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Mely készült a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezésében, a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálattal kapcsolatban álló nevelőszülői hálózatot működtetők 

képviselői és a fővárosi gyermekvédelmi gyámok részvételével tartott munkaértekezletek 

alapján. 

 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója kötelezettséget vállal arra, 

hogy jelen dokumentumot a fővárosi gyermekvédelmi gyámokkal, munkáltatójukként, 

megismerteti, majd szakmai szabályozóként, a továbbiakban betartásáról gondoskodik. 

 

A nevelőszülői hálózatot működtetők kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen 

dokumentumot munkatársaikkal megismertetik, s az abban foglaltakat betartatják. 

 

A megállapodás alapja mindenkor a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény és a 

gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény és azok végrehajtásáról szóló 

rendeletek. 

 

Az egyedi ügyekben felmerült problémák és egyet nem értés esetén a nevelőszülő és 

a gyermekvédelmi gyám is kezdeményezheti esetmegbeszélő összehívását, melyen a 

nevelőszülő és a gyermekvédelmi gyám mellett azon szakemberek vesznek részt, 

akiknek részvételét a megállapodást aláíró felek szükségesnek és relevánsnak 

gondolják. Az esetmegbeszélő megszervezése elsősorban a kezdeményező 

(működtetőjének/munkáltatójának) kötelessége, vagy közös megegyezés szerint 

történik. 

A megállapodás célja, hogy: 

 

- a 2014. január 1. napjától hatályba lépett új jogintézmény, a gyermekvédelmi 

gyámság minél gördülékenyebben, a gyermek legjobb érdekét maximálisan 

szem előtt tartva épülhessen ki; 

- a szakellátásban élő gyermekek ellátását végző személyek tevékenységét 

koordinálja, különös tekintettel a gyermekvédelmi gyámságra; 
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- szoros és hatékony együttműködést alapozzon meg a gyermekvédelmi gyámok 

és a gyermekek gondozási helye között a gyermekek érdekében. 

 
A gyermekvédelmi gyám köteles a gondozási hellyel együttműködni. 

 

Amennyiben a nevelőszülőnek panasza van:  

 a gyermekvédelmi gyám tevékenységével kapcsolatos panasszal a 

gyermekvédelmi gyám szakmai vezetőjéhez és munkáltatójához, a  Fővárosi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz fordulhat.  

 ha szakmai ellenérve van és ezt szakmai együttműködéssel nem tudja 

feloldani, akkor a gyámhivatalt tájékoztatja szükség szerint vagy a nevelésbe 

vétel felülvizsgálatakor.  

 

A gyermek nevelésbe vételének előkészítése 

 

Az elhelyezés előtt:  

• a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szükségletfelmérését megismeri a leendő 

gyermekvédelmi gyám. 

• Az elhelyezési ügyintéző a Szakértői Bizottság a gyermekről készült szakmai 

véleményéből a legszükségesebb információkat ismerteti a meghívott 

gondozási hely(ek) képviselőivel   

• a Szakszolgálat Elhelyezési Szolgálata tervezési megbeszélést tart, melynek 

keretében a résztvevők közösen elkészítik az elhelyezési javaslatot és az 

egyéni elhelyezési tervet,  

• a fenti dokumentumokat az illetékes gyámhivatal részére az elhelyezési 

ügyintéző küldi meg, 

• a gyámhivatal a javaslat birtokában kitűzi az elhelyezési tárgyalás időpontját. 

• ha az átmeneti/tartós nevelés felülvizsgálata során nem kerül sor tervezési 

megbeszélésre, a javasolt gyermekvédelmi gyám veszi föl a kapcsolatot a 

gyermeknek ellátást nyújtó nevelőszülővel, aki már a kirendelés előtt 

lehetőséget biztosít a gyermekkel történő személyes találkozásra.  
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A gyámi feladatok megosztása  

 

Lehetőség van arra, hogy a nevelőszülő a gyermekhez legszorosabban kapcsolódó 

gyámi feladatokat maga lássa el. Ezt a gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti. 

Feltételei:  

• a nevelőszülő már legalább két éve saját háztartásában neveli a gyermeket; 

• nincs folyamatban eljárás a nevelésbe vétel megszüntetésére, vagy 

örökbefogadásra; 

• a nevelőszülő vállalja a gyermek törvényes képviseletét.  

Ebben az évben az átmeneti/tartós nevelés felülvizsgálata során a Szakszolgálat 

gyámi tanácsadói feladatokat ellátó munkatársa kéri ki - a feltételek fennállása 

esetén- a nevelőszülőt működtető hálózat előzetes egyetértését a többes 

gyámrendelésre tett javaslattétel előtt 

Az egyetértés birtokában nyilatkozik a nevelőszülő az alábbi gyámi feladatok 

vállalásáról:  

• eljár a gyermek személyes okmányainak beszerzése érdekében, kéri a 

gyermek közgyógyellátásra való jogosultságának megállapítását és a gyermek 

tartózkodási engedélyének meghosszabbítását, 

• törvényes képviselőként nyilatkozatot tesz a gyermeken végzendő 

egészségügyi beavatkozásokhoz, 

•  eljár a gyermek iskolai beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói 

jogállásának létesítése, megszüntetése ügyében. 

A gyámi feladatok vállalásáról szóló nevelőszülői nyilatkozatot a Szakszolgálat küldi 

meg a gyámhivatal részére. 

 

 A gyermekvédelmi gyám kirendelését követő időszak feladatai  

 

• A gyermekvédelmi gyám a kirendelését követően 15 napon belül, a 

nevelőszülői tanácsadóval előzetesen egyeztetett időpontban személyes 

találkozást kezdeményez a gyermekkel. 
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• Ez az alkalom megfelelő lehet az egyéni gondozási-nevelés terv előkészítésére, 

valamint a gyermek személyes iratainak beszerzésével, pótlásával kapcsolatos 

feladatok felmérésére is.  

• Az eredeti okmányokat a gondozási hely őrzi. 

• A nevelésbe vett gyermek iratanyagát a Szakszolgálat vezeti, melyben az 

okiratokról készült másolatokat is el kell helyezni.   

• A gyermekvédelmi gyám –többes gyámság esetén a nevelőszülő– beszerzi a 

hiányzó személyes okmányokat (adószám, TAJ szám, személyi igazolvány, 

oltási könyv, diákigazolvány, lakcím kártya, születési anyakönyvi kivonat, 

szükség esetén útlevél, közgyógyellátási igazolvány) 

• Az elvesztett, vagy érvénytelen okmányok pótlása, a gyermekvédelmi gyám –

többes gyámság esetén a nevelőszülő – feladata.  

  

A gyermek személyes iratainak beszerzési költségét a nevelőszülő viseli, azonban a 

gyermekvédelmi gyám a költségmentesség iránt kérelemmel fog élni. A kérelem 

elutasítása esetén a gyermekvédelmi gyám értesíti a nevelőszülőt a felmerülő 

költségekről, amit a nevelőszülő biztosít a gyermekvédelmi gyám részére, pontosan 

meghatározva számára az elszámolás módját.  

 

A gyámhivatali határozat előírásának megfelelően, a gyermekvédelmi gyám –többes 

gyámság esetén a nevelőszülő– gondoskodik a gyermek lakcímének rendezéséről. A 

gyermek gondozási helyre történő bejelentésének lapját befogadóként a gyermek 

gondozási helyéül szolgáló ingatlan tulajdonosa írja alá.  

Bejelentőként a gyermekvédelmi gyám -többes gyámság esetén a nevelőszülő- ír alá. 

A lakóhely, tartózkodási hely bejelentése a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti 

okmányirodában történik. 

 

 

 

 

 



MEGÁLLAPODÁS oldal 6 
 

 Az egyéni gondozási-nevelési terv 

 

• A kirendelést követő 15 napon belül a gyermekvédelmi gyám meglátogatja a 

gyermeket, majd a szülő és a gyermek megismerését követően, lehetőség van 

az egyéni gondozási-nevelési terv előkészítésére. 

• Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése a gyermek gondozási helyre 

történő befogadását  követően a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján 

történik. Az egyéni gondozási nevelési terv elkészítésében a nevelőszülő, a 

nevelőszülői tanácsadó, a gyermekvédelmi gyám és lehetőség szerint a 

gyermek és szülője vesz részt.   

• az adatlapot a gondozási hely készíti el és postázza az érintetteknek. 

 

• Az egyéni gondozási-nevelési tervet szükség esetén javasolt kiegészíteni a 

gyermek teljes körű ellátását segítő szempontokkal. (pl. a gondozási hely és 

környezete, valamint a gyermek személyisége lehetővé teszi-e azt, hogy 

önállóan közlekedjen az oktatási intézmény és az otthona között).  

• A gyermek élettörténet könyvéhez, a nevelőszülő családban folyó élet során a 

gyermekről készíthető kép és hangfelvételekhez és erre a célra történő 

felhasználásukra a gyermekvédelmi gyám az egyéni gondozási-nevelési 

tervben ad „általános hozzájárulást”. 

• az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósulását nem csak ellenőrzi, hanem 

együttműködés keretében segíti is a gyermekvédelmi gyám. 

E megállapodás alapján a felek vállalják, hogy az egyéni gondozási-nevelési tervet a 

gyermek gondozási helyére érkezését követő 30 nap alatt elkészítik. 
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Kapcsolat a gyermek oktatási, nevelési intézményével, tanulói jogviszony 

létesítése 

 

• A nevelőszülő javaslatot tesz a gyermek számára megfelelő nevelési, oktatási 

intézményre, melyben helyismerete segíti. A működtető véleményét a 

nevelőszülő kéri ki. 

•  A tanulói jogviszony létesítését a gyermekvédelmi gyám végzi, kivéve többes 

gyámság esetén. A nevelőszülő a gyermek beíratásakor lehetőleg legyen jelen. 

• A gyermek iskolájával, óvodájával való kapcsolatfelvételt követően a 

gyermekvédelmi gyám tájékoztatja az intézmény érintett munkatársait arról, 

hogy a gondozott gyermekkel kapcsolatban mely feladatok tartoznak a 

nevelőszülőre és melyek a gyermekvédelmi gyámra.  

• A nevelőszülő és a gyermekvédelmi gyám megismeri   az óvoda, iskola 

Házirendjét. 

• A gyermek korai fejlesztéséhez, tankötelezettségének teljesítéséhez 

kapcsolódó feladatok a nevelőszülőre hárulnak.  A nevelőszülői hálózat 

működtetője és a gyermekvédelmi gyám segítséget nyújt a korai fejlesztés 

szolgáltatás megszerzéséhez. 

 

Az iskolaváltás 

 

• Iskolaváltás (továbbtanulás, tehetséggondozás) esetén – a gyermek számára 

megfelelő iskola megtalálásában a gyermekvédelmi gyám nagymértékben 

támaszkodik a nevelőszülő és a nevelőszülői hálózat működtetőjének 

helyismeretére, személyes kapcsolataira, valamint a vérszerinti család 

elképzeléseire, gondolataira. 

• Az iskolaváltás szükségességének felmerülése: 

– A nevelőszülő –a működtető véleményének kikérése után- felhívja a 

gyermekvédelmi gyám figyelmét, ha álláspontja szerint iskolaváltás áll 

a gyermek érdekében.  
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– Többes gyámság esetén a nevelőszülő önállóan dönt az iskolaváltásról 

és egyidejűleg tájékoztatja a gyermekvédelmi gyámot. 

– A gyermekvédelmi gyám az iskolaváltásról történő döntése előtt kikéri 

a nevelőszülő és a gyermek szülőjének véleményét.  

– Ha a gyermekvédelmi gyám és a nevelőszülő között vita van az 

iskolaváltás szükségessége kérdésében, a gyermekvédelmi gyám 

esetmegbeszélést, mediációt kezdeményez, melyhez a technikai 

feltételeket a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat biztosítja. 

 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója vállalja, hogy a 

Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat szakmai beszámolóját - mely tartalmazza az 

oktatással összefüggő problémákat- tájékoztatásul továbbítja az oktatásért felelős 

intézményeknek. 

 

A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó feladatok 

 

• A nevelőszülő gondoskodik arról, hogy a gyermek eljusson az iskolába, 

óvodába. A nevelőszülő a 12 év alatti - vagy indokolt esetben az idősebb– 

gyermek esetében gondoskodik a gyermek kíséréséről. (A gyermek iskolából 

való engedély nélküli eltávozása az iskola felelőssége.) 

• A nevelőszülő feladata a 12 év alatti - indokolt esetben az idősebb- gyermek 

családba történő hazakísérése. A tényleges hazakísérést a gyermek által ismert 

segítővel is megoldhatja. 

• A gyermek kísérését ellátó személyekről (az egyéni gondozási nevelési 

tervben célszerű nevesíteni őket) a nevelőszülő dönt, melyről a 

gyermekvédelmi gyámot tájékoztatja, aki erről értesíti az oktatási, nevelési 

intézményt is. 

• A gyermekvédelmi gyám feladata az oktatási, nevelési intézmény részére 

leadni - a nevelőszülő egyidejű értesítése mellett - azon személyek nevét, akik 

a gyermeket semmiféleképpen sem hozhatják el az iskolából vagy az 
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óvodából. A nevelőszülő leadja az iskola óvoda részére azon személyek 

listáját, akik akadályoztatása esetén elhozhatják a gyermeket. 

• A gyermekvédelmi gyám a látogatásai alkalmával folyamatosan tájékozódik a 

gyermek tanulmányi előmeneteléről és magatartásáról.  

• Az ellenőrzőbe bekerült információkat a gyermek nevelőszülője látja el 

kézjegyével. Az érdemjegyeket, a gyermek fegyelmi ügyeivel kapcsolatos 

bejegyzéseket a gyermekvédelmi gyám a rendszeres látogatásai során 

ellenőrzi. Ha a gyermek magatartása és/vagy szorgalma negatív módon 

változik, a nevelőszülő haladéktalanul értesíti a gyermekvédelmi gyámot. 

 

Fegyelmi eljárással kapcsolatos feladatok 

 

A fegyelmi tárgyalást megelőzően a gyermek, a nevelőszülő -és igénye szerint a 

működtető valamint a nevelőszülői tanácsadó- valamint a gyermekvédelmi gyám 

egyeztetnek a fegyelmi eljárás okairól. 

• A fegyelmi eljárásban a gyermekvédelmi gyám képviseli a gyermeket a 

nevelőszülő jelenlétében.  

• Az igazolatlan mulasztásokról a gyermekvédelmi gyám a Szakszolgálattól 

értesül, mivel a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek esetében 

a Szakszolgálatot értesíti a köznevelési intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51.§ (4)-(5) bekezdései alapján. Amennyiben  a nevelőszülőnek 

információja van az igazolatlan mulasztásokról azt jelzi a gyermekvédelmi 

gyámnak. 

• Amikor a gyermekvédelmi gyám tudomást szerez a gyermek igazolatlan 

mulasztásairól, felveszi a kapcsolatot a gyermek osztályfőnökével, szükség 

esetén a köznevelési intézmény igazgatójával. A gyermekvédelmi gyám a 

megbeszélés eredményéről tájékoztatja a nevelőszülőt. 

• Az elektronikus naplóba való betekintést a gyermekvédelmi gyám és a 

nevelőszülő kölcsönösen biztosítja egymás számára. 
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Egészségügyi ellátással kapcsolatos teendők 

 

• Az egészségmegőrzés és a gyermek gyógykezelésével kapcsolatos feladatok 

ellátása - a korábbi orvosi dokumentáció, illetve a Gyermekvédelmi Szakértői 

Bizottság szakmai véleménye alapján elkészített egyéni gondozási nevelési 

tervbe való beépítését követően - a nevelőszülő feladata. 

• A gyermekvédelmi gyám feladata, hogy a kirendelését követően 

haladéktalanul írásos hozzájárulást biztosítson a nevelőszülő részére, amely 

alkalmas arra, hogy szükség esetén az orvos a gyermek kezelését megkezdje, a 

szükséges beavatkozást elvégezze. Amennyiben ezt meghaladóan szükséges a 

gyermekvédelmi gyám hozzájárulása, akkor a gyermek érdeke szerinti 

döntését haladéktalanul közli az orvossal, majd a nevelőszülővel.   

 A nevelőszülő, a gyermek, és a gyermekvédelmi gyám együttműködése folyamatos. A 

gyermek egészségügyi iratait a nevelőszülő őrzi, melyekről fénymásolatot kell 

elhelyezni a gyermek Szakszolgálatnál lévő iratanyagában. 

 

Kizárólagos gyermekvédelmi gyámi feladatok 

 

Különleges, speciális szükséglet megállapítása. 

A nevelőszülő jelzésére a gyermekvédelmi gyám haladéktalanul megteszi a 

különleges és speciális szükséglet megállapításához szükséges vizsgálat érdekében 

az intézkedéseket és ennek megtörténtről tájékoztatja a nevelőszülőt és működtetőjét. 

 

A gyermekről kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása 

 

• a szükséges hozzájárulást a gyermekvédelmi gyám adhatja meg a kép- és 

hangfelvétel készítésének és a felhasználási módjának, idejének, helyének 

pontos ismeretében. Az élettörténet könyvhöz készített képek készítéséhez 

természetesen nem szükséges újra a gyermekvédelmi gyám engedélye. (lsd. 

egyéni-gondozási nevelési terv) 
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•  A hozzájárulás kérése és az arról szóló döntés e-mailben és telefonon is 

történhet, döntését a későbbiekben postai úton megerősíti a gyermekvédelmi 

gyám.  

• A gyermekvédelmi gyám a nevelőszülői hálózatot működtető fenntartó 

részére –kérésére- hozzájárulhat ahhoz, hogy a fenntartó által szervezett 

eseményeken a gyámoltjáról készült kép-és hangfelvételt a fenntartó a 

működésének dokumentálására a honlapján és az újságjában felhasználhassa. 

 

Kirándulás, külföldre utazás 

 

• A nevelőszülő az esedékességet megelőzően 30 nappal értesíti a 

gyermekvédelmi gyámot a gyermeket érintő kirándulás, nyaralás, táborozás 

illetve egyéb utazás lehetőségéről. Amennyiben a program a működtető 

szervezésében és/vagy közvetítésével történik és a 30 napos határidő nem 

tartható, a felek a gyermek részvételének elősegítése érdekében törekszenek 

egymás kölcsönös értesítésére és a rugalmas ügyintézésre. Ha a gyermek 

külföldi utazása az egy napot meghaladja, akkor szükséges a gyermekvédelmi 

gyám hozzájárulása. Többes gyámság hiánya esetén az EU-s TAJ kártya 

kiváltása a gyermekvédelmi gyám feladata.  

 

Ösztöndíjak és pályázatok  

 

• Az ösztöndíjakhoz és a pályázatokhoz kapcsolódó iratokat a gyermekvédelmi 

gyám kezeli, az ehhez kapcsolódó bankszámlát a gyermekvédelmi gyám 

nyitja meg. 

 

A gyermek engedély nélküli eltávozása, és a felkutatására tett intézkedések 

 

• A Gyvt. a gyermekvédelmi gyámnak, a NM.r. az ellátást nyújtónak, azaz a 

nevelőszülőnek írja elő, hogy mit kell tenni a gyermek engedély nélküli 

eltávozásakor.   
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• Az intézkedési kötelezettség azt terheli, aki korábban értesül a gyermek 

engedély nélküli eltávozásáról. Amennyiben a nevelőszülőnek van 

információja a gyermek hollétéről, akkor a nevelőszülő intézkedik a gyermek 

visszaszállításának megkísérléséről. Amennyiben gyermekvédelmi gyám 

rendelkezik információval, akkor ő tesz lépéseket a gyermek családba történő 

visszajuttatására. Ha erre nincs lehetőség, akkor a nevelőszülő vagy a 

gyermekvédelmi gyám kéri a rendőrség segítségét a gyermek felkutatásához, 

és ezzel egyidejűleg kölcsönösen értesítik egymást, e-mail-en is.  

• Amennyiben a gyermek önként tér vissza a családba, a nevelőszülő értesíti a 

körözést elrendelő rendőrkapitányságot.  

• Az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által kiadott 

iránymutatásnak megfelelően történik a szökött gyermek visszajuttatása a 

nevelőszülői családba a Gyvt. 86. § (1) bek. g) pontja alapján a 

gyermekvédelmi gyám feladata és a szolgáltató lehetősége szerint segítséget 

nyújt ebben. 

• A visszatérés után a nevelőszülő és a gyermekvédelmi gyám együtt hallgatja 

meg a gyermeket. A megbeszélésről hivatalos jegyzőkönyvet készítenek. 

• Ha a gyermek áldozattá vált az engedély nélküli eltávozása alatt, a 

gyermekvédelmi gyám tesz feljelentést. 

• A sorozatos szökés esetén a gyermekvédelmi gyám esetmegbeszélést 

kezdeményez az érintettek bevonásával, amely az engedély nélküli távollét 

okaira és azok megszűntetésére irányul. Az esetmegbeszélés szakmaiságáért a 

Szakszolgálat felel. 

 

Bántalmazás 

 

A gyermekvédelmi gyám a gyermek bántalmazásáról való értesülésekor dönt arról, 

hogy milyen intézkedések megtételére van szükség: 

 ha a gyermek által adott jelzések és a körülmények alapján nem látja 

szükségét intézkedésnek, tájékoztatja a nevelőszülői tanácsadót a bántalmazás 

állításáról; 
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 ha további adatokra van szüksége ahhoz, hogy dönteni tudjon az intézkedés 

megtételéről, vagy annak mellőzéséről, értesíti a nevelőszülői tanácsadót és 

kéri fokozott figyelmét és visszajelzését; 

 ha a gyermek által adott jelzések és körülmények alapján arra a döntésre jut, 

hogy a gondozási hely súlyosan veszélyezteti a gyermeket, azonnal értesíti a 

nevelőszülői tanácsadót. A nevelőszülői tanácsadó és/vagy a működtető 

képviselője azonnal a helyszínre siet és segítséget nyújt a kialakult helyzet 

gyermek jogait védő rendezésére. A gyermekvédelmi gyám haladéktalanul 

értesíti a Szakszolgálatot, hogy jelölje ki a gyermek biztonságos gondozási 

helyét és szükség szerint gondoskodjon pszichológus segítségéről. A 

gyermekvédelmi gyám a gyermeket elviszi, elkíséri lehetőleg a 

gyámhivatalba, vagy a gyermekjóléti szolgálathoz, vagy rendőrhöz annak 

érdekében, hogy a gyermek bántalmazás állítását tőle is független szakember 

írásba foglalja. Ezt követően történik meg a gyermek biztonságos gondozási 

helyre szállítása. A gyermekvédelmi gyám haladéktalanul tájékoztatja a 

nevelésbe vétellel kapcsolatos gyámügyi eljárások lefolytatására illetékes 

gyámhivatalt a gyermek gondozási helyének általa történt azonnali 

megváltoztatásáról és kéri a kijelölt gondozási hely megváltoztatását, valamint 

a nevelésbe vétel felülvizsgálatát. 

A gyermekvédelmi gyám a büntetőeljárás kezdeményezéséről tájékoztatja a 

nevelőszülői hálózatot működtetőt. 

 

 Ha a gyermekvédelmi gyám bűntető feljelentést tesz, azt minden esetben 

ismeretlen tettes ellen teszi, a gyermek tényállítására hivatkozva.  

• A bántalmazást követően a szükséges intézkedések megtétele után a 

gyermekvédelmi gyám esetmegbeszélést kezdeményez az érintettek 

bevonásával.  
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Teendők, ha a nevelőszülői tanácsadó észleli a bántalmazásra utaló jeleket 

 

 A saját hálózatában elfogadott szakmai szabályok szerint jár el és értesíti a 

haladéktalanul gyermekvédelmi gyámot. 

 

A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartása 

 

Alapvetések: 

A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot 

tartson fenn. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan 

kapcsolattartást biztosítani.  

A gyermekétől különélő szülő - ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem 

rendelkezik - jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani. 

A gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a 

kapcsolattartásra kötelezett, a kapcsolattartást rendező egyezségben, illetve a 

kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatban foglaltaknak 

önhibájából ismételten nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, és ezáltal nem 

biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. 

 

A kapcsolattartás megvalósulása 

 

A kapcsolattartási szabályok meghozatala előtt és a határozat kézhezvétele után a 

szülő, a nevelőszülő, a nevelőszülői tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám közösen 

értelmezik a kapcsolattartási szabályokat. Amennyiben értelmezési vita van, a 

gyámhivatalhoz fordulnak. 

A szabályozásban az jelenjen meg, amit a szülő (kapcsolattartásra jogosult és 

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

nevelőszülői hálózat működtetőjének az a jogosítványa, hogy a kapcsolattartásra 

jogosult hozzátartozó kérelmére egy napra elengedheti a gyermeket, a 

gyermekvédelmi gyámot pedig –ha a határozat erre felhatalmazza- a két napot meg 
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nem haladó eltávozás, vagy két napot meghaladó szabadság engedélyezése  illeti 

meg. 

 

Amennyiben a szülő a szabályozásban megállapított időn belül rövidebb 

időtartamban kíván élni a kapcsolattartási jogával, akkor a kapcsolattartási naplóba a 

tényleges kapcsolattartási időtartam kerül bejegyzésre. Amennyiben ez rendszeressé 

válik, akkor a gyermekvédelmi gyám kéri a kapcsolattartási szabályok módosítását. 

 

Ki jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra? 

 

A gyámhatóság rendelkezése alapján: a szülő, a nagyszülő és a testvér. Kiskorú és 

nagykorú testvér egyaránt!  

 

A gyermeknek joga van a személyes kapcsolatainak ápolásához a gyermekvédelmi 

gyám hozzájárulásával. Mielőtt a gyermekvédelmi gyám dönt a személyes 

kapcsolatok ápolásának engedélyezéséről, egyeztet a nevelőszülővel, amennyiben 48 

órával az esedékességet megelőzően értesül a gyermek kéréséről. 

 

Amennyiben a kapcsolattartásra jogosult személy, a kapcsolattartás idején nem 

tanúsít megfelelő magatartást, a nevelőszülő az esetleges külső segítség kéréséről (pl. 

rendőrség, polgárőrség stb.) értesíti a gyermekvédelmi gyámot. Az ilyen jogosult 

kapcsolattartási jogának korlátozása, szüneteltetése, megvonása érdekében a 

gyermekvédelmi gyám a gyámhivatalhoz fordulhat. 

 

Helyettesíthető-e a kapcsolattartásra jogosult, illetve kötelezett? 

  

A jogosultnak a kapcsolattartási jogot személyesen kell gyakorolnia, a kapcsolattartás 

kezdő időpontjában kizárólag neki lehet átadni a gyermeket és annak leteltével ő 

köteles visszavinni a határozatban megjelölt helyszínre, gondozási helyre.  

A kapcsolattartás biztosítására a nevelőszülő a kötelezett, ő gondoskodik arról, hogy 

a gyermek kapcsolattartási joga érvényesüljön.  



MEGÁLLAPODÁS oldal 16 
 

Hol valósulhat meg a kapcsolattartás? 

 

A nevelőszülő otthonában, azon a településen, ahol a nevelőszülő lakik, a 

nevelőszülő működtetőjének vagy a gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartó 

helyiségében, a Szakszolgálatnál, a kapcsolattartásra jogosult otthonában elvitellel 

történő kapcsolattartás esetén. Nem valósulhat meg kapcsolattartás az iskolában, 

buszmegállóban stb. 

 

A kapcsolattartás időtartama: 

 

A gyámhivatali határozatban rögzített időszak.  

Elvitel jogával gyakorolt kapcsolattartás esetén, amennyiben a gyermek nem érkezik 

vissza a határozatban megjelölt időben: körözés kezdeményezése szükséges! 

 

A kapcsolattartás pótlása: 

 

A gyámhivatali határozatban meghatározott szabályok szerint! 

 

Értesítési kötelezettség: 

 

Amennyiben a gyermekvédelmi gyámot értesíti a kapcsolattartásra jogosult szülő az 

esedékes kapcsolattartás elmaradásáról, úgy a gyermekvédelmi gyám haladéktalanul 

értesíti a nevelőszülőt a kapcsolattartás elmaradásáról. 
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Jelenlévők megállapodnak abban is, hogy a megállapodás megvalósulásának 

tapasztalatait 2014. szeptemberében felülvizsgálják.   

A nevelőszülői hálózatok és a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közös 

szakmai fórumain a megállapodással nem érintett további szükséges kérdéseket 

megvitatják. A jelen megállapodást aláíró felek bármelyike kezdeményezheti újabb 

témák felvételét vagy a korábbiak bővítését, módosítását.   

Az együttműködés része hogy a megállapodásban résztvevők szükség esetén 

kölcsönösen keresik egymást a mellékletben szereplő e-mail címeken, melyek 

változása esetén értesítik egymást.    

 

 

 

 

Budapest, 2014. május 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


