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Nem elvont jogszabályok gyűjteménye

A gyermek legfőbb érdekét tartjuk szem előtt

Praktikus gyermeki szükségletek:

– mire van szüksége a gyereknek?

– mitől kell óvni a gyereket?

Ha a gyerek ismeri a jogait, azt is tudja, hogy:

– hol vannak a saját határai
– mi a megengedett és mi a megengedhetetlen
bánásmód vele szemben
– mi az a pont, amikor már segítséget kell kérnie

MIK AZOK A
GYERMEKJOGOK?



 

GYERMEKJOGI
EGYEZMÉNY
1991. ÉVI LXIV. TV.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 

GYERMEKVÉDELMI
TÖRVÉNY

1997.ÉVI XXXI. TV.

 

KÖZNEVELÉSI
TÖRVÉNY

2011. ÉVI CXC. TV.



vissza lehet élni vele

A GYERMEK
LEGFŐBB ÉRDEKE

alanyi jog + értelmező jogi elv + eljárási szabály

dinamikus fogalom

eseti alapon kell alkalmazni, adott
kontextusnak megfelelően értékelni

más gyermekjogokkal, rendelkezésekkel
összhangban kell értelmezni

rugalmas és adaptálható

BEST  INETEREST



A LEGFŐBB ÉRDEK

életkor

nem

fejlettség

egyéni

tulajdonságok

traumatizáltság

stb.

 

SZUBJEKTÍV
családi környezet

lakókörnyezet

kortárs közösség

bizalmi felnőtt

támogatás

 
meghallgatás

véleménynyilvánítás

eljáró szakember

felkészültség

biztonság

OBJEKTÍV



amit a szakember tapasztalt a gyerekkel
kapcsolatban (viselkedése, elmondása,

fizikai tünetei)

nem feljelentést kell tenni, és nem valakit
“bemószerolni”, hanem a gyerekkel
kapcsolatos meglátásokat megosztani

amit a szakember lát, és nem azt, amit 
gondol vagy feltételez

MIRŐL SZÓL A JELZÉS?
A  GYEREKRŐL !



MIT TEGYEK
SZAKEMBERKÉNT?

gyermekjogi megközelítés:

minden jelzést komolyan kell venni

valóban az azonnali jelzés-e a gyerek
legfőbb érdeke?

transzparencia és nyílt kommunikáció
a gyerekkel



intenzív munka a gyerekkel

amíg a gyerek oda nem ér, hogy fel tudja
oldani a titoktartás alól a szakembert, 
a felnőtt nem jelzi az ügyet

titok "feldarabolása"

előzetes jelzés, hogy álljanak készenlétben

TITOKDOKTOR
MÓDSZER



KOMMUNIKÁCIÓ
A GYEREKKEL

a gyerek fejlettségére, korára (stb.) 

tekintettel figyelembe veszem a véleményét

komolyan veszem a gyerek jelzését

kompetencia határok tartása
/ az erőszak nem “hit” kérdése

ítélkezésmentes, bizalmi légkört teremtek
a gyerek számára

a gyerek megfelelő tájékoztatását és
meghallgatását biztosítom

érthető nyelvhasználat



Szülők 1,5 évvel ezelőtt elváltak, két 14 éven aluli gyerekük van. A különélő
szülővel való kapcsolattartás a válás után gond nélkül működött, azonban később a
kisebb gyerek már nem akart kapcsolattartásra menni, mert a szülő nem figyelt oda
rá a kapcsolattartások idején (folyton dolgozott, illetve rendszeresen megütötte, ha
valami rosszat csinált). Az édesanya kérte a Gyermekjogi Központ tájékoztatását,

hogy milyen lehetőségei vannak 

a gyerekek jogainak érvényesítésére.

ESETTANULMÁNY



kapcsolattartás körüli

problémák megbeszélése

a szülők között - semleges

támogató személy

bevonásával (nem

hivatalos / jogi eljárásban)

szülők érzékenyítése a

gyerek jogai, érdekei és

szükségletei iránt

szülők közötti

kommunikáció

helyreállítása

tájékoztatás a

gyerekekkel szembeni

erőszakról

ÁRTALOMCSÖKKENTÉS
/KÁRENYHÍTÉS

ne induljon újabb eljárás

jogon kívüli megoldások

keresése

tájékoztatás a lehetséges

megoldásokról

szülők közötti

kommunikáció

helyreállítása

 

MEGELŐZÉS

kapcsolattartás

újraszabályozása

(mindkét szülő részéről)

kapcs.tart. pótlása /

végrehajtása / bírságolás

iránti kérelem

kiskorú veszélyeztetése

bünt. elj. bántalmazás

gyanúja miatt

kiskorú veszélyeztetése

kapcs.tart. akadályozása

miatt

védelembe vétel

kezdeményezése a gyerek

veszélyeztetettségére

hivatkozással

 

ELJÁRÁS

speciális mediáció /

egyezség

szülő coaching

gyerek támogatása /

véleményének

meghallgatása

erőszakmentes tér

létrehozása a

kapcsolattartások körül

 

KEZELÉS



WWW.HINTALOVON.HU 
GYERMEKJOG@HINTALOVON.HU

FELICIA.VARGA@HINTALOVON.HU

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


