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Az észlelő-és jelzőrendszeri tevékenységet 

szabályozó jogszabályok
• 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) „A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról”

• 1993 évi III. törvény „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”

• Szakmai ajánlás a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer
működésének és működtetésének szabályairól (2. kiadás)

• Protokoll a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer
folyamatairól (2. kiadás)

• Protokoll a család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka
folyamatairól (2. kiadás)

• Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család-és gyermekjóléti szolgáltatások
folyamatairól (2. kiadás)

• A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának
felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan (2014.
évi „módszertani útmutató bántalmazás”- 3. kiadás)



Az észlelő-és jelzőrendszer tagjai
 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

 a köznevelési intézmények,

 a rendőrség,

 az ügyészség,

 a bíróság,

 a pártfogó felügyelői szolgálat,

 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

 az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

 a munkaügyi hatóság,

 javítóintézet,

 a gyermekjogi képviselő,

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

 az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv,

 állampolgárok



A jelzőrendszeri tagok feladatai, kötelessége a 

protokollok alapján 1.
 Kötelesek jelzéssel élni a gyermek/felnőtt veszélyeztetettségével kapcsolatban a gyermekjóléti

szolgáltatónál.

 Kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek/felnőtt súlyos elhanyagolása, bántalmazása,
más súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető
magatartása esetén a gyámhivatalok vagy a rendőrség megkeresésével.

 Kötelesek felkérésre részt venni az esetmegbeszélésen, esetkonferencián, konzultáción,
szaktudásával támogatva az eset megoldását.

 Kötelesek részt venni a szakmaközi megbeszéléseken,a 17§(3) * Az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek
egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

 Felkérésre kötelesek írásos éves beszámolót készíteni az éves szakmai tanácskozásra.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV


A jelzőrendszeri tagok feladata, kötelessége 2.

 A jelzőrendszer tagjainak a jelzés megtétele kapcsán nincs mérlegelési
jogköre a veszélyeztetés, bántalmazás súlyosságát tekintve, azok
gyanúja esetén is kötelesek jelzést tenni!

Kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek/felnőtt súlyos
elhanyagolása, bántalmazása, esetén a gyámhivatalok vagy a rendőrség
megkeresésével.

A jelzőrendszeri tagok az észlelt krízishelyzetet -a CSGYJK nyitvatartási
idején túl- a CSGYJK készenléti szolgálatának telefonszámán, a 06-20/247-
2199 telefonszámon jelezzék.



A Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez és a Család-és Gyermekjóléti 

Központhoz érkezett összes jelzés száma (278) kiskorúak, nagykorúak tekintetében 

2019-ben



Kiskorúakról érkezett jelzések száma 2018-

2019



Összes jelzés (278) problématípus szerinti 

eloszlása



Összes jelzés (278) jelző szervezet szerinti 

megoszlása



Oktatási, nevelési intézmények által küldött

jelzések száma, aránya



Egészségügyi szolgáltatók által küldött jelzések

száma (29)



A védőnői, bölcsődei és alapfokú oktatási

intézmények által küldött jelzések aránya
Az adatokból látszik, hogy a védőnői jelzések (19), a bölcsődei

jelzések (0) száma nagy eltérést mutat a köznevelési

intézmények által küldött jelzésekhez (163) viszonyítva.



Jelzőrendszeri tagok által észlelt

gyermekvédelmi problémák



Szakmaközi megbeszélések

1. Kerületi bölcsődék és óvodák, a FESZGYI CSGYAE, a CSGYJK, valamint az

ÓISZSCS részvételével: 2019.04.25.

2. BMSZKI IX. kerületi hajléktalanszállói, a FESZGYI CSGYAE, CSGYJK

részvételével: 2019. 05.29.

3. Kerületi házi gyermekorvosok, a FESZGYI CSGYAE, CSGYJK és az

ÓISZSCS részvételével, 2019. 08.07.

4. Kerületi kórházak, a FESZGYI CSGYAE, CSGYJK és ÓISZSCS részvételével,

2019.08.07.

5. Alapfokú oktatási intézmények, a FESZGYI CSGYAE, CSGYJK és az

ÓISZSCS részvételével, 2019.11.25.

6. Középfokú oktatási intézmények, a FESZGYI CSGYAE, CSGYJK és

ÓISZSCS részvételével, 2019.11.26.



Visszajelzések a szakmaközi megbeszélésekről 

a jelzőrendszeri tagoktól és a FESZGYI 

munkatársaitól



Egyéb szakmai találkozók

 Meghívásra részt vettünk a védőnői értekezleten 2019. március 22.

 Esetkonzultáció több óvoda részvételével 2019. május 14.

 Pesti Központi Kerületi Bíróság Szakmai Kerekasztal 2019. május

 Szakmai egyeztetés a jelzőrendszeri működésről a BGSZC Szily Kálmán
Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában 2019.
szeptember 10.

 Szakmai egyeztetés a jelzőrendszeri működésről a BGSZC Harsányi
János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában 2019. szeptember
16.

 Meghívásra részt vettünk az óvodavezetői értekezleten 2019. október 16.



Jelzőrendszeri tagok írásos tájékozatása a 

jelzési kötelezettségről és a beszámolóikban 

erről adott visszajelzés



Igények a szakmaközi megbeszélésekre

(jelzőrendszeri tagok és FESZGYI 

munkatársai)



Igények az Éves Tanácskozásra (jelzőrendszeri tagok 

és FESZGYI munkatársai)

v



Leterheltség és motiváció?

Kerületi gyermekvédelmi jövőkép



Gyermeki jogok:

 A gyermekjóléti szolgáltatások tartalma a gyermeki jogokra

épül, a gyermekjóléti szolgáltató ezért a gyermek legfőbb érdekét

képviseli, eszerint jár el szakmai munkájában.

 A gyermeki jogok szükségletalapú megközelítése Dr. Gyurkó Szilvia,

gyermekjogi szakértő szerint:

„A gyermekjogok nem jogszabályok, hanem 

alapvető szükségletek ahhoz, hogy egy gyerek jól 

érezze magát.”



A felelősség kérdése



Köszönöm a figyelmet!

Gergely Gabriella

Email: gergelyg@feszgyi.hu, csgyk@feszgyi.hu
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mailto:csgyk@feszgyi.hu

