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Az előad{s v{zlata 

• Jogszab{lyi h{ttér röviden 

• Preventív szemlélet érvényesülése – csal{d- és 
gyermekjóléti szolg{ltat{s 

– Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 
működtetése 

• Gyermekvédelmi szakell{t{s – speci{lis 
szükségletű gyermekek ell{t{sa 



Jogszab{lyi h{ttér 

• A gyermekek védelméről és gy{mügyi igazgat{sról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

Alapelvek: 

• „A gyermekek védelmét ell{tó helyi önkorm{nyzatok, gy{mhatós{g, 
bírós{g, rendőrség, ügyészség, p{rtfogó felügyelői szolg{latként 
elj{ró főv{rosi és megyei korm{nyhivatal, m{s szervezetek és 
személyek e törvény alkalmaz{sa sor{n a gyermek mindenek felett 
{lló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait 
biztosítva j{rnak el.” (Gyvt. 2.§.(1)) 

• „Az (1) bekezdésben foglaltak szerint elj{ró szervezetek és személyek 
tevékenységük sor{n együttműködnek a csal{ddal – és jogszab{lyban 
meghat{rozottak szerint – elősegítik a gyermek csal{dban 
történő nevelkedését.” (Gyvt. 2.§.(2)) 

 



Jogszab{lyi h{ttér 

Kapcsolódó végrehajt{si rendeletek: 
• 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gy{mhatós{gokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gy{mügyi elj{r{sokról 
(Gyer.), 

• 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gy{mhatós{gok, a 
területi gyermekvédelmi szakszolg{latok, a 
gyermekjóléti szolg{ltatok és a személyes gondoskod{st 
nyújtó szervek és személyek {ltal kezelt személyes 
adatokról, 

• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskod{st 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről (Nmr.). 



A személyes gondoskod{st nyújtó 
gyermekvédelmi ell{t{sok rendszere 

• Gyermekjóléti alapell{t{sok 

 a) a gyermekjóléti szolg{ltat{s, 

 b) a gyermekek napközbeni ell{t{sa, 

 c) a gyermekek {tmeneti gondoz{sa, 

 d) gyermekek esélynövelő szolg{ltat{sai. 

• Gyermekvédelmi szakell{t{sok 

 a) az otthont nyújtó ell{t{s, 

 b) az utógondozói ell{t{s, 

 c) a területi gyermekvédelmi szakszolg{ltat{s 
 (szakértői bizotts{gok). 

 



Csal{d- és gyermekjóléti szolg{ltat{s 

2015. évi CXXXIII. törvény egyes szoci{lis és gyermekvédelmi t{rgyú 
törvények módosít{s{ról 

Teljes integr{ció - 2016. janu{r 1. 
 A csal{dsegítés és gyermekjóléti szolg{ltat{s csak csal{d- és gyermekjóléti 

szolg{lat és csal{d- és gyermekjóléti központ keretében működhet.  
 A csal{dsegítés és gyermekjóléti szolg{ltat{s b{zis{n, annak erőforr{sai 

hatékonyabb eloszt{s{val, kötelező önkorm{nyzati feladatként szükséges 
ell{tni.  

 A polg{rmesteri hivatallal rendelkező települési önkorm{nyzatok, illetve a 
közös hivatalok székhely szerinti települési önkorm{nyzata feladatkörébe 
került a lakóhely szintű minimumszolg{ltat{sok biztosít{sa.  

 A j{r{sszékhelyek települési önkorm{nyzataihoz került kötelezően a 
hatós{gi feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére ir{nyuló 
tevékenységek, valamint a speci{lis szolg{ltat{sok biztosít{sa. 

 A j{r{sszékhely település a központ feladatai, valamint a speci{lis 
szolg{ltat{sok vonatkoz{s{ban kiterjed a j{r{st alkotó települések 
lakoss{g{ra. 

 A gyermekjóléti központok sz{ma 48-ról 197-re emelkedett. 

 





Csal{d- és gyermekjóléti szolg{ltat{s 

A gyermekjóléti alapell{t{sok megerősítése egyrészt szervezeti v{ltoz{sokat 
m{srészt olyan szakmai {talakít{st jelent, amely holisztikus szemléletben 
kezeli a gyermeket és a csal{dot: 

 a gyermekjóléti szolg{ltat{s gyermekvédelmi rendszerben betöltött 
központi ir{nyító, koordin{ló szerepkörét szükséges volt megerősíteni, 

 a t{rsadalmi felz{rkóz{s területén bev{lt jó gyakorlatokat, szolg{ltat{sokat 
szükség szerinti mértékben és módon be kell emelni a hivatalos 
ell{tórendszerbe, ennek a kereteit meg kellett teremteni, 

 a különböző ell{t{si form{k közti együttműködési lehetőségeket ki kell 
haszn{lni (péld{ul a gyermekétkezetés normatív jellegű finanszíroz{s{nak 
biztosít{sa szükségszerűen összefügg a gyermekjóléti szolg{ltat{s 
megerősítésével), s ehhez is kereteket kellett kialakítani, 

 a szoci{lis segítő munk{t indokolt volt elv{lasztani a hatós{gi 
intézkedésekhez kapcsolódó koordinatív, sz{mon kérő jellegű kísérő 
tevékenységtől. 

 

 



Csal{d- és gyermekjóléti szolg{ltat{s 

Csal{d- és Gyermekjóléti Központok fókuszban 

Centr{lis szerep 

 
 Át kell l{ssa a teljes j{r{si szintű hum{n közszolg{ltat{si 

ell{tórendszert. 
 Figyelemmel kell kísérje: 
 a j{r{st alkotó településen élő gyermekek, csal{dok 

helyzetét,  
 j{r{s területén gyermekeknek, csal{doknak szolg{ltat{st 

nyújtó intézményes szereplők tevékenységét, 
 a j{r{s településén működő észlelő- és jelzőrendszert. 
 B{zisai lehetnek a helyi szintű szakmafejlesztésnek. 

 



Jelzési kötelezettség – veszélyeztetettséget 
észlelő- és jelzőrendszer 

Gyvt. 17.§. (2) Az (1) bekezdésben meghat{rozott 
intézmények és személyek kötelesek 

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 
esetén a gyermekjóléti szolg{ltat{st nyújtó 
szolg{ltatón{l, 

b) hatós{gi elj{r{st kezdeményezni a gyermek 
b{ntalmaz{sa, illetve súlyos elhanyagol{sa vagy 
egyéb m{s, súlyos veszélyeztető ok fenn{ll{sa, 
tov{bb{ a gyermek önmaga {ltal előidézett súlyos 
veszélyeztető magatart{sa esetén. 

 



A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 
működési szintjei 

Az észlelő- és jelzőrendszer négyszintűvé alakult, melyből két szint 
2016. janu{r 1-jétől került kialakít{sra 

Helyi szinten (jelzőrendszer első szintje)   
 A csal{d- és gyermekjóléti szolg{lat feladata a helyi 

gyermekvédelmi jelzőrendszer szervezése, az együttműködési 
form{k kialakít{sa, működtetése, dokument{l{sa. 

 A feladatra nevesítve lett jelzőrendszeri felelős, aki a területről 
érkező jelzéseket heti rendszerességgel lejelenti a központ j{r{si 
jelzőrendszeri tan{csadója felé. 

 Helyi szinten történik az esetkonferenci{k szervezése, tov{bb{ az 
évi 6 alkalommal tartandó szakmaközi esetmegbeszélés, valamint 
az éves szakmai tan{cskoz{s megszervezése. 

 Helyi jelzőrendszeri intézkedési terv készítése - a helyi 
gyermekvédelmi jelzőrendszer működését értékelő és 
hatékonys{g{t növelő javaslatok és intézkedések rendszerezéséből. 

 



A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 
működési szintjei 

J{r{si szinten ( a jelzőrendszer m{sodik szintje) 

 
 A csal{d- és gyermekjóléti központ folyamatos szakmai h{tteret 

biztosít a települési szinten dolgozó csal{dgondozóknak, 
jelzőrendszeri felelősöknek, fogadja jelzéseiket, problém{ikat.  

 A j{r{si jelzőrendszeri tan{csadó feladata a települési szintű 
jelzőrendszerek működésének segítése, szakmai t{mogat{sa.  

 A település csal{dsegítőinek, jelzőrendszeri felelőseinek 
jelzőrendszeri munk{j{t koordin{lja, feladata a településekre 
szervezett esetkonferenci{k, szakmaközi megbeszélések, éves 
szakmai tan{cskoz{s szervezésében való részvétel, az azokon való 
részvétel. 

 



A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 
működési szintjei 

2017. janu{r 1-től a jelzőrendszer megerősítésének folytat{saként 
tov{bbi két szint került meghat{roz{sra 

 
Megyei szinten (a jelzőrendszer harmadik szintje) 
 
 A főv{rosi és megyei korm{nyhivatal t{mogat{st nyújt a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcs{n létrejött 
problém{k, nehézségek, kezeléséhez,  a Gyvt. 17. §-{ban 
meghat{rozott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, 
tov{bb{ a gyermekjóléti szolg{ltat{st nyújtóknak. 

 Alapvető feladata a jelzőrendszer működésének, működtetésének 
javít{s{t szolg{ló intézkedések, tevékenységek kezdeményezése, 
megvalósít{sa, szakmai segítségnyújt{s ezek megvalósít{s{hoz. 

 Évente összehívja a j{r{si jelzőrendszeri tan{csadókat és közösen 
értékelik a megye gyermekvédelmi rendszerének működését. 

 



A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 
működési szintjei 

Orsz{gos szinten (jelzőrendszer negyedik szintje) 

 

 Az {llam fenntartói feladatainak ell{t{s{ra a Korm{ny rendeletében 
kijelölt szerv (Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g – 
SZGYF) gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működését 
szolg{ló képzések szervezéséről. 

 Módszertan kidolgoz{s{ról. 

 24 ór{s ingyenesen hívható telefonos szolg{ltat{s működtetéséről 
(Gyermekvédő hívósz{m). 

06-80-21-20-21 
 



Gyermekvédelmi szakell{t{s 

• Otthont nyújtó ell{t{sok: 

– nevelőszülői elhelyezés, 

– gyermekotthoni, lak{sotthoni elhelyezés. 

 

 



Gyermekvédelmi szakell{t{sban lévő 
kiskorúak sz{ma 

20 721 
97% 

632 
3% 

Kiskorú ellátottak száma (Fő)  

ellátottak száma speciális vagy kettős szükségletű ellátottak száma



• Speci{lis ell{t{st kell biztosítani: 

 ba) a súlyos személyiségfejlődési, érzelmi élet- és 
 impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos 
 pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató 
 gyermek (a  tov{bbiakban együtt: súlyos pszichés 
 tüneteket mutató gyermek), 

 bb) a súlyos magatart{si és beilleszkedési zavarokat 
 vagy  súlyos antiszoci{lis viselkedésform{kat 
 tanúsító gyermek (a tov{bbiakban együtt: 
 súlyos disszoci{lis tüneteket mutató gyermek), 

 bc) az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert 
 haszn{ló gyermek (a tov{bbiakban: pszichoaktív 
 szert haszn{ló gyermek) 

sz{m{ra; 

 



• Kettős szükségletű gyermekek 

 a) különleges ell{t{st kell biztosítani 

 aa) a tartósan beteg, a fogyatékos, 

 ab) a h{rom év alatti 

 gyermek sz{m{ra; 

c) különleges és speci{lis ell{t{st együttesen kell 
biztosítani a különleges és speci{lis szükségletet 
egyidejűleg mutató gyermek (a tov{bbiakban: 
kettős szükségletű gyermek) 

sz{m{ra. 
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Speciális és kettős szükségletű gyermekek gondozásával 
foglalkozó szolgáltatók száma 

Központi speciális gyermekotthonok száma

Központi speciális gyermekotthonnak nem
minősülő speciális gyermekotthon száma

Speciális lakásotthon száma

gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás szolgáltatók száma

lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás szolgáltatók száma
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Speciális vagy kettős szükségletű ellátottak (Fő)  

ellátottak száma pszichoaktív szerekkel küzdő ellátottak száma



Speci{lis ell{t{s 

• otthont nyújtó ell{t{s  

• „A speci{lis és különleges ell{t{s kiterjed a gyermek 
kor{hoz, {llapot{hoz és szükségleteihez igazodó 
oktat{sra, szakképzésre, foglalkoztat{sra, valamint 
{pol{s{ra, szocializ{ciój{ra és reszocializ{ciój{ra, 
tov{bb{ habilit{ciós és rehabilit{ciós kezelésére is.” 
Gyvt.53.§ (3) 

• utógondozói ell{t{s keretében – lakhat{s és egyéb 
szükséges ell{t{sok: étkezés, tanulm{nyok 
t{mogat{sa, utaz{si költségek térítése, {ll{skeresés 
t{mogat{sa 



Dorghaszn{lat, szenvedélybetegség téma 
az otthont nyújtó ell{t{st biztosító 

gondoz{si helyek feladatell{t{s{ban 
• Fő probléma a gyakorlati tapasztalatok alapj{n: 

doh{nyz{s, alkoholfogyaszt{s 

• Feladatok: 

– megelőzés: ismeretterjesztés, inform{ció 
gyűjtése és tov{bbít{sa (rendőrséggel 
együttműködve – bűnmegelőzési terület), 

– célzott kezelési megold{sok (egészségügyi 
ell{t{sokkal együttműködve).  

• Ell{t{st biztosító helyek: lak{sotthon, 
gyermekotthon és központi speci{lis 
gyermekotthonok 

 



„Ha a vil{got folyamatosan csak részeiben l{tjuk, 
ha csak jelenlegi intézményünkből, csak két 
szemünkkel lehat{rolt perspektív{n keresztül 
vizsg{lódunk, és ha valamennyien csak e 
lehat{rolt élettapasztalattal és a kérdések lehat{rolt 
megértésével rendelkezünk, akkor csak rontani 
fogunk szolg{ltat{s egészén<” (Laming 1995, 
idézi Hume - Sharples 1995, p. 155. old.). 

A szenvedélybetegség kezelését a gyermekjólét és 
gyermekvédelem önmag{ban nem tudja 
felv{llalni, csak az egészségügyi ell{tórendszerre 
t{maszkodva, valamint a drogproblém{val 
küzdőket t{mogató szervezeteket és 
intézményeket segítségül híva. 

 

 



 
 

Köszönöm a  megtisztelő figyelmet! 
 


