
 

Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat 

 
Nevelőszülői Hálózat  

 
 

 

 

T{jékoztató 

leendő nevelőszülőknek 
 
 

 
 

 
:1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. 

:1430 Budapest Pf.: 20 

: 3232-900  

: 3232-911 

 

www.tegyesz.hu 

neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu 

 

mailto:neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu


 
 2 

Kedves Leendő Nevelőszülők! 
 
A nevelőszülői hivat{sról sz{mos hiedelem, kedvező, vagy éppen 

kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény 

gyakran fogalmaz meg leegyszerűsített és szélsőséges ítéleteket. Az 

emberek egy csoportja gyanakv{ssal figyeli a nevelőcsal{dok 

tevékenységét, míg m{sok rendkívülinek tartj{k v{llal{sukat. Mint 

mindenkor, a szélsőséges és kiz{rólagos ítéletek ebben az esetben 

sem helyt{llóak, s forr{suk a tém{val kapcsolatos inform{cióhi{ny. 

A nevelőszülővé v{l{s nem egyetlen döntés eredménye, hanem 

hosszabb - jogi, lélektani - felkészülés előzi meg. Ennek sor{n 

természetesen sz{míthatnak a gyermekvédelmi szakemberek 

ismereteire, tapasztalataira és segítségére. 

A nevelőszülőknek vil{gos és körülhat{rolt feladatuk van, az, 

hogy biztons{gos otthont nyújtsanak a n{luk elhelyezett gyermekek 

sz{m{ra addig, amíg nem kerülhetnek vissza saj{t vérszerinti 

csal{djukba, vagy végleges, örökbefogadó csal{dba. Tal{n a 

legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban az, hogy nem a 

vérszerinti szülők, a vérszerinti csal{d m{sol{sa a dolguk, hanem 

csal{di mint{k nyújt{sa, és ezzel egyidejűleg a vérszerinti csal{ddal 

való kiegyensúlyozott kapcsolattart{s. Elsődleges feladatuk, hogy 

tarts{k szem előtt a gyermek valós{gos érdekeit, s ami tal{n még 

ennél is nehezebb, form{lj{k {t úgy saj{t motiv{cióikat, érzelmeiket, 

hogy v{llal{suknak eredményesen eleget tudjanak tenni. 

Az al{bbiakban összefoglaljuk a nevelőszülők jogi értelemben is 

körülhat{rolt feladatait, valamint t{jékoztat{st adunk a 

nevelőszülővé v{l{s menetéről. Reméljük, hogy ezzel segíthetünk 

Önöknek abban, hogy helyes döntést hozzanak, és későbbi 

munk{juk sikeres legyen. 
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Nevelőszülő csak az lehet, aki 
 

 magyar {llampolg{r, illetve bev{ndorolt vagy menekültként 

elismert személy 

 cselekvőképes, büntetlen előéletű 

 nem {ll fenn vele szemben a Gyvt. 15.§. (8) bekezdésében 

meghat{rozott kiz{ró ok (l{sd 5. old. 6. pont) 

 24. életévét betöltötte 

 a gondozott gyermek és közte legal{bb 18, legfeljebb 50 év 

korkülönbség van 

 a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon részt vett  

 fizikailag és pszichésen alkalmas a gyermeknevelésre (a 

vizsg{latokat a h{ziorvos és szükség esetén a Szakszolg{lat  

{ltal felkért szakemberek végzik) 

 otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre (a 

gondozott gyermek sz{m{ra nemenként külön szob{t tud 

biztosítani, ahol az egy gyermekre jutó élettér legal{bb 6 m2) 

 h{zast{rsa illetve élett{rsa elhat{roz{s{hoz hozz{j{rul 
 

A nevelőszülő feladatai 
 

 otthon{ban ell{tja a gyermek nevelését, gondoz{s{t (egy 

egyéni gondoz{si-nevelési terv alapj{n), valamint ha v{llalja, 

ell{thatja a gy{mhivatal hat{rozata alapj{n a 

gyermekvédelmi gy{m mellett a gy{ms{g meghat{rozott 

feladatait 

 gondoskodik a megfelelő oktat{sról, képzésről (ha 

szükséges, speci{lis foglalkoz{sról is) 

 felkészíti a gyermeket az ön{lló életvezetésre 

 biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattart{st a 

gy{mhivatal hat{rozat{nak megfelelően 
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 elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti csal{dhoz, 

vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó csal{dhoz 

való kerülését 

 v{llalja a gyermek nagykorús{ga ut{n is gondoz{s{t, 

lakhat{s{t 

 együttműködik a Gyermekvédelmi Szakszolg{lat, a 

gy{mhivatalok és a gyermekjóléti szolg{latok 

szakembereivel, t{jékoztatja őket munk{j{ról. 
 

Ezek a legfontosabb elv{r{sok, feladatok, melyeket a 

jogszab{lyok megfogalmaznak, s amelyhez nevelőszülői 

tan{csadójuktól, valamint a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberektől segítséget kapnak. 

Most nézzük, hogyan történik a jelentkezés a gyakorlatban! 
 

A nevelőszülővé v{l{s menete 
 

1. A Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat elsősorban 

Budapestről és a főv{ros agglomer{ciós körzetéből fogad 

jelentkezőket. Telefonon és személyesen adunk inform{ciót, a 

jelentkezőktől motiv{ciós levelet kérünk. 

2. A motiv{ciós levél beérkezésével tekintjük hivatalosnak a 

jelentkezést. Ezt követően személyes meghallgat{sra hívjuk a 

jelentkezőt együtt élő h{zast{rs{val, élett{rs{val együtt. A team-

meghallgat{son részt vesz a területileg illetékes nevelőszülői 

tan{csadó, a nevelőszülői h{lózat pszichológusa, és a leendő 

képző  vagy a nevelőszülői h{lózat képzési felelőse. 

3. A megbeszélést követően az ott megbeszélt sorrend szerint a 

nevelőszülői h{lózat szakemberei - az illetékes nevelőszülői 

tan{csadó és a leendő képző  - környezettanulm{nyt készít a 

jelentkező otthon{ban, illetve pszichológiai vizsg{latra kerül 

sor. 

4. A jelentkezőnek és a felnőtt csal{dtagoknak be kell szerezniük egy 

h{rom hónapn{l nem régebbi erkölcsi bizonyítv{nyt.  
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5. Az egészségügyi, fizikai alkalmass{got h{ziorvosi - esetleg 

szakorvosi - véleménnyel igazolni kell.  

6. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene 

elj{r{s, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére 

elkövetett sz{ndékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti 

jog{t a bírós{g nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti 

gyermeke nevelésbe vétele miatt(Gyvt. 15.§. (8)). 

7. A leendő nevelőszülőnek a törvény {ltal kötelezően előírt 500 

ór{s, az Orsz{gos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, 

nevelőszülői szakképesítést adó felkészítő tanfolyamon, vagy a 

60 ór{s nevelőszülői felkészítő képzést követő Központi 

Oktat{si Program (KOP) szerinti képzésen kell részt vennie. A 

jelentkező képzettségének megfelelően az OKJ tanfolyam 

bizonyos ór{inak l{togat{sa alól felmentést kaphat, de a 

modulz{ró vizsg{k letétele mindenki sz{m{ra kötelező. 
 

 A nevelőszülő csal{dj{ba gyermeket fogadhat: 

 az OKJ tanfolyam elvégzését követően, 

 az OKJ tanfolyam első modulz{ró sikeres vizsg{j{t 

követően 

 a 60 ór{s felkészítő tanfolyamot követően 
  

 E két utóbbi esetben a gyermek kihelyezését követően a 

foglalkoztat{s megkezdésétől sz{mított két éven belül 

eredményesen el kell végezni az OKJ vagy a KOP tanfolyamot. 

8. A nevelőszülőnél a saj{t gyermekkel együtt legfeljebb hat 

gyermek és fiatal felnőtt nevelkedhet egyszerre. A gyermekek 

létsz{m{t befoly{solj{k a környezeti adotts{gok, a nevelőszülő 

személyes tulajdons{gai, és a felkészültségén túl a nevelt 

gyermek(ek) szükségletei is. A nevelt gyermekek sz{m{t a 

jogszab{lyi előír{sok figyelembe vételével a működtetővel 

együtt kialakított közös döntés hat{rozza meg. A nevelőszülői 

feladatok v{llal{sa foglalkoztat{si jogviszonyban történik.  
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9. A Korm{nyhivatal Szoci{lis és Gy{mhivatala {ltal kiadott 

működési engedély birtok{ban a Főv{rosi Gyermekvédelmi 

Szakszolg{lat ír{sbeli keret-meg{llapod{st köt Önnel a 

nevelőszülői jogviszony {ltal{nos kérdéseiről. Ezut{n 

megkezdődhet annak a gyermeknek a kiv{laszt{sa, akinek az 

Ön csal{dj{ra van szüksége. Az Önnél elhelyezett gyermek, 

fiatal felnőtt befogad{s{ról kiegészítő meg{llapod{s készül. A 

nevelőszülői foglalkoztat{si jogviszony a keret-meg{llapod{s 

alapj{n attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a 

gy{mhatós{g a hat{rozat{ban a gyermek gondoz{si helyeként a 

nevelőszülő h{ztart{s{t hat{rozta meg. 

10. Ha a szakemberek és Önök együtt megtal{lt{k ezt a gyermeket, 

akkor a helyezési értekezlet ut{n egy p{r hetes ismerkedési, 

bar{tkoz{si időszak következik. Ez alatt kialakul az a kezdeti 

bizalom, melyre a tov{bbi kapcsolat épülhet.  

 Ideiglenes hat{lyú elhelyezés esetén erre nincs mód, hiszen a 

gyermek azonnali elhelyezésével szükséges megszüntetni a 

kialakult veszélyhelyzetet, mely az ideiglenes hat{llyal 

elhelyezett gyermekek ell{t{s{t is biztosító nevelőszülőtől nagy 

emp{ti{t és szakértelmet igénylő feladat. 

11. A tervezési értekezleten készül el a gyermekre vonatkozó 

elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv, amelyet a 

Szakértői Bizotts{g javaslat{val együtt a Szakszolg{lat 

felterjeszt az illetékes gy{mhivatalhoz, ahol t{rgyal{s  keretében 

történik meg a döntés a nevelőszülői csal{dba helyezésről. A 

nevelőszülői kihelyezésről a gy{mhivatal hat{rozatot hoz, s 

ezut{n kerülhet a gyermek ténylegesen is a csal{dba. A 

Gyermekvédelmi törvény értelmében a nevelésbe vétellel a 

nevelőszülői csal{dba kerülő gyermek sz{m{ra 

gyermekvédelmi gy{m kerül kirendelésre. 

12. A nevelőszülő természetesen ezut{n sem marad mag{ra: a 

Gyermekvédelmi Szakszolg{lat nevelőszülői tan{csadója 

folyamatosan segíti őt munk{j{ban, t{mogatja a felmerülő 

problém{k megold{s{ban, kezelésében. Ehhez a Nevelőszülői 
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H{lózat  pszichológusai is segítséget nyújtanak. A nevelőszülő 

működésétől kezdődően évente legal{bb hatór{s, legfeljebb 

tizenkét ór{s tov{bbképzésen köteles részt venni, melyet a 

Szakszolg{lat biztosít sz{m{ra. 
 

Anyagi juttat{sok 
 

A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saj{t 

h{ztart{s{ban neveli, nevelési díj valamint ell{tm{ny illeti meg. 

 A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 120%-a, különleges szükségletű gyermekek esetén 

140%-a, speci{lis szükségletű gyermek esetén pedig 150%-a. 

 Az ell{tm{ny az éves nevelési díj 25%-a, melyet a nevelési díjjal 

együtt havonta folyósítunk. 

Ezen összeget, valamint a gyermek ut{n j{ró csal{di pótlékot, amit a 

nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ell{t{s{ra kell 

fordítani. 
 

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztat{si jogviszony 

fenn{ll{s{nak időtartama alatt díjaz{s illeti meg. A nevelőszülő 

díjaz{sa az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból {ll. 

A nevelőszülőt a foglalkoztat{si jogviszony{nak fenn{ll{sa alatt 

alapdíjként havonta legal{bb a minim{lbér 30%-a illeti meg.  

A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes n{la elhelyezett 

gyermek, fiatal felnőtt ut{n kiegészítő díjként havonta legal{bb a 

minim{lbér 20%-a illeti meg.  

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes n{la 

elhelyezett speci{lis vagy különleges ell{t{si szükségletű gyermek 

ut{n többletdíjként havonta legal{bb a minim{lbér 5%-a illeti meg.  

A nevelőszülőt kiz{rólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal 

felnőtt kollégiumi, di{kotthoni elhelyezésének időtartam{ra. Ha a 

gyermek, fiatal felnőtt a tanít{s nélküli pihenőnapok kivételével 

tanít{si szünet, betegség vagy egyéb ok miatt nem a kollégiumban, 

di{kotthonban, hanem a nevelőszülő h{ztart{s{ban tartózkodik, a 
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nevelőszülő az alapdíjon felül a kiegészítő díjra, valamint a speci{lis 

vagy különleges szükségletű gyermek ut{n a többletdíjra is jogosult. 
 

Részletes jogi inform{ciók: 
 

1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gy{mügyi 

igazgat{sról” (a szövegben Gyvt.) 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskod{st nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

513/2013. (XII. 29.) Korm. Rendelet a nevelőszülői foglalkoztat{si 

jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

29/2003. (V.20.) EszCsM rendelet a helyettes szülők, a 

nevelőszülők, a csal{di napközit működtetők képzésének szakmai 

és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogad{s előtti 

tan{csad{sról és felkészítő tanfolyamról 

37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforr{sok minisztere 

{gazat{ba tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 
 

 

 

Tov{bbi inform{ciókkal, bővebb t{jékoztat{ssal szívesen 

{llunk rendelkezésére: 
 

Fülöpné Andrékó Kl{ra képzési felelős : 3232-938 

Földesi Tam{s mb. oszt{lyvezető : 3232-936 
 

Személyesen: 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. 

 

e-mail: neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu 
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