
Gyermek és családvédelem

1997.XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
55/2015(XI.30.)EMMI rendelet, 1998.LXXXIV



 II. fejezet: gyermekjogok, gyermeki jogok védelme 
(gyermekjogi képviselő-külön jsz.), szülői jogok és kö-
telességek

 III. fejezet: gyermekek védelmének rendszere

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátások

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi 
szakellátások

Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedések



IV. fejezet: Pénzbeli és természet-
beni ellátások

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (gyámhatóság 
állapítja meg a jogosultságot)

 Gyermekétkeztetés (ök v. isk. fenntartó állapítja meg)
 Pénzbeli ellátás (ök állapíthat meg rendeletében)
 20/A§-ban meghatározott természetbeni ellátás 

(gyh.,augusztus/november hóban a rgyk-nek Erzsébet 
utalvány formájában étel, ruha, tanszer, ktsgvetési tv 
által meghatározott összeg)

 Gyermektartásdíj megelőlegezése (gyámhatóság,max 
minimálnyugdíj 50%-a)

 Otthonteremtési támogatás (gyámhatóság)



 Egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mini-
málnyugdíj 140%-át, ÉS

Egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza 
a gyereket
Tartós beteg vagy súlyos fogyatékos gyerek a háztartás-
ban
Nagykorú, 23/25 év alatti és nappali 
tagozaton/felsőoktatásban tanul
 Egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mini-

málnyugdíj 130%-át, és vagyoni helyzete nem zárja ki 
(minimálnyugdíj 70 szerese)

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény



Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés

 Intézményi (1-2 főétkezés, 2 kis)
 Ingyenes (ovi és bölcsi: rgyk, tartós beteg vagy fogyatékos 

gyerek a családban, 3 vagy több gyerek a családban, egy 
főre eső kisebb, mint minimálnyugdíj 130%-a, nevelésbe 
vették/ 1-8 oszt:rgyk, nevelésbe vették/ 8.o- felett: neve-
lésbe vették, utógondozott)

 50%-os normatív kedvezmény (1-8.o: három vagy több gye-
rek, tartós beteg vagy fogyatékos gyerek, 8.o. felett 
rgyk)

 Szünidei: szülő kérésére déli meleg, HH, HHH-nak ingyene-
sen biztosítja (többieknek ingyenesen biztosíthatja)



 a bölcsődében,

 b) az óvodában,

 c) a nyári napközis otthonban,

 d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

 e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen 
nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

 f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyaté-
kos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatéko-
sok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intéz-
ményi gyermekétkeztetés],

 g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolá-
ban az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése 
szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermek-
étkeztetés).





Otthonteremtési támogatás

Akinek nevelésbe vétele nagykorúvá válással szűnt meg és legalább 3 
évig volt nevelésbe véve. 30 év alatti.

Készpénze, betétje, ingatlan vagyona nem több, mint a minimálnyug-
díj 67szerese (nem számítva az árvaellátásból származó összegeket)

Mérték: a készpénzével, ingatlan vagyonával összeszámolva  4 év alatti 
nevelésbe vételnél a minimálnyugdíj 47x-a, 4-6 év esetén 57x, 6 év fe-
lett 67x

Mire?

Részben vagy teljesen tulajdonába kerülő lakás lakhatóvá tétele, lakás, 
telek, ház, tanya építés, vásárlás, felújítás, lakásbérlet, ök bérlakás fel-
újítás, lakáselőtakarékosság, otthonteremtési hitel törlesztés.

Tulajdonra 5 éves elidegenítési tilalom jegyezhető be.



Gyermekjóléti alapellátások

 Biztos kezdet gyerekház
 Tanoda
 Gyermekjóléti szolgáltatás/ család- és gyer-

mekjóléti szolgálat/központ
 Gyermekek napközbeni ellátása
 Gyermekek átmeneti gondozása




Gyermekjóléti szolgáltatás

 A gyerek testi lelki egészségének,családban nevelkedésének érdekében : tájékoztatás, tanács-
adás, szabadidős programok , hivatalos ügyek intézésének segítése

 Veszélyeztettség megelőzésére: észlelő és jelzőrendszer működtetése, veszélyeztettséghez ve-
zető okok feltárása, megoldására javaslat, iskolai szociális munka (biztosíthat)

 Veszélyeztettség megszüntetése érdekében: szociális segítőmunka, családi konfliktusok meg-
oldásában segítség, kezdeményezni egyéb ellátások igénybevételét



 Család- és gyermekjóléti szolgálat-települési önkormányzat működteti-figyelemmel kísér, gye-
rekek panaszait meghallg., helyettes szülőt foglalkoztat vagy helyettes szülői hálózatot 
működtet, segíti a nevelési-oktatási intézményt, felkérésre környezettanulmány, ök-nál új 
ellátásokat kezdeményez, gyerekjogi képviselőnek hely, KEF munkájában részt vesz

 Család-és Gyermekjóléti központ-járásszékhely településen műk.-egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatások, utcai, lakótelepi, kórházi szocmunka, családterápia, családi döntéshozó 
konferencia, pszichó tan-adás, jelzőrendszeri készenlét, kapcsolattartási ügyelet. Hatósági 
intézkedéseknél javaslattétel, kezdeményezési jogok(pl. gondozási nevelési terv, pénzfel-
használási terv), utógondozás, szakmai támogatás a szolgálatok számára



Régi gyermekek napközbeni 
ellátása



Biztos kezdet gyerekház, ta-
noda+

 Gyermekek napközbeni ellátása 2017. január 1-jé-
től kizárólag 

 bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 
családi bölcsőde, 

 napközbeni gyermekfelügyelet  (oviba, bölcsibe 
nem jár, magántanuló, ovi, iskola után)

 alternatív napközbeni ellátás keretében biztosít-
ható.





Gyermekek átmeneti gondozása

 Helyettes szülő/ gyáo/ csáo
 Max 1 év (meghosszabítható 6 hó v. tanév végéig)
 Teljes körű ellátás (étkezés, ruha, nevelés, gondozás, lakhatás, men-

tál és eü ellátás)
 Szülő kérelmére vagy beleegyezésével (ha lakóhelyéről a gyerek 

önkényesen eltávozott, akkor is- ha nem kéri-engedi, vagy ellen-
tétes a visszakerülés a gyerek érdekeivel, gyámhat. Intézk.)

 14 év alatt szülőtől elválasztani csak kivételes esetben, 12 év alatt 
elsősorban helyettes szülőnél

 Befogadó szülő: helyettes szülő, (nevelőszülő, speciális- és különle-
ges nevelőszülő)



 Helyettes szülő (helyettes szülői hálózat keretében vagy önálló helyettes szülőként/ 
egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában/la 21 éves, pszicho 
alkalmas, max 4 gyereket/ellenőrzés, nyilvántartás/nevelési díj és ellátmány illeti)

 Gyerekek átmeneti otthona (ellátás, felügyelet nélkül maradt gyerekek vagy anélkül 
maradna, max 40 fő, de 0-12 fő: átmeneti lakásotthon- helyettes szülőt vagy 
h.sz. hálózatot működtethet)

 Családok átmeneti otthona (gyerek és szülője, 21 éves testvére, ha nappalis, akkor 24 
évesig/ otthontalanná vált, védelmet kereső, bántalmazott/ krízisközpontot csak 
ez működtethet, ahol max 8 hétig lakhatás, szükség szerint étkezés, ruha, men-
tál és eü szolg-hoz hozzáférés/ félutas ház, max. 5 évig: lakhatás, szükség szerinti 
segítség, felt.: munkaviszony, lakás előtakarékosság-társ.reintegr.programban 
résztvét/ titkos menedékház: max 6 hónap, lakhatás, szükség szerint étkezés, 
ruha, stb)



Gyermekvédelmi szakellátás

• Otthont nyújtó ellátás: nevelőszülő/ gyer-
mekotthon (+fogyatékosok és pszichiátriai 
betegek otthona)

• Utógondozói ellátás (gyerekotthon, utógon-
dozói otthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat által működtetett lakhatást 
biztosító külső férőhely)

• Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás



Gyermekvédelmi gondoskodás

 Védelembe vétel

Hh és hhh

Családi pótlék természetben való nyújtása

Megelőző pártfogó felügyelet
 Ideiglenes hatályú elhelyezés (szülő felügyeleti joga szünetel)(30 

nap után megszűnik/ 35 nap után nevelésbe vétel/ 2 hónapon be-
lül per) (másik szülő, rokon, harmadik személy- családbafogadó 
gyám-, nevelőszülő, gyerekotthon, lakásotthon, spec…, örökbe-
fogadó)

 Nevelésbe vétel (35 napon belül gondozási hely meghatározása) (fe-
lülvizsgálat: első 2 évben félévente, majd évente, 9 év feletti 
gyereknél kétévente, gyermekvédelmi gyám kérésére)



Védelembe vétel

 Gyámhatóság elrendeli:

- A veszélyeztetettséget a szülő (törvényes képviselő) az alapellátások igénybe vé-
telével nem tudja vagy nem akarja megszüntetni, de feltételezhető, hogy se-
gítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható

- Szabálysértést elkövetett fiatalkorú

- Nyomozást megtagadó határozat (mert 12 éven aluli az elkövető)

- Bűncselekmény elkövetésével vádolt, gyanusított fiatalkorú

 Családsegítést és gyerekjóléti szolgáltatást végző munkatárs kirendelése (eset-
menedzser  50 család/fő, családsegítő 25 csal./fő)

 Szülő felügyeleti joga nem sérül

 Felülvizsgálat: hivatalból bármikor, egyébként évente, két év után ha nem lehet 
megszüntetni: ideiglenes hatályú elhelyezés/nevelésbe vétel



Védelembe vételnél alkalmazott intézkedé-
sek (különösen)

 Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyerek a napközbeni ellátást, isko-
laotthonos ellátást, kollégiumot, átmeneti elhelyezést rendszeresen

 Szülő keressen fel szakembert, vegye igénybe a gyereke eü szolg.-t

 Szülő, együttélő más hozzátartozó elmeállapotának vizsg.-t kezdeményez

 Figyelmezteti a szülőt a helytelen életmód következményeire

 Magatartási szabályokat állít a gyereknek

 Kötelezheti a szülőt, gyereket, más érinettet konfliktus kezelési eljárásra, 
isk.pszich igénybevételére

 Egyéni gondozási, nevelési terv (a kirendelt munkatársak készítik)

 Esetmenedzser (50 család/fő- hatósági, viszi a védelembe vétel folyamata-
it), családsegítő (25 család/fő- alapszolgáltatás-napi kapcsolat a család-
dal)



 Családi pótlék természetben nyújtása: ha a veszélyeztettség elha-
nyagolás miatt van, megszüntetni nem tudja/akarja, de a csal.-
pótlék célzott felhasználásával okkal feltételezhető, hogy a gye-
rek fejlődése családi környezetben biztosítható. Max. 6 hó. Gye-
rekjóléti kp vizsgálat. Pénzfelhasználási terv + eseti gyám rende-
lése (gyh).

 Megelőző pártfogó felügyelet:bűncselekmény vagy elzárással is 
sújtható szabálysértés miatt v.v.elj.-ban pártfogó felügyelői kör-
nyezettanulmány  és kockázatértékelés után bűnismétlés magas 
foka esetén. Időközönként találkozó a p.f-vel és magatartási 
szabályok  (különösen: kivel tarthat kapcsolatot, szabadidejét 
mivel tölti, életvezetésében milyen változtatások szükségesek)



HH, HHH

 Rgyk+ az alábbi feltételek közül 1: hátrányos 
helyzet, 2: halmozottan hátrányos helyzet

 Szülő/családbafogadó gyám alacsony iskolai 
végzettsége (max 8 ált.), alacsony foglalkozta-
tottsága (16 hó alatt 12 hó álláskereső), elégte-
len lakókörnyezet, lakáskörülmények (szegre-
gátum, komfort nélküli, félkomfortos, szükség-
lakás)

 Nevelésbe vett: halmozottan hátrányos helyzetű



Nevelésbe vétel

 Cél: otthont nyújtó ellátás, törvényes képviselet

 Esetei: védelembe vétel sikertelen, szülő v. szülők elhaláloztak v. más okból nincs felügyeleti 
okot gyakorló szülője, ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadónál, 
ismeretlen szülőktől származás, szülő hozzájárult ismeretlen általi örökbefogadásához

 Szülői felügyeleti jog szünetel (vagy nincs is)

 Gyh ideiglenes gyerekvédelmi gyám rendelése, dönt a szülővel való kapcsolattartásról, megál-
lapítja, ha van speciális v. különös szükséglet,gondozási díjat állapít meg,  megállapítja, ha 
örökbe fogadható, 35 napon belül dönt gondozási helyről (figyelembe veszi a gyv. szakszol-
gálat általi elhelyezési javaslatot, egyéni elhelyezés tervet, gy.v. szakértői bizottság szakér-
tői véleményét, életkor, neveltségi szint, eü áll., testvérek együtt, vallás-lelkiismeret, neve-
lési-oktatási intézmény távolsága)

 2 hó: pert indít a szülői felügyeleti jog megszüntetésére (akkor is, ha nem tart kapcsolatot, és ha 
a gyerek érdekét sértő módon nem működik együtt nevelőszülővel…)

 Felülvizsgálat: első 2 évben félévente, aztán 2 évente (megfelelő-e a gondozási hely, teljesül-e 
az egyéni elhelyezési terv, változtak-e az okot adó feltételek, tart-e kapcsolatot a szülő, 
örökbefogadásra milyen intézkedések zajlottak)Hivatalból is soron kívül





Családba fogadás



Örökbefogadás

 Szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette/ szülő el-
halálozott/ szülő ismeretlen/szülő hozzájárult nyílt 
vagy titkos örökbe fogadáshoz –gyerek több, mint 6 
hetes-

 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai 
örökbefogadás kapcsán (egyéb: javaslat gondozási 
hely meghatározására, ideigl. gondozási hely kijelölé-
se, gyermekvédelmi szakértői bizottság: javaslatok, 
személyiségvizsgálat)

 Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság (az ök fizeti he-
lyette egy évig 7500 ft/hó-ot)



Javító intézet, nevelési fel-
ügyelet

 Nevelési felügyelet speciális gyerekotthon-
ban, speciális lakásotthonban vagy gye-
rekotthon speciális csoportjában: magára 
vagy társaira veszélyes, 48 órát meghaladó 
felügyelete, kivizsgálása, terápiája szüksé-
ges szabadsága korlátozása (biz. helysé-
gekben tartózkodhat+ kötelező terápia+ 
kapcs. Tartása korlátozása) max 2 hó



1998.LXXXIV. törvény a családok tá-
mogatásáról

 Családi pótlék (nevelési ellátás/ iskoláztatási támogatás) 12 000-1 gyerek, 17 000-3 gye-
rek, 23 300- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek

(50 óra igazolatlan hiányzásnál, ovi 20 nap megvonhatják, de a nevelőszülő, gyerekotthon 
vezetője esetében nem)

 Gyermekgondozási támogatások

- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) (minimálnyugdíj, gyerek egy éves koráig nem le-
het dolgozni, utána otthon vagy max. heti 30 órát/ a gyerek 3 éves koráig, ikergyerekek isko-
lakezdéséig, beteg gyerek 10 éves koráig)

-gyermeknevelési (GYET) 3 vagy több kiskorút nevel, a legfiatalabb 3-8 éves kora között jár, 
minimálnyugdíj, munkavégzés szabályai, mint a gyes-nél

-anyasági támogatás (egyszeri, minimálnyugdíj 225%-a, ikernél 300%, 6 hónap alatti gyerek 
örökbefogadója és gyámja is jogosult, feltétel 4 terhesgondozáson részt venni)

Kincstár



1997. évi LXXXIII. tv

 Csecsemőgondozási díj (CSED) 
 Gyermekgondozási díj (GYED) -napi alap 

70%-a, de legfeljebb havonta a minden-
kori minimálbér kétszeresének 70%-a 
(2019-ben 208.600,- Ft/hó) 
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