
 

 

A Gyvt. 15. § (3) bekezdése a)–c) pontjai szerinti személyes gondoskod{st nyújtó 

gyermekvédelmi szakell{t{s keretében otthont nyújtó ell{t{s, utógondozói ell{t{s, területi 

gyermekvédelmi szakszolg{ltat{s, valamint e törvény 92. §-{ban előírt utógondoz{s 

biztosít{sa, az al{bbiak szerint: 

o   az ideiglenes hat{llyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak,       valamint az 

utógondozói ell{tottak elhelyezése érdekében nevelőszülői h{lózat           szervezése, 

fenntart{sa, működtetése 

o   Gyermekvédelmi Szakértői Bizotts{g működtetése 

o   az ideiglenes hat{llyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek      gondoz{si helyének 

meghat{roz{sa érdekében elhelyezési javaslat készítése, egyéni    elhelyezési terv 

kimunk{l{sa 

o   eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivat{sos gy{mi h{lózat működtetése 

o   szaktan{csad{ssal kapcsolatos feladatok ell{t{sa (elemzések, javaslatok          készítése 

a gyermekvédelmi szakell{t{s fejlesztésére) 

o   különböző nyilv{ntart{sok vezetése:  

o          a szakell{t{sba beutalt kiskorúakról és utógondozói ell{tottakról 

o          az ell{tottak gondoz{si napj{ról 

o          férőhelyekről, gyermekotthonokról, nevelőszülőkről és egyéb 

ell{tóhelyekről 

o          örökbe fogadhatóv{ nyilv{nított és örökbe fogadható gyermekekről 

o          örökbefogad{sra alkalmasnak nyilv{nított személyekről 

o          24 ór{s diszpécseri szolg{lat működtetése 

o   a lakóhelyéről elt{vozott, felügyelet nélkül maradt és ell{t{st kérő gyermekek 

(ideértve a hatós{gi hat{rozattal rendelkező külföldi {llampolg{rs{gú kiskorúak) 

{tmeneti gondoz{s{t, valamint az ideiglenes hat{llyal elhelyezett gyermekek, 

{tmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek (különösen mozg{skorl{tozottak, 

különleges vagy speci{lis ell{t{st igénylők), elhelyezését biztosító gyermekotthon 

működtetése 

o   nevelésbe vett kiskorú anya gyermekével együtt történő befogad{sa, otthont nyújtó 

ell{t{sa 

o   utógondozói ell{t{s biztosít{sa, utógondozói ell{t{sban részesülő fiatal            felnőttek 

elhelyezését biztosító otthon és ehhez kapcsolódóan utcai gondozószolg{lat 

működtetése 

o   külső férőhelyek működtetése 

o   utógondoz{s 

 Az intézmény a főv{rosi szakell{t{si h{lózatban élő mintegy 3.000 fő (2.400 fő kiskorú és 600 

fő nagykorú, utógondozói ell{tott) vonatkoz{s{ban végzi feladatait. 

 

A Szakszolg{lat pontos feladat{t az 1997. évi XXXI. tv. 60-66. §. hat{rozza meg. 

  

 Nevelőszülői h{lózat szervezése és működtetése; 

 A nevelőszülői alkalmass{g vizsg{lata, a nevelőszülők kiv{laszt{sa, felkészítése és 

folyamatos segítése; 



 

 

 A beutalt gyermekek gondoz{si helye meghat{roz{sa érdekében a gyermek 

személyiség vizsg{lata, a szakvélemény és elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési 

terv készítése a gy{mhivatal részére; 

 Az ideiglenes feladatot is ell{tó nevelőszülő és gyermekotthon kijelölése. 

 Törvényes képviselet, vagyonkezelő és egyéb eseti gondnoki feladatok ell{t{sa; 

 Gondnoks{g al{ helyezés, utógondozói ell{t{s kezdeményezése; 

 Vagyonkezelői gondnoki feladatok ell{t{sa, a kiskorú vagyoni értékű jogainak 

nyilv{ntart{sa, a kiskorút megillető pénzbeli ell{t{sok igénylésének előkészítése; 

 A pénzbeli ell{t{sokkal, ingatlanokkal kapcsolatos nyilv{ntart{sok vezetése és 

végsz{mad{sok készítése; 

 A szakell{t{sba beutalt gyermekek örökbefogad{s{nak, illetve örökbefogadhatóv{ 

nyilv{nít{s{nak és örökbead{s{nak szakmai előkészítése: az örökbefogad{si elj{r{sok 

lebonyolít{sa érdekében az örökbefogadni sz{ndékozó személy t{jékoztatat{sa és 

felkészítése az örökbefogad{sra, szakvélemény és javaslat készítése az 

örökbefogadók alkalmass{g{val kapcsolatban a gy{mhivatal részére; 

 A beutalt kiskorúak, a gondoz{si napok, gondoz{si helyek és ell{t{si férőhelyek, 

tov{bb{ a gondoz{si helyekről való szökések nyilv{ntart{sa. 

A Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{latn{l hangsúlyos a szakmai módszertani - elemző- 

szaktan{csadói tevékenység. Az intézmény vezetői és szakdolgozói napi munk{juk mellett a 

szakterületükre vonatozóan folyamatosan végeznek elemzéseket, kutat{sokat, részt vesznek 

módszertani munkacsoportokban, készítenek tanulm{nyokat, publik{ciókat. 

 

A Szakszolg{latnak ismernie szükséges az illetékességi területükön működő, valamint a 

region{lis és orsz{gos szinten működő intézményeket, amelyek munk{jukat segíteni tudj{k, 

vagy a szakell{t{s rendszeréből hi{nyzó ell{t{st tudnak nyújtani. Mind az {llami, 

önkorm{nyzati fenntart{sú szervezetek és intézmények, mind a civil szféra, az egyh{zak 

{ltal fenntartott szervezetekkel és intézményekkel {llandó, hivatalos kapcsolatot szükséges 

fenntartani a hatékony gyermekvédelmi szakell{t{s megvalósít{sa érdekében. 

 

Szakszolg{latunk a főv{rosi gyermekvédelem komplex, koordin{ló intézményeként 

működik, jelentős erőfeszítéseket tesz az egységes szakmai szemlélet kialakít{sa érdekében. 

Rendszeresen - negyedévente - kerül sor intézményünkben szakmai konzult{ciókra, ahol a 

gyermekvédelmi alapell{t{s, szakell{t{s, hatós{gi terület valamint a t{rsszakm{k képviselői 

vitatnak meg aktu{lis kérdéseket. Szakszolg{latunk különös hangsúlyt fektet a 

gyermekvédelmi civil szervezetekkel való kapcsolattart{sra, folyamatosan működtetünk egy 

olyan szakmai fórumot, ahol rendszeresen, évente 4-5 alkalommal tal{lkoznak a 

szakemberek. 

 

A Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{latn{l dolgozók többsége a szakterületén elismert, 

szakvizsg{val rendelkező, szakértőként bejegyzett kolléga. A sz{z beosztott szakdolgozó 

közül 37-en szakvizsg{zottak és tizenegyen szakértők. 

  

 


