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FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ
Tájékoztató a vonatkozó 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban
Gyvt.), valamint a 15/1998. NM rendelet alapján
Gyermeki jogok
Gyvt. 6. § (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító
saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját
családjában
történő
nevelkedéséhez,
személyiségének
kibontakoztatásához,
a
fejlődését
veszélyeztető
helyzet
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint
önálló életvitelének megteremtéséhez.
(2a) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a
fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek
növeléséhez.
(3) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését
és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.
(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas
környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön.
(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben
tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal
szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak,
testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó
büntetésnek, illetve bánásmódnak.
(5a) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében
eljáró szakemberek -különösen a gyermek bántalmazásának
felismerése és megszüntetése érdekében - egységes elvek és
módszertan alkalmazásával járjanak el.
(6) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének
megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra
értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá, hogy védelmet
élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés,
az erőszak és a pornográfia.
7. § (1) A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját
érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon
választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló
veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
(2) A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más,
családot pótló ellátás formájában - a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodást helyettesítő védelemhez.
(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani
lelkiismereti és vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni
nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására.
(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő
felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér
szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család
beleegyezése mellett - a kapcsolattartáshoz.
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével
kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző
államokban élnek.
8. § (1) A gyermeknek joga van a szabad
véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon
jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz,
hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben
közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét
korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel
figyelembe vegyék.
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben az e
törvényben meghatározott fórumoknál panasszal éljen.
(3) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése
esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél
eljárást kezdeményezzen.
9. § (1) A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához,
egészségi
állapotához,
fejlettségéhez,
valamint
egyéb
szükségleteihez igazodóan
a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban,
gondozásban, - nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását

figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban és érdekei
érvényesítésére megfelelő törvényes képviseletben részesüljön,
b) gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével vagy
testvéreivel való együttes elhelyezését kezdeményezze,
e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról,
ellátásról, a személyét érintő kérdésekben meghallgassák,
tájékoztassák,
g) támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi
környezetébe való visszatéréséhez,
h) családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze,
i) személyes kapcsolatait ápolhassa.
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy
a) gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más
törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön,
b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi
kötelezettségének,
c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és
az egészségét károsító szerek használatától.
Gyermeki jogok védelme
11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és
jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,
ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek
intézésével foglalkozik.
11/A. §60 (1)61 A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben meghatározott
jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és
érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és
teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a
különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.
(2) A gyermekjogi képviselő
a) segít
a gyermeknek panasza
megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását,
b) segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való
hozzájutásban, a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató
esetmegbeszélésén, illetve a gyámhatóság által tartott tárgyaláson az
ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában.
Szülői jogok és kötelességek
12. § (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy
gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -,
valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való
hozzájutást biztosítsa.
(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke
nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez
segítséget kapjon.
(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik jogosult és köteles gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben
képviselni.
(4) A gyermek szülője köteles
a) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6. § (5)
bekezdése szerint tiszteletben tartani,
b) gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét
figyelembe venni,
c) gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és
segítséget adni,
d) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtenni,
e) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és
szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni.
13. § (1) A nevelésbe vett gyermek szülője, ha szülői felügyeleti joga
nem szűnt meg, jogosult arra, hogy

a) a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke
elhelyezéséről, neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a
kapcsolattartáshoz segítséget kapjon,
b) a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását
kérje,
c) a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a
települési önkormányzattól - a nevelésbe vétel okának elhárításához,
a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba való
visszailleszkedéséhez - segítséget kapjon,
d) a Ptk. családjogra irányadó szabályainak megfelelően a gyermeke
sorsát érintő lényeges kérdésekben - a gyermeke nevének
meghatározásáról, illetve megváltoztatásáról, tartózkodási helyének
kijelöléséről, iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról
- meghallgassák.
(2) A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülője
jogosult és köteles
a) a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a
gyermekvédelmi gyámmal - a nevelés érdekében - együttműködni,
b) gyermekével - törvényben meghatározott módon - kapcsolatot
tartani.
(3) A nevelésbe vett gyermek szülője - a gyámhatóság eltérő
rendelkezése hiányában - köteles
a) minden tőle elvárhatót megtenni gyermeke családba történő
visszahelyezéséért,
b) tiszteletben tartani a nevelőszülő családját és otthonát, az
intézményben dolgozó személyeket, valamint köteles betartani az
intézmény házirendjét,
c) gyermeke ellátásáért gondozási díjat fizetni.
Érdekvédelem
36. § (1) A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes
képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt,
továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint
panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói
kötelezettségszegése esetén,
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.
(2)275 Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a
panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más
lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes
képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve
fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az
érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a
vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért
egyet.
Gyermekjóléti szolgáltatás
39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit
védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzése
érdekében
a
veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a
továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a
válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

c) kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes
igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is
segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi
ellátások
igénybevételét,
pedagógiai
szakszolgálatok
igénybevételét.
Az ellátás igénybevételének módja
31. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e törvény
másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a
továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével
nem biztosított, e törvény az ellátás kötelező igénybevételét
elrendeli.
32. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését
b) a gyámhatóságnak a határozata alapozza meg.
Tájékoztatási kötelezettség
33. § (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.
(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a
fiatal felnőtt köteles
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről
nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről nem kötöttek
megállapodást,
b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz
adatokat szolgáltatni,
c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a
személyazonosító adatokban beállott változásokról.
15/1998 NM rendelet 2§ (5) A személyes gondoskodást nyújtó
személy, illetve intézmény az önkéntesen vagy hatósági
intézkedés alapján igénybe vett ellátás megkezdésekor
gondoskodik a gyermeknek és szülőjének (törvényes
képviselőjének), illetve a fiatal felnőttnek a Gyvt. 33. § (2)
bekezdésében és 34. §-ában foglaltakról való tájékoztatásáról. A
gyermek szülője (törvényes képviselője), illetve a fiatal felnőtt
írásban nyilatkozik a tájékoztatás megtörténtéről.
(6) Az ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó felhívja a
gyermek törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet az
intézményi
nyilvántartásokhoz
szükséges
adatok
szolgáltatására, továbbá a jogosultsági feltételekben, illetve a
nyilvántartásban szereplő adatokban beállott változások
bejelentésére.
Adatkezelés
134. § (1) A gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört
gyakorló állami és nem állami szerv (a továbbiakban:
adatkezelő szerv) az e törvényben szabályozott feladatai
ellátásához a 135-136. §-ban felsorolt adatkörben, az ott
meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges
személyes adatokat kezelheti.
135. § (1) A 15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott ellátások,
intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint
biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok
érvényesülésének elősegítése céljából a (2) bekezdésben
meghatározott adatok kezelésére jogosult
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai
munkakörben foglalkoztatott munkatársa.
(4) A gyermekjóléti központ, a gyámhatóság, a pártfogó felügyelői
szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő a 15. § (2)-(4)
bekezdésében meghatározott ellátások nyújtása vagy intézkedések
alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl
a) a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által elkövetett
bűncselekményre és szabálysértésre,
b) a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére
elkövetett bűncselekményre,
c) a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a közös
háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más

személy által a gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó
határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra
vonatkozó adatokat kezelhet.
(5) A gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző
szervezet alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az őt nevelő
szülő vagy a gyermek törvényes képviselője tartózkodási helyére
vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve
korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha
a) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő
sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás van
folyamatban, annak jogerős befejezéséig,
b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő
sérelmére elkövetett külön törvényben meghatározott
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes
megelőző távoltartó határozat vagy megelőző távoltartó
határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás
időtartamáig.
(6) Az (5) bekezdés szerinti korlátozást a büntetőeljárás
befejezésekor felül kell vizsgálni.
136/A. §974 (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a
szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy
betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi
nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött
adatlapjaiba, valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél
keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel
kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása
hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó,
különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek
érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek
elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás
megindításához elengedhetetlenül szükséges.
GYVT 17§ (2a) A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató
és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt
jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait
erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.
130/A. §893 (2) A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok felmerülése esetén a
gyámhatóság erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli
a gyermek, a tanú és az eljárást kezdeményező szerv vagy személy
adatait.
15/1998 NM rendelet 11. § A gyermek bántalmazására,
elhanyagolására vonatkozó jelzéssel érintett személy részére
nem biztosítható betekintés a zártan kezelendő adatokat
tartalmazó irat azon részébe, amelyből következtetés vonható le
a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre.
Család- és gyermekjóléti központ
40/A. § (2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a
39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti
általános szolgáltatási feladatain túl
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el, amelynek keretében
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb
fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezését, nevelésbe vételét,
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének
megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek
családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére
vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző
pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a
gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó
ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást
végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal
együttműködve, a 86. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési
tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a
gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet
(a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít.
Gyermekvédelmi gondoskodás
Gyvt. 5§ m) gyermekvédelmi gondoskodás: az e törvényben
meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésen alapuló
ellátás és védelem.
15§ (4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedések:
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
g) az utógondozás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
67. § (1) Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem
biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti, a
gyámhatóság a veszélyeztetettség mértékétől függően a 15. § (4)
bekezdésében felsorolt intézkedések valamelyikét megteszi.
(2) Ha a szülők között házassági vagy gyermekelhelyezési per van
folyamatban és a gyermek érdekében gyermekvédelmi gondoskodás
látszik indokoltnak, a bíróság haladéktalanul megkeresi a
gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtétele iránt.
68. § (1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi
környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket
védelembe veszi.
(2) A gyámhatóság - a gyermekjóléti központ javaslatának
figyelembevételével - védelembe veheti továbbá
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértési
tényállást megvalósító gyermeket és a szabálysértést elkövetett
fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a
tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket,
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.

