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Mely készült a SzociáIis és Gyermekvédelmi Főígazgatóság

FŐaórosi Kirendeltsége

jelenlétéberr, a Főaárosi Gyermekaédelmi Szakszolgálat szervezésében,a fővarosi
gyermekaédetmi gyámok és a főaárosi gyermekotthonok vezetői, illetve kéPviselŐi által
tartott munkaértekezletek alapján.

A

Fővárosi Gyermekvédelmi SzakszolgáIat igazgatója kÖtelezettséget váIIaI arra,

hogy jelen dokumentumo t a íővárosi gyermekvédelmi gyámokkal, munkáltatójukként,
megismerteti, majd szakmai szabályozól<ent, atovábbiakban betartásárÓl gondoskodik.

A

Gyermekotthonok igazgatói kötelezettséget vállalnak arrat hogy jelen

dokumentumot munkatársaikkal megismertetik, s az abbanfoglaltakat betartatják.
megállapodás nem érinti a aolt főaárosi fenntartásÚ, vidéki gyermekotthonokban

}elen

a gyeímekvédelmi

élő gyermekeket, az

ő

gyámságot 2074-tőt

a gyermekotthon működése szerint illetékes Szakszolgálatok

esetúkben a fenntartó utasítása alapján,

feladatot
lágák el. Minden egyéb gyermekvédelmi szakszolgálat hatáskörébe tartoző
lát el.
_ szintén az utasításértelmében - aFővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

A megállapodás célja. ho&v:

a 2014.január 1. napjától hatályba lépett űj jogintézmény,a gyermekvédelmi
gyámság minél gördülékenyebbery a gyeímek legjobb érdekétmaximálisan
szem előtt tartva epülhessenki;

a

szakellátásban élő gyermekek ellátását végző személyek tevékenységét

koordinálja, különös

tekintettel a gyermekvédelmi gy ámságr a;

-

szoros és hatélany együttműködést alapozzon meg a gyermekvédelmi gyámok

és a gyermekek gondozási helye között a nevelésbe vett

gyermekek

érdekében.

A gyermekvédetmi wám köteles a gondozási hellyel együttműködni.
Amennyiben a gyermekotthon vezetőjének panasza van:

A gyermekvédelmi wátr tevékenységévelkapcsolatos panasszal a munkáItatőjához
fordulhat. Ha szakmai ellenérve van és ezt szakmai együttműködéssel nem tudja
feloldani, akkor a gyámhivatalt tájékoztatla szükség szerint .vaw a nevelésbe vétel
felülvizsgálatakor.

A ryermek nevelésbe vételénekelőkészitése

Az elhelyezés előtt:

- a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

szükséglet-felmérésáúmegismeri

a leendő

gyermekvédelmi gyám.
-a

helyezési ügyintéző a Gyermekvédelmi SzakéttőiBizottság szakmai véleménYe

alapján,

a gyermek vonatkozásában legszükségesebb információkat ismerteti

a

meghívott gondozási hely(ek) képviselóivel

- aSzakszolgálat Elhelyezési Szolgálata
közösen

teraezési megbeszelést tart, melYnek keretében

elkészítik az elhelyezési javaslatot és az egyéni elhelyezési tervet,

-a

fenti dokumentumokat az illetékes gyámhivatalrészére megkülü,

-a

gyámhivatal

-

a

javaslat birtokábankiűzi az elhelyezésitárgyalás időPontját.

a felülvizsgálatok megtörténte előtt a gyermekotthon vezetője, még a kirendelése
elóü lehetóséget biztosít a gyermekvédelmi gyámnak, a gyermekkel tÖrténő
s

zemélyes ta|áIko zásr a.

A gyámhivatali tárgy a|ást követő időszak feladatai

A gyermekvédelmi wám

kirendelését követően

1,5

napon belül, a gyermekotthon

igazgatójával e\őzetesen egyeztetett időpontban személyes találkozástkezdeménYez
a

gyermekkel.

Ez az alkalom megfelelő lehet az egyéni gondozási - neaelés tera elóklszítésére, valamint
a gyermek személyes iratainak beszerzésével, pótlásával kapcsolatos feladatok
felméréséreis.

A gyermekvédelmi gyámbeszerzi ahiányző személyes okmányokat (adószám, TAJ
szám, személyi igazolvány, oltási konyv diákigazolvány, lakcím kártya, születési
anyakönyvi kivonat, szükség esetén útlevél,közgy őgyellátási igazolv ány)

Az eredeti okmányokat

a gondozásihely őrzi.

A nevelésbe vett gyermek iratanyagát aSzakszolgálat vezeti, melYben az okiratokrÓl
készült másolatokaf is elhelyezi.

A

gyermekotthon vezetője haladéktalanul megteszi

a

bejelentést és értesítia

gyermekvédelmi gyámot, ha tudomására ju! hogy a gyermek személyes okmányát
elrabolták vaw elvesztette.

Az

ehesztefr., vagy érvénytelenokmányok PÓtlősa, a

gyermekvédelmi gyámfeladata. A gyermekvédelmi wámkoltségmentességet kér az
eljáró hatóságoktól.

gyámhivatali határozat előírásának megfelelően, a gyermekvédelmi gYárn
gondoskodik a gyermek lakcímének rendezéséről. A gyermek lakcímének

A

is
bejelentését a gyermekvédelmi gyámés a gondozási hely vezetője (mint befogadÓ)
a1áírla;a bejelentő a gyermekvédelmi wám. A lakóhely, tartózkodási hely bejelentése
a lakó_

A

vaw tartózkodási hely szerinti okmányirodában történik.

gyermek személyes iratainak költségét

a

gondozási hely viseli, azonban a

gyermekvédelmi gyám a koltségmentesség iránt kérelemmel fog élni. A kérelem
elutasítása esetén a gyeímekvédelmi wám értesítia gyermekotthon vezetőjét a

gyám
felmerülő koltségekrő!, amit a gyermekotthon biztosítla a gyermekvédelmi
részére,pontosan meghatár ozva számára az elszámolás módját.

Az e5yéni gondozási-nevelési terv
helyre jutását
egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésea gyeímek gondozási
A gondozási hely
követően a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján történik.

Az

lehetőleg a szülő is
képviselőjén és a gyermekvédelmi gyámon kívül a gyermek, és
vegyen részt az egyéti gondozási nevelési terv elkészítésében.

A

kirendelést követő ],5 napon belül

gyermeket, majd

a

a gyermekvédelmi gyám

meglátogatja a

vaí,L az
sz:ülő és a gyermek megismerésétkövetően, lehetőség

egyéni gondozási - nevelési terv elkészítésére,

Az

egyéni gondozási nevelési terv elkészítésea gondozási hely feladata,

a

gyermekvédelmigyámakűvközremílködésemellett.
Kapcsolat a gyermek oktatási, nevelési intézményével
Ebben a témakörben el

kell váIasztani a gondozás-nevelés körébe tattoző feladatokat

a gyámiteendőktőI.

a
tankötelezettségének teljesítéséhezkapcsolódó feladatok
kontrollszerePe van, az
gyermekotthonra hárulnak. A gyámnak konzultációs,
a |átogatásai alkalmával
együttmúködés folyamatos. A gyermekvédelmi gyárímagatartásáról, Iskolaváltás
tájékozódik a tanulmányi előmenetelről és a gyermek

A gyermek

a megfelelő iskola
a
nagymértékbentámaszkodik a gyermekvédelmi wánr(továbbtanulás, tehetséggondozás)

megtalálásában

gyermekotthon

család elkéPzeléseire'
helyismer etéte,személyes kapcsolataira, valamint a vérszerinti
gondolataira.
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A tanuló jogviszony létesítése

A gondozási hely javaslatot

tesz a közoktatási intézményíe,melyben helyismerete

segíti
a gyermekvédelmi wáreLvégzi.
A tanulói jogviszony létesítését

A gyermekotthon vezetőjefellívja a gyermekvédelmi wámfigyelmé! ha állásPontja
szerint a gyermek érdekébenáIl az iskolaváltás.

A tankötelezettség tetiesítéséhezkapcsolódó feladatok

A gyermekotthon gondoskod,ik arról, hogy a gyermek eljusson az iskolába, Óvodába.

A gyermekotthon a 12 év alatti, vagy indokolt esetben idősebb gyermek

esetében is

gondoskodik a gyermek kíséretéről.(Az iskolábőIvalő engedély nélküli eltávozás az
iskola felelőssége.)

A gyermekotthon feladata

a 12 év alatti gyermek, illeWe indokolt esetben az idősebb

gyerme§ gondozási helyre történő hazakísérése,

A tanulmányi előmenetelhez kapcsolódó teendők

Az ellenőrző,

azijLzenő íij.zet aláírása

Az ellenőrzőbe bekerülő információkat a gyermek nevelője |átla elkézjegyével Az
érdemjegyeke! a gyermek fegyelmi ügyeivel kapcsolatos bejegyzéseket a
gyermekvédelmi gyám rendszeres látogatásai során ellenőtzi, Ha a gyermek
magatartása ésf vagy szorgalma a két látogatási idő közt hirtelen negatív módon
változik, a gondozási hely haladéktalanul értesítia gyermekvédelmi gyámot.

A gyermekről kép és hangfelvétel készítéséhezahozzájárulást a
gyámnak kell megadnia a pontosan megjelölt eseményhez,

gyermekvédelmi

Kirándulás, külíöldre utazás

A

gyermekotthon értesítia gyermekvédelmi gyámot

a

kirándulás, nyaralás,

táborozás illetve egyéb uázás lehetőségéről. A gyermek

külföldi

utazásához

szükséges a gyermekvédelmi w ám hozzájárulása.

Ösztöndíjak és p

áIy

ázatok

Az ösztöndíjakhoz és apáIyázatokhoz kapcsolódó iratokat a gyermekvédelmi wám
kezeli, az elthezkapcsolódóbaI*számlát

a

gyermekvédelmi gyám nyitja meg.

Hiányzások igazolása
A20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet íelhatalmazza a köznevelési intézményt,hogy a
házitendjébenszabáIyozza, milyen igazolásokat fogad be az alapigazolásokon tul.

A

1,6.

életévüket betöltő, nem tanköteles tanulók esetében különös

körültekintéssel

kell eljárni, mett 30 ígazolatlan órát követően automatikusan megszúnik a tanulÓi
jogviszony.

Az igazolatlan mulasztásokról a gyermekvédelmi gyátrL a SzakszolgáIattőI értesül,
mivel a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek esetében a
Szakszolgálatot értesítia köznevelési intézmény/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 51.§ (4)-(5) bekezdései alapján.

A

gyermekotthon és a gyermekvédelmi gyám ismerje me7 az oktatási intézmény

Házfuendjét.

A gyermekvédelmi gyám

tudomást szerez a gyermek igazolatlan mulaSztásairŐ|,

felveszi a kapcsolatot a gyermek osztáIyíőnökével, szükség esetén a közneveléSi
intézményigazgatőjával.

A

gyermekvédelmi wám a megbeszélés eredménYérŐl

tájékoztatla a gyermekotthon v ezetőjét.

Fegyelmi eliárással kapcsolatos teendők

A fegyelmi

eljárásban indokolt a gyermekvédelmi gyárr. jelenléte. A gyermekjogi

képviselő álláspontja szerint ezen ügyekben

a

gyermekvédelmi wárr. adhat

meghatalmazást.

Egészségügyi ellátással kapcsolatos teendők

Az egészségmegőrzésés a gyermek gyógykezelésével kapcsolatos feladatok ellátása

a korábbi orvosi

dokumentáció, illetve

-

a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

szakmai véleményealapján elkészítettegyéni gondozási nevelési tervbe való
beépítésétkövetően - a gyermekotthon feladata.

A

gyermekvédelmi wám íeladata, hogy a kirendelésétkövetően haladéktalanul

írásos hozzájárulást biztosítson a gyermekotthon részére,amely alkalmas ata, hogy
szükség esetén az orvos a gyermek kezelésétmegkezdje, a szükséges beavatkozást

elvégezze. Amennyiben
hozzájárulása, akkor

ezt meghaladóan szükséges a gyermekvédelmi gyám

a gyermek érdeke szerinti dontéséthaladéktalanul kőzli az

orvossal, majd a gyermekotthonnal.

A

gyermekotthon,

a

gyermek, és a gyermekvédelmi wám együttmúködése

folyamatos. A gyermek egészségqsyiiratait a gyermekotthon őrzi.

A gyermek engedély nélküli eltávozása, és a felkutatására tett intézkedések

Gyvt. a gyermekvédelmi gyámnak, a NM.r. az ellátást nyújtónak, azaz a
gyermekotthonnak í4a eIő, hogy mit kell tenni a gyermek engedély nélküli

A

eltávozásakor.

Az

intézkedésikötelezettség azt terheli, aki korábban értesül a gyermek engedély

nélküli eltávozásáról. Amennyiben a gyermekotthonnak van inÍormáciőja a gyermek

hollétéről, akkor a vezető intézkedik a gyermek visszaszáIlításának megkísérlésétől.
rendelkezik informáciőval, akkor Ő tesz
Amennyiben gyermekvédelmi

wám

lépéseketa gyermek gyermekotthonba történő visszajuttatására. Ha erre nincs
-vaw a gyermekvédelmi gyám kéri a rendőrség
lehetőség, akkor a gyermekotthon
segítségéta gyermek felkutatásához,

és ezzel egyidejúleg kölcsönösen

értesítik

egymást e-mail-en is.

Amennyiben a gyermek önként tér vissza a gyermekotthonba, a vezető értesítia
körözést elrendelő rendőrkapitányságot.

A visszatérés után a gyermekotthon és a gyermekvédelmi gyám egyÜtt hallgatja meg
a gyermeket.

A megb eszé|éstőIhivatalos

készítenek.

jegy zőkönyvet

Ha a gyermek áldozattá vált az engedély nélküli eltávozása alatt, a gyermekvédelmi
gvám tesz felielentést.

A sorozatos szökés esetén a gyermekvédelmi gyán. esetmegbeszélést kezdeménYez
az érintettek bevonásával, amely az engedéIy nélküli távollét okaira és azok
me gszűntetésére irányul. Az esetme gb eszéIés s z akmais

á

gáétt a Szakszol gálat f elel.

Bántalmazás

Amennyiben a gyermek azt ál!ítla, hogy a gyermekotthon munkatársa, vagy másik
társa bántalmazta őt, a gyermekotthonvezetője azorrnal értesítia gYermekvédelmi
gyámot,aki pszichológus (aki nem a gyermekotthon pszichológusa a gyeímekotthon
munkatársa általi bánta\mazás áIl1tása esetén) felkérésévelmeghallgatla a gYermek
p anaszát, v

alamint felje gy zést készít.

Amennyiben a gyermekvédelmi gyámjának panaszkodik a gyermek, akkor apanasz
tartalmáról gyermekvédelmi gyám íeljegyzéstkészit, hogy tájékoztathassa a
gyermekotthon vezetőjét.

A

feljegyzésben foglaltak alapján a gyermekvédelmi TYám,

vezetőjével,
a szakmai vezetőjéve| egyeztetett álláspontját ismerteti a gyermekotthon

majd értesítia gyermekotthon vezetőjét a büntetőeljárás megindításfuŐI. Ha a
gyermekvédelmi wámbúntető feljelentésttesz, azt minden esetben ism9retlen tettes
ellen teszi, a gyermek tényállítására hivatkozva,

A kialakult helyzetet alaposan mérlegelve, a gyermekvédelmi gyám szükség szerint
gondoskodik a gyermek biztonságos helyre kerüléséről.

A

bántalmazást követően

a

szükséges intézkedések megtétele után

a

gyermekvédelmi wárrr esetmegbeszé!ést kezdeményez az érintettek bevOnásával,
melynek helyszíne lehet a gyermekotthon vagy aSzakszolgáIat.

A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartása
Alapvetések:

A gyermeknek
tartson fenn.

A

joga, hogy különélő sznlőjével személyes és közvetlen kapcsolatot

gyermeket nevelő

szilő vaw más személy köteles a

zavaítalan

kapcsolattartást biztosítani.

A

gyermekétől különélő szi!ő - ha a bírőság vagy a gyámhatőság eltérően nem

rendelkezik

A

_

jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani.

gyermek fejlődésétveszéIyeztett, ha

kapcsolattartásra kötelezett,

a

a

kapcsolattattásta jogosult

vail

a

kapcsolattartást rendező egyezségben, illetve a

kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott hatátozatban foglaltaknak
önhibájábó1 ismételten nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, és ezáItal nem
biztosítla a zav artalan kapc s olattartást.

A kapcsolattartás megvalósulása

A kapcsolattartási

szabáIyok meghozatala előtt és a határozatkézhezvétele után a

szilő, a gyermekotthon vezetője és a gyermekvédelmi wám közösen értelmezik a
kapcsolattartási szabályokat. Amennyiben értelmezésivíta van/ a gyámhivatalhoz
fordulnak.

A

szabáIyozásban

az jelenjen meg/ amit

a

szúIő (kapcsolattartásra jogosult és

kötelezett) biztosan tud vállalni, ezen túlmenően a rugalmasságot biztosíthalla a

gyermekotthon vezetőjének

az a jogosítványa, hogy egy napra elengedheti

a

gyermeke! a gyermekvédelmi gyám pedig a két napot meg nem haladó eltávozás,
vagy két napot meghaladó szabadságengedélyezése illeti meg.

Amerrnyiben

a szi!ő a

szabélyozásban megállapított

időn belül

rövidebb

naPlÓba a
időtartamban kíván élni a kapcsolattartási jogával, akkor a kapcsolattartási
ez rendszeressé
tényleges kapcsolattartási időtartam kerül bejegyzésre. Amennyiben

válik, akkor a gyermekvédelmi wámkéri a kapcsolattartási szabályokmódosítását,

Ki jogosult

a

gyermekkel való kapcsolattartásra?

A gyámhatőságrendelkezése

alapján: a szülő, aíaagyszülő és a testvér, Kiskorú és

nagykorr1 testvér egy ar ánt!

A gyermeknek joga van a személyes kapcsolatainak ápolásához a gyeímekvédelmi
gyám hozzájárulásával. Mielőtt a gyermekvédelmi wám dönt a személyes
vezetőjével,
kapcsolatok ápolásának enge déIyezésétőI,egyeztet a gyermekotthon

vaw a gyermek

nevelőjével, amennyiben 48 órával az esedékességet megelőzően

értesül a gyermek kéréséről.

idején nem
Amennyiben a kapcsolattattásra jogosult szeméIy, a kapcsolattartás
az á|tala megbízott
tanrlsít megfelelő magatartást, a gyermekotthon vezetője, vaw
értesítia gyermekvédelmi gyámot, Az
szeméIy,az esetleges külső segítségkérésérőI
jogának kor|átozása, szüneteltetése, megvonása

ilyen személy kapcsolattartási
érdekébena gyermekvédelmi

w áma gyámhiv atalhoz fordulhat,

Helyettesíthető-e a kapcsolattartásra

j

ogosult, illetve kötelezett?

a kapcsolattartás
A jogosultnak a kapcsolattartási jogot személyesen kell gyakorolnia,
annak leteltével ő
kezdő időpontjábankizáról,ag neki lehet átadni a gyeímeket és
helyre,
köteles visszavenni ahatározatban megjelölt helyszírue , gondozási
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ő gondoskodik
A kapcsolattartás biztosítására a gondozási hely vezetője kötelezett,

Avezetőbiztosltla, hogy a
atől,hogy a gyermek kapcsolattartási joga érvényesüljön,

kapcsolattartás me gvalósulásában,
nevelő, vagy gyermekf elü gyelő közremílködj ön a

Hol valósulhat meg

a

kapcsolattartás?

vagy a
szakszolgáIatnál, a nevelőszi!ő múködtetőjének
a kapcsolattartásra jogosult
gyermekjótéti szolgálat kapcsolattartó helyiségében,
kapcsolattartás esetén. Nem valósulhat meg

A

gyermekotthonban,

a

otthonában elvitellel történő

kapcsolatt artás az iskolábary buszme gállóban stb,

A kapcsolattartás időtartama:

Agyámhivatalihatározatbantögzltettidőszak,

a gyermek nem érkezik
Elvitel jogával gyakorolt kapcsolattartás esetén, amerrnyiben

vissza a határ ozatban

me

ges
gjelölt időben: körözés kezdemény ezése szüksé

!

A kapcsolattartás pótlása:
Agyámhivatalihatározatbanmeghatározoftszabályokszerint!
Értesítésikötelezettség:
a kapcsolattartásra jogosult sz]ü]lő az
Ameruryiben a gyermekvédelmi gyámot értesíti
agyermekvédelmi gyámhaladéktalanul
esedékes kapcsolattartás elmar adáséról, űw

értesítiagyermekotthontakapcsolattartáselmaradásáról.
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}elenlévők megállapodnak abban

is, hogy a megállapodás

megvalósulásának

ápasztalatait2D'l,4 májusáig szakmai míihelymegbeszélésekkeretében bővítik.

A

megállapodással nem érintett további szükséges kérdéseket a későbbiekben

munkacsoportok fogják előkészíteni megállapodásra, a gyermekotthonok részérőI
Lánczos Eszter és Nagy Kálmán közvetítik a kérdéseket a munkacsoportok felé.

Az együttmúködés tésze hogy a

gyermekotthonok vezetői az

igazgatosag@tegyesz.hu email címen szükség szerint azonnal segítségetkérhetnek.
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Ulbertné Németh Mária

Riegler Mária

(Sziget Gyermekotthon)

(Fővárosi Utógondozó
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Maár Márton
(Aga Gyermekotthon)
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Tunner Beáta
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LáÁczos Eszter
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(Kaffka Margit

Z-^?"--Muzsnai Zoltán

Szotkó Judit

(Esze Tamás Gyermekotthon)

(Gyöngyvirág

Fehér Enikő

Dóka Rita

(Bokréta Lakásotthonok)

(Kossuth Lajos Gyermekotthon)
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Gyermekotthon)
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Lengyel Zoltán
(Béke Gyermekotthon)

(Dió Átt. Isk. EGYMI Kollégium és
Gyermekotthon)

};

t

V-cL[
/..

dr. Herczeg Krisztián

Gáspárné Puskás Krisztina
^t

(Cseppkő Gyermekotthon)

(Sztehlo Gábor Gyermekotthon)

/
Ersek

Lujd

Fekete-BuzásEszter
(Bolyai Gyermekotthon)

Szikulai István

Bozsoki Róbert

(SzillágyiGyermekotthon)

(Híívösvölgyi Gyermekotthon)
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Marton Tiborné

(Kornis Klára Gyermekotthon)

(Szt.

Miklós Gyermekotthon)

Ritókh Tamásné
(San Marco Gyermekotthon)
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Kuslits Gábor

Machács Mihály

(Fővárosi Gyermekvédelmi

Szociális és

SzakszolgáIat)
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