gyám 

véleményében foglaltak, azok feldolgozása és a szakmai véleményben történő rögzítése. 

2. A Bizottságban dolgozó szakemberek vizsgálatainak eredménye szintén a szakmai 

véleményben kerülnek rögzítésre. 

Az ideiglenes hatállyal a Szakszolgálat befogadó otthonaiban elhelyezett gyermekeket - amennyiben a 

gyermek az illetékességi körébe tartozik – a befogadást követő harmadik napon, felkérésre való 

tekintet nélkül megvizsgálja. A vizsgálat célja, hogy a gyermek, amennyiben a körülmények erre 

alkalmasak, mielőbb hazaadhatóvá váljék, illetve, amennyiben a körülmények erre nem alkalmasak, 

végleges gondozási helyére kerülhessen. 

A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság személyi összetétele 

Szociális munkás: 

Összegyűjti azokat az információkat, melyek a gyermekről az alapellátás során keletkeztek, és azokat 

írásban összegzi. 

Gyermekorvos: 

Adatokat kér be a gyermek születési körülményeiről, családi és egyéni egészség jellemzőiről, a korábbi 

betegségekről. Rögzíti a testi fejlettségről, esetleges akut vagy krónikus szervi eltérésről szóló 

véleményét. Nyilatkozik a gyermek egészségügyi szükségleteiről. 

Pszichológus: 

Rögzíti a véleményét, melyet az érintett gyermek pszichés állapotáról megfigyeléssel, explorációval és 

tesztvizsgálatok útján szerzett. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakmai véleményt készít a speciális szükségletű 

gyermekek gondozását illetően. 

Ez esetben a háromtagú szakértői csoport kiegészül 1 fő pszichiáter szakorvossal és 1 fő 

gyógypedagógussal. 
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Pszichiáter szakorvos: 

Vizsgálata alapján rögzíti a fizikális-, neurológiai- és pszichés státuszt, diagnózist állapít meg és 

javaslatot készít. 

Gyógypedagógus: 

Nyilatkozik szakmai kompetenciájával a testi érettségről, motoros képességekről, értelmi 

képességekről, szociális érettségről, nevelhetőségről. 

Az általuk elkészített vélemény összedolgozásával készül el a szakértői vélemény és javaslat. 

A gyermekvédelmi szakértői bizottság munkájába – felkérésre – bevonható a gyermek egészségi, 

mentális és általános személyiségállapota szerinti eseti szakértő is.  

Szakértői Bizottság vezető: 

A feladatok közül kiemelt: 

1. a határidők figyelemmel kisérése 

2. munkaelosztás (szükség szerint eseti szakértő bevonása), vizsgálatok meghatározása, időpont 

kijelölése, 

3. tájékozódás, illetve tájékoztatás a gyermek helyzetéről, a vizsgálat jellegéről, 

4. a bizottság tagjainak egymás közötti és a bizottság vezetőjével folyamatos konzultáció 

szervezése, 

5. vizsgálatok elvégzésének figyelemmel kisérése, 

6. vizsgálati eredmények leírásának, leadásának követése, 

7. szakmai vélemény szerkesztése, 

8. az eset megbeszélésének megszervezése 

9. összegzett szakmai vélemény elkészítése, javaslatkészítés végső formába szerkesztése, 

aláírásokkal való ellátása, 

10. szakmai vélemény átadása az elhelyezési ügyintéző számára. 

A bizottság vezetőjének munkáját, feladatainak elvégzését a szociális munkások csoportvezetője, és a 

gyermekvédelmi ügyintéző segíti. 
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A Szakértői Bizottság munkarendjéről 

 A szakmai vélemény elkészítésének jogszabályok által előírt határideje 20 nap. Kivétel a 

nevelési felügyelet iránti eljárás, ahol 3 nap, illetve az örökbefogadás céljából készített szakmai 

vélemény, melynek elintézési határideje 30 nap. Ezt követően a Bizottság az elkészült szakmai 

véleményt átadja az Elhelyezési Szolgálat számára, illetve megküldi az illetékes gyámhivatal 

felé, az örökbefogadási eljárással érintett gyermekek esetében pedig a Szakszolgálatnak adja 

át az elkészült anyagot. 

 A Bizottság a hét minden napján végez vizsgálatokat és szakértői megbeszéléseket. 

 A vizsgálatokat és a szakértői megbeszéléseket a Szakértői Bizottság gyermekvédelmi 

ügyintézője szervezi, a vizsgálatokon és a megbeszéléseken való részvételről az érintetteket e-

mailben, vagy faxon értesíti. 

 Az új felkérések heti két alkalommal, sürgős esetben azonnal kiosztásra kerülnek. 

 A Bizottság vezetője rendszeresen részt vesz az intézmény heti munkamegbeszélésein, ahol 

áttekintik a többi érintett szolgálattal közösen az újonnan befogadott gyermekek helyzetét. A 

bizottságvezető kérésre tájékoztatást ad az elkészült javaslatokról, a vizsgálatok aktuális 

állásáról, illetve egyeztet a már elkészült szakmai vélemények ismertetéséről. 

 A Bizottság vezetője és a gyermek kapcsán érintett kollégák részt vesznek a heti 

rendszerességű „esetezés” megbeszélésen, ahol áttekintik az elkészült és átadott szakmai 

vélemények alapján, az Elhelyezési Szolgálat által a rákövetkező hétre összehívott tervezési 

megbeszélések eseteit. A Bizottság esetfelelőse itt tájékoztatást ad a gyermekkel kapcsolatos 

előzményekről, az elvégzett vizsgálatokról és a szakmai véleményben megfogalmazott 

javaslatról. 

 A Bizottság vezetője minden héten team-et tart, amelyen részt vesz minden bizottsági 

dolgozó. A megbeszélésen áttekintik a fontosabb eseteket, a bizottságvezető tájékoztatást ad 

a heti szakszolgálati megbeszélésekről, egyeztetik a Bizottság munkájával kapcsolatos releváns 

információkat. 

 A Bizottságban dolgozó pszichológusok minden héten közös megbeszélést tartanak a 

befogadó otthonok pszichológusaival. A megbeszélés célja a befogadó otthonokban 

elhelyezett gyermekekről való információk megosztása, illetve az elvégzett vizsgálatokról 

történő tájékoztatás. 
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A javaslattétel módja 

A vizsgálatot követően szakértői javaslat a bizottság vizsgálatot végző tagjainak konszenzusos döntése 

alapján kerül rögzítésre. 

A Szakértői Bizottság véleménye tartalmazza azt, hogy 

1. mire irányult a vizsgálat, és az ezzel kapcsolatos javaslatot, indoklással együtt, 

2. gondozási hely meghatározása, vagy megváltoztatása esetén az elhelyezés formájára 

vonatkozó javaslatot, 

3. szükség esetén a különleges-, vagy speciális szükséglet megállapítását, 

4. az egyéni gondozási, nevelési terv tartalmára vonatkozó javaslatokat (A gyermek állapotának, 

szükségleteinek megfelelő beavatkozások, korrekciók, további kezelések elvégzésére, a 

kapcsolattartás biztosítására irányuló javaslatokat), 

5. javaslatot a gyermek kapcsolattartására. 

Abban az esetben, ha a szakmai vélemény elkészítését követően új körülmény merül fel, akkor a 

szakmai véleményben foglalt javaslatot a Szakértői Bizottság újra áttekinti, és ha újabb vizsgálatok 

elvégzését nem tartja indokoltnak, akkor a Bizottság Záradékot készít, mely az eredeti szakmai 

véleményt megerősíti, módosítja, vagy kiegészíti. 

Amennyiben a körülmények azt indokolják, a Bizottság a javaslattételt megelőzően esetmegbeszélő 

tanácskozást hív össze az eset érintet szereplőinek részvételével, ezt követően alakítja ki javaslatát. 

A szakértői vélemény érvényességének idejével kapcsolatosan a jogszabályokban szereplő, a Szakértői 

Bizottság által elfogadható szakmai vélemények 2 hónapos érvényességi határidejét tekintjük 

irányadónak. 

Az elhelyezési forma kiválasztása 

Gondozási hely típusának meghatározásánál több tényezőt vizsgálunk. 

Kiemelt jelentőségű: 

1. a gyermek életkora, 

2. a testvérek száma, 

3. a gyermek egészségi és pszichés állapota, 

4. a gyermek szülői, családi kapcsolatának milyensége, 

5. a találkozások gyakorisága. 
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A javaslatot mindig az adott gyermek aktuális állapota határozza meg. Ha a gyermek belátása már 

engedi, tőle is informálódni szükséges arról, hogy neki milyen elképzelései vannak. 

A Bizottság javaslatát az elhelyezési formára a gyermek szükséglete alapján fogalmazza meg, tekintet 

nélkül az ellátórendszerben rendelkezésre álló kapacitásokra. 

A gyermek elhelyezési prioritása: amennyiben a gyermeket vérszerinti családja nem képes nevelni, és 

sorsa örökbe fogadással nem rendezhető, akkor elsősorban nevelőcsaládokba szükséges helyezni, ha 

ez nem lehetséges, akkor lakás-, vagy gyermekotthonba való elhelyezése történik javaslattétel. 

12 év alatti gyermekek esetében nevelőszülői elhelyezéstől csak kivételes esetben lehet eltekinteni, ha 

a gyermek tartósan beteg, súlyos fogyatékkal él, a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó 

szülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása. 

A gyermek ellátásának meghatározása 

Különleges ellátási igényű és speciális szükségletű gyerekek vizsgálata gyámhivatal felkérésére 

történik. 

Különleges szükségletű gyerek az, aki 0-3 éves korú, vagy tartósan beteg, illetve fogyatékkal él. 

Különleges ellátási igényt csak meglévő, meghatározott dokumentumok alapján mondható ki. 

1. 0-3 éves kor között - születési dátum alapján. 

2. Tartós betegség esetén – a területi államháztartási hivatal igazolása szükséges, amely az emelt 

családi pótlékról szóló jogosultságot rögzíti. 

3. Fogyatékosság esetén, a különleges szükséglet a képességvizsgálók szakvéleménye alapján 

mondható ki. A testi, érzékszervi, értelmi sérült mellett a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt sajátos nevelési igényű gyermek is 

különleges szükségletű. 

 

A speciális ellátási igény akkor lép fel, ha a gyermek 

1. súlyos magatartási problémával küzd, 

2. súlyos pszichés problémái vannak, 

3. pszichoaktív szereket fogyaszt. 

Speciális szükséglet megállapítása a gyermekvédelmi szakértői bizottság vizsgálata alapján történik, 

szemben a különleges ellátási igénnyel, ahol a korábban említett dokumentumokból dolgozunk. 
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A gyermekek ellátási szükségletének meghatározása nagy jelentőségű. Ennek alapján kerül rögzítésre 

az egyéni gondozási-nevelési terv, amely a gyerek fejlesztésének tervezete. A Szakértői Bizottság 

szakmai felkészültsége, pontossága ezen a területen is elengedhetetlen. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság számára kiemelt fontosságú a magas szintű szakmai 

tudás, a vizsgált gyermek legjobb érdekeinek szem előtt tartása, problémáinak, szükségleteinek a 

befolyásmentes meghatározása, a határidők pontos betartása, a munkatársakkal, külső 

szakemberekkel a nyitott kommunikáció, a megfelelő kollegiális kapcsolat kialakítása. 

Elhelyezési Szolgálat 

A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek elhelyezése, a megfelelő gondozási hely 

megkeresése és kiválasztása a gyermekek szakellátását és további sorsukat alapvetően meghatározza. 

A szakellátással való első találkozás az esetek túlnyomórészében az Elhelyezési Szolgálattal való 

kapcsolatfelvétellel történik. A gyermek és családja, a gyámhivatal, a társintézmények leggyakrabban 

az Elhelyezési Szolgálat által találkoznak először a gyermek ügyében a szakszolgáltatásokkal, első 

benyomásuk döntő jelentőségű. Kiemelt, hogy a Szolgálat eljárásrendje és munkatársai szakszerűen, 

rugalmasan reagáljanak az igényekre, a beavatkozásokra való javaslattétel és a tervezés határidőkben 

megtörténjen. 

Az Elhelyezési Szolgálat feladatai: 

- Bekerülést megelőző javaslattétel ideiglenes gondozási helyre, kapcsolattartásra és szükség 

esetén gyermekvédelmi gyám személyére 

- Elhelyezési javaslat a gondozási hely meghatározásához 

- Egyéni elhelyezési terv készítése 

- Elhelyezési javaslat a gondozási hely megváltoztatásához 

- Elhelyezési javaslat kapcsolattartás szabályozásához 

- Elhelyezési javaslat gyámváltáshoz 

- Az elhelyezési javaslat kialakítása érdekében tervezési megbeszélés összehívása, a 

megbeszélés szervezése, lebonyolítása 

- Minden gyermek elhelyezésének évenkénti felülvizsgálata a gyámhivatal felkérése alapján 

- Az elhelyezési javaslat és az elhelyezési terv megküldése a gyámhivatal részére 

Fenti, jogszabályban meghatározott feladatainkat, a beérkező gyámhivatali felkéréseknek 

megfelelően, az egyes ügytípusoktól függően a gondozási helyekkel, Gyermekvédelmi Gyámi 

Szolgálattal, Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottsággal szoros együttműködésben, amennyiben 
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gyermekvédelmi szakértői vizsgálat történt, a Szakértői Bizottság szakmai véleményére alapozottan 

végezzük. 

A Szolgálat tevékenységének szakmai szempontjai, módszerei: 

Bekerülést megelőző javaslattétel 

A gyámhivatalok, ideiglenes hatályú elhelyezés esetén a beutalást megelőzően lehetőség szerint 

minden esetben javaslatot kérnek az Elhelyezési Szolgálattól a kijelölhető ideiglenes gondozási helyre. 

A 12 év alatti gyermekek esetében ideiglenes hatályú beutalásnál az elsődleges elhelyezési forma a 

nevelőszülői elhelyezés. Szakszolgálatunknak 12 nevelőszülői hálózattal napi szintű az 

együttműködése. 

A Szolgálatot, mint szakszolgáltatást, jellemzően telefonon és ezt követően írásban keresi meg a 

beutalni szándékozó gyámhivatal. Az elhelyezési ügyintéző rövid időn belül a jelzőrendszer tagjaitól 

begyűjti a lehető legtöbb információt a gyermekkel kapcsolatban. Gyermekjóléti alapellátásbeli 

gyermekvédelmi előzmények esetén a Szolgálat munkatársa minden esetben egyeztet a család- és 

gyermekjóléti szolgálat esetmenedzserével. 

Az elhelyezési ügyintézők a gyámhivatali megkeresést követően, - a beutalás sürgősségétől függően 

(aznapi) rövid határidővel - elektronikus úton, e-mailben keresik meg a Szakszolgálattal kapcsolatban 

álló nevelőszülői hálózatokat az elhelyezésre váró gyermek adataival (nem, életkor, státusz; 

szükségletek: egészségügyi, oktatási, egyéb; jelenlegi kapcsolattartás); és egyéb az elhelyezés 

szempontjából lényeges elemek /Gyvt. 79.§ (3)/ ismertetésével. 

A beérkező ajánlatok közül, nevelőszülő férőhelyekből a Szolgálat osztályvezetőjének jóváhagyásával 

az elhelyezési ügyintéző - a gyermekről kapott tájékoztatás, soron kívül megküldött dokumentáció 

alapján, az általános elhelyezési szempontok figyelembevételével, egyénileg az adott eset sajátosságait 

mérlegelve - választja ki a leendő ideiglenes gondozási helyet. A kiválasztás követően felveszi az adott 

Nevelőszülői Hálózat vezetőjével vagy a konkrét nevelőszülői család tanácsadójával a kapcsolatot, és 

tájékoztatást ad bővebben a gyermekre vonatkozóan, valamint egyeztet a további elhelyezéssel 

kapcsolatos feladatokról. Ezt követően írásbeli javaslattétel történik az ideiglenes gondozási helyre, a 

gyermek számára javasolt nevelőszülői családra. 

A vizsgálatok nélküli, beutalással egyidejű elhelyezési protokoll (ideiglenes gondozási helyre történő 

javaslattétel), a gyermek személyiségállapotának vizsgálata és szükségleteinek felmérése nélküli 

ideiglenes elhelyezést jelent a nevelőszülői családokba. Az ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó 

nevelőszülői családok - nevelésbe vétel esetén - egyben tartós és hosszú távú gondozást is biztosítanak 

az ideiglenesen hozzájuk helyezett gyermek számára. Ez azt jelenti, hogy az ideiglenes gondozási hely 

számos esetben tartós gondozási helye lesz a nevelésbe vett gyermeknek. 
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Ezekben az esetekben a gondozási hely meghatározása nem a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői 

Bizottság szakvéleményére alapozott javaslatra és egyéni elhelyezési tervre épül. A sorrend fordított, 

előbb történik meg a gondozási hely kiválasztása, és csak ezután következik a gyermek szakértői 

vizsgálata, ellátási szükségleteinek megállapítása. 

A fordított gyakorlat esetén fokozott kockázattal van jelen, hogy sérülhetnek a gyermek életkorához, 

egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodó ellátásban, 

gondozásban való részesülés alapvető jogai. 

A jogszabály (Gyvt. 7. § (2) meghatározza, hogy a tizenkét év alatti gyermek otthont nyújtó ellátását 

(így ideiglenes hatályú elhelyezését is!) befogadó szülőnél kell biztosítani, továbbá a Gyvt. 72. § (1) b) 

pontja szerint a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben a legközelebbi 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél helyezi el a gyámhivatal 

a kiskorút, kivéve, ha egészségi vagy személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása ezt nem 

teszi lehetővé vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása. 

Az ideiglenes gondozási hely kiválasztásakor a helyettesítő védelem során a gyermekvédelmi 

szakellátásban, a nevelőszülői családban történő nevelkedés elsőbbsége mellett, minden esetben szem 

előtt kell tartani azt a kockázatot, hogy a gyermek nem a szükségleteinek, ellátási igényeinek megfelelő 

gondozási helyre, nevelőszülői családba kerül. 

A fentieket figyelembe véve ideiglenes hatályú beutalásnál főszabályként intézményi elhelyezésre 

teszünk javaslatot a következő esetekben: 

- a csecsemőt az anya szoptatja, a gondozási feladatokat ellátja 

- a gyermek egészségügyi állapota, súlyos betegség miatt rendszeres orvosi ellátást, kontrollt 

igényel 

- a gyermek fejlődésbeli elmaradás, vagy rendellenesség miatt a rendszeres fejlesztés különös 

szakértelmet igényel 

- a szülő napi kapcsolattartása mellett, a kiemelés okául szolgáló krízishelyzetet nagyon rövid időn 

belül rendezheti 

- a gyermek pszichiátriai gondozott 

- a beutalásnál az előzményi információk alapján fertőző betegség vagy annak gyanúja merül fel a 

gyermeknél – szoros orvosi kontrollt téve szükségessé 

Ezekben az esetekben, intézményi ideiglenes elhelyezés esetén lehetőség van az azonnali orvosi 

vizsgálatokra, valamint az egyéb szükséges szakvizsgálatokra (pszichológusi; pszichiátriai; 

gyógypedagógiai). Amennyiben a szükséglet-és állapotfelmérés megtörténik, és a gyermek ellátási 

igénye, gondozása biztosítható nevelőszülői családban. Szolgálatunk soron kívül nevelőszülői családot 

keres a beutalt gyermeknek, és kérjük az ideiglenes hatályú elhelyezés alatti gondozási hely 

megváltoztatását a gyámhivataltól. 
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A fentieken kívül minden olyan esetben intézményi ideiglenes elhelyezésre teszünk javaslatot, amikor 

a beutalás előtti időszakról nem rendelkezünk elegendő információval. 

Az Elhelyezési Szolgálat a szakellátásba beutalt kiskorúak nevelőszülői családban történő 

nevelkedésének kiemelt támogatása és elsődlegessége mellett, a gyermek érdekének, szükségleteinek 

ténylegesen a legmegfelelőbb gondozási hely kiválasztására törekszik. 

Javaslattétel az ideiglenes elhelyezés-, illetve a nevelésbe vétel alatti kapcsolattartásra 

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata az ideiglenes gondozási helyre történő javaslat 

mellett, az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt a gyermek és a vérszerinti szülő közötti kapcsolattartásra 

vonatkozó javaslattétel. 

Az azonnali kiemelést követően az addig saját családjában nevelkedő gyermek számára kiemelt 

fontosságú, alapvető gyermeki jog, - amennyiben nincs kizáró ok -, hogy mindkét szülővel 

rendszeresen kapcsolatot tarthasson, és a beutalást kiváltó ok megszűnését követően 

visszakerülhessen saját családi környezetébe. 

Az ideiglenes elhelyezés idejére szabályozott kapcsolattartások esetén magas kockázattal van jelen a 

beutalás kezdetétől, hogy a vérszerinti kapcsolatok támogatása, a saját családban történő nevelkedés 

elősegítése alapelvet nem sikerül érvényesíteni, s a gyermek kapcsolattartási joga családjával sérül. 

Ennek okai jelenleg a szakellátás gondozási helyeinek eltéréséből, nemritkán tárgyi és személyi 

feltételek hiányából, vagyis rendszerszintű problémákból adódnak. 

Az ideiglenes hatályú intézményi elhelyezésnél adott a lehetőség a gyermek számára a rendszeres, heti 

több alkalommal való kapcsolattartásra. A gyakori kapcsolattartás eredményeként értékelhető, hogy 

még az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama alatt éves szinten jellemzően a beutalt gyermekek 

1/3-a haza kerül a családjához a Szakszolgálat Befogadó Otthonaiból. 

Szolgálatunk kiemelt feladatának tartja, hogy a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek esetében a 

hálózatok általános kapcsolattartási rendjével, a nevelőszülői családok kapcsolattartási gyakorlatával, 

érdekeivel szemben a gyermek vérszerinti kapcsolattartását – korlátozó indok hiányában – abszolút 

prioritásként kezelje. Ennek megfelelően már az ideiglenes gondozási feladatokat ellátó nevelőszülő 

kiválasztásánál döntő számunkra a nevelőszülő által biztosított kapcsolattartás gyakorisága, a 

kapcsolattartás megvalósításának lehetőségei. 

Az elhelyezési javaslat kialakításának munkafázisai 

I. Az elhelyezési javaslat előkészítése a szakmai vélemények és a beszerzett információk alapján a 

gyermek számára leginkább megfelelő leendő gondozási hely kiválasztásának érdekében. 

A Szolgálat minden elhelyezési javaslat elkészítésénél a gyermek számára az állapotának és 

szükségletének legmegfelelőbb gondozási hely kiválasztását tartja elsődleges feladatának. 

A gondozási hely kiválasztása az alábbi irányelvek együttes figyelembevételével történik: 
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 a gyermek életkorára, egészségi állapotára, neveltségi szintjére (egykorú, közel hasonló 

életkorú gyermekek egy nevelőszülői családba, egymás mellé történő elhelyezését, az erős 

rivalizációs esély miatt alapesetben nem támogatjuk, az életkori sorrendet figyelembe véve, a 

már nevelőszülői családban nevelkedő gyermek(ek) mellé életkorban idősebb gyermek 

elhelyezésére alapesetben nem teszünk javaslatot). 

 a testvérek együttes elhelyezése intézményünk kiemelt elhelyezési szempontja. Testvéreket 

férőhely hiány okán, együttes bekerülés esetén NEM választ el, külön gondozási helyre 

történő elhelyezéssel a Szakszolgálat. A már szakellátott különböző gondozási helyen 

nevelkedő testvérek esetén – lehetőség szerint – hasonló ellátási igény, szükségletek esetén 

az együttes, közös gondozási helyre történő elhelyezés a cél. 

 a gyermek nevelésének megkívánt folyamatosságára. 

  a gyermek vallási és lelkiismereti meggyőződésére. 

 az elhelyezés legyen tekintettel az állandóságra, az érzelmi biztonságra és kötődésre. 

 a gyermek korábbi lakóhelyétől (a vérszerinti szülőtől) és nevelési-oktatási intézményétől való 

távolságra. 

  a kapcsolattartási lehetőségekre (hely, ideje, módja, gyakorisága). 

 az iskoláztatás, tanulmányok folytatásának folyamatosságára. 

 a fejlesztési lehetőségekre. 

  a nyilvántartások alapján rendelkezésre álló férőhelyekre. 

 A gyermek gondozási helyéül 12. életévét be nem töltött gyermek esetén - a Gyvt.7. § (2) 

bekezdés szerinti kivételekkel („kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, a 

testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges 

az intézményes elhelyezés biztosítása”) minden esetben, a 12. életévét betöltött gyermek 

esetén lehetőség szerint nevelőszülőt, vagy ha ez nem lehetséges, lakás- és gyermekotthont, 

illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonát kell kijelölni. 

A Szakszolgálat Elhelyezési Szolgálata az elhelyezési javaslatát minden esetben a fent felsorolt 

szempontok alapján készíti elő, a konkrét esetre vonatkoztatott általános elhelyezési szempontokat 

fókuszban tartva. 

Az Elhelyezési Szolgálat előkészített elhelyezési javaslata nem térhet el a javasolt elhelyezési 

formától és ellátási szükséglettől. Abban az esetben, ha nincs a gyermek szükségleteinek és a 

javasolt ellátási formának megfelelő elhelyezési lehetőség, a férőhely felszabadulásáig a gyermek - 

a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság kiegészítő javaslata (záradéka) alapján - szükséglet 

közeli férőhelyre helyezhető. 
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II. Tervezési megbeszélés 

A tervezési megbeszélés kiindulópont a szakellátásba bekerült gyermek alapvető jogainak 

érvényesítéséhez. A gyermekvédelmi szakellátásba bekerült gyermekek jövőjének, sorsának tervezése 

a szakszolgáltatások egyik legfontosabb feladata, melynek munkaformája meggyőződésünk szerint a 

korábbi elhelyezési értekezletet felváltó tervezési megbeszélés. 

Az elhelyezési értekezlet, mint tárgyalás, a gyámhivatali eljárás része, amelynek keretében a már 

előkészített terv megbeszélése történik. 

A jelenleg hatályos 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírja a szakszolgálatok számára, hogy a 

gyámhivatal megkeresésére, a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve előkészíti - 

a szülő, a gyermek, valamint a gondozási hely, illetve a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti 

szolgálat családgondozója és a gyermekvédelmi gyám bevonásával - a gyermek további életútjának 

alakítására vonatkozó célkitűzéseket és a szükséges intézkedéseket magában foglaló egyéni elhelyezési 

tervet. 

A terv(elő)készítésekor tényleges tervkészítés történik, ahol a gyermek, a szülő és a gondozási 

folyamatban résztvevő szakemberek, a jogszabályban megjelölt személyek bevonásával megtervezik a 

gyermek szakellátásbeli jövőjét. Intézményünk a gyermeki jogok érvényesítésének lehetőségeként 

tekint a terv előkészítésre, amelyben a gyermek és a szülő érdemi részvételét biztosítani szükséges. 

A tervezési megbeszélés levezetésére szakmai szempontból külső szakember, facilitátor alkalmazását 

preferáljuk. 

A tervezési megbeszélés során a Szolgálat és a résztvevők feladata, hogy 

- biztosítsák az összes érintett és meghívott megjelenését, 

- a gyermekkel és a családdal kapcsolatban álló összes szakember tegye közzé a rendelkezésre 

álló, fontos információkat és saját javaslatait, 

- minden résztvevő számára egyértelmű feladat-meghatározások fogalmazódjanak meg, 

- konkrét döntések szülessenek, melyek megvalósulása nyomon követhető és ellenőrizhető, 

- a gyermekkel és a családdal foglalkozó szakemberek személyes kapcsolatba lépjenek egymással, 

s ezáltal teremtsék meg a közös munka feltételeit. 

Az elhelyezési javaslat tartalmazza a szakszolgáltatás javaslatát 

- az elhelyezéssel kapcsolatban, 

- a gyám személyével kapcsolatban, 

- a kapcsolattartásra, 

- a szükséges hatósági intézkedések meglétét. 

A tervezési megbeszélésen jellemzően részt vesz a szülő, életkorától függően a gyermek, a leendő 

gyermekvédelmi gyám, valamint a javasolt gondozási hely(ek) képviselői, gyermekjogi képviselő illetve 

a gyermek sorsrendezésének szempontjából lényeges információkkal rendelkező jelzőrendszeri 
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szakemberek (gyermekjóléti alapellátás családgondozója, oktatási intézmény képviselője; védőnő; 

kórházi szociális munkás stb.). A résztvevők közösen készítik elő az egyéni elhelyezési tervet. 

Az egyéni elhelyezési tervben a következők kerülnek meghatározásra: 

- nevelésbe vétel megszüntetése esetén melyik szülőhöz vagy hozzátartozóhoz kerülhet vissza a 

gyermek; 

- a nevelésbe vétel várható időtartama; 

-  a gyermek szülő vagy más hozzátartozó kapcsolattartására vonatkozó javaslat; 

- a szülő és a gyermek feladatai ahhoz, hogy a nevelésbe vétel megszüntethető legyen; 

- a terv megjelöli a szükséges hatósági intézkedéseket; a felülvizsgálat időpontját; 

- azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a feladatok elvégzéséhez a szülő és a gyermek igénybe 

vehet; 

- a gyermekjóléti szolgálat, gondozási hely és a szakszolgálat közötti munkamegosztás alapelveit; a 

gyermekvédelmi gyám, a szülő és a gyermek együttműködésének szabályait stb. 

Az egyéni elhelyezési terv szerepe, hogy elősegítse a gyermek saját családjába történő visszahelyezését, 

és ehhez meghatározza a szükséges feltételeket. A gyermeknek lehetőség van szabad 

véleménynyilvánításhoz, és ahhoz hogy tájékoztatást kapjon jogairól, lehetőségeiről, jogainak 

érvényesítésének lehetőségeiről. A tervezési megbeszélésen a gyermek megismerkedhet a leendő 

gyermekvédelmi gyámjával, illetve a gondozási hellyel. Elmondhatja a véleményét, felteheti a 

kérdéseit a leendő gondozási hely és a leendő gyermekvédelmi gyám felé. Részt vehet a róla szóló 

tervezésben. Nyilatkozhat a kapcsolattartásról, és minden olyan feladatról, kötelezettségről, szükséges 

szolgáltatásról, amelyek teljesítése, igénybevétele előírásra kerül számára. Hasonló jelentőségű a 

szülők tényleges bevonása a teendők meghatározásába, amikor az értekezlet résztvevői közösen, a 

gyermek hazakerülése érdekében feladatokat fogalmaznak meg felelősökkel és határidőkkel. 

A tervezési megbeszélés egyúttal a későbbi együttműködés (gyermek – szülő – gyermekvédelmi gyám 

– leendő gondozási hely – szakszolgáltatás) előkészítése, megtervezése. 

III. A javaslat és terv elküldése a gyámhivatalnak 

Az elhelyezési javaslatot és a gyermek egyéni elhelyezési tervét a tervezési megbeszélésen a megfelelő 

adatlapon írásba foglaljuk. 

 Az elkészült írásos anyagot az Elhelyezési Szolgálat haladéktalanul megküldi az illetékes 

gyámhivatalnak, aki döntését határozatban közli az érintettekkel. A gyermek a számára javasolt 

gondozási helyre csak a határozat elkészülte, illetve korának és személyiségének megfelelő barátkozás 

után kerülhet. 
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2) A gyermekek gyámságával kapcsolatos szakszolgáltatás 

Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat 

Az intézmény Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat szervezeti keretei között biztosítja a gyermekvédelmi 

gyámok feladatainak ellátásához szükséges szakmai és tárgyi feltételeket. A Szolgálat fő feladata a 

szakmai segítségnyújtás a gyermekvédelmi gyámok részére, annak érdekében, hogy maradéktalanul 

teljesíteni tudják a Gyvt-ben előírt ellenőrzési és gyámi feladataikat. 

A Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat tevékenységének szakmai szempontjai, módszerei: 

A gyermekvédelmi gyámok ellátják a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat nyilvántartásában szereplő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vett 

gyermekekkel (ide nem értve az irányítószerv döntése alapján a „volt fővárosi fenntartású vidéki 

gyermekotthonban” elhelyezett gyermekeket) kapcsolatos valamennyi gyermekvédelmi gyámi 

feladatokat: 

 a gyermekkel, az ellátást nyújtóval, az ellátást nyújtó működtetőjével, fenntartójával 

együttműködve ellenőrzik a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását a gyermek 

gondozási helyén történő meglátogatásával, továbbá a nem személyes kapcsolatok (telefon, e-

mail stb.) révén; 

 segítséget nyújtanak a gyermeknek ahhoz, hogy a vérszerinti családjával kapcsolatot tartson 

annak érdekében, hogy annak alkalmassá válása esetén nevelhessék; 

 ellátják a gyermek törvényes képviseletét az élet valamennyi területén; 

 gondoskodnak arról, hogy a gyermek meglévő vagyona az ő javát szolgálja; 

 szükség szerint eseti gyámként helyettesítik egymást akadályozottság esetén, vagy ha az adott 

ügyben különleges szakértelem szükséges; 

 együttműködik a gyermek gondozási helyével; 

 a gyermekvédelmi gyám megtett intézkedéseiről, látogatásairól, tapasztalatairól 

feljegyzéseket készít és a Gyvt-ben előírt, valamint a munkáltatója és a gyámhivatal által kért 

időpontokban teljes körű tájékoztatást nyújt a gyermekről. 
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A gyermekvédelmi gyámok a feladataikat a gyámhivatal kirendelő határozata alapján és az abban 

meghatározott feladatkörben látják el. 

A gyermekvédelmi gyámok kirendelésére a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója tesz javaslatot a gyámhivatal felé. 

 A javaslattételt követően a gyermekvédelmi gyám titoktartási kötelezettsége mellett 

megismeri a leendő gyámoltjával kapcsolatos, a javaslattételkor a Szakszolgálat 

rendelkezésére álló adatokat és felkészül a Szakszolgálat által tartott tervezési 

megbeszélésére, melyen felkészültségével segíti a Szakszolgálat gyámhivatal felé benyújtandó 

megalapozott javaslatait. 

 Részt vesz a gyámhivatal által kitűzött elhelyezési tárgyaláson és ismerteti a Szakszolgálat – a 

javasolt gyermekvédelmi gyám közreműködésével kialakított - nevelésbe vétellel kapcsolatos 

álláspontját. 

 A gyermekvédelmi gyám a kirendelését követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a 

gyermek számára teljes körű ellátást nyújtóval és egyidejűleg megküldi számára a gyermek 

egészségügyi ellátását segítő „általános egészségügyi hozzájárulást”. 

 A gyermekvédelmi gyám kiemelt figyelmet fordít tevékenysége során arra, hogy megismerje a 

gyermek véleményét. 

 A kirendeléstől számított 15 napon belül a gyermekvédelmi gyám felkeresi a gyermeket a 

gyámhivatal által meghatározott gondozási helyén és ellenőrzi a szükséges személyes iratok 

meglétét, egyezteti az ellátást nyújtóval a legsürgősebb intézkedéseket (iskolai, óvodai 

beíratás, háziorvoshoz bejelentkezés stb.) és megbeszéli az egyéni gondozási-nevelési terv 

elkészítésének idejét. 

 A látogatások során először mindig az ellátást nyújtóval célszerű beszélgetni, s csak ezután a 

gyermekkel. A gyermekkel a gyermekvédelmi gyám négyszemközt beszélget, mert így 

biztosítható a gyermek számára olyan légkör, hogy megnyíljon, és félelem nélkül beszélhessen 

sorsával kapcsolatos elképzeléseiről, esetleges sérelmeiről. A vele való beszélgetésnél a 

gyermekvédelmi gyám ugyanarra kíváncsi, mint amire az ellátást nyújtóval való 

beszélgetéskor, de a gyermek számára indirekt és életkorának, személyiségállapotának 

megfelelő kérdéseket kell megfogalmazni. Az ellátást nyújtónak minden esetben visszajelzést 

kell kapnia, a gyerekkel történt beszélgetés tapasztalatairól, tájékoztatás, és ha szükséges, a 
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tennivalóira való felhívás formájában. Mindebből következik, hogy a gyermekvédelmi gyám 

gyámhivataloknak küldött tájékoztatásaiban csak olyan információ szerepelhet, amiről az 

ellátást nyújtó is tud, amit vele is megbeszéltek, illetve amiről őt is tájékoztatták. 

 A kirendeléstől számított 30 napon belül – kivéve, ha a szülők hozzájárultak gyermekük 

örökbefogadásához vagy a bíróság megszüntette szülői felügyeleti jogukat, illetve a 

gyámhatóság örökbe fogadhatóvá nyilvánította a gyermeket, illetve ha a tervezési 

megbeszélésen, vagy az elhelyezési tárgyaláson már megtette – a gyermekvédelmi gyám 

felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel. 

 A gyermekvédelmi gyám személyes kapcsolatot tart fenn és együttműködik a gyermekkel és az 

ellátást nyújtóval a gyermek teljes körű ellátása megvalósulásának ellenőrzése érdekében, 

továbbá a gyermek vérszerinti szüleivel, hozzátartozóival, a gyermek nevelését, oktatását, 

valamint egészségének biztosítását ellátó intézmények munkatársaival, a gyermek családját 

gondozó gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, és mindazon intézmények dolgozóival, 

akik a gyermek jogainak érvényesülését elősegíthetik. 

 A gyermekvédelmi gyám segíti a gyermeket a szüleivel, hozzátartozóival való 

kapcsolattartásban, valamint a számára előnyös személyes kapcsolatok kialakításában, 

ápolásában. 

 A gyermekvédelmi gyám kiemelt figyelmet fordít a gyermek örökbe fogadásának 

elősegítésére, ha a szülők hozzájárultak gyermekük örökbefogadásához vagy a bíróság 

megszüntette szülői felügyeleti jogukat, illetve ha a szülők nem, vagy nem megfelelően 

tartanak kapcsolatot a gyermekkel, kezdeményezi az örökbe fogadhatóvá nyilvánítását. Az 

örökbe fogadható gyermek számára a sikeres örökbefogadás elősegítése érdekében a kötelező 

gondozásba kihelyezést megelőzően engedélyezheti, hogy a gyermek az örökbe fogadni 

szándékozó szülőnél tartózkodjon. 

 Képviseli a gyermeket valamennyi hatósági, peres ügyében, továbbá hozzájárulást ad 

egészségügyi ellátásához, oktatásához, fénykép- és hangfelvétel készítéséhez. 

 Gyámhivatali felhatalmazás alapján kezeli a gyermek vagyonát, lehetőség szerint gondoskodik 

a vagyon megfelelő hasznosításáról. 
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 Legalább félévente tájékoztatást nyújt a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi gyámi feladatok 

ellátásáról: a gyermek személyes ügyeiről és évente számadást nyújt be vagyonkezelésről, 

továbbá a gyámhivatal és munkáltatója kérésére soron kívül is. 

 A gyámi tisztség megszűnését követően végszámadást nyújt be a gyámhivatal rendelkezése 

szerint vagy a nagykorúvá vált fiatalnak, vagy a gyámhivatalnak. 

A gyermekvédelmi gyám egyidejűleg legfeljebb 30 gyermek gyámságát láthatja el. 

A gyermekvédelmi gyámok munkavégzését a szervezési és adminisztrációs feladatok terén 

asszisztensek segítik, elsősorban a vagyonkezelésről szóló számadások előkészítése, a vagyon 

nyilvántartása és a jelentési határidők figyelemmel kísérésével. 

A gyermekvédelmi gyám a gyámoltjai jogai érvényesülése érdekében együttműködik: 

 a gyermekkel, 

 a Szakszolgálat gyermek nyilvántartásával, elhelyezésével, gondozásával, örökbefogadásával, 

kapcsolattartásával összefüggő feladatokat ellátó, valamint a gyermekvédelmi gyám 

működésének feltételeit biztosító valamennyi munkatársával, 

 az ellátást nyújtó gondozási hellyel, azaz a nevelőszülővel, gyermekotthon vezetőjével, 

nevelőjével, gyermekfelügyelőjével, 

 a gyermek gondozási helyén élő másik gyermek gyermekvédelmi gyámjával, 

 a gyámolt gyermek testvéreinek ellátást nyújtókkal, 

 az ellátást nyújtó működtetőjével, fenntartójával, azaz a nevelőszülői hálózat vezetőjével, a 

nevelőszülői tanácsadóval, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi 

Kirendeltségének kijelölt munkatársával, 

 a gyermek vérszerinti szüleivel, hozzátartozóival, személyes kapcsolataival, 

 a vérszerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, 

 a gyermek oktatását, nevelését, egészségi állapotának javítását, megőrzését biztosító 

intézményekkel, személyekkel, 

 a gyermek hatósági és peres ügyeiben a gyermek érdekeit segítő szakemberekkel, 

 a vagyonkezelés során a hasznosításban érdekeltekkel, 

 a gyermekjogi képviselővel, 

 a gyámhivatallal, 

 továbbá minden olyan személlyel, aki segítheti a gyermek legjobb érdekeinek érvényesülését. 

A gyermekvédelmi gyám az együttműködés során különös figyelmet fordít a Szakszolgálatnak a 

fővárosi gyermekotthonokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal és a nevelőszülői hálózatokkal kötött 

„Megállapodás”-ban foglaltak betartására, valamint javaslatot tesz a „Megállapodás”-ok pontosítására, 

kiegészítésére, aktualizálására. 
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A fenti feladatok megvalósulása érdekében a Szolgálatot osztályvezető vezeti és a Szolgálat 

munkacsoportokból áll. 

Az osztályvezető havonta legalább egy alkalommal osztályértekezleteket tart, melyen ismerteti a 

Szakszolgálat gyermekvédelmi gyámokat érintő információit, valamint a hozzá érkezett szakmai 

kérdéseket a lehetséges egységes gyakorlat kialakítása, valamint a folyamatos szakmai felkészültség 

biztosítása érdekében. 

A munkacsoportok havonta legalább két alkalommal szakmai megbeszélést tartanak, melyek a 

korábban felmerült és szakmai tanulsággal szolgáló esetek megbeszélésén alapul, melynek során a 

szociális munka módszerével és a jogszabályi előírásoknak megfelelően vonják le következtetéseiket. 

Az így kialakított szakmai következtetéseket a munkacsoportok vezetői és az osztályvezető 

megbeszélik és ezt követően az osztályvezető az adott „esettípusra” alkalmazható gyakorlati 

tapasztalatokat, ügymenetet ismerteti a következő osztályértekezleten. 

3) Az örökbefogadás előkészítésével, a gyermekek örökbefogadásával és az 

örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos szakszolgáltatás 

Örökbefogadási Szolgálat 

Az örökbefogadás előkészítésével kapcsolatos szakszolgáltatás 

Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a tartózkodási helye 

szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál indul. 

A Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója az örökbe fogadni szándékozó személyt személyes 

találkozás során tájékoztatja az örökbefogadás feltételeiről, a szükséges vizsgálatok és 

környezettanulmány mibenlétéről, az alkalmasság megszerzéséhez szükséges felkészítő tanfolyamról, 

valamint az örökbefogadás rendszeréről, folyamatáról. 

A tájékoztatás után, amennyiben az ügyfél kéri, a tanácsadó felveszi a jelentkező kérelemét, amellyel 

megindul az alkalmassági eljárás. A jogerős alkalmassági határozat megszerzése után az 

örökbefogadásra várakozók listájára a jelentkezés időpontja szerint kerülnek fel. 

Az ügyfél kérelmének felvételekor időpontot egyeztetünk a pszichológiai vizsgálat, illetve a 

környezettanulmány készítésének időpontjáról. Az ügyfél írásbeli nyilatkozata alapján keressük fel a 

háziorvosát (írásban) illetve, ha valamely szakorvosi probléma merül fel, úgy a szakorvost is. 
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Ha a pszichológiai vizsgálat során illetve a környezettanulmány készítése alatt a kollegák úgy látják, 

hogy a jelentkezők alkalmas örökbefogadásra és a háziorvos, szükség esetén a szakorvosi vélemény is 

támogatja az alkalmasságot, úgy a szakszolgálat örökbefogadási felkészítő tanfolyamot szervező 

munkatársa keresi meg a családot a soron következő tanfolyami időpontokkal és egy tájékoztató 

levéllel. 

Évente átlagosan 17 tanfolyamot szervezünk. Az elmúlt években több ezer örökbefogadni 

szándékozóval kerül így kapcsolatba a Szolgálat - az ő visszajelzéseik szerint is alakult ki a tanfolyami 

keret – alkalmazkodva a jelentkezők az idejéhez, a tanfolyami foglalkozások péntek délutánonként és 

szombati napokon folynak. 

A tanfolyam elvégzése után mindig találkozik az örökbefogadási tanácsadó a jelentkezőkkel, ismerteti 

az elkészült pszichológiai vizsgálat eredményét, a környezettanulmányt, illetve az orvosi véleményeket. 

Ilyenkor előfordul az, hogy a kérelem felvételéhez képest, a pszichológussal folytatott konzultáció vagy 

a felkészítő tanfolyam hatására, úgy gondolják az ügyfelek, hogy szeretnének módosítani az 

elképzeléseiken. Ilyenkor lehetőségük van, akár a megjelölt életkoron, akár az egészségi állapoton, 

akár a gyermekek számán módosítani. Általában a tanfolyam elvégzése után realizálódnak az 

elvárások. 

A Szakszolgálat a vizsgálati eredmények alapján, valamint az örökbefogadó(k) szándékának és az 

örökbefogadandó gyermekre vonatkozó elképzelése(i)nek a figyelembevételével alakítja ki javaslatát, 

melyet az örökbe fogadni szándékozó személy(ek) tájékoztatása mellett megküld az örökbe fogadni 

szándékozók szokásos tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalnak. 

A javaslat részei: 

 az ügyfél kérelme 

 háziorvosi igazolás az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról 

 pszichológiai vélemény 

 környezettanulmány 

 felkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány 

 konkrét javaslat 
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A szükséges vizsgálatok és az előzetes feltételek fő szempontjai: 

Az orvosi vizsgálat során a háziorvosnak – szükség esetén a szakorvosnak – arról kell nyilatkoznia, hogy 

az örökbe fogadni kívánó személy nem szenved-e: 

 a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban 

 súlyos pszichotikus zavarban 

 alkohol- vagy kábítószer-függőségben 

 olyan betegségben, amely miatt – akár időszakosan is – akadályoztatott a gyermekről való 

gondoskodásban, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti. 

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat során az örökbefogadó(k) motivációját, élethelyzetét, 

személyiségét, továbbá az örökbefogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felnövekedését biztosító 

nevelési elképzeléseket tárjuk fel. A vizsgálati szakaszon túl a beszélgetésnek egy tanácsadási része is 

van. 

A környezettanulmány során – mely az örökbe fogadni szándékozó(k) tényleges lakóhelyén, azaz az 

otthonában készül, lehetőség szerint az együtt élő családtagok részvételével – azt vizsgáljuk, hogy a 

családi- és lakáskörülmények mennyire alkalmasak örökbefogadásra. 

Az örökbefogadói felkészítő tanfolyam célja, hogy saját élményeket is mozgósító, tematikus interaktív 

csoportban az örökbefogadó szülők mélyebben elgondolkodva saját elképzeléseiken, elvárásaikon és a 

lehetőségeken, megerősödjenek elhatározásukban, vagy a körülmények sokrétű figyelembe vétele 

után elállhassanak eredeti szándékuktól. A felkészítő tanfolyam önköltséges, időtartama 21 óra. 

Alkalmasság megállapítása 

A gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmassága kérdésében a Szakszolgálat által 

megküldött anyagok, a jövedelmi viszony(ok)ra vonatkozó igazolás, ha házasságban élő a jelentkező, 

akkor a házassági anyakönyvi kivonat, az örökbefogadni szándékozó(k) meghallgatása, valamint 

szükség szerint egyéb dokumentumok alapján dönt. 

Az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat a jogerőre emelkedéstől 

számított 3 évig érvényes, s tartalmazza, hogy az örökbefogadni szándékozó hány, milyen korú és 

milyen egészségi állapotú gyermek örökbefogadására alkalmas. 
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Alkalmasság megállapítása esetén a gyámhivatal jogerős határozata alapján a Szakszolgálat a 

nyilvántartásában a jelentkezési dátumhoz rendelt sorszámmal aktiválja az örökbe fogadni 

szándékozó(ka)t. 

Amennyiben a jelentkező az örökbe fogadni szándékozó személyek országos nyilvántartásába való 

felvételét is kérte, a Szakszolgálat továbbítja az adatait az országos nyilvántartás (EMMI) számára. A 

minisztérium vezet egy listát azokról a jelentkezőkről, akik kérik az országos nyilvántartásba való 

felvételüket és azokról a gyermekekről, akiket saját megyéjükben nem sikerült örökbeadni. Ilyenkor ők 

végzik az illesztést. 

Amennyiben az ügyfél nem alkalmas az örökbefogadásra, úgy a vizsgálati eredmények alapján 

személyesen tájékoztatja erről az örökbefogadási tanácsadó a vizsgálatot végző pszichológussal 

közösen - még a tanfolyam előtt -. Ilyenkor vázoljuk a lehetőségeket. Ha visszalép az ügyfél ebben a 

szakaszban, akkor 1 éven belül bármikor indíthat új eljárást, amennyiben kéri, úgy továbbítjuk anyagát 

az illetékes gyámhivatalnak. 

Ha a gyámhivatali eljárás megerősíti az ügyfél alkalmatlanságát, új eljárás a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 1 éven belül sehol az országban nem indítható. 

Alkalmasság érvényessége 

Amennyiben a határozat érvényességi idejének 3 évén belül örökbefogadásra nem kerül sor, az 

érvényességi idő lejártát megelőzően az ügyfél kérelmére és a Szakszolgálat javaslatára legfeljebb 1 

évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy azok a körülmények, amelyekre tekintettel az alkalmasságot 

megállapították nem változtak. 

Amennyiben a meghosszabbított érvényességi idő lejártáig sem kerül sor örökbefogadásra, az 

örökbefogadás előtti eljárást - az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam kivételével - 

az örökbefogadni szándékozó személy kérelmére meg kell ismételni. 

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy a gyámhivatali határozat 3 éves érvényességi idejének a 

leteltével az alkalmasság megállapítása (fenntartása) iránt ismételt kérelmet nem terjesztett elő, 

adatait a Szakszolgálat törli a nyilvántartásból. Erről egyrészt értesíti az örökbe fogadni szándékozó 

személyt/személyeket, másrészt az országos nyilvántartást. 
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Alkalmasság felülvizsgálata 

Amennyiben az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelyében,tartózkodási helyében, családi 

állapotában, személyi- és életkörülményeiben, egészségi állapotában, valamint az örökbe fogadandó 

gyermekre vonatkozó elképzeléseiben az alkalmassági határozat érvényességi időtartama alatt 

változás következik be, a változásról haladéktalanul köteles a Szakszolgálatot értesíteni. 

A jelzett változással kapcsolatosan a Szakszolgálat véleményének kialakítása érdekében az örökbe 

fogadni szándékozó személyt ismételt alkalmassági eljárásban való részvételre hívja fel. 

Tartózkodási hely változása esetén a Szakszolgálat beszerzi a korábbi lakóhely szerinti Szakszolgálatnál 

kezelt iratokat. Az új helyszínre vonatkozóan környezettanulmányt készít. Ha a családi állapotban, 

személyi- és életkörülményekben, valamint az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó 

elképzelésekben következik be változás, az örökbefogadás előtti eljárás – a felkészítő tanfolyam 

kivételével – megismétlődik. 

A gyámhivatal a felülvizsgálat eredményeként az örökbefogadásra való alkalmasság fenntartásáról 

vagy alkalmatlanság kimondásáról határoz. Alkalmasságot fenntartó határozatában ismételten határoz 

arról, hogy az örökbefogadni szándékozó személy hány, milyen korú és egészségi állapotú gyermek 

örökbefogadására alkalmas. 

Az alkalmasságról szóló eredeti határozat érvényességi ideje azonban nem változik! 

Lakóhelyváltozás miatti alkalmasságot fenntartó határozat alapján az új tartózkodási hely szerinti 

Szakszolgálat a korábbi lakóhely szerinti Szakszolgálatnál bejegyzett eredeti jelentkezés időpontjával 

veszi nyilvántartásába az örökbe fogadni szándékozót. Ezzel párhuzamosan, a korábbi lakóhely szerinti 

Szakszolgálat törli nyilvántartásából a jelentkezőt. A változásról az országos nyilvántartás is értesíti a 

tanácsadó. 

A várakozási idő a jelentkező kérelmének felvételétől indul. Az alkalmassági határozat jogerőssé 

válásától számított félévenként kell kapcsolatot tartania  az ügyféllel az örökbefogadási tanácsadónak. 

A gyermekek örökbefogadásával kapcsolatos szakszolgáltatás 

Az Örökbefogadási Szolgálat tevékenysége főszabályként attól a pillanattól kezdődik, amikor a 

gyermek örökbefogadhatóvá vált. 

Örökbefogadható az a kiskorú személy: 
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 akiről a szülők jogerős lemondó nyilatkozattal a gyámhivatalban lemondtak 

 aki nevelésben van, és a gyámhivatal örökbefogadhatónak nyilvánítottak 

 akinek a szüleit a bíróság megfosztotta szülői jogaitól 

 akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátor) helyeztek el, feltéve, hogy hat 

héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik 

 akinek a szülei elhunytak 

A legfontosabb alapelv: mindig a gyermeknek keressük a megfelelő szülőt, nem az örökbefogadó 

szülőnek a gyermeket. 

Leggyakrabban olyan gyermekek ügyében jár el a Szolgálat, akit a gyámhivatal nevelésbe vett és 

örökbefogadhatónak nyilvánított. A Szolgálat kiemelt feladatának tekinti, hogy a magasabb életkorú, 

fogyatékkal élő, roma származású örökbefogadható gyermekek számára elfogadó örökbefogadni 

szándékozó családokat találjon. Ennek érdekében a Szolgálat munkaszervezése szerint kijelölt 

örökbefogadási tanácsadó a Szolgálat vezetőjével szoros együttműködésben, folyamatosan 

figyelemmel kíséri az örökbefogadható gyermekek adatait és a szóba jöhető családokat, konzultációkat 

folytat a gyermekvédelmi gyámokkal és a gondozási helyekkel valamint a Szolgálat munkatársaival. 

Amint az örökbefogadhatóvá nyilvánításról szóló határozat rendelkezésre áll, elkezdődik a team 

munka. A gyermekről friss fénykép, orvosi, pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vélemények 

bekérése történik. Fontosnak, hogy minél több és minél frissebb vélemény legyen, hogy az 

örökbefogadó szülők a hallottak alapján megalapozott döntést tudjanak hozni. 

Amikor jogerőssé válik az örökbefogadhatóvá nyilvánításról szóló határozat, megszervezi az 

örökbefogadási tanácsadó az illesztési teamet (0.-dik team). Ezen a teamen a szolgálatnál dolgozó 

kollégák vesznek részt, ahol a soron következő 10 jelentkező aktuális fogadókészségét és 

életkörülményeit egyeztetjük. 

Ezután kerül sor az első teamre, melynek tagjai a Szakszolgálat szakemberei, a gyermekvédelmi gyám, 

gyermek gondozója, nevelőszülője, nevelőszülői tanácsadója. A team feladata, hogy az örökbeadható 

gyermek számára a nyilvántartásában szereplő örökbe fogadni szándékozók közül, a törvénynek 

megfelelően, a jelentkezési sorrend figyelembevételével a legmegfelelőbb örökbefogadó 

szülőt/házaspárt választhassuk ki. A döntésről jegyzőkönyv készül. 
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A kiválasztott örökbe fogadni szándékozó egyént/házaspár, első körben iratismertetésen tájékozódhat 

a gyermek aktuális állapotáról, élettörténetéről. Amennyiben a bemutatás alapján az örökbe fogadni 

szándékozó(k) érdeklődését a gyermek felkeltette, az örökbefogadási tanácsadó megszervezi a 

gyermek megpillantását. Ez egy olyan egyoldalú alkalom, aminek a célját a szülő-jelölt ismeri, a 

gyermek azonban ekkor még nem. A szülő-jelölt a gyermekkel interakcióba nem léphet. 

Újabb pozitív döntést követően az örökbefogadási tanácsadó, Szolgálatunk pszichológusával személyes 

találkozás keretén belül egyezteti a barátkozás menetét a résztvevőkkel.  Az ismerkedés mindaddig 

tart, amíg a gyermek és leendő szülője/szülei között az érzelmi kötődés ki nem alakul, ill. szülő-

jelölt(ek) a gyermek teljes körű gondozását biztonsággal el tudja(k) látni. 

Ilyenkor szoros team munka zajlik. A team tagjai a családdal foglalkozó örökbefogadási tanácsadó, a 

szolgálatnál dolgozó pszichológus, a gyermekvédelmi gyám, a nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, 

illetve a hatóságok munkatársai. 

Amikor az örökbefogadó szülő, a barátkozást segítő pszichológus, a gyermekvédelmi gyám illetve a 

folyamatot segítő szakemberek úgy látják, hogy a gyermek kihelyezhető a családba, úgy a 

gyermekvédelmi gyám javaslatára, az örökbefogadó szülők kérelmére a gyámhivatal a szükséges iratok 

becsatolását követően (az örökbefogadó részéről: alkalmassági határozat, jövedelemigazolás, születési 

és házassági anyakönyvi kivonat) dönt a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó(k) gondozásába 

történő kihelyezéséről. 

A kötelező gondozási idő minimum 30 nap, melynek során mind a nyílt, mind a titkos örökbefogadások 

esetén a Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója kíséri figyelemmel a kihelyezett gyermekek 

gondozását, ellátását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a gyermek családba történő 

beilleszkedésének folyamatát. Az örökbefogadási tanácsadó személyes tapasztalata alapján  a 

gyámhivatal által megadott határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó véleményét és 

környezettanulmányát, egyben javaslatot tesz az örökbefogadás támogatására vagy elutasítására. 

Az örökbeadási céllal kihelyezett gyermek a gyámhivatal kötelező gondozási időre történő kihelyező 

határozatában megállapított időtartam letelte után is az örökbe fogadni szándékozó személynél 

maradhat az örökbefogadási eljárás befejezéséig. 
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Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos szakszolgáltatás 

A Polgári Törvénykönyv 4:131 § (2) örökbefogadással kapcsolatos rendelkezései a gyámhivatal által 

jogerős határozattal engedélyezett örökbefogadások esetén kötelezővé teszik az utánkövetés 

elrendelését egy év időtartamra, mely önkéntesen további négy évvel meghosszabbítható. 

Az utánkövetés egy segítő szándékú, támogató jellegű tanácsadás, nem a szülők vizsgáztatását vagy a 

szülői alkalmasság felülvizsgálatát jelenti. A szakemberek tájékozódnak a gyermek nevelésével és 

beilleszkedésével kapcsolatos tapasztalataikról, beszélgetnek a családtagokkal, tanácsot adnak a 

szülőknek az esetlegesen felmerülő nevelési nehézségekkel kapcsolatban. Egyben lehetőséget adnak 

az örökbefogadó szülő számára arra is, hogy a gyermeke/ik nevelése kapcsán felmerülő kérdéseiket 

feltegyék, illetve megoszthassák az örökbefogadással kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A 

pszichológus a gyermek korának megfelelő, játékos módszerek segítségével a gyermekkel is 

megismerkedik. 

A kötelező utánkövetésre az örökbefogadó/k választása szerint a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat vagy az utánkövetésre engedéllyel rendelkező civil szervezet rendelhető ki. 

Az utánkövetés elrendeléséről és a választott utánkövető szervezetről az örökbefogadást engedélyező 

határozatban a gyámhivatal rendelkezik. 

Az utánkövetés Szakszolgálatunknál az alábbiak szerint történik: 

 A jogerős határozat kézhezvételét követően az örökbefogadási tanácsadó tájékoztatja az ügyfelet 

az utánkövetés első alkalmának lehetséges időpontjáról és helyszínéről. 

 Az utánkövetést az örökbefogadási tanácsadó és az a pszichológus végzi, akiket az ügyfelek az 

örökbefogadás előkészítése során korábban már megismert/ek. 

 Az utánkövetés célja az örökbefogadott gyermek családba történő beilleszkedésének, stabil 

identitástudata kialakulásának a megsegítése. 

Az utánkövetés az örökbefogadási tanácsadóval előre egyeztetett időpontban, az örökbefogadás 

jogerőre emelkedése után két időszakban – az örökbefogadás lezárását követően két hónappal és egy 

év múlva – történik, s akár több alkalomból is állhat. A találkozások a Szolgálat erre a célra kialakított 

családbarát helyiségében, illetve külön kérésre az örökbefogadó szülők otthonában zajlanak. A 

találkozások résztvevői az örökbefogadó szülő/k és a családban nevelkedő minden kiskorú gyermek, 

valamint az örökbefogadási tanácsadó és a pszichológus. 
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Igény esetén az örökbefogadó kérésére, külön szerződéssel a térítésmentes utánkövetés egy évnél 

tovább is tarthat, de legfeljebb az örökbefogadás lezárását követő öt évig terjedhet ki. 

A második hónap és az egy év leteltét követően az utánkövetés tapasztalatairól az azt végző 

szakemberek a gyámhivatalt írásban tájékoztatják. A tájékoztató tartalmazza a találkozások során 

szerzett tapasztalatokat, valamint az örökbefogadó szülők által elmondottakat. 

Az utánkövetés mellett egy másik feladattal is bővült a szolgálatnál dolgozó pszichológusok munkája, a 

krízistanácsadással. 

A krízistanácsadás a válságterhes/szülőnek nyújtott pszichológiai tanácsadás, amely segít a gyermek 

sorsával kapcsolatos megalapozott saját döntése - minden információ birtokában - meghozatalában. A 

döntéshozatalban és a veszteség feldolgozásában fontos szerepet játszik, hogy az örökbeadó szülők 

szempontjai alapján történik a kiválasztás és az összeillesztés. 

A krízistanácsadás része az örökbeadás után a gyász feldolgozásában való pszichológiai 

segítségnyújtás. 

4) Közvetítői eljárásokkal és más, szervezési feladatokkal kapcsolatos 

szakszolgáltatás 

Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat 

Közvetítői eljárásokkal kapcsolatos szakszolgáltatások ellátása, az ügyfélszolgálati feladatok teljesítése, 

az intézményünk területére szabályozott kapcsolattartások körülményeinek méltóvá tétele valamint a 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Önkéntes programjának 

megvalósítása a Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat szervezeti keretei között történik. 

Feladatok: 

 Az új Ptk. 4:177. §-a alapján a gyámhivatal által elrendelt kötelező támogatott közvetítői 

eljárásokkal kapcsolatos feladatellátás biztosítása 

 Az intézményhez forduló gyermekek, családok, szakemberek, érdeklődők megfelelő irányítása, 

informálása 

 A szakszolgálat gyermek- és ügyfélcentrikus működésének támogatása 

 A kapcsolattartások zökkenőmentessé tétele 

 Az intézmény önkéntes programjának összefogása és működtetése 

 Az intézmény területén működő otthont nyújtó ellátások munkájának elősegítése 
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A Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat tevékenységének szakmai szempontjai, módszerei: 

Közvetítői eljárások 

A Gyvt. 62/E § szerint az intézmény, mint területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:177. § szerinti, 

a gyámhatósági eljárásban, a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel 

elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén - a szülők egymással, illetve a 

gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében - közvetítőt biztosít. A közvetítő 

a Szakszolgálat székhelyén támogatott vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt 

szolgáltatást az érintett szülő és gyermek számára. A Szakszolgálatnak csak támogatott közvetítői 

eljárás kapcsán van szolgáltatási kötelezettsége, gyermekvédelmi közvetítői eljárásban nincs, akkor 

sem, ha a felek a Szakszolgálat alkalmazásában álló közvetítőt választják a névjegyzékből. 

A közvetítői eljárások megszervezésére a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről vonatkozó 

szabályai is, mint általános szabályok, iránymutatók. A speciális szabályokat a Gyvt., a speciális eljárási 

rendet pedig a Gyer. valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet rendelkezései tartalmazzák. 

A gyámhivatal a Szakszolgálatot, mint intézményt kéri fel a közvetítői eljárás lefolytatására. A 

Szakszolgálat igazgatója a Szolgálat vezetőjének javaslatára, kijelöli a közvetítőt. A Szakszolgálat által 

foglalkoztatott közvetítő csak súlyos összeférhetetlenség (személyi vagy gazdasági) esetén utasíthatja 

el a kijelölést. A közvetítőnek tizenöt nap áll rendelkezésre a felek első közvetítői megbeszélésre 

történő meghívására. Javasolt a felek előzetes telefonos megkeresése időpont egyeztetés céljából. A 

nyilatkozat a gyámhivatal és a felek felé a felkérés elfogadásáról vagy elutasításáról, az egyeztetett 

időponttal kerül kiküldésre.  Ez nem azt jelenti, hogy az első megbeszélésnek tizenöt napon belül meg 

kell történnie. Amennyiben nem lehetséges az előzetes egyeztetés, a nyilatkozat a felek felé és a 

gyámhivatal felé egy, a mediátor által kitűzött időponttal kerül kiküldésre. Az eljárásban keletkező 

valamennyi levél tértivevényes formában kerül kiküldésre az események és a határidők rögzítésének 

céljából.  Alapesetben 2 hónap áll rendelkezésre a közvetítői eljárás lefolytatására, amely további két 

hónappal, a közvetítő kérésére meghosszabbítható. 

A két hónap alatt legfeljebb három közvetítői megbeszélés tartható, csak különösen indokolt esetben 

(megállapodás vagy részmegállapodás megvalósulása érdekében) léphető túl az előírt alkalmak száma. 

A gyermek is bevonható a közvetítői eljárásba, hogy az őt érintő ügyekben véleményt nyilváníthasson. 

Erre az ő kifejezett kérelmére illetve beleegyezésével kerülhet sor, a felek kérelme és a gyámhivatal 

javaslata szükséges, de nem elégséges feltétele a gyermek bevonásának. Nevelésbe vett gyermek 

esetében gyermekvédelmi gyámjának hozzájárulását is ki kell kérni. A közvetítőnek mérlegelnie 

szükséges – különösen, ha ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek az érintett -, 

hogy a gyermek bevonása az eljárásba a gyermek számára nem jelent-e túl nagy megterhelést, 

valamint érzelmi fejlődését a felek által elmondottak, illetve a felek magatartása várhatóan nem 

veszélyezteti-e. 



39 

 

A közvetítő nyolc napon belül írásban jelzi a gyámhivatal részére, hogy a közvetítői eljárás nem indult 

meg, mert az első közvetítői megbeszélésen egyik fél sem vagy az egyik fél nem vett részt, továbbá 

nem mentette ki magát és nem kért újabb időpontot. 

A közvetítő haladéktalanul jelzi írásban a gyámhivatal részére, hogy megítélése szerint a gyermek 

érdekében sürgős intézkedés megtétele indokolt, különösen, ha bármelyik szülővel szemben felmerül 

a gyermek bántalmazásának vagy súlyos elhanyagolásának gyanúja. 

A közvetítő a felkéréstől számított két hónapon belül írásban jelzi a gyámhivatal részére, hogy  

sikerült-e megállapodást, részmegállapodást kötni vagy a közvetítői eljárás megállapodás, 

részmegállapodás nélkül zárult, vagy a közvetítői eljárás már megindult, de még nem fejeződött be, és 

további, legfeljebb két hónap szükséges a megállapodás, részmegállapodás létrehozásához. 

A részmegállapodást vagy megállapodást a közvetítő írásba foglalja. 

A megállapodást, részmegállapodást, valamint a felek a döntés meghozatalára irányuló kérelmét, a 

megállapodás megkötésétől számított nyolc napon belül a közvetítő megküldi a gyámhivatalnak. 

Külön megállapodásba kell foglalni a megegyezésnek azt a részét, amely nem volt tárgya a 

gyámhivatali felkérésnek. 

 

Kapcsolattartások koordinálása 

Az intézményünk területén létrejövő kapcsolattartások koordinálása, a helyszükségletek felmérése, 

méltó körülmények biztosítása a fő feladat. 

 Igény szerint kísérni kell a helyismerettel nem rendelkezőket. 

 Kíséretet biztosítani kell a hozzánk érkező családoknak. 

 Követni és rögzíteni kell a nálunk megvalósuló kapcsolattartások közben felmerülő igényeket. 

 A börtönbüntetésüket töltő szülők és nevelésbevett gyermekeik közti kapcsolattartás 

biztosítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával kötött együttműködési 

megállapodásban rögzítettek szerint történik. A kidolgozott kapcsolattartási protokoll lehetővé 

teszi a gyermekek számára, hogy ne börtönben találkozzanak szüleikkel, hanem intézményünk 

területén. Az ilyen kapcsolattartások megvalósulását a gyermekvédelmi gyámmal és a 

gondozási hellyel szoros együttműködésben a Szolgálat szervezi, a büntetés-végrehajtási 

intézménnyel a Szolgálat vezetője egyezteti a konkrét kapcsolattartásra vonatkozó 

információkat. 

Önkéntes Program menedzsment 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Önkéntes 

Programjának célja: 

 Az intézménnyel kapcsolatba került gyermekek ellátásának gördülékenyebbé tétele. 
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 A szakellátásban élő gyermekek szabadidejének hasznosabbá, tartalmasabbá, színesebbé tétele. 

 Felkutassa, kiképezze, alkalmazza és megtartsa azokat az önkéntes munkára vállalkozó 

személyeket, akik munkájukkal közvetlenül vagy áttételesen, jól körülhatárolt feladatok mentén, 

biztonságos módon segíteni tudják a fenti célok megvalósulását. 

 Szakembereink, a dolgozók mindennapi tevékenységének segítése, hatékonyságuk növelése az 

egyéni és szervezeti célokkal összhangban. 

 A dolgozók és az önkéntesek közötti kapcsolat folyamatos kiépítése, az önkéntesek szervezeti 

kultúrába történő integrálása. 

 A nyitottság és nyilvánosság mellett folyamatos visszajelzés és ellenőrzés biztosítása a lehetséges 

veszélyek minimalizálása érdekében. 

A szervezeten belül képezzük és felkészítjük az önkéntesek és a koordinátorok munkáját irányító 

programvezetőt, a koordinátorokat, és a mentorokat, akik a saját szolgálatukon belül menedzselik az 

önkénteseket, valamint segítik az önkéntes menedzsmentnek, mint munkamódszernek az integrálását 

a saját szolgálatuk mindennapi életébe. 

 

Ügyfélszolgálat 

Az ügyfelek megfelelő helyszínre való irányítása érdekében: 

 Naponta vezetni kell a helyezések időpontjára és helyszínére vonatkozó adatokat az Elhelyezési 

Szolgálat tájékoztatása szerint 

 Igény szerint kísérni kell a helyismerettel nem rendelkező szakembereket 

 Kíséretet kell biztosítani a gyermekeknek és családtagjaiknak 

 A dolgozók bejelentései alapján az Ügyfélszolgálat követi az épületből való távozásokat és 

visszaérkezéseket 

Információ nyújtás, ennek érdekében adatgyűjtés: 

 Vezetni és szükség szerint frissíteni kell a budapesti gyámhivatalok, a budapesti család- és 

gyermekjóléti szolgálatok és a fővárosi gyermekotthonok elérhetőségeit. A központi 

szerveren elérhetővé kell tenni ezen adatokat. 

 A Fővárosi Munkaügyi Központ munkahely-kínálati listájának hozzáférhetővé tétele az 

érdeklődők számára. 

 A gyermekjogi képviselők fogadónapjának nyilvántartása, a részükre beérkező megkeresések 

összegyűjtése. 

 Információ nyújtás anyaotthonokról, krízisszállókról, családok otthonairól. 

 Az iratbetekintések koordinálása, lebonyolítása. Felügyelni kell a betekintést, erről 

nyilvántartást kell vezetni. 
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 Információ nyújtás álláslehetőségekről, lakásproblémák megoldásáról, pályázatokról. 

 Igazolások elkészítése a gondozásban töltött időről vagy az ügyintézéssel töltött időről. 

 A telefonközpont kezelése. 

Portaszolgálat 

 24 órában ellátja az Intézmény székhelyének őrzését és a portaszolgálat ellátását; 

 a Befogadó Otthonban tartózkodó kiskorúak és a szakmai felügyeletüket ellátó munkatársak 

biztonságának megőrzése, az anyagi károkozástól való védelem; 

 kulcsok kezelése; 

 belső parkolás ellenőrzése; 

 kamera –rendszer működtetése. 

A Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat változó helyszíneken, nyugodt és zavartalan légkört biztosít az ügyfelek 

számára a közvetítői eljárások, kapcsolattartások, ügyintézések időtartama alatt. A Szolgálat 

munkatársainak teljes körű rálátása kell, hogy legyen a Szakszolgálat alkalmas helyiségeire, termeire. A 

sokféle szolgáltatás működése kapcsán a szakszolgálat szóba jöhető helyiségeit megfelelő 

időbeosztással kell igénybe venni. Ennek érdekében helyiségekre lebontott elektronikus időtáblát 

használunk, amelyet a Szolgálat vezetője támogatásával, de az intézmény osztályvezetői vezetnek. Egy 

aktuális kinyomtatott táblázat az ügyfélszolgálaton elérhető az ügyfélirányítás zökkenőmentes 

biztosításáért. 

A helyiségbiztosítás prioritásai 

1. Kapcsolattartások 

2. Külső-belső képzések 

3. Közvetítői eljárások 

4. Egyéb rendezvények 

A megfelelő méltó körülményeket biztosító, kapcsolattartásra alkalmas terek kialakítása, karbantartása 

folyamatos feladat. 

Az átlátható és visszakereshető működés biztosítása érdekében a közvetítői eljárásokról a Szolgálat 

vezetője elektronikus nyilvántartást vezet. Az eljárásokban keletkezett levelezés visszakereshetősége 

érdekében minden kimenő és bejövő levelet az irattárban archiválni kell, a szakszolgáltatást nyújtó 

munkatársak számára is elérhetőnek kell lenni. 

Kapcsolat- és Ügyfélszolgálat munkatársainak közössége igen sokszínű, a sokféle feladatellátás miatt 

sok szakma képviselője dolgozik együtt különféle munkaviszonyban és munkaidőben: 

 A Kapcsolatszolgálat munkáját részmunkaidős munkatárs és nyolc mediátor végzi megbízási 

szerződésben meghatározott módon. 
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 Az Ügyfélszolgálaton legalább két munkatárs dolgozik, heti 40 órában, az ügyfélforgalomhoz 

alkalmazkodva, egyenlőtlen munkaidő beosztásban, időkeret szerint. Jelenleg ők viszik a 

kapcsolattartási ügyeletet is. 

 A Portaszolgálat zökkenőmentes működése érdekében legalább három, a szakszolgálat munkáját 

jól ismerő portást biztosít vállalkozási szerződés keretében, külsős cég. Ők saját munkaidőkeretben 

dolgoznak. Az intézményen belüli munkaszervezést a külső cég vezetői a Szolgálat vezetőjével 

egyeztetik. 

A Szolgálat feladatellátása és az együttműködések fejlesztése érdekében kiemelt a heti 

rendszerességgel tartott team megbeszélések rendje. A minőségbiztosítás elérhető elemeiből adekvát 

módon alkalmazni kell a Porta- és Ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkatársak számára az 

esetmegbeszélést, képzést, továbbképzést (ügyfélszolgálatosok éves konferenciája), a 

Kapcsolatszolgálat és az önkéntes menedzsment tevékenységet végzők számára szupervíziót, 

tréningeket, szervezetfejlesztést. 

A Szolgálat kiemelt szervezési feladatainak ellátása miatt a Szolgálat vezetője folyamatosan 

kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettesekkel, a Szakszolgálat egyéb Szolgálataival, az otthont 

nyújtó munkatársakkal, valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel. Proaktívitással 

támogatja a szakszolgáltatást nyújtókat a problémahelyzetek megoldásában, az ügyfelekkel felmerült 

konfliktusok békés rendezésében. 

6) Nyilvántartással kapcsolatos szakszolgáltatás 

Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat 

Nyilvántartási feladatok 

Gyermekek felvételével, elhelyezésével kapcsolatos adminisztráció, ezekkel összefüggő iratok 

kezelése, őrzése, valamint szükséges nyilvántartások vezetése. 

A Szakszolgálat szervezeti egységei, a gondozási helyek, a gyámhatóságok, fenntartók valamint az 

érintett személyek adat- és információ igényének kielégítése. 

Jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 

A gondozottak és az érintettek számára a rájuk vonatkozó információkhoz történő hozzáférés 

biztosítása, írásos megkeresés alapján igazolások kiadása. 

Adatigénylésre jogosult szervek részére adatszolgáltatás. 

Közérdekű adatok hozzáférésének lehetővé tétele az ellátó rendszerről. 

Az országos jelentési rendszer (KENYSZI) számára adatszolgáltatás és e-képviselői feladatok ellátása. 
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A Szolgálat nyilvántartási tevékenységének szakmai szempontjai és módszerei 

Nyilvántartás átfogó adatfeldolgozáson alapul, amelynek keretébe: adatok széleskörű beszerzése, 

pontos rögzítése, hitelesség biztosítása, rendszerezése, átfogó rendezése, biztonságos tárolása, 

változások naprakész módosítása, felhasználók számára továbbítása, szükséges összekapcsolások 

elvégzése, elemzése, hozzáférhetővé tétele. 

A nyilvántartási tevékenység támogatja a szolgálatok szakmai folyamatait, és rögzíti azok működése 

során keletkező tényeket. 

Intranetes informatikai rendszer üzemeltetésével oldja meg nyilvántartási kötelezettségeket. 

Az alkalmazott nyilvántartási rendszer fejlesztési igényeinek megfogalmazása. 

Monitoring rendszer folyamatos fejlesztése és üzemeltetése. 

Adatkörök kialakítása. 

Nyilvántartások vezetése érdekében kapcsolattartás intézményekkel, gyámhatóságokkal. 

Az adatok gyűjtése és rendszerezése, valamint hozzáférhetővé tétele olyan módon, hogy a szakmai 

szervek, a gondozási tevékenységet figyelemmel kísérheti, és a szükséglet változásokat nyomon 

követheti. Az adatok szakmai tervek és koncepciók alátámasztását lehetővé teszik. 

Az ágazati nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos változások nyomon követése, és ezzel kapcsolatos 

tudások átadása a Szakszolgálat munkatársai számára. 

A Szakszolgálathoz kapcsolódó ellátó rendszerről rendszeresen tesz elérhetővé adatokat elektronikus 

formában. Egyedi megkeresésre rendelkezésre álló statisztikai adatokat rendelkezésre bocsájtása. 

Szakszolgálat publikus elektronikus felületeinek tevékenységének támogatása. 

Iratkezelési feladatok 

Gondoskodik valamennyi formájú irat (papír, fax, e-mail, dokumentumfájl) nyilvántartásáról és 

kezeléséről. 

Az iratokat nyilvántartása, rendszerezése, megőrzése, segédletekkel el látása, használatra 

rendelkezésre bocsátása. 

Az irattal kapcsolatos valamennyi lényeges adat és intézkedések írásos rögzítése, az ügyintézés 

folyamatának dokumentálásának segítése. 

Irattár működtetése. 

Az iratok folyamatos visszakereshetőségének és hozzáférhetőségének (papíralapon, illetve 

elektronikus formában) biztosítása. 

A Szolgálat iratkezelési tevékenységének szakmai szempontjai és módszerei 

Az iratok és információk tárolásának célja az, hogy tegye lehetővé a gondozott személyek jogainak 

védelmét a törvényes képviselők, a gyermekek, valamint az érintettek számára. 

Az iratkezelés lehetővé teszi a gyermekek és családjaik önrendelkezésének támogatását. 
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Az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésével lehetővé teszi, hogy a gondozottak élettörténetüket 

visszamenőleg is megismerhessék. 

Adminisztratív tevékenységével biztosítja az eredményes, a hatékony, a hatásos, a gyors, a jogszerű, 

ügyintézést. 

Az iratok fizikai és jogi védelme, zárt eljárási rendben történő kezelése. 

Valamennyi iratra kiterjedő elektronikus iktatási rendszer működtetése a nyilvántartási programba 

integrálva. 

Az irattári tételek (akták), a gyermek sorsát nyomon követhető módon történő kialakítása és 

gondozása. 

Az iratok teljes életciklusának támogatása. 

Az irat útjának és az ügyintézés folyamatának nyomon követésének biztosítása. 

Elektronikus tartalmak tárolásával és a papír alapú dokumentumok digitalizálásával lehetővé teszi 

információk több platformú elérhetőségét, valamint tudásbázis kialakítását. A gondozattak 

dokumentumaiból elektronikus irattár fejlesztése. 

Tevékenységek és folyamatok minőség menedzsmentje. 

Reprográfia tevékenységek támogatása. 

Egységes elektronikus iratkezelő és nyilvántartási rendszer fejlesztési stratégia és megvalósíthatósági 

javaslatok kidolgozása. 

Adatvédelmi feladatok 

A Szakszolgálat által kezelt személyes adatok fizikai, digitális és jogi védelmi rendszerének kidolgozása 

és működtetése. 

A tárolt és őrzött adatok mindenkor hitelességének és pontosságának biztosítása. 

A kelet adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának 

biztosítása. 

A biztonságos adattovábbítás. 

Az érintett megkeresésére tájékoztatás adása az adatkezelésről. 

A gondozott személyek adatait törvényes felhatalmazás alapján kezeli a szakszolgálat, és korlátlan 

ideig megőrzi annak érdekében, hogy az érintettek bármikor hozzáférhessenek. 

Az adatkezelés célhoz kötöttségének a tevékenység egésze alatti biztosítása. 

Az adatokhoz történő hozzáférés nyomon követése. 

A Szolgálat adatvédelmi tevékenységének szakmai szempontjai és módszerei 

Adatkezelők jogosultsági rendszerének működtetése. 

Biztosítja és támogatja az adatvédelmi előírások betartását. 

Hozzáférhetőség biztosítása, illetéktelen felhasználás megakadályozása, a téves vagy jogtalan törlése, 

megsemmisítése. Adat sértetlenségének biztosítása. 
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Adatok védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, az alaptalan megváltoztatástól, törléstől, sérüléstől, a 

megsemmisüléstől továbbá nyilvánosságra hozásától. 

Folyamatosan tevékenykedik az informatikai rendszer adatbiztonságán. 

Az adatok fizikai védelme érdekében óvja az iratokat a megsemmisüléstől, a valótlan változtatástól, az 

illetéktelen megtekintéstől, a megalapozatlan felhasználástól, nem jogosultak részére történő 

továbbítástól. 

Informatikai feladatok 

A Szakszolgálat számítástechnikai, informatikai és telekommunikációs szolgáltatásainak tervezése, 

szervezése és koordinálása. 

A Szakszolgálat infokommunikációs rendszereinek (intranet, internet kapcsolat) nagybiztonságú 

üzemeltetése. 

A Szakszolgálat infokommunikációs (személyes és csoport) eszközeinek működésének biztosítása. 

Informatikai biztonsági feladatok. 

Infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési tevékenység. 

Informatikai rendszer zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása. 

A Szolgálat informatikai tevékenységének szakmai szempontjai és módszerei 

A korszerű informatikai szolgáltatás nyújtása, alkalmazása, szervezettsége, meghatározza a szervezet 

eredményességét, a tevékenység minőségét, hatásosságát, hatékonyságát. 

Integrált informatikai rendszer működtetése. 

Informatikai felhasználási tevékenységére egységes elvek meghatározása. 

A Szakszolgálat munkatársai számára számítástechnikai eszközök alkalmazásában támogatás nyújtása. 

A Szakszolgálat egységes nyilvántartási programjának működtetése és ezzel kapcsolatosan a 

munkatársak tevékenységének támogatása. 

A Szakszolgálat munkavállalóinak elektronikus írástudásának fejlesztése, digitális kompetenciák 

fejlesztése. 

Folyamatosan lépéseket tesz az elektronikus ügyintézés támogatására és fejlesztésére. 

Alkalmazott rendszerek, megoldások felhasználót támogató dokumentálása. 

Egységes informatikai felhasználói platform kialakítása és működtetése. 

Az rendszerek igénybevételekor a jogosultság vizsgálata, az igénybevétel követése. 

Központi IT eszköz support, helpdesk és karbantartás. 

Hálózati és rendszer menedzsment megoldások alkalmazása. 

Jogtiszta szoftverek és rendszerszoftverek használata. 

Fejlesztési és pótlási igények feltárása a felhasználók közreműködésével. 
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7) Szaktanácsadással kapcsolatos szakszolgáltatás 

Elemző Szolgálat 

Szaktanácsadással kapcsolatos feladatellátás az Elemző Szolgálat szervezeti keretei között valósul meg. 

A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 65. § szerint a szaktanácsadás keretében: 

 szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok 

ellátásához. 

  javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati 

alkalmazását. 

A Szolgálat feladatai: 

 Szakmai, módszertani szaktanácsadás 

 Kutatások, vizsgálatok, elemzések végzése 

 Szakmai kiadványok, publikációk előkészítése 

 Képzések, továbbképzések szervezése, program akkreditáció 

 Szakkönyvtár üzemeltetése 

 Gyermekvédelmi fórumok, konzultációk, konferenciák szervezése 

 Honlap tartalmi fejlesztése 

Az elemző tevékenység szakmai szempontjai és módszerei 

Cél egyfelől a szakszolgáltatást nyújtók szakmai hatékonyságának növelése, valamint az intézmény 

szakmaiságának, munkavégzésének fejlesztése és a minőség biztosítása. Másfelől a Szolgálat célja a 

fővárosi gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő intézmények számára szakmai támogatást nyújtani, 

csakúgy, mint a szakellátási hálózatot fenntartó szakirányítási munkáját segíteni. Munkája eredményeit 

mindenekelőtt és elsősorban az intézményen belül hasznosítja. Ugyanakkor fontos törekvésünk, hogy 

a szolgálat munkáját a gyermekvédelemben dolgozó bármely szakterület, hivatal vagy intézmény és az 

ott dolgozó szakemberek legszélesebb köre is felhasználja. 

A Szolgálat hangsúlyozottan tanácsadói szerepet vállal, szakértői tanácsadás keretei között. Minden 

kutatás, elemzés és vizsgálat megkezdése előtt a Szolgálat kutatási tervet készít, ami tartalmazza a 

problémafelvetést, a felmerülő kérdéseket, hipotéziseket, az alkalmazni kívánt módszereket, 

eszközöket valamint a kutatás ütemtervét és költségigényét. A kutatómunka mindig beszámoló 

elkészítésével zárul, amit lehetőség szerint publikálni szükséges. A Szolgálat adott feladatok 

végrehajtása érdekében, „projekt jelleggel” kapcsolódhat az intézmény bármely más szolgálatával, 

illetve a fővárosi gyermekvédelem bármely más szervezetével. A feladatvégzés team megközelítésben 

zajlik. 

Az ésszerűsítés, egyszerűsítés és költségtakarékosság jegyében az intézmény munkatársainak 

terepmunkája során gyűjtött tapasztalatai, a kapcsolati és együttműködési háló biztosítja, hogy a 

szakmai – elemző szolgáltatások a gyermekvédelem szakmai újjáépítésének fontos pillérei legyenek 
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hosszútávon. Ennek a szakmaalakító feladatnak a jellegzetes módszertani mechanizmusai 

összefoglalva a következők: 

A konkrét esetek tanulságai, a gyerekek ügyében végzett operatív munka tapasztalatainak 

feldolgozása, az esetmegbeszélések, esetleírások módszertani alapú megközelítése, elemzése, és azok 

közzététele a szakmai közönségnek, a Fenntartónak, felfogásunk szerint csak tereptapasztalattal, 

terepkompetenciával bíró intézmények és szakemberek részvételével lehet hiteles. Elemző munkánk 

során alapvető értékként a tudás, a párbeszéd, a partnerség és a szakmaiság értékét hangsúlyozzuk. 

Ezek azok az értékek, amelyek nélkül nem jöhet létre együttműködés. Az elemző tevékenység 

gyakorlati jellegű és probléma centrikus, a védelemre szoruló gyermekekről való gondoskodni tudást 

szolgálja, az ’elég jó’ minőségű szolgáltatások nyújtására való képességet. Fontos tudásnak tekintjük 

mind az egyes szakemberek, mind pedig a módszertani programok vonatkozásában a kulcsproblémák 

beazonosításának, felismerésének képességét. Programjaink fontos célkitűzése, hogy a 

gyermekvédelem rendszerében a legkülönbözőbb szakemberek között folytatott párbeszéd révén 

széleskörű egyetértés alakuljon ki, a témává tett kérdésekben egyre mélyebb közös felfogás és észjárás 

segítse az eligazodásunkat. 

VIII. Az igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

1) Az igénybevevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

A szakszolgáltatások deklaráltan az igénybevevő gyermekek jogainak védelmét célozzák. 

Az igénybevevők jogvédelmének biztosításakor is alapvetőnek tartjuk, hogy a szakszolgáltatásokat a 

gyerek legjobb érdeke kell, hogy meghatározza. Ez alatt azt értjük, hogy a szakszolgáltatásban 

közvetlenül érintett gyermek személyiségét, körülményeit, lehetőségeit veszik figyelembe 

elsődlegesen a szolgáltatást nyújtók munkájuk során, így biztosítják az adott gyerek legjobb érdekét. 

A gyermek jogai és legjobb érdeke minden olyan esetben elsőbbséget élveznek a szülők és a 

gyermekkel kapcsolatba kerülő más igénybevevők jogaival és érdekeivel szemben, amely esetekben 

ezek a jogok és érdekek egymással konfliktusba kerülnek. Így a konfliktusos helyzetekben nem 

kérdéses, hogy az ügyben eljáró szakembereknek mely érdekek mellé kell állniuk. Ez magával hozza a 

szakszolgáltatások sajátosságát, a sorozatos konfliktusok vállalását a gyermekek jogainak és érdekeinek 

védelme miatt. 

Ugyanakkor viszont a gyermekek legalapvetőbb érdeke, hogy biztonságban nevelkedjenek fel, mert 

csak a biztonság és állandóság teremti meg a gyermekek fejlődésének alapját, valamint az állandó 
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szülő-gyermek kapcsolat támogatása, erősítése adhat megfelelő alapot a gyermek visszatéréséhez 

saját családjába. Ezért a szakszolgáltatást nyújtóknak nagyon körültekintően kell eljárniuk. 

Amennyiben a gyermek nem térhet vissza saját családjába, akkor a gyermekvédelmi szakembereknek 

mindent meg kell tenniük, hogy elősegítsék a gyermek örökbefogadását, ha ez nem lehetséges, akkor 

hosszú távú gondoskodással támogatniuk kell a gyermeket nagykorúsága elérése után is önálló 

életvitelének kialakításában. 

Összefoglalva a gyermek, mint igénybevevő optimális jogvédelme azt az alapvető intézményi 

kötelezettséget jelenti, hogy a szakszolgáltatások nyújtásakor a beavatkozásokat mindig a gyermek 

szempontjából kell szemlélni, értelmezni és értékelni, minden más igénybevevő szempontja, érdeke 

csak ezután következhet. 

Külön fejezetben szükséges összefoglalni azon jogvédelmi szabályokat, amelyeket a szakszolgáltatást 

igénybevevő bármely személlyel kapcsolatosan alkalmazni szükséges. 

a) A panaszkezelés szabályai 

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermek, szülő, hozzátartozó vagy más igénybevevő 

személy valamint az ellátottak jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panaszaival a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjéhez, az Érdekképviseleti 

Fórumhoz, a gyermek gyermekvédelmi gyámjához, továbbá a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. 

A panaszkezelés főszabályainak meghatározásakor intézményünk irányadónak tekinti a 2013. évi CLXV. 

törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (továbbiakban „Panasztörvény”) rendelkezéseit. 

„A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése 

nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is 

tartalmazhat.” (Panasztörvény 1.§ (2)) 

A panasztétel történhet szóban és írásban, személyesen és elektronikusan is. A panasz kivizsgálásának 

tartalmát a panasztétel módja nem befolyásolhatja, eltérés a panaszkezelés eljárásában lehetséges 

csak. 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz vagy vizsgálata 

mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető ezen kívül akkor is, ha a panaszos a sérelmezett 

tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő 

panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl 

előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az azonosíthatatlan személy által tett 

panasz vizsgálatától akkor nem lehet eltekinteni, ha a panasz alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem 

szolgál. (Panasztörvény 2/A. §) 

Az igazgató 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 

eredményéről. Az írásbeli értesítés akkor mellőzhető, ha a panasz elintézéséről a panaszost szóban 
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tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. Amennyiben az intézmény vezetője határidőben 

nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Erről a panaszost tájékoztatni kell. 

A panasz alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell 

 a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, 

 a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, 

 az okozott sérelem orvoslásáról és 

 indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

A panaszost nem érheti hátrány a panasz megtétele miatt, kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 

panaszos rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és 

 ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel. 

 alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. 

Ekkor személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv részére át 

kell adni. (Panasztörvény 3. §) 

Az intézmény igazgatójához érkező panasz esetén az igazgató meghallgatja az érintett munkatársakat 

és szakmai vezetőjüket, tanulmányozza az elérhető dokumentációt. A vezetői teamet szükség esetén 

tájékoztatja a panaszról és a megtett intézkedésről. 

Az intézményben működő Érdekképviseleti Fórumról az intézmény honlapján is közzétett, külön 

szabályzat rendelkezik, elérhetőségéről és működéséről szükség esetén az Ügyfélszolgálat munkatársai 

nyújtanak tájékoztatást. 

A gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége a szakszolgáltatásokat igénybe vevők számára jól látható 

helyen kifüggesztésre kerül, a Szakszolgálat bármely munkatársa kérésre szóbeli tájékoztatást is nyújt. 

A gyermekjogi képviselő bevonása a szakszolgáltatási eljárásokba valamint tájékozódásának 

elősegítése kiemelt jelentőségű. Ennek érdekében a gyermekjogi képviselők rendszeresen meghívott 

résztvevői az intézmény szakmai megbeszéléseinek, rendezvényeinek, képzéseinek, valamint a 

gyermekek elhelyezési javaslatának előkészítése kapcsán szervezett tervezési megbeszéléseknek. 

b) Adatkezelési szabályok 

A szakszolgáltatást nyújtó a tevékenysége során tudomására jutott, az igénybevevő személyiségi jogait 

érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára a Gyvt. valamint a 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(továbbiakban Infotv.) rendelkezései irányadók. 

A szakszolgáltatást nyújtók személyes és közérdekű adatokkal dolgoznak, e tevékenységüket a 

vonatkozó jogszabályok adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kötelesek végezni. E 
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jogszabályok ismerete és körültekintő alkalmazása kötelező, az intézményi szabályzatok által is 

biztosított. 

Az Infotv. szerinti, adatkezelésben érintett igénybevevő kérelmezheti az adatkezelőnél 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 személyes adatainak helyesbítését. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 

belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. 

A tájékoztatás akkor ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 

tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés 

állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. (Infotv. 15.§) 

A szakszolgáltatást nyújtók kötelező adatkezelést valósítanak meg, ezt az igénybevevőkkel közölni kell. 

Az előzetes tájékoztatás követelménye a kötelező adatkezelést, az érintettek adatai kezelésével 

kapcsolatos releváns információkat tartalmazó, jogszabályi rendelkezésekre való utalással teljesíthető. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. (Infotv. 20.§) 

Adatok szolgáltatására, különösen harmadik személy számára, csak a szakszolgáltatást nyújtó 

intézmény igazgatója jogosult és köteles. Az ő kiadmányozása valamint írásbeli engedélye szükséges a 

kizárólag jogszabályi felhatalmazás célja és terjedelme szerinti adatszolgáltatásra mind a személyes 

adatok, mind pedig a közérdekű adatok vonatkozásában. 

2) A szolgáltatást nyújtók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

A szakszolgáltatást nyújtókat - a külön jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben - 

megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat 

tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő 

munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. (Gyvt. 15.§ (6)) 

A szakszolgáltatást nyújtók büntetőjogi védelme 

Az intézményben szakszolgáltatást nyújtó munkatársaink a Gyvt. 15.§ (7) szerint közfeladatot ellátó 

személynek minősülnek, akik tevékenységük során hivatalból járnak és feladatellátásukkal 

kapcsolatban büntetőjogi védelem illeti meg őket. Ez azt jelenti, hogy aki őket jogszerű eljárásukban 

erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg 

emiatt bántalmazza, bűntettet követ el és egy évtől öt évig, aki az erőszakot csoportosan, fegyveresen 

vagy felfegyverkezve követi el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. /2012. évi 

C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk) 310.-311.§/ 



51 

 

A szakszolgáltatást nyújtók jogainak védelme a fentiek mellett szorosan összefügg a 

minőségbiztosítással, egyszerre tartalmaz kötelezettségeket és jogosultságot a munkatársak és az 

intézmény számára. 

A munkatársi jogok védelme 

Jelen Szakmai Program összefoglalja, valamint a belső szabályzatok részletesen tartalmazzák azokat az 

intézményi kötelezettségeket, amelyek munkatársaink tájékoztatását, munkakörükkel összefüggő 

jogvédelmét, képzéseken, továbbképzéseken való részvételüket, valamint a munkavállalói jogsérelmük 

orvoslati lehetőségeit érintik. 

Az intézmény az új munkatárs felvételekor eljárásrendjébe illeszti, mind az intézményre, mind a 

munkatárs munkakörére vonatkozó, teljes körű tájékoztatást. Az intézmény a munkakörökre 

vonatkozó képesítési előírásokat betartja, az alkalmazottak számára az előírt továbbképzésben való 

részvételt munkaszervezéssel támogatja. 

Az intézmény védi a dolgozók biztonságát, egészségét, ennek érdekében alkalmazza a munkavédelem, 

egészségvédelem tárgykörében a kockázatelemzési szakmai standardokat. 

A szolgáltatást igénybe vevők vagy hozzátartozóik részéről váratlanul bekövetkező agresszív 

magatartásra a munkáltató megfelelő tudatossággal és alapossággal felkészíti munkatársait. 

A munkatársak egymás közti együttműködését, jó munkakörülményeit és megfelelő, a feladatellátást 

facilitáló munkahelyi légkört teremt, amelyben a bizalom és a szakszerűség fenntartása minden 

munkatárs joga és kötelessége. Az intézmény tudatosan erőfeszítéseket tesz a munkatársak 

megfélemlítésének, illetve fenyegetettség érzésének megakadályozása céljából. Megfelelő 

kommunikációt, eljárási módszereket, rendszereket és értékrendeket magában foglaló szervezeti 

kultúrát épít munkatársaival közösen. Amennyiben munkahelyi megfélemlítés vagy bántalmazás merül 

fel a szakszolgáltatást nyújtók körében, akár vezetői, akár beosztott munkatársi körben, megfelelő 

kezelési eljárást alkalmaz, ideértve a probléma őszinte és tudatos feltárása az érintettek bevonásával, 

felelős intézkedések megtétele, munkaszervezés megváltoztatása. Ha mint munkahely, saját 

hatáskörén belül nem tud szolgáltatást biztosítani, az intézmény támogatja külső szakember bevonását 

a helyzet orvoslására. 

Munkavédelem 

Az intézményt törvény kötelezi a dolgozók egészségének, biztonságos munkavégzésének 

garantálására. 

A szakszolgáltatások feladatköréből eredően, a munkatársak egészségét, biztonságos munkavégzését 

fokozottan veszélyeztetik a mentális egészségkárosító tényezők. Kiemelt feladat ezek felmérése, és a 

védekező stratégiák kidolgozása, alkalmazása. 



52 

 

A Szakszolgálat fokozott figyelmet fordít a munkatársakat veszélyeztető kiégési szindróma 

felismerésére, megelőzésére, ezért a veszély indikátorait külön nevesíti: 

– Pszichés tünetek: reménytelenség, tehetetlenség érzése, az érzelmi kontroll meggyengülése, 

depresszió, agresszió, düh megjelenése 

– Fiziológiai tünetek: fejfájás, magas vérnyomás, magas pulzusszám, szívpanaszok, immunitás 

csökkenése 

– Magatartási tünetek: szakmai érdeklődés csökkenése, teljesítmény csökkenése, szakmai 

együttműködési készség csökkenése, közömbösség, cinizmus, a munka iránti elkötelezettség 

elvesztése 

Intézkedéseket foganatosít a veszélyek elkerülésére, pl.: munkahelyi körülmények javítása, 

védőoltások. 

Intézkedéseket hoz a veszélyek mérséklése érdekében, pl.: munka-alkalmassági vizsgálat, 

együttműködés javítása, képzés, továbbképzés stb. 

A Szakszolgálat felvilágosítja munkatársait arról, hogy munkavégzésük során milyen kockázati 

tényezőkkel találkozhatnak. Ismerteti azokat az eljárásokat, amelyek a veszélyek kiküszöbölésére, 

illetve a kockázatok mérséklésére szolgálnak. Tájékoztatást ad arról, hogy ezzel kapcsolatosan milyen 

feladatok hárulnak a dolgozókra, és mekkora felelősséget viselnek. A Szakszolgálat gondoskodik arról, 

hogy a dolgozók részesüljenek megfelelő munkavédelmi, egészségvédelmi oktatásban, és biztosítja a 

szükséges preventív eljárások alkalmazását, pl. team együttműködés, esetmegbeszélő csoport, egyéni, 

csoportos vagy team szupervízió stb. 

Egészségvédelem 

Az intézmény munkáltatóként minden rendelkezésére álló eszközzel védi a munkavállalók egészségét. 

Az intézmény eleget tesz az általános foglalkozás-egészségügyi előírásoknak. 

Felvételkori alkalmasság vizsgálat történik, évenként pedig felülvizsgálat, rendszeres szűrővizsgálattal, 

mely a további alkalmazás feltétele. Az alkalmazás során figyelembe veszi a betöltendő munkakörhöz 

szükséges fizikai és mentális feltételeket. 

Gondoskodik az intézmény, munkakörnyezet tisztántartásáról. Támogatja a dolgozói étkeztetést 

megfelelő étkezési környezet biztosításával. 

Felkészíti a munkatársait arra, hogy veszélyeztető környezetben milyen szakmai technikák 

alkalmazásával érhet el eredményt. 

Az intézmény különös figyelmet szentel munkatársai lelki egészségvédelmének. 

A gyermekvédelem, így a szakszolgáltatások lényege a személyközi kapcsolat szakmai rendszerben. A 

szakszolgáltatást nyújtók számára intézményi támogatást kell adni ahhoz, hogy 
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 motivációikat összhangba hozzák szolgáltatásaik kötelezettségével és lehetőségeivel, 

 a szakszerűség és ellenőrizhetőség elvárását össze tudják egyeztetni a személyközi kapcsolat, 

bizalom szeretettel összefüggésben lévő alapvető értékeivel 

Az intézmény elismeri a fenti kihívás nehézségeit, a szakszolgáltatás nyújtók dilemmáit és a 

kihívásokat, mint lelki egészséget veszélyeztető tényezőket azonosítja. A munkatársak felvétele, 

alkalmazása során számol a lelki terhelhetőséggel is. A minőségbiztosítás elemeiként is számon tartott 

team munka, szakmai megbeszélések, továbbképzés és szupervízió az intézmény lelki 

egészségvédelmet védő eljárásaiként is hangsúlyos. Például az intézmény szupervíziós lehetőséget 

biztosít, amely a munkatársat szakmai elakadásainak leküzdésében segíti, szakmai személyiségét 

fejleszti, védi a munkatársat a fenti kihívások okozta kiégéstől. Formáját tekintve támogathat 

intézményen belüli vagy intézményen kívüli szupervíziót, mely lehet egyéni, csoportos vagy team 

számára szervezett. 

IX. A minőségbiztosítás elemei 

A szakszolgáltatások minőségének biztosítása rendszerszintű elgondolást és tervezést igénylő, 

folyamatokba ágyazott, támogató és ellenőrző intervenciókat jelent. Az intézmény vezetőinek 

felelőssége a rendszerszintű tervezést megvalósítani, a munkatársak számára kiszámítható és világos 

elvárásokat közvetíteni, a szakmai munkavégzés során támogatást nyújtani, folyamatos, egyértelmű 

visszajelzést és értékelést adni. 

A minőségbiztosítás elemeinek megléte a szakmai munka jó színvonalának állandóságát, a szolgáltatást 

nyújtók szakmai felkészültségét, a munkatársak idő előtti kifáradásának megelőzését segíti elő. 

Az intézmény a minőségbiztosítás elemei között tartja számon a következőket: 

 továbbképzések rendje 

 szupervízió és esetmegbeszélések rendje 

 team munka rendje 

 értékelés, visszajelzés és minősítés rendje 

A minőségbiztosítás fókuszában a szakszolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének 

biztosítása valamint a szakmai munka és esetkezelés szakszerű értékelése áll. 

1) A szakszolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja 

A szakszolgáltatást nyújtók a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet valamint munkakörüknek megfelelően a 

pedagógus munkakörben dolgozók, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti pedagógus 

továbbképzése szerinti folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni.  Az intézmény 

saját minősített továbbképzéseket (szakmai tanácskozás, szakmai műhely, tanfolyam) rendszeresen 

szervez, amelyeken a munkatársak részvétele elvárt. A kötelező továbbképzések mellett az intézmény 

támogatja, hogy a munkatársak igényeik szerinti és ténylegesen jól hasznosítható ismeretekhez 
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jussanak. Ennek érdekében tematikus és meghatározott munkatársi kört érintő belső képzéseket 

szervez, támogatja a belföldi és külföldi tapasztalatcseréket, szakkönyvtárában elérhetővé teszi a 

szakterület legfrissebb folyóiratait. 

Az intézmény határozott álláspontja, hogy a szakszolgáltatást nyújtók szakmai fejlődése önreflexiós 

folyamat révén és eredményeként létrejövő tanulási folyamat. Ez azt is jelenti, hogy a szakszolgáltatást 

nyújtók szakmai felkészültségük folyamatos biztosításáért saját maguk is felelősek, az intézmény által 

biztosított szupervízió és esetmegbeszélések igénybevétele tehát elvárás. A szupervízió a 

minőségbiztosítás lényegi eleme, hitünk szerint nem csupán az egyes gyakorlati szakember, hanem az 

intézmény életét, fejlődését is pozitívan befolyásolja. 

A szakmai felkészültség folyamatos biztosításának további kiemelt módja az intézmény team 

munkájának rendje. A szakszolgáltatást nyújtók szakmai munkavégzése nem képzelhető el team 

munka nélkül, gyermekvédelmi szakemberként alapvetésként kell elfogadni, hogy a gyermekek 

bonyolult helyzete több ember jóakaratú együtt munkálkodását igényli, csapatmunkával és 

együttműködésekkel érhető el a gyermekek és családjaik helyzetének jobbítása. Meggyőződésünk 

szerint ahhoz, hogy munkatársaink gyermekvédelmi szociális munkájukban csapattagként, sőt team 

építő és szervező szakemberként legyenek képesek feladatokat végezni, szakmai támogatást 

teamekben kell nyújtani számukra. Az intézmény szervezeti struktúrájának kialakításakor lényeges 

szempont tehát, hogy a szakszolgáltatást nyújtók szolgálatokba szervezetten tevékenykedjenek, a 

szolgálatok pedig teamekre tagoltan, team munkában működjenek. A team munka szemléletformáló 

folyamat, melynek eredményeként a team tagjai saját, egyéni szakmai munkájuk végzésében és a 

munkájukról való gondolkodásban jobban érvényesítik azoknak a személyeknek az elvárásait, igényeit, 

akikre a szakszolgáltatásuk hatással van, és akikkel kapcsolatba kerülnek. 

A szakszolgáltatást nyújtók team tagként nem egyszerűen feladatot hajtanak végre munkájuk során, 

hanem szép lassan – megfelelő vezetés mellett - kialakul az együttgondolkozás, a közös szemlélet, a 

közös értékrend, amely jelentősen erősíti a gyermekekért végzett munkájukat. Ha a team tagjai azt 

érzik, hogy számíthatnak egymásra, ha azt érzik, hogy összehangoltan, koordináltan működnek együtt 

egy pozitív légkörben, eseteik vitelében megerősítéseket kapnak, akkor tudásuk és szakmai 

hozzáértésük teljességben meg tud nyilvánulni. Az egyes szolgálatok teamként kapcsolódnak 

egymáshoz, így az egyes szakszolgáltatások nyújtói megélhetik, hogy munkájuk fontos része az 

egésznek, végsősoron a szakszolgáltatások összehangolt működésében vesznek részt, akár általános 

szervezeti szinten, akár adott gyermek érdekében. A team munka jótékony hatással van a szervezeti 

kultúrára, a problémamegoldásra és a konfliktuskezelés hagyományaira is. 
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A szakszolgáltatást nyújtó szakemberek tudásának és készségeinek előbbiekben leírt fejlesztése 

érdekében tett intézményi erőfeszítések célja „a jó szakember” biztosítása a szakszolgáltatásokban. 

„A jó szakember” 1 az, aki a gondjaira bízott gyermekek és családjaik ügyében valamint a team 

munkában 

 bizalmat épít 

 tiszteletben tart 

 elfogad és megért 

 stabil és következetes 

Az intézmény vezetői törekednek arra, hogy a jól felkészült és megfelelő képességekkel rendelkező 

munkatársaik „jó szakemberekké” váljanak, és számukra olyan munkahelyi légkört teremtsenek, 

amelyben jól érzik magukat és hatékonyan tudnak dolgozni. 

2) A szakszolgáltatás értékelése - kritériumrendszere 

A szakszolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása mellett a 

szakszolgáltatások jó minősége a szakmai munka és esetkezelés szakszerű értékelésével érhető el. A 

szakszerű értékelés meggyőződésünk szerint mindenkor gyermekjog alapú és szempontú értékelés kell 

legyen. Munkatársaink jelen szakmai program alapján végzett szakmai tevékenysége egy, a szakmai 

programban megfogalmazott alapelveknek, eljárásrendeknek és módszereknek megfeleltethető 

kritériumrendszerrel jól értékelhető. Ezt a kritériumrendszert - amely egy szakmafejlesztési projekt 

keretében kidolgozott rendszernek az adaptációja2 jelen Szakmai programra - felhasználva lehet és kell 

vezetői értékelést nyújtanunk, munkatársainknak pedig feladatvégzésük során folyamatos 

visszajelzéseket e kritériumokhoz viszonyítva érdemes kapniuk, végső soron szolgáltatásnyújtóként 

szakszerű minősítésük is ily módon történhet meg. 

A kritériumrendszer 11 általános indikátort tartalmaz, melyeknek a Szakmai program szerinti 

feladatellátás elvileg megfelel. A Szakmai programunk szerinti munkavégzés azonban önmagában nem 

garancia a kritériumoknak való megfelelésre, az esetkezelés szakszerűségét, gyermekjog alapú és 

szempontú értékelését a kritériumrendszer tesztként való alkalmazásával tehetjük meg, 

visszajelzéseket adva és kapva, esetről-esetre haladva. Így érhető el, hogy az igénybevevőknek nyújtott 

                                                      
1
 in: Rácz Andrea: Hatékonyságmérések a gyermekvédelmi szakellátásban című előadása Országos 

Gyermekvédelmi Konferencia 2015. november 18-19. Székesfehérvár 
 
2
 A szakmai munka értékelésének kritériumrendszere követi Gyermekvédelmi szakellátásról készült tanulmány 

„Kritériumok” fejezetében felsorolt általános indikátorok listáját. 
In: Gyermekvédelmi szakellátás - Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú 
„A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, 
szociálpolitikai döntések megalapozása – Szabályozási pillér (I.)” projekt keretében, Budapest, 2011. 



56 

 

szakszolgáltatás szakszerű legyen és a szakszolgáltatást nyújtó szakmai felkészültsége folyamatosan 

monitorozás alatt álljon. 

Tulajdonképpen minden esetben, amikor a gyermeket és családját érintő döntésekre, intézkedésekre 

kerül sor az alábbi kritériumrendszeren végighaladva érdemes értékelést tenni. Az egyes indikátorok 

különböző jelentőséggel lehetnek jelen az egyes szakszolgáltatásokban attól függően, hogy a 

gyermekvédelmi szociális munka mire irányul és kik az igénybevevők. Ez azonban sohasem jelentheti 

azt, hogy valamely indikátor súlytalanná váljon és a megfelelés tesztelése elmaradjon. A rész és az 

egész összefüggésében kell szemlélni a gyermek életében alkalmazott minden beavatkozást. Ha a 

gyermek szükségletei – túl a valamennyi gyermeket jellemző szükségleteken – jelentős kockázatúak 

(betegség vagy fogyaték), vagy különleges státuszából adódnak (pl. menekült), vagy kulturális és vallási 

kisebbséghez tartozásából erednek, akkor fokozottan kell figyelni az általános indikátorokkal mért 

szempontok teljesülésére. 

1. A gyermeket és családját érintő döntések a gyermek legjobb érdekében történnek. 

Bármely szakszolgáltatáskor figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermek legjobb érdeke, azaz 

valamennyi szükséglete, valamennyi gyermeki joga az adott helyzetben, az adott körülmények között 

kielégíthető és érvényesíthető legyen, továbbá a beavatkozás/intézkedés segítse elő a gyermek 

fejlődését. Miután a gyermeki jogok, de a gyermeki szükségletek sokfélesége is óhatatlanul 

konkurenciába kerülnek, ezért praktikusan hierarchiát kell felállítanunk, törekedve a legkisebb 

veszteségre. A jogok és a szükségletek maximális kielégítése a legritkább esetben lehetséges, ezért a 

gyermek legjobb érdekét akkor képviseljük, ha optimalizálni tudjuk a helyzetét. Ez a kritérium különös 

jelentőségű akkor, ha a gyermeki érdek mellett, azzal versengve megjelenik egy másik személy vagy 

intézmény érdeke, s a döntés meghozatalát képes befolyásolni. 

2. A gyermek számára biztosított, hogy elsősorban saját családjában éljen és kapja meg a 

szükséges támogatást. 

A gyermekvédelmi szakellátásba utalt ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekek 

esetében mindig vizsgálni kell, hogy miként rövidíthető le a szakellátásban töltött idő, mit kell annak 

érdekében tenni, hogy a gyermek mielőbb visszakerülhessen vérszerinti családjába. A szakértői 

vizsgálat, az elhelyezés, a gyámság, de esetenként az örökbefogadás (ld. krízis terhesek tanácsadása) 

eljárásainak helyes alkalmazása tehát azt is jelenti, hogy mindent megteszünk a családba történő 

visszahelyezés érdekében. 

Minden szakszolgáltatást nyújtó különös figyelmet fordít arra, hogy csak a valóban indokolt esetben, 

más lehetőség hiányában kerüljön sor a gyermek családjától történő elválasztására. Alaposan 

mérlegel, és csak egyéb intézkedés, ellátás hiányában, ha a nevelésbe vétel elkerülhetetlen, a gyermek 

érdekében, a körülmények viszonylatában értékelt optimális elhelyezési formára és gondozási helyre 

tesz javaslatot. A gyermekek vonatkozásában figyelemmel követi a gondozás-nevelést, ott ahol 
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szükséges, megteszi a megfelelő lépéseket a szükséges beavatkozások érdekében, legyen az 

elhelyezési terv módosítása, nevelésbevétel megszüntetésére tett javaslat, vagy éppen gondozási hely 

változtatás. 

3. A gyermek és hozzátartozója a gondozás során nem részesülnek hátrányos 

megkülönböztetésben. 

A hátrányos megkülönböztetés veszélye fokozott, ha a gyermek speciális, vagy különleges szükségletű. 

A szakszolgáltatást nyújtók viselkedésének, kommunikációjának előítélet mentesnek kell lennie. Ez azt 

jelenti, hogy a szakemberek létező előítéleteiket legyenek képesek kezelni tudni, önismeretük, 

önkontrolljuk az elvárható módon működjön. Végeredményben a szociális munka etikai kódexe 

idevonatkozó cikkelyeinek feleljenek meg munkavégzésük során. 

A legkülönbözőbb helyzetekben a gyermek, a hozzátartozó, a gondozási helyről vagy más szakmai 

körből jelenlévő szakember (pedagógus, gyermekorvos) részéről megnyilvánuló megkülönböztetésre 

vagy előítéletességre utaló megjegyzés esetén az adott helyzetben legcélravezetőbbnek látszó módon 

reagálni kell az elhangzott negatív véleményre. Soha nem hagyhatunk kétséget afelől, hogy a 

gyermekvédelmi szakmát képviselő szakember miként gondolkodik, hogyan értelmezi a megjegyzést, 

vagy megnyilvánulást. 

4. A gyermek részt vesz a személyét érintő döntésekben. 

Ez az indikátor együttesen alkalmazandó a 11. indikátorral, mert a gyermek részvétele valamely 

döntésben feltételezi, hogy szabadon véleményt nyilváníthat. 

Az indikátor alkalmazásával meggyőződünk arról, hogy a gyermek részvétele biztosított-e a 

szakszolgáltatási eljárásokban, garantált-e a gyermek számára értelmezhető kommunikáció, annak 

biztosítása, hogy a gyermek értse, mi történik vele. 

Miután a részvétel célja az, hogy a gyermek részese, aktív szereplője legyen a róla születő 

döntéseknek, azok realizálása során kellően motivált és érdekelt legyen, ezért kérdés lehet, hogy vajon 

csak ítélőképessége birtokában lévő gyermek esetében értelmezendő-e az indikátor. A válasz: nem! 

A nemzetközi ajánlások általában tartózkodnak az életkor konkrét meghatározásától, mert az 

gyengítené e gyermeki jog érvényesítését. 

Az intellektus fejlődésbeli elmaradása (pl. szocio-kulturális okból) vagy az értelem valódi sérülése 

(tanulásban akadályozottság, értelmi akadályozottság) nem lehet oka a részvétel elmaradásának, 

miként a gyermek szociális kapcsolatainak zavara sem (pl. autisztikus tünetek). 

Tehát az ítélőképesség hiányát csak akkor fogadhatjuk el, ha azt súlyos fogyatékossággal együtt járó 

betegség vagy pszichiátriai betegség okozza. Azonban ilyenkor is szükséges, hogy a gyermeket 

képviselje gyámja és gondozója, olyan személy, aki őt a legjobban ismeri és szükségleteit „szándékát, 

kívánságát” közvetett módon megjeleníti. 



58 

 

Az érzékszervi és mozgásfogyatékkal élő gyermekek esetében az indikátort maradéktalanul használni 

szükséges. 

Minden olyan esetben, amikor a gyermek részvétele nehezített, például nem érti jól a nyelvet, 

vizsgálandó, hogy a szóban forgó nehézség elhárítására milyen segítséget kap. 

A gyermek részvétele az őt érintő döntésekben, szigorú előírás. Elhelyezés előkészítésekor, tervezési 

megbeszélésen erről például egyszerűen meggyőződhetünk. (A jegyzőkönyv szerint a gyermek részt 

vett az elhelyezési értekezleten). Ez önmagában azonban csak formális megfelelést jelent, ezért 

vizsgálni szükséges, hogy a részvétel érdemi volt-e. 

A részvételnek a gyermek élete minden színterén meg kell valósulnia, különösen ott, ahol a gyermek 

gondozása-nevelése történik, vagyis a nevelőszülői családban vagy gyermekotthonban. 

A leggyakoribb élethelyzetek a következők: zsebpénz felhasználása, önállóság mértéke az 

öltözködésben, önkiszolgáló tevékenységek, a gyermek mit szeretne sportolni, iskolaválasztás-

pályaválasztás. 

Az indikátor alkalmazásakor minden szereplőt szükséges meghallgatni, minden előírt dokumentációt 

meg kell tekinteni. 

5. A gyermek és hozzátartozója megismerheti a nekik nyújtott szolgáltatásokat. 

Ez az indikátor szorosan összekapcsolódik a 10. indikátorral, mert a gyermeknek és családjának 

nyújtott szolgáltatások megismerése csak megfelelő információk birtokában lehetséges. 

A szolgáltatások megismertetése egyfelől a bizalomépítést, egyben a kiszolgáltatottság érzés 

megszüntetését szolgálja, másfelől praktikus, a szolgáltatás használatát elősegítő ismereteket nyújt. 

Összességében előmozdítja, erősíti a gyermek/a szülő és az intézmény, szakember együttműködését. 

A szolgáltatások megismertetése során fontos törekedni arra, hogy a gyermekben/szülőben kellően 

tudatosuljon: az igénybevett szolgáltatás a gyermek és a család szociális, mentális és erkölcsi jólétét, 

fizikai és szellemi egészségét szolgálja. Ennek megvalósulását az indikátor csak közvetve képes mérni, 

pontosabban azt tudjuk mérni, hogy a tájékoztatás, egy szolgáltatás megismerhetőségének mélysége 

általában megfelelő-e. (Egy konkrét esetben mindig számolni kell azzal, hogy a gyermek/szülő 

önkéntesen veszi-e igénybe a szolgáltatást, vagy kényszerintézkedésről van szó). 

Egy protokoll alkalmazásakor, illetve azt megelőzően a gyermeket/szülőt meg kell ismertetni annak 

lényegével, céljával, a várható eredménnyel, a szereplőkkel és minden más fontos körülménnyel, 

információval. 

Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a gyermek/szülő kérdezhessen. A szakszolgáltatás 

eredményességének fontos feltétele ez, az elmulasztás lehetősége időhiány miatt kockázatként 

kezelendő. 
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A megismertetés, tájékoztatás módozatai sokfélék lehetnek, de minél szélesebb körűek és 

változatosak, annál inkább bizalomnövelők és egyben a szakszolgáltatás transzparenciáját is növelik. 

Például: 

- a gyermekotthonban élő gyermek megismeri a házirendet és más helyi szokásokat 

- a gyermekotthonban élő gyermek ismeri a gyermekjogi képviselő elérhetőségét 

- az egyes szolgáltatók, például a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai közös esetmegbeszéléseket, 

szakmai fórumokat tartanak. Ebből következően kellően ismerik egymást és informálni tudják a 

gyermeket/szülőt a társszolgáltatókról is 

- a gyermeknek/szülőnek elmondják, hogy hogyan utazhat a család lakóhelye és a 

nevelőszülő/gyermekotthon székhelye, lakóhelye között 

- a gyermek/szülő a leendő gondozási helyet előre megismerheti 

- az örökbefogadásra várakozó szülőkkel megismertetik a közvetítéssel foglalkozó legálisan működő 

civil szervezeteket, az örökbefogadó szülők egyesületeit 

- a bűncselekményt elkövetett gyermek, megismeri a büntetőeljárás szakaszait, intézményeit, 

szereplőit, a követendő magatartási szabályokat 

- a nevelőszülőnél, gyermekotthonban élő gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőtt megismeri az otthonteremtés lehetőségeit. 

6. A gyermek identitása kialakításához, megerősítéséhez megfelelő támogatást kap. 

Az indikátorral a gyermek identitása kérdésének több komponensét vizsgáljuk. Legelőször is azt, hogy 

a szakszolgáltatás a gyermek identitásának tiszteletben tartásával történt-e. 

Továbbá vizsgálandó, hogy a gyermek megkapja-e származása megismerésének lehetőségét és ahhoz 

milyen konkrét segítségben részesül. 

A nem korai életkorban gondozásba került gyermeknél már rendszerint nem a származás 

megismeréséről, hanem az identitása fejlesztése, erősítése érdekében tett támogatásokat szükséges 

vizsgálni. 

Ha a gyermek származása vélhetően vagy bizonyossággal - ez utóbbi csak szülőjének vagy a 

gyermeknek magának a nyilatkozatán alapulhat – eltérő a többségtől, akkor különös figyelemmel kell 

vizsgálni az identitáshoz fűződő szükségletek kielégítését. 

(elsősorban a roma származású gyermekek, de emellett bármely más etnikai, vagy nemzeti kisebbségi 

származású, kiemelten a külföldi kísérő nélküli kiskorúak helyzete) 

Az alábbi szempontokkal vizsgálható a kérdés: 

- a gyermek ismeri származását, születése körülményeit 

- a gyermeknek van folyamatosan vezetett élettörténetkönyve 

- a gyermek szabadon gyakorolja vallási és kulturális szokásait 
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- a településen, a gyermekotthonban működik roma klub, hagyományőrző csoport, amelyet a gyermek 

látogat 

- ha a gyermek iszlám vallás szerint étkezik és tisztálkodik, ezt a tevékenységet szabadon 

gyakorolhatja-e 

- ösztönzik a gyermeket a származási nyelve tanulására 

- ha a gyermek menekült, segítik-e hozzátartozóinak felkutatásában 

- a gyermek repatriálását kezdeményezték (ha a gyermek legjobb érdekében áll) 

- a gyermeket nem akadályozzák nevének használatában 

- a gyermek számára biztosított, hogy származásának megfelelő kortárs kapcsolatokat létesítsen. 

A többségitől eltérő származás esetén nő a kockázata a hátrányos megkülönböztetésnek, ezért 

célszerű együtt vizsgálni a 3. indikátorral. 

7. A gyermek ésszerű időn belül kapja meg a szükségleteinek megfelelő segítséget, támogatást, 

gondozást. 

Az indikátort két dimenzióban kell értelmeznünk. 

Egyszer, mint a szakszolgáltatás megfelelő időben történő alkalmazásának a tesztjét. Másodszor pedig 

kiterjesztve értelmezzük minden olyan esetre, amikor a gyermek érdekében intézkedésekre, 

beavatkozásokra van szükség, illetve amikor a gyermek gondozása, ellátása során az időbeliség fontos. 

Az első esetben viszonylag könnyen tájékozódhatunk, mert számos eljárás– de nem mindegyik – 

esetében jogszabály írja elő, vagy jogszabályból következik, hogy az eljárást milyen időhatárokkal, ill. 

határidők megtartásával kell alkalmazni. Az örökbefogadás előkészítésének eljárásrendje jellemzően 

ilyen, vagy a gondozási hely kijelölésére/megváltoztatására teendő szakszolgálati javaslat is 

határidőkben bővelkedik. 

A teszt alkalmazása nem jelenthet pusztán automatizmust, mindig vizsgálni kell: 

- ha valamely szakszolgáltatásra meghatározott – általában napokban megadott - idő áll rendelkezésre, 

törekedtek-e a gyermek érdekében arra, hogy „ésszerű időn belül” azaz a szakmai szempontok 

sérülése nélkül a legrövidebb (legszükségesebb) idő alatt történjen meg például a gyermek szakértői 

bizottság általi vizsgálata. 

- ha valamely szakszolgáltatásra meghatározott minimum napot rendel a jogszabály, akkor az ésszerű 

időn belüliség minimum ennyi nap, de a gyermek legjobb érdekében több is lehet. Például 

örökbefogadáskor a barátkoztatás minimum idejét a konkrét gyermek esetében kevésnek találjuk, 

ezért annak meghosszabbítására kerül sor. 

Más esetekben az ésszerű időt, mint időtartamot nehéz és felesleges is pontosan meghatározni. 

Ha a gyermek lázas beteg, akkor az orvoshoz történő eljuttatása ésszerű időn belül kell, hogy 

megtörténjen. Itt az ésszerű azt jelenti: azonnal, haladéktalanul. 
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Ha a gyermekotthonban a gyermek naptári naphoz kötve kapja meg a téli ruházatát és nem a 

tényleges időjárás függvényében, és ez azt eredményezi, hogy néhány napig, vagy hétig nem viselhet 

meleg ruhát, akkor nem csak az ésszerű időben kitétel nem teljesül, de a gyermek jó egészséghez 

fűződő jogát sem garantáljuk. 

A nevelésbe vétel során annak megállapítására, hogy az intézkedésre ésszerű időn belül került sor, 

csak az esettörténet retrospektív vizsgálatával adható válasz. 

8. A gyermek kapcsolatot tart a kapcsolattartásra jogosult személyekkel, mindenekelőtt a szüleivel. 

A gyermek kapcsolattartása a szülői kapcsolat erősítését, támogatását jelenti. A kapcsolattartás 

előmozdításához nyújtott segítséget és a tényleges megvalósulását kell vizsgálni. 

Nagyon eltérőek a gyermek és a szülő lehetőségei, hiszen más és más a mozgástér, ha ideiglenes 

hatállyal beutalt vagy nevelésbe vett a gyermek, vagy ha nevelőszülői családban vagy 

gyermekotthonban él. 

Akadályozottságot jelent a kapcsolattartásban, ha a szülők külön élnek, vagy külföldön tartózkodnak, 

vagy a szülő büntetés végrehajtás alatt áll. Az akadályozottság nem a kapcsolattartás lehetetlenségét 

jelenti. A gyermek számára ilyen esetekben is meg kell teremteni a szülővel történő találkozás 

lehetőségét. 

Kapcsolattartás alatt elsősorban, de nem kizárólagosan a személyes kapcsolat létrejöttét kell érteni, ha 

azt nem tiltotta meg a hatóság vagy bíróság. 

Ha a szülő kapcsolattartási joga gyermekével korlátozásra került (gyakoriságát és helyszínét illetően), 

akkor a korlátok betartása mellett törekedni kell a korlátozott lehetőség maximális kihasználására, azaz 

a teljesülést kell vizsgálni. 

A következő szempontok figyelembe vétele, érvényre juttatása vizsgálandó: 

- a gyermeket (rendszeresen) látogatják, a gyermek hazamegy, 

- a gyermeket elviszik, elkísérik a kapcsolattartás helyszínére, például kijelölt gyermekjóléti 

szolgálathoz, büntetésvégrehajtási intézetbe, 

- a gyermek és a szülő felkészítést, támogatást kap a kapcsolattartás eredményessége érdekében (a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozójától, a gondozási helytől, a gyermekvédelmi gyámtól, a 

nevelőszülőtől, a gyermek/lakásotthoni csoport csoportvezetőjétől, a nevelőszülői tanácsadótól, 

pszichológustól), 

- a kapcsolattartás újraszabályozását kezdeményezi a gyermek gyámja, nevelőszülője, nevelőszülői 

tanácsadója, 

- a gyermek véleményét, szándékát meghallgatják a kapcsolattartás érdekében, 

- a szülő támogatást kap kapcsolattartása újraszabályozásának kezdeményezéséhez, 
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- a nem személyes vagy nemcsak személyes kapcsolattartás helyett/mellett a gyermek és a szülő 

között szabályozott és csak ésszerűen korlátozott módon rendszeres a telefon vagy egyéb elektronikus 

kapcsolat, 

- a gyermek hozzáfér a telefonhoz, internethez 

- a telefon használat költsége költségvetésből biztosított, 

- a gyermek számára biztosított a postai és elektronikus levelezés szüleivel (vagy más 

hozzátartozójával), ennek költségei költségvetésből biztosítottak, 

- ellenőrzik-e, hogy a kapcsolattartást a gyermekotthon/nevelőszülő nem korlátozza nevelési célzattal, 

- a szakszolgálatnál/gondozási helyen van-e a kapcsolattartás céljára kialakított szoba, 

- a kapcsolattartó szoba felszereltsége és barátságos berendezése (például játékokkal, pelenkázóval) 

előmozdítja-e a gyermek-szülő kapcsolat pozitív alakulását, 

- ha a távolság indokolja, ott aludhat-e a gyermekotthonban a szülő és biztosítanak-e neki ellátást 

(étkezés, tisztálkodás) 

- ha a szülőnek nincsen pénze útiköltségre, ki finanszírozza az utazást, meghiúsult-e a kapcsolattartás 

ilyen okból, 

- figyelemmel kísérik-e a kapcsolattartás hatását, eredményét a gyermekre, megtörténik-e ennek 

dokumentálása, 

- amennyiben a gyermek nem a szokásos gondozási vagy tartózkodási helyén, hanem például 

kórházban van, miként segítik elő, hogy kapcsolattartása biztosított legyen, 

- ha a gyermek (fiatalkorú) előzetes letartóztatásban, vagy szabadságvesztés hatálya alatt áll, miként 

valósul meg a kapcsolattartás a szülővel, gyámjával, gondozójával. 

Az indikátor alkalmazása során külön figyelmet kell fordítani két kockázati lehetőség figyelemmel 

kísérésére. 

Az egyik a 3. indikátor szempontrendszere, a másik a gyermek betegsége, fogyatékossága. 

Az utóbbi esetben a gyermeknek és a szülőnek egyaránt több támogatást kell kapnia a 

kapcsolattartáshoz. 

9. A gyermek személyes szabadságában nincsen korlátozva (kivéve, ha annak törvényes feltétele fennáll). 

A személyes szabadság korlátozhatatlanságát tágabban kell értelmeznünk. Abból indulunk ki, hogy a 

gyermek nincsen abban a helyzetben, hogy átgondolt, felelős döntéseket hozzon. Ellenkező esetben a 

szocializációs folyamatot és annak részét, a nevelés értelmét magát, - ami a jutalmazás-büntetés 

jogszerű és pedagógiailag helyes eszközeivel él – tagadnánk. 

A polgári jog a gyermeket cselekvőképtelennek, illetve korlátozottan cselekvőképesnek tekinti és a 

szülőre/törvényes képviselőre ruházza a fontosabb ügyekben szükséges jognyilatkozatok tételét a 

gyermek helyett. A jognyilatkozatok gyakran valamilyen akarat, szándék kinyilvánításai. Például a 
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gyermek szabad akarata ellenében olyan helyszínen fog kapcsolatot tartani a külön élő másik szülővel, 

ahová ő nem szeretne elutazni. Ez tartalmilag ugyanaz mintha a gyermek szeretne valahová elmenni, 

viszont ebben mi megakadályozzuk. Mindkét esetben a szabadságmegvonás változataival 

szembesülünk. 

A gyermek valamely, a fejlődését elősegítő, vagy éppen a sérülését elkerülendő cél érdekében 

elsősorban a megnyerés, meggyőzés, motiválás eszközeivel kell, hogy befolyásunk alá kerüljön. 

Rendkívül fontos a figyelem középpontjában tartani azt az elvet, hogy a gyermek valamely 

jogsértésével nem ad alapot arra, hogy más jogát korlátozzuk büntetési mód gyanánt. Például a 

gyermek a meghatározott időre nem jött vissza a nevelőszülőhöz, a gyermekotthonba, ezért hétvégén 

nem mehet haza (kapcsolattartás korlátozása!) 

Vizsgálandó, hogy a fokozatosság elvét érvényesítve mennyire széles eszköztárral próbálták a 

gyermeket befolyásolni. 

Magatartásproblémás és pszichés zavarokkal küzdő gyermek esetében a személyes szabadság 

korlátozásának megelőzésére mindig kell terápiás tervet készíteni és szakmai, szakmaközi 

esetmegbeszéléseken rendszeresen értékelni a gyermek helyzetét. 

10. A gyermek életkorának megfelelő információkhoz juthat (média, Internet, írott sajtó). 

Az indikátort úgy értelmezzük, hogy a gyermek hozzájut azokhoz az információkhoz, amelyek 

életkorának megfelelő módon előmozdítják szociális, szellemi és erkölcsi jólétét, fizikai és szellemi 

egészségét. 

Ennek megfelelően: 

- a gyermek a szülőtől, gondozójától, nevelőjétől, nevelőszülőjétől, gyámjától mindenek előtt mesélés, 

beszélgetés formájában kulturálisan hasznos információkat kap, 

- a gyermekkel való (óvodán, iskolán kívüli) napi életgyakorlatok és tervszerű foglalkozások során 

képessé teszik őt az információk befogadására, értelmezésére, az önálló információszerzésre, 

- a gyermek hozzáfér az életkorának megfelelő vizuális (képeskönyv, mesekönyv, könyv, újság, 

számítógép használat, fotó, film) és auditív (zene, ének, ismeretterjesztés, hírek), információkhoz, 

- a gyermek részt vesz érdeklődésének megfelelő kulturális rendezvényeken, eseményeken, 

tudományos és/vagy művészeti érdeklődésének, sportolási szándékának megfelelő tevékenységet 

végez (szakkörök, egyesületek, stúdiók), 

- ha az információszerzés eszközei elektronikusak (különösen a TV és az Internet esetében), akkor a 

gyermek életkorának megfelelően szabályozott használattal és keretek között teheti ezt, 

- a családban vagy intézményben gondozott gyermek a jólétére ártalmas információktól védelmet kap, 
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- ha a gyermek valamely kisebbségi, vagy nemzetiségi csoporthoz tartozik, akkor nyelvi szükségletére 

figyelemmel juthat információkhoz. Az információknak elő kell segíteniük a gyermek önazonosságának 

fejlődését, 

- a gyermek betegsége, fogyatéka (különösen az érzékszerveket és az értelmet érintő) nem lehet 

akadálya az információszerzésnek, annál inkább fokozott figyelmet és speciális módot igényel az 

információk megszerzése, 

- ha a gyermek hospitalizálódott vagy szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű családból (például 

halmozottan hátrányos helyzet) került gondozásba, akkor elmaradása, hátránya behozásához 

többlettámogatást kap az információszerzés területén (például fejlesztőpedagógiai foglalkozással), 

- ha a gyermek (és családja) médiatudósításban szerepel, akár áldozatként, akár feltételezett 

elkövetőként, a magánélet fokozott védelmében részesül. Ehhez a gyermek (a szülő) segítséget kap, a 

gyermek gyámja gyermekvédelmi gyámja védelmében részesül. (Például a gyermek (fiatalkorú) helyett 

a törvényes képviseletét ellátó gyám nyilatkozik). 

Az indikátor alkalmazása során figyelemmel kell lenni a 4., 9., 11. indikátorra, együttes alkalmazásuk 

célravezető. 

(Például a szempontok együttes kezelése szükséges a gyermek iskolaválasztása, érdeklődésének 

megfelelő művészeti- vagy sportág megválasztása értékelésekor) 

11. A gyermek szabad véleménynyilvánításának és önkifejezésének lehetősége biztosított. 

Az indikátor alkalmazásánál tudni kell, hogy a mindennapi életben a gyermek véleményének 

tiszteletben tartását, figyelembevételét kulturális és konvencionális akadályok nehezítik, akár csak a 4. 

indikátor esetében. 

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának a 7. számú átfogó kommentárja 2005., 14. bekezdése segít a 

gyermek véleménynyilvánításának figyelembevétele kiterjesztett értelmezésében: 

„A fiatal gyermekek különösen érzékenyek környezetükre, és nagyon gyorsan megértik az életükben 

szerepet játszó embereket, eseményeket, megismerik a helyeket, és tisztába jönnek saját 

egyediségükkel. Választanak, és számtalan módon kifejezik érzelmeiket, gondolataikat, vágyaikat már 

jóval azelőtt, hogy képesek lennének a beszélt vagy írott nyelv szabályainak alkalmazására”. 

Ebből következően véleményformálásra képesnek kell tekinteni alsó korhatár nélkül a gyermeket. 

Aggályosnak tűnhet az újszülöttkor, vagy az értelem súlyos sérülése esetei. A kiterjesztett értelmezés 

éppen az jelenti, hogy a szóban forgó esetekben a gyermekhez legközelebb álló személy(ek)nek 

képesnek kell lenniük arra, hogy a gyermek viselkedéséből, nem verbális kommunikációiból 

szakszerűen „olvasni tudjanak”, azaz a gyermek ilyen módon kifejezett szükségleteit, szándékait, 

kívánságát dekódolják és azt, mint véleményt, önkifejezést azonosítsák és közvetítsék. 
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A gyermek véleményének figyelembevétele természetesen korának és érettségének megfelelően kell, 

hogy történjen. 

Ez részben evidencia, hiszen az életkort és az érettséget, mint egy adott időben fennálló állapotot nem 

befolyásolhatjuk. Ez egyszerre egy objektív korlát, de lehetőség is ugyanakkor. Másrészt viszont – 

miután a nemzetközi ajánlások sem az életkort, sem az érettséget szándékoltan nem definiálják – 

szakszolgáltatást nyújtókra hárul a kötelezettség, hogy a gyermeket az adott kérdésről, annak 

következményeiről megfelelően tájékoztassák. Ez azt jelenti, hogy képessé kell tenniük a gyermeket 

arra, hogy egy esemény, egy változás bekövetkezését az életében megértse, elemezni tudja, és 

véleményt nyilvánítson róla. 

Látható, hogy a korlátozások elkerülését szolgálja az életkor és az érettség fogalmának 

definiálatlansága. Ezért a szakszolgáltatást nyújtók, és az indikátorok alkalmazói is egyaránt komoly 

kihívással kerülnek szembe. 

Mindig tisztázandó: a gyermek közvetlenül, vagy képviselője (szülő, gyám, gondozó) útján formál 

véleményt. Kellően megalapozott-e, indokolható-e, amikor képviselője útján teszi ezt. 

Például az örökbefogadó családhoz adaptációra kihelyezett gyermek és az örökbefogadók 

kapcsolatának fejlődését figyelemmel kísérő szakembernek, különösen a pszichológusnak 

végeredményben alacsony életkorú gyermek esetében nem, vagy nem pusztán csak a verbális 

kommunikációt, hanem a gyermek viselkedésének egészét kell tekintetbe vennie, amelyből a gyermek 

véleménye, akarata, szándéka megragadható. Kisgyermekek esetében és fontosabb ügyekben mindig 

segítse pszichológus a gyermek véleményének megismerését. 

A véleménynyilvánításnak és magának a részvételnek is előfeltétele a gyermek megfelelő 

tájékoztatása. Az indikátor alkalmazásával meg kell győződni arról, hogy például a gyermeknek 

módjában áll-e megismerni – előzetesen – leendő nevelőszülőjét, gyermekotthonát és azt is, hogy 

véleménye kialakításához elegendő információ áll-e rendelkezésére. 

Vizsgálni szükséges továbbá, hogy súlyos (szexuális) bántalmazást elszenvedett gyermek 

meghallgatása során miként törekedtek az ismételt traumatizáció elkerülésére. (Egyszeri alkalommal 

történő videón rögzített meghallgatással, „gyermekbarát” igazságszolgáltatás eljárásaival). 

Fontos annak vizsgálata is, hogy a gyermek van-e olyan helyzetben, hogy befolyásmentesen és félelem 

nélkül alkothat véleményt. 

Számos esetben tapasztalható, hogy a gyermeket gyermekotthoni társai megfélemlítik, vagy a 

nevelőszülő teszi ezt saját érdekeinek alárendelve és kiszolgáltatva a gyermeket. 

A gyermek véleménynyilvánításának fontos színtere a szakellátásban az érdekképviseleti fórum és a 

gyermekönkormányzat. Ennek rendszeres és érdemi működését szükséges vizsgálni, kevésbé formális 

– eseményszerű – voltát. Kérdés, hogy a gyermek bevonása az őt érintő kérdésekbe mennyire történik 

meg. Számos kérdés között itt elsősorban a gyermek ellátását, gondozását, szabadidejét, egyáltalán az 
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otthonban élhető életet – többek között a házirend – illető kérdésekbe való véleménynyilvánítást és 

annak kellő súllyal történő figyelembevételét kell vizsgálni. 

Ugyancsak fontos, hogy a gyermeknek van-e módja anonim módon segítséget kérnie, ennek milyen 

formájával élhet. 

Ide tartozik a gyermekjogi képviselő működésének vizsgálata is, ami nem a képviselő munkájának 

tartalmi értékelését jelenti, hanem: 

- a gyermekjogi képviselő elérhetősége (telefon, email) biztosított-e, 

- a gyermekjogi képviselő fogadó órákat tart, ennek helyét és idejét a gyermek ismeri. 

A 11. indikátor alkalmazásában különösen járatosnak kell lennie a gyermekvédelmi gyámnak. 

X. Kapcsolatok, együttműködés 

Az intézményen belüli és kívüli együttműködések építése, fenntartása és folyamatos fejlesztése 

egyaránt tudatos szervezeti működést jelent. 

Az intézményen belüli együttműködés tudatos alakítása az alábbi okokból kiemelt jelentőségű: 

 a szakszolgáltatást nyújtók alapszakmájukat tekintve különböző végzettségűek (szociális 

munkások, pedagógusok, pszichológusok, jogászok stb.), feladatellátásukban különböző 

szakmák módszertanai szerint járnak el 

 a szakszolgáltatás gyűjtőfogalma alá több, törvényben meghatározott területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatás tartozik, amelyek eljárásrendjei, az esetkezelés fókuszai, dokumentációja 

jelentősen eltérhet 

A különböző szakmák és különböző szakszolgáltatások közötti gördülékeny együttműködést segíti elő 

az intézményen belüli team munka. A szakszolgáltatások összehangolása, a közös gyermekvédelmi 

értékrend és szemlélet alakítása és megőrzése a vezetői team legfőbb feladatai közé tartozik.  A 

szakmai kompetenciák és hatáskörök tiszteletben tartása, a beavatkozás/be nem avatkozás, valamint a 

problémajelzés szintjén is fontos, a hatáskörbe nem tartozó vagy átfedési területen lévő probléma 

észlelése esetén jelezni kell a hatáskörrel rendelkezőnek, s a team munka rendje szerinti 

munkaformában, szakmai megbeszélés, esetmegbeszélés keretében rendezni szükséges a felmerült 

kérdéseket. 

Mindegyik szakszolgáltatás egyformán fontos, és egyik sem hangsúlyozhatja saját fontosságát a másik 

kárára, mert ez esetben az igénybevevő gyermek legjobb érdekének sérelme fokozott kockázattal lesz 

jelen. 

Fontos, hogy a probléma megbeszélése elsősorban mindig az érintett szolgálattal, munkatársi körrel 

történjen, csak ezt követően valós vagy akár vélt eredménytelenség esetén érkezzen jelzés a közös 

közvetlen vezetőhöz. 
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Az intézményen kívüli együttműködés körébe beletartoznak az adott gyermek ügyében való 

együttműködési kötelezettség alá tartozó kapcsolattartások valamint a szervezeti szinten megvalósuló, 

intézmények közötti együttműködések is. 

A szakszolgáltatást nyújtóknak ismerniük kell az intézmény illetékességi területén működő, valamint a 

regionális és országos szinten működő szolgáltatásokat, intézményeket, amelyek gyermekvédelmi 

munkájukat segíteni tudják, különösen, ha a szakellátás rendszeréből hiányzó ellátást tudnak nyújtani. 

Mind az állami, mind az önkormányzati fenntartású szolgáltatókkal és intézményekkel, mind a civil 

szervezetek és az egyházak által fenntartott szervezetekkel és intézményekkel állandó, hivatalos 

kapcsolatot szükséges fenntartani a hatékony gyermekvédelmi szakellátás megvalósítása érdekében. 

A kapcsolatépítés és kapcsolattartás minden szakszolgáltatást nyújtó feladata az adott gyermek 

érdekében való eljárásakor. Az intézményi együttműködések előmozdítói és szervezői elsősorban a 

vezetők. Intézményünk szolgálatainak más szolgáltatókkal, intézményekkel való együttműködése 

főszabály szerint partnerségi szerződésekben, együttműködési megállapodásokban foglalt írásos 

megegyezések szerint történik. 

A következő szervezetekkel szükséges a folyamatos kapcsolat: 

- fenntartó hivatalai 

- ágazatirányító minisztérium államtitkárságai és főosztályai 

- Kormányhivatalok gyámügyi osztályai 

- kerületi önkormányzatok 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

- Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 

- gyermekjóléti alapellátás intézményei és szolgáltatói 

- egészségügyi intézmények 

- oktatási intézmények 

- rendőrség 

- ügyészség 

- bíróság 

- szociális intézmények 

- egyházak 

- alapítványok, civil szervezetek 

- szakmai szervezetek 

Az együttműködések a közös szakmai rendezvények, esetmegbeszélések, szakmai műhelyek, 

konferenciák, képzések keretében történnek. 

A gyermekvédelem rendszerszemléletű megközelítése szerint a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a főváros gyermekvédelmi szakellátásának komplex és 

koordináló intézményeként jelentős hatást képes gyakorolni a gyermekvédelmi rendszer – ideértve a 

gyermekvédelmi szakellátás mellett a gyermekjóléti és hatósági gyermekvédelmi tevékenységet – 

többi tagjára, azok feladatellátására. Ezért a szervezeti kapcsolatok építésekor és gondozásakor  

http://ncsszi.hu/


korrekt és feIe|ősségte|jes kommunikáció és tervszerű cselekvés az elvárás. Az egyÜttműködések és

kapcso|atok |egfőbb cé|ja mindenkor az érintett gyermekek e||átásának jobbítása, a gyermekek és

családjaik jó||étének e|őmozdítása kel|, hogy |egyen. A Fővárosi Gyermekvéde|mi Központ és TerÜ|eti

Gyermekvéde|mi Szakszo|gá|at meghatározó je|entőségti szákmai szo|gá|tató szervezet, szakmai

szerepét korrekt szakmai kapcso|atok és együttműködések révén, a tudás, a párbeszéd, a partnerség

és a szakmaiság értékeit képvise|ve éri el.

Budapest, 2016. december 22.

Záradék

A Szakmai Programot a szakszo|gá|tatást nyújtó munkatársak közössége megismerte, megtárgya|ta és

jóváhagyta. 
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