Együttműködést segítő szakmai segédlet
A veszélyeztetettség kialakulásában különböző tényezők játszanak szerepet.
A gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők közül:
Kiemelten súlyos problémák:
•
•
•
•
•
•
•
•

éhezés, nem megfelelő táplálkozás,
fizikai bántalmazás a családban,
pszichés bántalmazás a családban,
a gyermek szexuális zaklatása,
felügyelet nélküliség (életkortól és belátási képességtől függően),
elhanyagolás, gondozatlanság,
alkoholizáló, drogfogyasztó gyermek,
hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények, tartósan súlyos egészségügyi
probléma (pl.TBC)

Súlyos problémák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

családon kívüli ideiglenes elhelyezés.
megállapítható alkoholizmus a családban.
antiszociális, kriminalizálódó baráti kör,
csavargás,
szülői ház engedély nélküli elhagyása,
hároméves kor felett nem szobatiszta a gyermek (nincs szervi probléma),
nem megfelelő szellemi fejlődés a gyermeknél,
értelmi fogyatékos szülő a családban, valamely szülő tartós pszichiátriai kezelése,
köznevelési intézményből való indokolatlan hiányzás (18 év alatt),
szabálysértési intézkedés, büntetőeljárás kiskorú gyermekkel és együtt élő családtaggal
szemben,
alacsony jövedelmi viszonyok,
problémás válás, gyermekelhelyezési per,
lakhatási probléma,
tartós munkanélküliség,
alacsony szocioökonómiai státusz,
alulképzettség,
egészségügyi probléma.

A veszélyeztetettség tényezői tehát a következők lehetnek:
•

Anyagi tényezők: az elsődleges életszükségletek kielégítetlenek, tehát a táplálkozás
hiánya, a gyermek nem megfelelő táplálása, egészségtelen zsúfolt lakáskörülmény,

•

•

•

•

önálló fekhely hiánya (nem tudja kipihenni magát), nem megfelelő ruházkodás, nem
tudnak fűteni. Nem biztosítják a gyermek oktatásának támogatását.
Erkölcsi tényezők: a környezet bűnöző, erkölcstelen életmódja, ezáltal erkölcsileg rossz
példát mutat a gyermeknek vagy szexuális, vagy lelki bántalmazás, vagy ha a gyermek
saját maga helyezkedik szembe a társadalmi normákkal.
Egészségügyi tényezők: környezet egészségrontó hatása (pl: egészségtelen lakhatási
körülmények, vagy a gyermek fizikai bántalmazása), szülők tartós betegsége, fertőző
betegségek a családban, a beteg gyermek nem megfelelő életmódja, kezelés
elmulasztása, megtagadása.
Nevelési, ill. nevelődési tényezők: amikor a környezet a gyermek számára a nevelés
társadalmilag elvárható minimumát sem biztosítja (szülői elhanyagolás); a szülő
következetlensége, kettős nevelése (double byne), a gyermekkel szembeni követelések
hiánya, illetve ellenkezője, a túl magas mérce.
A gyermek önmagát veszélyeztető magatartása: ilyenek leggyakrabban a gyermek
szökése, csellengés, tankötelezettség elmulasztása, bűnelkövetés, alkohol és
drogfogyasztás.”

Fennáll-e az életet és a testi épséget veszélyeztető tényező?
Magas kockázatú, beavatkozást igénylő élethelyzetek általában:
1. Krízisre utaló jelek (öngyilkossági kísérlet, cry for help, élelem hiánya, hideg lakás
télen, vagy évszaktól függetlenül extrém hőmérsékleti viszonyok, autonómia elvesztése,
érzelmi teher elviselésének képtelensége, realitáshoz fűződő viszony zavara, a verbális
kifejezőkészség csökkent szintje, észlelés-percepció torzulása, frusztrált életműködés,
elhúzódó gyász, figyelem beszűkülése, tanult tehetetlenség jelei stb. )
2. Anyagi-megélhetési problémák (krónikus szegénység jelei, lakhatási problémák,
adósságcsapda, tartós munkanélküliség stb.)
3. Lakhatási problémák, hajléktalanság (veszélyes állagú, vagy elégtelen lakókörnyezet,
lakhatatlanná vált lakóhely, lakhatás elvesztése, kilakoltatás, válás következtében
lakhatás megszűnése, hozzátartozói erőszak miatt menekülés stb.)
4. Idős korral összefüggő kockázatok (elmagányosodás, családi-kapcsolati háló szétesése,
vagy működési zavarai, társ elvesztése, elhúzód gyász, önellátási képesség csökkenéseelvesztése, krónikus betegségjelei, szociális aktivitás csökkenése- elvesztése, időskori
szegénység jelei: pl: éhezés, hiányos táplálkozás, nem megfelelő ruházat stb.)
5. Mentálhigiénés problémák, pszichés betegségek körére (egészségügyi jelzőrendszeri
tag jelzése, családjelzése, munkahelyi jelzés, szomszédság, baráti kör jelzése a
diagnosztizált betegségről, megváltozott viselkedésről, a munkavégzés képességének
csökkenéséről, szuicid veszélyről stb.)
6. Szenvedélybetegségre utaló jelek (életmódban bekövetkezett változás, viselkedési
kontroll elvesztése, munkahely elvesztése, eladósodottság, egészségromlás,
kriminalizálódás, családi kapcsolatok megromlása, erőszak, stb.)

A gyermeket nevelő családok életében jelentkező magas kockázatú élethelyzetek az
alábbiak pl.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

függőség a családban,
családtagok indulati kontrolljának a zavara,
a családtagok valamelyikének megnövekedett pszichés terhe,
indokolatlan, vagy ismeretlen eredetű, esetleg tagadott sérülések,
orvos, vagy egyéb szakember segítségének megtagadása, tiltakozás ellene, mindez
megnyilvánulhat kötelező védőoltások, orvosi szűrések megtagadásában,
„kezelések” túl korai befejezése, korai távozás saját felelősségre a kórházból,
orvosi, védőnői, addiktológiai, szakorvosi tanácsok, javaslatok be nem tartása,
elutasítás, apátia és ezekkel kapcsolatos verbális és nonverbális megnyilvánulások,
korlátok hiánya vagy épp eltúlzott jelenléte, indokolatlan sűrűsége a nevelésben,
ellátásban (ráhagy vagy megbetegítő)
gyermek elfogadásának hiánya.

A gyermek vagy felnőtt ellátotton tapasztalható, figyelemfelkeltő tünetek, melyek beavatkozást
igénylő helyzetre hívják fel a figyelmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üres tekintet,
korhoz képest nagyon alacsony testsúly,
visszafogott verbális kommunikáció,
szemkontaktus hiánya,
autóagresszivitás,
félénkség, riadalom, túlérzékenység,
alvászavar,
fejlődésbeli, vagy egyéb regresszió
pszichoszomatikus tünetek,
társadalmi izolálódás.

Ha nem áll fenn életveszély, testi épséget veszélyeztető tényező, akkor értesíti a család-és
gyermekjóléti szolgálatot.
Amennyiben fenn áll életveszély, testi épséget veszélyeztető tényező, úgy haladéktalan jelzés
a hatóság, a szolgáltató és a központ felé.
Azonnali intézkedés szükségességének vizsgálata
Krízishelyzetnek tekintendő pl: családon belüli bántalmazás, súlyos elhanyagolás, lakhatás
elvesztése, kilakoltatás, hatósági beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyermek
felügyelet nélkül maradása stb.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot
látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott
alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
c) a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k) a munkaügyi hatóság,
l) a javítóintézet,
m) a gyermekjogi képviselő,
n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
szolgáltatónál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett
súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő
társadalmi szervezet is élhet.
(2a) A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek
bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy
adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és
hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.

(3a) A jelzőrendszeri tagok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének és működtetésének szakmai
módszereit alkalmazva járnak el, amelyeket a miniszter az általa irányított minisztérium
honlapján közzétesz.
(4) Ha az (1) bekezdés a)-i) és k)-m) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a)i) és k)-m) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság - jelzésre vagy hivatalból
- értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni
fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény
gyanúja esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez.
(5) A gyámhatóság a (4) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti
esetmegbeszélés megtartását.

Jelzőrendszeri folyamat ábra

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá
azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva
harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a
gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási
kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével
összefüggő megbeszélésre.
(3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelésioktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy
saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a
helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
41. § (7) A gyermek, tanuló adatai közül
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője
neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek,
tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra
vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a
családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek,

62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása,
óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű
tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben
kötelessége különösen, hogy
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint
együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről,
magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek
tanulmányait érintő lehetőségekről,
g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és
szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan
irányítsa,
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.

Forrás: A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer
folyamatairól szóló protokoll

