
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 
 
Kiemelések a „tanítókat érintő alábbi témakörökben”: 
 
Gyermekek jogai 
Gyermekek kötelességei 
Gyermeki jogok védelme  
Jelzési és intézkedési kötelezettség és azok elmulasztása esetén életbe lépő szankciók 
Szülők jogai és kötelezettségei 
A személyes gondoskodás  ellátás igénybevételének elrendelése és jogorvoslatok 
Érdekvédelem, panasz jog  
Gyermekjóléti szolgálat feladatai - gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése  
 
 
 
Gyermeki jogok 
 
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. 



 
A családtól való elválasztás 
 
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. 
 
Helyettesítő védelem 
 
(2) A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában - 
a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A tizenkét év alatti 
gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását befogadó szülőnél kell biztosítani, 
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, 
továbbá gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, törvényes 
képviselő kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével. 
 
(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és 
vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális 
hovatartozására. 
 
Kapcsolattartáshoz való jog 
 
(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. 
 
Véleménynyilvánításhoz, tájékoztatáshoz való jog 
 
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. 
 
Nevelésbe vett gyermek jogai 
 
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, 
c) felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 
foglalkozásokon vegyen részt, 
d) vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és gyakorolja, 
valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt, 
e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét érintő 
kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 
f) érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze, 
g) támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való 
visszatéréséhez, 
h) családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze, 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa, 
j) a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa, 
k) utógondozásban részesüljön. 
 
(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti jog gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését 
hátrányosan befolyásolja, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó 
kapcsolattartási joga az e törvényben foglaltak szerint korlátozható, megvonható vagy 
szüneteltethető. 
 
Speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek jogai 
 
(3) A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett 
gyermeket - helyzetére való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni. 
 
(4) A speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek 
a) egészségügyi ellátására, személyisége korrekciójához szükséges terápiára az állapotának 
megfelelő és a többi gyermek biztonságát védő módon, továbbá 
b) gondozása és nevelése során jogait, személyes szabadságát korlátozó intézkedés alkalmazására 
csak feltétlenül indokolt esetben önmaga vagy mások veszélyeztetése esetén 
kerülhet sor. 
 
 
A gyermek kötelességei 
 
 
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. 
 
 



Gyermekjóléti Intézmény házirendje 
 
(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, továbbá a javítóintézeti ellátást biztosító 
intézmények házirendje az e törvényben meghatározott keretek között, a gyermek, a fiatal felnőtt 
és a fiatalkorú életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a 
gyermek, a fiatal felnőtt és a fiatalkorú jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének 
szabályait. 
 
(3) Az intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - házirendjét az 
intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell annak 
megismertetéséről. 
 
(4) Helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetében a jogok gyakorlásának és a kötelességek 
teljesítésének alapvető szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
 
 
Gyermeki jogok védelme 
 
Gyermekek védelmében kik járhatnak el – gyermekvédelmi jelzőrendszer  
 
2. § (1) A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhatóság, bíróságok, rendőrség, 
ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása 
során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait 
biztosítva járnak el. 
 
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. 
(2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján 
a) képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, 
b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, 
illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, 
c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és 
d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez. 
 
Hatósági feladat-és hatáskörök ellátása 
 
16. § (1) Az e törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és 
hatásköröket 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
b) a gyámhatóság 
gyakorolja. 
(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a helyi önkormányzat képviselő-testületének feladat- 
és hatáskörébe tartozó eljárásoknál az illetékességet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 
szülőjének, gyámjának lakóhelye határozza meg. 
 
 
 



 
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el 
- a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység 
keretében 
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 
gyermekorvos, 
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
c) a köznevelési intézmények, 
d) a rendőrség, 
e) az ügyészség, 
f) a bíróság, 
g) a pártfogó felügyelői szolgálat, 
h)az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
k) a munkaügyi hatóság, 
l) a javítóintézet, 
m) a gyermekjogi képviselő. 
 
Jelzései és intézkedési kötelezettség  
 
17. §(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek 
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónál, 
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 
egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása esetén. 
 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő 
társadalmi szervezet is élhet. 
 
(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. 
 
(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. 
 
Szankciók - Jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén 
 
Fegyelmi (munkajogi) felelősségre vonás 
 
17. §(4) Ha az (1) bekezdés a)-i) és k)-m) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés 
a)-i) és k)-m) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság - jelzésre vagy hivatalból - 



értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi 
felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén 
a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez. 
 
(5) A gyámhatóság a (4) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti 
esetmegbeszélés megtartását. 
 
Gyermekvédelmi igazgatási bírság  
 
100/A. § (1) A működést engedélyező szerv gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat ki 
a) a működtetővel, az intézményvezetővel, illetve a fenntartóval szemben, ha a működtető, a 
szolgáltató, az intézmény, illetve a fenntartó a gyermeknek az e törvényben biztosított jogait 
megsérti, 
b) a működtetővel, az intézményvezetővel, illetve a fenntartóval szemben, ha a működtető, a 
szolgáltató, az intézmény, illetve a fenntartó a tájékoztatási kötelezettséget megszegi, vagy a 
gyermeket, a szülőt vagy más törvényes képviselőt, az érdek-képviseleti szervet akadályozzák jogai 
gyakorlásában, illetve abban, hogy a működést engedélyező szervhez, a gyermekjogi képviselőhöz 
vagy más hatósághoz forduljon, vagy az intézményvezető, illetve a fenntartó a panaszt 
határidőben nem vizsgálja ki, 
c)a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a 
külön jogszabály szerinti esetekben nem kéri a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 
módosítását vagy a szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak (székhelynek, telephelynek) a 
szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését, vagy - ha jogszabály kivételt nem tesz - nem teljesíti 
a működést engedélyező szerv felé fennálló, külön jogszabályban meghatározott bejelentési 
kötelezettségét, 
d) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás biztosításával jogellenesen hagy fel, 
e) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez kötött gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet a szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés nélkül vagy a 
szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható törlést követően végző, illetve ilyen 
szolgáltatótevékenységet működtető vagy szervező személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet 
nevében - különösen az ellátás iránt érdeklődőknél, illetve az igénybe vevőknél - eljáró személlyel 
szemben. 
 
Feljelentési kötelezettség (büntetőjogi felelősség) 
 
(5) A bírság más jogkövetkezményekkel, illetve a feljelentési kötelezettség teljesítésével 
egyidejűleg is alkalmazható. 
(6) Az intézményvezetőre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató, intézmény vezetőjén kívül arra a személyre is alkalmazni kell, aki az intézményvezető 
jogszabályban meghatározott azon feladatát ellátja, amelyből származó jog gyakorlásával, illetve 
kötelesség megszegésével a jogsértést elkövették. 
 
 
 
 
 



 
Szülői jogok és kötelezettségek  
 
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. 
 
A nevelésben vett gyermek szülőjének jogai és kötelezettségei 
 
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. 
 



 
A személyes gondoskodás  ellátás igénybevétele 
 
Önkéntes igénybevétel 
 
31. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e törvény másként nem rendelkezik - 
önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen 
kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét 
törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 
cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét 
törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, 
a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes 
képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás 
tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt. 
 
Kötelező igénybevétel 
 
(2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e törvény az 
ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. 
 
32. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata, 
b)a gyámhatóságnak a határozata, 
c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az 
intézményvezető intézkedése, 
d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében vagy az állami fenntartó 
által meghatározott körben az intézményvezető intézkedése, 
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése 
alapozza meg. 
 
(3) Állami fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: állami fenntartású) intézmény esetén az (1) 
bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve 
törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve 
törvényes képviselőjét írásban kell értesíteni. 
 
(4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (3) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a 
kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt. 
 
 
Érdekvédelem 
 
Érdek-képviseleti fórum 
 



35. § (1)Az  intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben meghatározott ellátások 
kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum 
megalakításának és működésének szabályait. 
 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek 
képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
d) az intézményt fenntartó képviselői. 
 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe 
tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a 
gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 
 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal 
felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével 
összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó 
bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend 
jóváhagyásánál. 
 
Panaszjog 
 
36. § (1) A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-
képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény 
vezetőjénél vagy érdek-képviseleti 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) 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 szolgálat feladatai 
 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
39. § (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében 
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 



b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 
szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti 
otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 
d) a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 
A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése 
 
(3) gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d)tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
 
(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai 
szociális munkát biztosíthat. 
 
(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 
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 
cb)szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 
40. § (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti 
szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a 
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. 
(1a)A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként 
vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. 
(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 



b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 
c) 
d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
f) felkérésre környezettanulmányt készít, 
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
h) 
i)biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 
k)nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 
 


