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Előszó

A szociális jogok a szociálpolitika megvalósítását szolgálják a ma
guk sajátos eszközeivel. A szociálpolitika a különböző korszakokban 
felmerülő szociális feladatokat a jog különböző területeiről származó 
jogintézmények felhasználásával oldotta meg. A jogi eszközök olykor 
csak valamely, más célt szolgáló jogterület részét jelentik. Máskor a 
szociálpolitika jogi megvalósítása ahhoz vezet, hogy nagy terjedelmű, 
komplex, viszonylag önállósult jogterület alakul ki. A szociálpolitika 
sokrétű intézményét ma több, egymástól elkülönülő szociális jogi 
jogterület valósítja meg. Ezért valójában nem szociális jogról, hanem 
szociális jogokról kell beszélni.

A könyv első része azokkal a szociális jogokkal foglalkozik, melyek 
szociális ellátások és szolgáltatások biztosítására irányulnak. Ismerteti 
a szociális jogok általános kérdéseit, a szociális jog jogviszonyait, a 
szociális igazgatás intézményeit és eljárását, továbbá az ellátások biz
tosításának és igénybevételének általános kérdéseit. Ezt követően 
bemutatja a szociális ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve 
annak egyes elemeit. Törzsanyagát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi tv. (Szt) Szociális törvény anyaga képezi, 
melyhez nagy számú egyéb jogszabály anyaga kapcsolódik. Az ellátá
sok biztosítása és igénybevétele körében kitér a gyermekek védelmé
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) ellá
tásainak fő kérdéseire is.

A második rész bemutatja a gyermekek alapvető jogait, a Gyvt. 
szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszert, a fiatalkorúak 
pártfogó felügyeletének és a javítóintézeti nevelésnek a végrehajtását, 
a nevelési-oktatási intézmények szociális és gyermekvédelmi tevé
kenységét, valamint az egészségügy gyermekvédelmi tevékenységét, 
továbbá a fogyatékosság szociális jogi szabályait.

Az említett területek a szociális jogok többé-kevésbé önálló terü
leteit jelentik. Az elkülönítés természetesen csak viszonylagos.

A Gyvt. olyan gyermekvédelmi rendszert hozott létre, mely egy
részről szoros rokonságban van az Szt. szerinti szociális ellátások 
rendszerével. Másrészt változatlanul erősen kötődik a családjoghoz.

1



Bár a gyámhatóság gyermekvédelmi intézkedéseit már nem a Csjt. 
tartalmazza, a gyermekvédelmi intézkedések szervesen összefüggnek 
a szülő-gyermekjogviszonnyal, a gyámsággal és az örökbefogadással.

A fiatalkorúak pártfogó felügyelete és a javítóintézeti nevelés a Btk. 
által szabályozott, a bűncselekmény elkövetésére tekintettel alkalma
zott intézkedések. Végrehajtásukat azonban a jog - tudatosan - a 
gyermekvédelem körébe utalja. Az anyagi és alaki büntetőjog szabá
lyai szerint kiszabott intézkedések végrehajtása így a szociális jog 
keretei között valósul meg.

A közoktatás és az egészségügy a társadalmi tevékenység elkülönült 
területei. Az általuk ellátott gyermekvédelmi feladatok szabályai mé
lyen benne gyökereznek a közoktatásra illetve az egészségügyre vo
natkozó joganyagban. Ugyanakkor a feladatok tartalma átnyúlik a 
szociális jogok területére is. (Fogalmazhatunk úgy is, hogy a Gyvt. 
szerinti gyermekvédelem, továbbá a közoktatási és egészségügyi 
gyermekvédelem között kontinuitás van.)

A fogyatékosokra vonatkozó szabályok ma még nem képeznek ko
herens rendszert, noha a fogyatékos személyek jogairól és esély- 
egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény megte
remtette ennek alapjait. A rendszer kiépüléséhez számos jogszabály 
megalkotására, intézmények és ellátások létrehozására van szükség. A 
jogterület alapjában véve a szociális jogok területére esik.

A jegyzet még nem foglalja magában a magzatvédelem és az ember 
biológiai önrendelkezésének szabályait. E területek ugyanis éppen 
most vannak változóban vagy most alakulnak ki. A későbbiekben 
indokolt lesz ezek ismertetése is.

Pécs, 1998. november
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I. rész

SZOCIÁLIS JOG





Első fejezet

A szociális jogok feladata és rendszere

1. A szociális jogok fogalmi kérdései

1.1. A szociális jogok mint a szociálpolitika végrehajtói

Nemzetközi egyezmények sora rendelkezik szociális tartalmú em
beri jogokról. Alkotmányunk ugyancsak megnevez szociális alapjo
gokat. A magyar jogszabályok közül nagyon sok rendelkezik szociális 
jogokról és feladatokról. A szociális jogok azonban nem képeznek 
egységes jogágazatot. Ha meg akarjuk húzni a szociális jogok terüle
tének határát, szükségünk lesz valamely egységes rendezőelvre. 
Többféleképp lehet megkísérelni a szociális jogok definiálását:

a) A jog mint a társadalmat szabályozó norma
A “szociális” kifejezés gyakran az egyén és a társadalom viszonyára 

vonatkozik: arra, hogy az egyén hol helyezkedik el és hogyan boldo
gul a társadalomban. Ez a szempont azonban nem alkalmas a szociális 
jogok elkülönítésére, mert ilyen értelemben minden jog szociális: a 
jog mint egyike a társadalmi normáknak szabályozza a társadalomban 
lehetséges helyzeteket és magatartásokat.

b) A jog mint a gyengéket védő eszköz
Az egyén szociális helyzete többnyire azért kerül szóba, mert az 

ember gyakran valamiféle hátrányban van másokhoz képest és ezért 
védelemre, támogatásra szorul. A gyengébbek védelmét azonban 
nagyon sok jogágban meg lehet találni. Már az a körülmény, hogy a 
jog normatív módon szabályozza a jogalanyok viselkedését, megne
hezíti a különféle erőfölények érvényesítését a rosszabb helyzetben 
lévőkkel szemben. így például a jog korlátozza a fizikai erőszakot, a 
gazdasági erőfölény érvényesítését, a hivatali pozícióval való vissza
élést. Bár a jognak ez az általános védelmi funkciója szociális szem
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pontból nagyon fontos, a szociális jog ennél speciálisabb jellegű vé
delmet és támogatást nyújt.

c) A J°S m^nt a szociális kérdések kezelésének eszköze 
A szociális jogokat úgy lehet célszerűen elhatárolni a jogrend ösz-

szes többi részétől, ha a “szociális” kifejezésnek a XIX. század máso
dik fele óta érvényes fő jelentését vesszük alapul. A “szociális” így a 
“szociális kérdésre” és az azt kezelő szociálpolitikára utal. Különösen 
a XIX. század második felétől lehetett tapasztalni azt, hogy különféle 
embercsoportok különféle problémáira jogilag szabályozott megol
dásokat is kerestek. A múlt század második felében az ipari munkás
ság helyzetének visszásságai keltettek különös figyelmet, és a 
“munkáskérdést” kezelő beavatkozásokat nevezték először “szociális 
politikának”. A szociálpolitika működési területe a XX. század során 
jelentősen kiszélesedett, ennek megfelelően a szociális kérdést kezelő 
jog is kiterjedt.

A szociálpolitika megvalósítását szolgáló, sajátos szabályozási módszereket al
kalmazó jogi normákat szociális jogoknak nevezzük.

1.2. Az állam szociális feladatainak jogi szabályozása

A jog szociálpolitikai szerepe elválaszthatatlan attól, hogy az állam 
milyen szociális felelősséget vállal magára. Az állam szociális beavat
kozása eleinte csak a meglévő támogató rendszerek regulációjára szo
rítkozott. A jogalkotás azokat a helyzeteket kívánta rendezni, amikor 
a családi, rokoni, települési szintű segítség menetében zavarok mu
tatkoztak. Ennek érdekében normatívmódon határozta meg a hozzá
tartozók illetve a közösségek támogatási kötelezettségeit. Az állam (a 
központi állam) eleinte csak a szabályozást vállalta, az ellátási felada
tokat nem. Ennél aktívabb szerepvállaláshoz sem anyagi forrásai, sem 
szervezettsége nem lettek volna elegendők. A családi kötelezettségek 
jogi szabályozása jelenik meg az árvák, özvegyek eltartásáról szóló 
korai magyar törvényekben. A lakóhelyi közösségek feladatának sza
bályozására példa a híres angol szegénytörvény, ahol a szegények 
ellátása ugyancsak a községeknél maradt.

Az állam aktívabb szociálpolitikai szerepvállalását a XIX. században a 
munkahelyi viszonyokat szabályozó ún. gyári törvények jelezték (itt a 
gyáron belüli viszonyok váltak közüggyé), illetve a kötelező biztosítást

6



Szociális jog

elrendelő bismarcki törvények (itt pedig a munkások önsegélyező tevé
kenysége vált közüggyé). Számos tényező hatására Európa-szerte elfo
gadottá vált, hogy az államot felelősség terheli a szociális kérdésekért.

A második világháború után a jóléti állam eszméje és gyakorlata 
már azt a felfogást tükrözte, hogy az állam felelős minden polgára 
jólétének biztosításáért. A jóléti állam távol áll attól, hogy csak a pol
gárok egymás közti támogatási kötelezettségeit szabályozza. Ez az 
állam a nemzeti össztermék jelentős részét akkumulálja és a 
redisztribúció keretében - nem kis részben szociális célokra - ismét 
elosztja. A szociális ellátások biztosítását kiterjedt igazgatási és ellátó 
intézményrendszer szolgálja. Mindezek hatására a szociálpolitika jogi 
szabályozása is kiterjedtebbé és összetettebbé válik.

2. A szociális jogok tárgya és tartalma

A szociális jog legfontosabb fogalmi ismérvét már megjelöltük az
zal, hogy ez a jog a szociálpolitika megvalósítását célozza. Szükséges 
ennél mélyebb ismereteket is szereznünk a szociális jog tárgyáról 
(hogy milyen jogokat és kötelezettségeket szabályoz), és tartalmáról 
(hogy milyen szolgáltatásokról rendelkezik).

A szociális jog tárgyának illetve tartalmának három megközelítését 
ismertetjük:

- a szociális jog mint emberi jog és mint pozitív jog,
- a szociális jog mint a cselekvéshez való jog és mint a követeléshez 

való jog,
- a szociális jog mint a védelemhez való jog és mint az ellátáshoz 

való jog.

2.1. Emberi jog és pozitív jog

Az emberi jog-pozitív jog felosztás azon az elven alapul, hogy a 
szociális jog az adott időpontban hatályos jogból vagy valamely, azon 
túlmutató követelményből fakad. A szociális jog emberi jogi felfogása 
azt hangsúlyozza, hogy bizonyos szociális jogok nem tagadhatok meg 
az emberektől, az állam köteles azokat tiszteletben tartani sőt biztosí
tani. A pozitív jogi felfogás pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy szoci
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ális jog annyiban létezik, amennyiben konkrét állam konkrét jogsza
bálya biztosítja.

Marshall az állampolgáriságot három részre osztja és ezeket polgá
rinak, politikainak és szociálisnak nevezi el. “A gazdasági elemhez tarto
zik a gazdasági jólét és biztonság egy bizonyos fokához való jogtól 
kezdve a szociális örökségben aló teljes részesedés és a társadalomban 
fennálló szabályok szerinti civilizált lényként való élet jogáig minden.”

Elemzésének az a lényege, hogy az emberi (polgári) jogoknak több 
generációja van, ezek közül a polgári és a politikai jogok alakultak ki 
először, a XX. század során pedig a szociális jogok is emberi joggá vál
tak.1 Mára általánosan elterjedt az a felfogás, hogy a gazdasági, szociális 
és a kulturális jogok képezik az emberi jogok harmadik generációját.

A szociális tartalmú emberi jogok fontos jellemzője, hogy megva
lósulásukhoz szükség van az állam aktív cselekvésére. A szociális tar
talmú emberi jogok elismerésének és megvalósulásának alapvető 
eszközei a nemzetközi egyezmények és az alkotmányok (alaptör
vények). Ugyanakkor a szociális tartalmú nemzetközi egyezmények 
jobbára általános jellegűek, mint ahogyan az alkotmányos szabályok is 
azok. Jogi szempontból a szociális tartalmú emberi jogok megvaló
sulásához szükség van a megfelelő pozitív jogra is.

2.2. Cselekvéshez való jog és követeléshez való jog

A cselekvéshez való jog illetve a követeléshez való jog megkülön
böztetésének fő elve az, hogy az állam milyen fokú aktivitásra köteles 
a polgár szociális érdekeinek szolgálatában. Therborn a szociális jog 
tárgyát illetően különbséget tesz a cselekvés joga és a követelés joga 
között: az előbbi arra ad jogot, hogy magam megtehessek valamit, a 
másik pedig arra, hogy mások forrásaiból követelhessek. A kétféle jog 
közül a követelés joga a modern szociálpolitika fejlődése nyomán 
alakult ki, és az alábbi rész-jogosítványokat foglalja magában:2

1 Marshall, T.H. (1991): Az állampolgáriság fejlődése a 19. század végéig, in: A jóléti 
állam, (szerk. Ferge Zsuzsa és Lévai Katalin), T-Twins Kiadó, Budapest, 50. o.

2 Thrrbom, G. (1995): European Modernity and Beyond. London, Sage, 85. o.
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- támogatásra irányuló jog (a pénzbeli formában történő támoga
tásra vonatkozó alanyi jog, pl. társadalombiztosítás, családi pótlék, 
egyes országokban a segélyezés),

- szolgáltatásra irányuló jog (a természetben nyújtott ellátások igény- 
bevételére irányuló jog),

- hozzájutás joga (tárgyak, források, helyzetek megszerzésére és él
vezetére irányuló jog, amely azonban egyénileg nem kényszeríthető 
ki, pl. lakás, munkahely, környezet stb.).

2.3. Védelemhez való jog és ellátáshoz való jog

A védelemhez való jog és az ellátáshoz való jog megkülönböztetése 
azon a - történetileg kialakult - megkülönböztetésen alapul, hogy az 
állam mások egymás közötti viszonyának szabályozásával vagy saját 
maga által nyújtott ellátásokkal szolgálja-e a polgárok szociális érde
keit. Milyen szolgáltatásokat biztosít a szociális jog? E kérdést gyak
ran leegyszerűsítik arra, hogy a szociális jog által biztosított szolgálta
tás azonos az állam által elosztott anyagi javakkal - tehát az állam 
(önkormányzat) által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokkal. Valójában azonban a szociális jog a 
szociálpolitika megvalósítását ennél szélesebb körben szolgálja.

A XIX. században kialakuló szociálpolitika elsősorban a gyári 
munkásság problémáit kezelte. A gyári törvények a gyermekmunká
val, a korlátlan munkaidővel, a rossz munkahelyi viszonyokkal, a 
munkáltatói önkénnyel szemben nyújtottak védelmet. Bár ez esetben 
már jogi eszközökkel valósítottak meg szociálpolitikai célokat, az 
állam semmiféle pénzbeli vagy egyéb materiális ellátást nem nyújtott. 
A másik XIX. századi szociálpolitikai intézmény, a kötelező társada
lombiztosítás viszont úgy nyújtott pénzbeli és egyéb ellátásokat, hogy 
azokat nem az állami szervezetrendszer, hanem az önkormányzattal 
rendelkező biztosítási pénztárak fizették.

A szociális jog tehát a szolgáltatások két fő típusát alkalmazhatja az 
egyének és közösségeik szociális problémáinak kezelésére: a védelmet 
és ellátást. A védelem azt jelenti, hogy az állam - szociális okok miatt 
- szabályozza az egyén és valamely harmadik személy viszonyát. En
nek szokásos elemei a felek közötti jogviszony kógens szabályokkal

9



Szöllősi Cábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

történő befolyásolása, a viszony állatni ellenőrzése és az egyén érde
kében történő hatósági intézkedés.

Az ellátás biztosítása azt jelenti, hogy az állam (a központi állam- 
szervezet vagy a helyi önkormányzat) pénzbeli vagy természetbeni 
forrásokat, esetleg szolgáltatásokat nyújt az egyénnek.

3. A szociális jog és a szociálpolitika viszonya

3.1. Szociális politika és szociális ellátórendszer

A szociálpolitika kifejezés egyrészt egy bizonyos politikát 
(szociális kérdésekre irányuló szakpolitikát) másrészt egy bizonyos 
ellátórendszert (szociális jogokat és kötelezettségeket, szervezete
ket, tevékenységeket, ellátásokat) jelölhet.

a) a szakpolitika
Általánosságban a politika lényege a társadalomra vonatkozó célok 

kitűzése, azok elfogadtatása és a megvalósítás feltételeinek 
megteremtése. A politika a társadalomra irányul, tehát például egy 
ország gazdaságára, egy város lakóira, vagy a mozgáskorlátozottak 
csoportjára. A politika célok megfogalmazásával és elfogadtatásával is 
foglalkozik, nem csak a célok végrehajtásával. Nem csak általában vett 
politika létezik, hanem ismeretesek az úgynevezett szakpolitikák is 
(külpolitika, gazdaságpolitika, közlekedéspolitika stb.). Ezeket az 
jellemzi, hogy a társadalom életének egy speciális szegmensére vo
natkoznak és hogy a politikának fokozottan figyelembe kell vennie az 
adott terület sajátos törvényszerűségeit (pl. a gazdaságpolitikának a 
piac törvényszerűségeit). A szociálpolitika egyike a szakpolitikáknak.

b) az ellátórendszer
A szociálpolitika kifejezést nem csak a szakpolitika megjelölésére 

szokták használni. Bevett dolog, hogy a szociálpolitikához sorolják 
mindazon társadalmi jelenségek körét, amelyek megtestesítik a szociális 
politika célkitűzéseit (jogok, ellátások, intézmények, folyamatok, hatá
sok stb.). A szociálpolitikának ezt a másodikként kifejtett értelmét ne
vezhetjük szociálpolitikai ellátórendszernek. Ezen intézmények, 
technikák stb. nem egyszerűen a politika végrehajtói: a szociális ellátó
rendszer működése sok tekintetben a politikai szándéktól függetlenül
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alakul, sőt jelentős mértékben el is térhet tőle. A szociális ellátórendszer 
maga is hat a szociálpolitika alakulására, hiszen a politika mozgásteré
nek egyik fontos meghatározója a szociális ellátórendszer a maga té- 
nyeivel. A szociálpolitika kifejezés tehát utalhat azon jelenségek körére, 
amelyek a szociális politika releváns környezetét jelentik, vagy szűkeb
ben a szociális politikát megvalósító ellátórendszerre.

3.2. A szociálpolitika fogalma

A szociálpolitika időben is változik és egyazon időben is sokféle tí
pusa létezik. Az egyes államok eltérő szociálpolitikát folytatnak, noha a 
nemzetközi integrációs folyamatok sok kérdésben közelítik egymáshoz 
e politikákat. Egy adott országon belül is sokféle lehet a szociálpolitika, 
ha a politika alakításában és végrehajtásában nagy a helyi autonómia 
szerepe. A szociálpolitikák nem feltétlenül koherensek. Az elmondot
takból következik, hogy a szociálpolitika tárgyát nehéz definiálni.

A Ferge Zsuzsától származó fogalom szerint “a szociálpolitika tör
ténetileg kialakult intézményrendszer, amely kielégít bizonyos, a 
piaci (vagy piaci jellegű) kapcsolatok révén nem megfelelően kielé
gíthető szükségleteket; túlnyomórészt az állami elosztás, újraelosztás 
eszközeivel működik, relatíve önálló, elkülönül rendszerként, illetve 
intézményrendszerek együtteseként; azon szükségletek esetén vállalja 
a közös (állami) felelősséget, amelyek a hatalom politikai-ideológiai 
elkötelezettségeiből következnek: vagy/és amelyeket társadalmi konf
liktusok a hatalomra rákényszerítettek; vagy/és amelyek kielégítése a 
fennálló helyzet megerősítése szempontjából a hatalom érdekének 
tűnik; lehetőség szerint igyekszik a követeléseket a fogyasztás, illetve 
az elosztás területére korlátozni; sajátos történelmi feltételek és erő
viszonyok, illetve nagy társadalmi nyomás esetén azonban teret enged 
ezen túlmutató, a termelés rendszerét, a társadalmi viszonyok alapjait 
érintő társadalmi követeléseknek, amikor a fogyasztó ember szük
ségletei mellett a termelő, cselekvő ember szükségletei is legitim 
módon közügyé válhatnak; történelmi jellegéből eredően határai nem 
merevek, kerete és tartalma a társadalmi- politikai erőviszonyoknak
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megfelelően alakulnak; végeredményben tehát a szociálpolitika az 
állam és az állampolgárok közötti viszony egyik intézményesülése.”3

A szociálpolitika néhány alapvető vonását az alábbiak szerint 
lehet felvázolni:

a) funkciója a társadalom integráltságának védelme.
A társadalom integráltsága azt jelenti, hogy a társadalmat alkotó 

emberek illetve a társadalom különféle jelenségei (intézmények, 
normák stb.) megfelelő módon összefüggnek egymással. A társadal
mak általában fontos értéknek tartják a társadalom integráltságát, 
ezért társadalmi intézményeket működtetnek a dezintegráltság csök
kentésére. Ezek egyike a szociálpolitika.

b) a társadalom és az egyén közötti, intézményesült viszony.
Az ember (a család, a közösség) a társadalmon belül kisebb vagy 

nagyobb fokú autonómiával szervezi életét. A szociálpolitika olyan 
helyzetet jelent, amikor a társadalom elhárítja az egyén kudarcainak 
vagy kockázatainak bizonyos körét. A szociálpolitika intézményesült, 
azaz kialakultak állandósult, esetleg szervezeti formát öltött megjele
nési formái, melyeket az egyes ember cselekvésétől, felfogásától füg
getlenül léteznek.

c) célja meghatározott szükségletek valamilyen szinten vagy valamilyen 
biztonsággal történő kielégítése.

A szociálpolitika elsődlegesen azzal foglalkozik, hogy az ember ké
pes legyen bizonyos szinten kielégíteni szükségleteit, ha azt a javak 
szűkössége vagy bizonytalansága gátolja. Vajon a javak milyen hiánya 
vagy bizonytalansága indokolja a társadalmi beavatkozást? Milyen 
szinten kell pótolni az egyén forrásait? Mindezek a mércék elsősor
ban a konkrét szociálpolitika döntéseitől függnek.

dj a piac útján megfelelően ki nem elégített szükségletek biztosítása.
A modern társadalmakban a legtöbb forrás a piac közbeiktatásával 

kerül az emberekhez (pl. munkabér a munkaerőpiacon keresztül) és a 
fogyasztás is legtöbbször a piac közbeiktatásával történik (élelmiszert 
vesznek az üzletben, üdülést vesznek az utazási irodától stb.). A szük
séglet-kielégítéssel kapcsolatos problémák is általában piaci probléma

’ Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika értelmezése. In: Szociálpolitika ma és holnap, (szerk. 
Ferge Zs. És Várnai Gy.) Kossuth, 1987. 15-24.0.
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ként jelentkeznek (azért szegény, mert nem keres eleget). A szociálpo
litika ezért általában úgy jelenik meg, mint a piacot korrigáló rendszer.

e) történelmileg kialakult és fejlődő jelenség.
A szociálpolitika meglehetősen fiatal jelenség, amely gyorsan válto

zik. A változás mellett állandóság is tapasztalható: a már kialakult érté
kek, célok, technikák, intézmények egy része a szociálpolitika tartós 
elemévé válik és befolyásolja a szociálpolitika további alakulását.

j) változása elsősorban a szociálpolitika már kialakult hagyományaitól, a szo
ciálpolitikára vonatkozó értékektől és a társadalmon belüli erőviszonyoktól függ.

A számos tényező közül, melyek hatnak a szociálpolitikára, három 
különösen fontosat kell említeni:

- a szociálpolitikai értékeket,
- a szociálpolitika hagyományait, és
- a társadalmi erőviszonyok.
A szociálpolitikai értékeknek az a jelentősége, hogy ezek befo

lyásolják a politikai döntéshozókat álláspontjuk kialakításában. A po
litikusok általában tekintettel vannak arra is, hogy a társadalom je
lentősebb csoportjai milyen értékeket fogadnak el valamely szociális 
kérdéssel kapcsolatban. A szociálpolitikai értékek a történelem során 
változnak és egyes értékek a társadalom állandó értékeivé válnak.

A szociálpolitikai hagyományok közé soroljuk mindazt a politi
kai gyakorlatot, megszerzett jogot, bevett szociálpolitikai ellátást vagy 
intézményt, amelynek létét a szociálpolitikai döntéshozóknak figye
lembe kell venni. A szociálpolitika általában lépésről lépésre építkezik, 
ezért korábbi állapota nagyban befolyásolja a további lépéseket.

A szociálpolitika mint politika nagy mértékben függ attól, hogy a 
társadalmi erőviszonyok milyen politikát engednek érvényre jutni. 
A politika mindig rangsort állít fel a kívánatos célok között, és ebben 
szerepe van annak, hogy melyik cél követése kinek áll az érdekében.

3.3. A szociális jogok szerepe a szociálpolitikával kap
csolatban

Amikor a szociális tevékenység valamely része állami feladattá válik, 
az állam szükségszerűen jogi szabályokat is alkot rá. Amikor a modern 
állam széles körben vállal szociális feladatokat, akkor a feladatok telje
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sítése közszolgáltatássá válik és közpénzekből finanszírozzák, ami óha
tatlanul szükségessé teszi a részletes jogi szabályozást.

A politika és a jog nem azonos típusú társadalmi jelenségek. A po
litika társadalmi célok kitűzéséből, elfogadtatásából és megvalósításá
ból áll - ez azonban több, mint egy jogszabály előkészítése, elfogadása 
és végrehajtása. A szociális szakpolitika megalkotása és érvényesítése 
egyaránt igényel jogi és jogon túli eszközöket. (Például ajogszabályok 
előkészítése során pártpolitikai célok, szervezeti érdekek, szakmai 
szabályok, etikai elvek, gazdasági hatások összevetése folyik.)

A jognak a modern szociálpolitika szempontjából az a jelentősége, 
hogy

a) módot ad a szociális politika kifejezésére és megvalósítására.
A szociálpolitika mint szakpolitika többféle formában fogalmazód

hat meg, ezek közül a jogi forma azért emelkedik ki, mert legitim, 
egzakt és esélye van a megvalósulásra. Legitim, mert az alkotmányos 
rendnek megfelelő módon alkotta és hozta nyilvánosságra a parla
ment, a kormány vagy más állami szerv. Egzakt, mert a jogszabályal
kotás követelményeinek megfelelő logikai rendben és konkrétsággal 
fejezi ki a politikai célokat. Esélye van a megvalósulásra, mert a jog
szabály valakik számára bizonyos mértékű kötelezettséget illetve jo
gosultságot állapít meg.

b) elősegíti a szociálpolitika intézményesülését.
A szociálpolitika jelenségei az adott időponton és személyeken túl

mutató, intézményesült formát ölthetnek. Bár az intézményesülés nem 
csak a jogon múlik, mégis kiemelkedő szerepe van benne. A tartósságot 
és személytelenséget a jog azzal szolgálja, hogy normatív módon rögzíti 
az érvényesnek elfogadott szociálpolitika kereteit.

c) lehetővé teszi a szociális jogok (jogosultságok) és a szociális kötelezettségek 
létrejöttére.

Az egyén és környezete közötti támogató kapcsolat új minőséget 
nyer azzal, hogy jogi formát kap. Ajogi forma a támogatásra való igényt 
elválasztja a támogatást adó és a támogatást kapó személyes viszonyától, 
azt felcseréli a kötelezett és a jogosult személytelenebb viszonyával. A 
jogi forma a támogatás alapjává már nem a morális kötelezettségeket, 
hanem a szociális tartalmú emberi jogokat és pozitív jogokat teszi.
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4. A szociális jogok rendszere
A szociálpolitika meglehetősen fiatal, ugyanakkor robbanásszerűen 

fejlődő társadalmi jelenség. A szociális jog a szociálpolitika fejlődésével 
összefüggően fejlődött. A fontosabb szociálpolitikai intézmények kiala
kulása együtt járt a megfelelő jogintézmény kialakulásával. A szociálpo
litikához kapcsolódó jogintézmények a fejlődés során többé vagy ke
vésbé elkülönülő jogterületté, sőt egyesek külön jogággá váltak.

A magyar jogban külön jogágként tartják számon a munkajogot és 
az utóbbi időben a társadalombiztosítási jogot is. (Mindkét esetben 
olyan jogterületről van szó, melyben az állam részletes szabályozás alá 
von egy magánjogi intézményt, hogy ezzel kezeljen valamely szociál
politikai problémát. A munkajog központi kategóriája a munkavi
szony, a társadalombiztosítási jogé pedig a társadalombiztosítási jog
viszony.)

Az általános jellegű szociális ellátásokra vonatkozó jogot sokáig egy
szerűen a közigazgatási joghoz sorolták, a gyermekvédelem jogát pedig 
a családjog és egyben a közigazgatási jog részének tekintették. E felfogás 
szerint nem létezett más szociális jog, mint a szociális igazgatás joga. 
Ennek az volt az oka, hogy hosszú ideig az állam szociális feladatainak 
jelentős részét valóban a közigazgatás látta el, a közigazgatásra jellemző 
módszerekkel és a közigazgatásra jellemző jogi kapcsolatok keretében. 
Több hangsúly esett az állam szociális feladatainak előírására, mint a 
polgárok szociális jogainak meghatározására. Nem volt különösebb 
jelentősége annak sem, hogy tisztázzák az igénybevevők jogi helyzetét.

A gyermekvédelem hovatartozását pedig az határozta meg, hogy 
mintegy száz évig a gyermekvédelem fő megoldása az volt, hogy a 
gyermeket kiemelték a családból, ami érintette a szülő és a gyermek 
közötti jogviszonyt. Ezért a gyermekvédelem lényegi elemének tűnt a 
közigazgatási tevékenység és a családjogi joghatás.

Az utóbbi évtizedekben, különösen az utolsó tíz évben számos je
lentős változás következett be. Fontosabbá és pontosabbá váltak a 
polgárok jogszabályba foglalt szociális jogai (már nem elég a közigaz
gatás feladatairól beszélni, hanem legalább akkora figyelmet kell for
dítani a jogosultak anyagi jogaira).

Az állam, önkormányzat szociális tevékenységén belül megnőtt az a 
szolgáltató tevékenység, melyet intézmények nyújtanak, nem pedig
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közigazgatási szervek. Elfogadottá vált, hogy a nem állami intézmények 
is nyújthatnak szociális ellátást. Az intézményekkel kapcsolatos szabá
lyozásban minden korábbinál élesebben elválnak az intézményekre 
vonatkozó normák a közigazgatási szervekre vonatkozó normáktól. 
Fontossá vált az ellátó intézmény és az igénybevevő közötti jogviszony, 
különösen a nem állami intézmények esetében. Ezek a viszonyok már 
nem férnek bele a közigazgatás fogalomkörébe és magánjogi termé
szetük miatt másként kell szabályozni őket. Mind az általános szociális 
ellátások terén, mind pedig a gyermekvédelem terén jelentős jogalko
tásra került sor. A két jogterület rendszerét két kódex, az 1993. évi III. 
tv. (Szt.) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) határozza meg.

A két szociális jogi terület lazította korábbi kapcsolatát a közigaz
gatási joggal illetve a családjoggal, és jelentősen előrehaladt a jogággá 
válás útján.

A szociális jogok rendszere tehát több alrendszerből áll. A további
akban - az egyszerűség kedvéért - “szociális jog”-nak azt a jogterületet 
fogjuk nevezni, amelynek tartalmát az állam illetve az önkormány
zatok által biztosított szociális ellátások és védelem, tárgyát az ezekkel 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek képezik.

Gyermekvédelmi jognak pedig azt a jogterületet nevezzük, amely
nek tartalmát az állam illetve az önkormányzatok által a gyermekek
nek biztosított szociális ellátások és védelem, tárgyát pedig az ezekkel 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek képezik.

A gyermekvédelmi joghoz soroljuk a közoktatási és az egészség- 
ügyi ágazat gyermekekkel kapcsolatos szociális valamint védelmi 
feladatait. Ugyancsak ide tartozik a Btk. alapján elrendelt egyes intéz
kedések (fiatalkorúak pártfogó felügyelete, javítóintézeti nevelés) 
végrehajtása is.

A szociális újabban fejlődésnek indult területe a fogyatékos sze
mélyek védelme és esélyegyenlőségének biztosítása. A szociális jogok 
további területét jelenti az ember biológiai rendelkezési jogainak 
védelme. E körbe soroljuk a magzatvédelem, az asszisztált reproduk
ció és a betegjogok kérdéseit.

Sajátos kapcsolat áll fen a családjog és a szociális jogok között. A 
családjognak mára az vált a legfontosabb funkciójává, hogy közremű
ködjön a családi típusú humán problémák rendezésében. (Nem zárva 
ki ezzel klasszikus funkciói fennmaradását sem.) A szubszidiaritás
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elvének megfelelően a szociálpolitika mindig is a családot tartotta a 
szociális feladatok első számú felelősének. A szociálpolitika fejlődése 
során folytonosan átértelmeződik a családi felelőség és az állami szo
ciálpolitikai felelősség határa. A családjog és a családra vonatkozó 
szociális jogok között tehát elválaszthatatlan kapcsolat áll fenn. E 
kapcsolaton belül alapvető fontosságú az a megkülönböztetés, hogy a 
családjog és a jogalanyok között horizontális viszonyokat, míg a kap
csolódó szociális jogi területek általában vertikális viszonyokat szabá
lyoznak. A család vagy az egyén védelme tehát történhet magán- 
jogiasabb vagy közjogiasabb eszközökkel. Egyaránt fontos, hogy el 
tudjuk határolni és hogy össze tudjuk kapcsolni ezeket a jogterülete
ket.
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Második fejezet

A szociális jog alapvető vonásai

A fejezet célja annak bemutatása, hogy a szociális jogosultságokat és kötelezett
ségeket, a szociális feladatot ellátó közigazgatási szervek és szolgáltató intézmé
nyek feladatait, szervezetét és működését miként határozza meg a jog. Ennek 
során ismerteti a szociálpolitika, a szociális tárgyú jogok és a szociális igazgatás 
viszonyát. Bemutatja a szociális jog jogforrási rendszerét, szabályozási módját 
és jellemző jogviszonyait.

1. A szociális jog forrásai
A következőkben a szociális jog forrásainak néhány fontos jellem

zőjét ismertetjük, valamint bemutatjuk a legfontosabb szociális jogot 
tartalmazó jogszabályokat.

1.1. Nemzetközi jogi források

A szociálpolitika története azt jelzi, hogy az egyes államok szociálpoli
tikai gyakorlata hatással van más államok szociálpolitikájára. (A szociálpo
litika exportálását például az ösztönzi, hogy a potenciális gazdasági 
versenytársakat is hasonló szociális kötelezettségek terheljék.) A szo
ciális jogok átvételének gyakori eszközei a két- vagy többoldalú nem
zetközi egyezmények. A globalizálódó világban a legfontosabb nem
zetközi egyezményeket nemzetközi szervezetek készítik elő. A szoci
ális tartalmú egyezmények esetében az ENSZ, az Európa Tanács és a 
Nemzetközi Munkaügyi szervezet szerepe különösen fontos.

Amennyiben Magyarország csatlakozik egy nemzetközi egyez
ményhez, akkor államunk köteles az egyezményt betartani. Az 
egyezményben foglalt kötelezettségek viszont nem válnak automa
tikusan a magyar (“belső”) jog részévé. A külső és a belső jog össz
hangját az biztosítja, hogy az Alkotmány 7. § (1) bekezdés szerint a 
Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általá
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nosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi 
jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját. Ebből az következik, 
hogy a magyar állam köteles a hazai jogot úgy átalakítani, hogy az 
megfeleljen az általa elfogadott nemzetközi egyezménynek.

A nemzetközi szervezetek között speciális helyet foglal el az Euró
pai Közösség, melynek célja az, hogy a közösség területén biztosítsa 
az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgását. Ezek a célok 
jelentős mértékben érintenek szociális kérdéseket, elsősorban a mun
ka világával kapcsolatban. Magyarország eddig csak társulási megálla
podást írt alá, de folyamatban vannak a tagfelvételre irányuló tárgya
lások is.

A legfontosabb szociális tartalmú egyezmények közül az alábbiakat 
említjük:

- 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Köz
gyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihir
detéséről,

- 1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkü
lönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18- 
án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről,

- 1991. évi LXIV. tv. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 
1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről,

- 1994. évi I. tv. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és 
azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. 
december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről.

1.2. Alkotmány

A magyar alkotmány az alapvető rendelkezésekben, valamint az alap
vető jogok és kötelességek között foglalkozik szociális kérdésekkel. Az 
utóbbi években szakmai és politikai vita folyik arról, hogy az alkotmány 
várható átalakítása során milyen helyet kapjanak a szociális jogok. Lé
nyegében két ellentétes álláspont ismeretes. Az egyik támogatja a szoci
ális jogok alkotmányban történő megfogalmazását, és felfogása szerint 
az alkotmányban foglalt szociális jogok tényleges pozitív jogot jelente
nek. A másik álláspont jelentősen szűkítené a szociális jogok alkot
mányban történő megfogalmazását. E nézet szerint az általánosan fo
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galmazott szociális jogok egyedi ügyekben nem alkalmazhatók, ezért 
nem pozitív jognak, hanem csak politikai deklarációnak minősülnek. 
Ha pedig az Alkotmány egyedi ügyekben is érvényesíthető módon 
határozná meg a szociális jogokat, akkor az állam előre vállalna kötele
zettséget olyasmire, amit később nem tudna teljesíteni.

A hatályos alkotmány szabályai között általános megfogalmazású 
rendelkezésekkel találkozunk. Ezek az emberi jogok tiszteletben tar
tását és védelmét, a házasság és család intézményének védelmét, az 
ifjúság támogatását és védelmét, a rászorulókról való gondoskodást 
jelölik meg állami feladatként. Az alapvető jogok és kötelességek kö
zött több olyant is találunk, melynek szociális jelentősége van. 
(Férfiak és nők egyenjogúsága, anyák és gyermekük védelme, nők és 
a fiatalok védelme, családok védelme, munkához való jog, szakszer
vezeti és sztrájkjog, egészséghez való jog). Két szociális tartalmú ren
delkezést szó szerint idézünk:

“67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek 
joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a 
védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi 
és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. (...)

(3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kap
csolatos állami feladatokat külön rendelkezések tartalmaz
zák.”

“70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk 
van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, 
özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett mun
kanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jo
gosultak.

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társa
dalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével 
valósítja meg.”

1.3. Törvények és más jogszabályok

1.3.1. A szabályozás változása
A szociális kérdések jogi szabályozása rendkívül változékony. Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy a tételes jogi rendelkezések igen gyorsan
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módosulnak, többek között gazdasági kihatásuk miatt. A másik válto
zás a jogi szabályozás módjában érhető tetten. A rendszerváltás előtti 
Magyarországon sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítottak az emberi 
jogoknak és a jogállamiságnak, ezért számos szociális feladat esetében 
megelégedtek az alacsony szintű szabályozással. A szabályozásban 
csekély szerep jutott az egyén jogainak és sokkal több a közigazgatási 
szervek feladatainak; ezért a szociális jog jelentős részben államigaz
gatási feladatokat meghatározó jog volt.

Az utóbbi évek változásai újraértékelték a szociális jog szerepét is:
- számos, korábban egészségügyinek, oktatásügyinek vagy más 

hasonlónak tartott kérdés ismét szociális kérdésként jelenik meg,
- az alapvető szociális jogok szabályozására önálló, magas szintű 

jogszabályok jelentek meg,
- a központi állam és a helyi önkormányzat, a feladat ellátására kö

telezett és az ellátást nyújtó a korábbinál jobban elkülönül egymástól,
- az állam és a polgár közötti közhatalmi viszonyon túl fontossá vál

tak a szociális ellátás és védelem egyéb viszonyai is (pl. az igénybevevő 
és az ellátó intézmény közötti viszony),

- a szabályozás egy része szektorsemleges irányba mozdult el.

1.3.2. A keretszabályozás
A szociális tartalmú törvények gyakran élnek a keretszabályozás esz

közével. Az anyagi, eljárási, szervezeti kérdéseket széles köre esetében a 
törvény csak általános normákat határoz meg, melyeket a Kormány, a 
miniszterek és a helyi önkormányzatok jogosultak (bizonyos körben 
pedig kötelesek) saját rendeletükben részletesen szabályozni. A keret- 
szabályozás egyik fő oka az önkormányzati autonómia elve. Ezért a 
törvény a feladatokat általános formában határozza meg, és teret biztosít 
a helyi önszabályozásnak. A helyi önkormányzat a törvényben előírt 
szociális feladatok teljesítésének részletes helyi szabályait - figyelembe 
véve azok teljesítésének rendeletben meghatározott feltételeit is - maga 
határozza meg. Vannak olyan törvényi rendelkezések, amelyek helyi 
szabályozás hiányában nem is alkalmazhatók.4 Más esetben a törvény

4 Pl. a lakásfenntartási támogatás esetében a helyi rendeletben kell meghatározni a 
támogatás megállapításának feltételeit, valamint a településen elismert minimális la
kásnagyságot és minőséget (Szt. 38.§ 2. bekezdés).
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úgy fogalmazza meg a szabályt, hogy az csak akkor érvényesül, ha az 
önkormányzat a helyi rendeletben eltérően nem rendelkezik.5

1.3.3. A szubszidiaritás

A szubszidiaritás régóta ismeretes, mint az állami felelősség körét 
és a felelősök sorrendjét meghatározó elv. A kifejezés tulajdonképpen 
helyettesítő viszonyt jelent, mely szerint valamely szereplő csak akkor 
cselekszik, ha a sorban előtte álló szereplő nem végzi el az adott fela
datot.

Egyik értelme szerint a szubszidiaritás az egyén, a család, a rokon
ság, és az állam viszonyát fejezi ki. Az elv a történelem során fokoza
tos változáson ment át, követve a felsoroltak helyzetének változását. 
Eredetileg az volt az általános elvárás és a követett gyakorlat, hogy az 
egyén először a családjától várhatott támogatást. Amennyiben a család 
nem volt képes támogatást nyújtani, az egyén a rokonságtól kaphatott 
segítséget. Az állam a saját szegényügyi majd a szociálpolitikai fele
lősségét a sor következő pontjára helyezte: akkor lehetett az államtól 
ellátást igényelni, ha “a rokonok és jótevők segélye nem volt elegen
dő”. A 20. század során megváltoztak a szubszidiaritás alapját képező 
gazdasági és társadalmi feltételek, ennek hatására megváltozott a 
norma és a szociálpolitikai gyakorlat is. Elfogadottá vált például az az 
elv, hogy az államnak segítenie kell a családot gyermekei tartásában és 
felnevelésében, mert a családtól nem várható, hogy egyedül viselje ezt 
a terhet.

A szubszidiaritás másik érvényesülési területe az állam és a nem 
állami résztvevők viszonyának meghatározása. A szociálpolitika korai 
szakaszában az állam csak “vésztartalékként” vállalt szociális feladato
kat, ha mások támogatása nem állt rendelkezésre vagy nem volt ele
gendő. Ma számos országban - köztük Magyarországon is - az állam 
biztosítja a szociális ellátás alapvető rendszerét, melyet a nem állami 
résztvevők csupán kiegészítenek. Az államtól elvárható, hogy köz
szolgáltatásait jogilag szabályozottan, az összes érintett polgár számára 
elérhető módon szervezze.

A szubszidiaritás harmadik jelentéseként említjük azt az államszer
vezési elvet, hogy a feladatok ellátása elsősorban a helyi egységeket,

5 Pl. az ellátás iránti kérelem benyújtásának helye esetében, ld. Szt. 93.§ (2) bekezdés. 
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azután a területieket, és csak végül a központi szervezetet illetik illetve 
terhelik. A magasabb szintű egység csak azt a feladatot láthatja el, me
lyet kivételesen reá és nem az alacsonyabb szintű egységre bíztak. Ma
gyarországon az Öt. 7.§ (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 
önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi 
közügyek széles körét fogják át., törvény kivételesen utalhat helyi köz
ügyét más szervezet feladat- és hatáskörébe. Ténylegesen is a szociális 
közszolgáltatási feladatok jelentős része tartozik a helyi önkormányzat
okra. A feladatok másik jelentős része viszont nem kötődik a helyi ön- 
kormányzatokhoz, pl. a családi pótlék esetében.

2. Jogviszonyok a szociális jogokban

2.1. A jogviszonyok közjogi illetve magánjogi jellege

Ajogviszony nem más, mint a felek közötti, jogilag szabályozott 
viszony - azaz a világban létező jelenségek közül kizárólag azokat 
vesszük számításba, amelyek két vagy több fél között az adott hely
zetben jogilag relevánsak. A szociális jogok mélyebb megértéséhez 
fontos annak felderítése, hogy a felek között milyen jellegű jogvi
szonyok keletkeznek.

A szociális jog egyik fontos jellemzője, hogy jogviszonyai általában 
vegyes jellegűek: egyszerre hordoznak magukban közjogi és magán
jogi elemeket. A jogtudomány két klasszikus kategóriája abból indul 
ki, hogy adott esetben a polgár és az állam közötti, vagy pedig kifeje
zetten csak polgárok közötti viszonyról van szó. A közjogi viszonyok 
hierarchikusak, az államnak (állami szervnek) az adott jogviszonyban 
több hatalma van, mint a másik félnek. (A közjogias viszony egyik 
fontos eleme az állami szerv által gyakorolt közhatalom.) A magánjo
gi viszonyok elvileg horizontálisak, azaz a felek jogai és kötelességei 
egyensúlyban vannak, egyik sem gyakorolhat hatalmat a másik felett. 
Az egyes szociális jogi jogviszonyok a közjog-magánjog skálán kü
lönböző helyen helyezkedhetnek el. Vannak teljes mértékig közjogi 
viszonyok és előfordulnak teljesen magánjogiak is. Jellemző azonban 
az, hogy a jogviszony egyszerre viseli magán mindkét vonást. 
(Például amikor az ellátás igénybevételére hatóság jogosítja fel a pol
gárt, az ellátás teljesítése azonban szolgáltatás formáját ölti.)
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2.2. Jogviszonyok a szociális jogban

A szociális jogot túlzottan leegyszerűsítenénk, ha azt mondanánk, 
hogy az kizárólag az állam és a polgár közötti viszonyt jelenti. A szo
ciális jog némileg alaposabb elemzése azt mutatja, hogy több alany 
között többféle viszony jön létre. Érdemes külön áttekinteni az ellá- 
tás-jellegű szolgáltatás illetve a védelem-jellegű szolgáltatás során 
létrej övő jogviszonyokat.

A) Ellátás-típusú szolgáltatás esetén általában az alábbi jogviszonyokkal 
lehet találkozni:

a) az egyén és a feladat ellátását biztosító szervezet (pl. helyi ön- 
kormányzat) közötti jogviszony (melyben megszervezik az ellátáso
kat, feljogosítják illetve kötelezik az egyént az igénybevételre, kötele
zik az egyént térítési díj fizetésére stb.),

b) az ellátást biztosító szervezet és az ellátást teljesítő szervezet 
(személy) közötti jogviszony (melyben az ellátó intézményt kötelezik az 
egyén ellátására, finanszírozzák az intézmény ellátó tevékenységét stb.),

c) az egyén és az ellátást teljesítő szervezet közötti jogviszony 
(melyben a szolgáltató intézmény vagy személy teljesíti az ellátást, az 
egyén pedig igénybe veszi azt).

B) A szociális jogra jellemző főbb viszonyok védelem-típusú szolgáltatás 
esetén:

d) az egyén és a harmadik személy közötti jogviszony (melyben a 
jog az egyénnek speciális védelmet nyújt a harmadik személlyel 
szemben, és ahol esetleg a harmadik személy különböző szolgáltatá
sokat nyújt),

e) az állam, másrészről az egyén és a harmadik személy közötti jog
viszony (melyben az állam ellenőrzi és kikényszeríti a védelmet előíró 
szabályok teljesítését).

2.3. Ajogviszonyok tárgya a szociális jogban

A felsorolt jogviszonyok áttekintésével megállapítható, hogy a szo
ciálisjog az alábbi jogokat és kötelességeket szabályozza:

a) az egyén joga a védelemre illetve az ellátásra.
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Az egyén szempontjából a szociális jog legfontosabb vonása az, 
hogy feljogosítja őt a védelemhez vagy ellátáshoz való hozzájutásra, 
annak élvezetére. Az egyén jogszabályból folyó jogosultsága különbö
ző erősségű lehet. A jogosultság jogi természetét illetően lehet

- alanyi jogú (amikor a jogszabályban meghatározott pontos felté
telek teljesülése esetén a jogosultnak joga van követelnie az ellátást), 
vagy

- mérlegelésen alapuló (amikor az egyén nem követelheti az ellá
tást, hanem a jogalkalmazó - a jogszabályban meghatározott keretfel
tételek között mérlegelve - jogosíthatja fel az egyént az ellátás igény- 
bevételére).

Más megközelítés szerint a jogosultság lehet
- normatív (amikor az alanyi jog a törvényben pontosan meghatá

rozottjövedelmi és esetleg egyéb feltételek teljesülésétől függ), vagy
- rászorultságon alapuló (amikor a jog az egyén jövedelmi és eset

leg egyéb körülményeinek mérlegelésén alapul).
b) az egyén kötelezettsége meghatározott védelem vagy ellátás igénybevételére.
A szociális ellátások a magyar jogban általában csak a jogosult kéré

sére vagy beleegyezésével vehetők igénybe. (Ide értve természetesen azt 
is, amikor a nem cselekvőképes fél helyett törvényes képviselője nyilat
kozik.) Az Szt. rendszerében az elv töretlenül érvényesül. A Gyvt. 
rendszerében alapelvként érvényesül az önkéntes igénybevétel elsőbb
sége, a gyermekvédelmi gondoskodás keretében azonban kötelezik a 
gyermeket az ellátás igénybevételére. A védelem típusú szociális jogok 
általában kötelezőek, azaz az oltalmazott személy a törvény erejénél 
fogva köteles alávetni magát az ő védelmét szolgáló szabályoknak. 
(Például a munkavédelem esetében).

c) Az állam, az önkormányzat kötelezettsége a védelem, az ellátás biztosí
tására.

A szociális jogok egyik általános jellemzőjének tartják, hogy az ál
lamtól nem csak az egyén szabadságának tűrését követeli meg, hanem 
a jogok biztosítása érdekében történő aktív cselekvést is. A magyar 
szociális jog alapvető eleme az állam illetve a helyi önkormányzat 
“feladat-ellátási kötelezettségének” előírása. E szabályok meghatároz
zák, hogy a kötelezettnek milyen típusú ellátást (védelmet), a jogo
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sultak milyen köre részére, milyen módon, kinek a költségére, kinek 
az egyedi döntéseivel kell biztosítania.

A jogosultak körének meghatározása tükörképe annak, hogy az 
egyén részére alanyi vagy mérlegelésen alapuló jogot határoz-e meg a 
jogszabály. Alanyi jogú ellátás esetében a feladat kötelezettjének azt kell 
biztosítania, ami a jogosultat anyagi jogon megilleti. (Nincs értelme 
más módon leírni a kötelezettséget, elegendő utalni a jogosultat megil
lető ellátásra.) Mérlegelésen alapuló ellátások esetében az igénylőt 
“gyenge” jog illeti meg, mert a jogszabály általános formában nevezi 
meg a jogosultság feltételeit és többnyire az ellátás paramétereit is. 
Mérlegelésen alapuló jog esetén a jogszabályban meghatározott hely
zetben lévők körét kell ellátni (védeni) olymódon, hogy e kör tagjai 
ténylegesen hozzájussanak az ellátáshoz (védelemhez).

d) az egyén kötelezettsége térítési díj fizetésére.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás általában nem 

ingyenes, az igénybevevő díjat köteles fizetni. A megállapítható díj 
mértékét - néhány kivételtől eltekintve - a jogszabály pontosan kö
rülírja. Az egyedi igénybevevő által fizetendő díjat általában az ellátást 
biztosító intézmény vezetője határozza meg.

e) az egyén jogai és kötelességei az ellátás (védelem) igénybevétele során.
A szociális ellátást (védelmet) igénybevevő személy helyzetét ve

gyesen határozzák meg közjogias és magánjogias jogok illetve kötele
zettségek. A szociális jogszabályok általában részletesen meghatároz
zák, hogy az egyén miként köteles együttműködni a hatósággal és az 
ellátást nyújtó intézménnyel. E meghatározások általában inkább 
közjogi, mint magánjogi jellegűek. Még kevésbé magánjogi jellegű 
az, amikor ajogszabályok és az azokon alapuló házirendek megszab
ják az ellátást igénybevevőtől elvárt magatartást. Az ellátás igénybe
vétele másrészről azt jelenti, hogy az egyén elvárhatja valamely szol
gáltatótól az ellátás teljesítését. E körben az egyén jogai és kötelezett
ségei a polgári jog által szabályozott jogviszonyokhoz hasonlítanak.

J) a hatóság hatásköre az igénybevételről való döntésre.
A szociális jogban az egyén általában közjogi úton kap jogot az ellátás 

(védelem) igénybevételére: hatóság vagy annak megbízásából egy har
madik személy (pl. intézményvezető) dönt róla. Kivételesen az ellátó és 
az igénybeevő közötti (magánjogi jellegű) szerződés alapozza meg az 
igénybevételt. Az ellátás igénybevétele önkéntes, azaz a polgár maga
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kéri az ellátást vagy a más által kezdeményezett ellátásba maga egyezik 
bele. A védelem igénybevétele általában kötelező, a kötelezettség a jog
szabályból vagy a jogszabály alapján valaki kötelező döntéséből fakad. A 
hatóságnak az a döntése, mellyel az egyént feljogosítja vagy kötelezi az 
igénybevételre, általában kötelezi a meghatározott harmadik személyt 
(ellátó intézményt, stb.) az ellátás vagy a védelem teljesítésére. (Például 
az önkormányzat döntését követően az intézményvezető köteles ellátást 
nyújtani a hozzá beutalt személynek.)

g) a harmadik személy jogai és kötelezettségei az ellátás (védelem) teljesítése 
során.

Mint fentebb láttuk, a szociális ellátás és a védelem igénybevétele - 
nagyobbrészt - közjogi jellegű döntésen alapul. A jogszabály a har
madik személy (intézmény, munkáltató stb.) által teljesítendő kötele
zettségeket is viszonylag nagy részletességgel megszabja. Ilyenek pél
dául az intézményekre, a személyzetre, a technikai feltételekre, az 
ellátás minőségére és mennyiségére, az igénybevevők érdekeinek és 
adatainak védelmére, az együttműködésre vonatkozó előírások. Az 
igénybevevő és a harmadik személy közötti viszony azonban magán
jogijellegzetességeket is hordoz: felfedezhetők benne a szolgáltató és 
a szolgáltatást igénybevevő közötti polgári jogi viszony elemei.

h) az állam, az önkormányzatok, a fenntartók, az ellátó intézmények jogai 
és kötelezettségei a finanszírozás során.

Modern szociálpolitikai rendszerekben a jóléti kiadások fő forrása 
az állami redisztribúció. Ehhez társulnak a biztosítási jellegű befize
tések, az igénybevevő által fizetett térítési díj és egyéb források. A 
finanszírozásban részt vevők egymás közötti viszonyának rendezése 
alapvetően közjogi jellegű, hiszen költségvetési források elosztásáról, 
az igénybevevők fizetési kötelezettségének megállapításáról van szó. 
Kivételes az, amikor magánjogi jellegű megállapodás rendezi az 
igénybevevő fizetési kötelezettségét.

i) a hozzátartozók jogai.
A szociális jog által szabályozott viszonyok időnként nem csak azt a 

polgárt érintik, aki ellátást vagy védelmet kap, hanem hozzátartozóikat 
is. Ennek oka lehet például az, hogy maga az érintett nem teljesen cse
lekvőképes. Hasonló a helyzet akkor, ha az érintett olyan bentlakásos 
intézménybe kerül, amely totális jellegű, azaz majdnem teljesen átfogja 
a bentlakó mindenféle életviszonyát. A hozzátartozót megilletheti a jog
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hozzátartozója képviseletére, vagy pedig - saját jogán - az eljárásban való 
részvételre, az ellátás kezdeményezésére, a tájékoztatásra stb.

j) az érintettek jogai és kötelezettségei a szociális igazgatási eljárásban.
A szociális jog - mint fentebb jeleztük - gyakran erősen közjogias

jellegű. Számos döntésre az államigazgatási eljárásban kerül sor. Az 
egyén helyzetét nem csak az érinti, hogy milyen anyagi jogai vannak 
(azaz milyen ellátásra, védelemre jogosult). Az eljárási jogok jobban 
vagy kevésbé szolgálhatják az emberi jogok érvényesülését, könnyíthe- 
tik vagy nehezíthetik a hozzájutást, tisztelhetik vagy sérthetik az emberi 
méltóságot stb. Az eljárási jogokat nem csak az ellátást igénylő szem
szögéből, hanem a többi szereplő (az ellátást biztosító, a finanszírozó, a 
szolgáltatást végző stb.) oldaláról is meg kell vizsgálni.
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Közigazgatási szervek és tevékenységük

A fejezet feladata annak bemutatása, hogy milyen természetű jelenség a szociális 
közigazgatás. Ismerteti a szociális igazgatás funkcióiját, feladatait, valamint a 
szociális igazgatás ágazatának határait. A fejezet feladata továbbá, hogy bemu
tassa a szociális igazgatási tevékenységet folytató igazgatási szerveket, azok fel
építését, feladatait és működését.

1. A közigazgatás szociális szerepe
Sem az állam, sem azon belül a közigazgatás szociális feladatai nem 

öröktől fogva adottak. Az állam szociális teendőit politikai folyamatok 
keretében fogalmazzák meg, amelyek eredményeként kialakul, változik, 
gyarapodik az állam szociális feladatainak köre. Az állam szociális gya
korlatára való reakcióként idővel szociális tartalmú emberi jogokban 
fogalmazzák meg az állammal szembeni elvárásokat. Az állam szociális 
feladatainak köre minden időpontban számos tényező egymásra hatása 
eredményeként alakul, melyek közül a gazdasági és társadalmi viszo
nyokat, a politikai erőviszonyokat, a szociális tartalmú emberi jogokat, a 
szociális kérdésekre vonatkozó pozitív jogot, a szociális igazgatás és 
ellátás létező rendszerét emeljük ki.

A közigazgatás a történeti fejlődése során újabb és újabb feladato
kat kapott, megtartva korábbi feladatait is. Az ismert korszakolás sze
rint a közigazgatás előbb rendőrállami jellegű volt, később jogállami, 
utóbb szolgáltató közigazgatássá vált6 A rendőrállami közigazgatásnak 
az volt a fő feladata, hogy közhatalmi eszközök felhasználásával biz
tosítsa a rendet. A jogállami közigazgatás sajátos feladata volt a pol
gárok közötti viták eldöntése. A szolgáltató közigazgatás pedig olyan 
szolgáltatásokat nyújt, melyek feltétlenül szükségesek a társadalom 
megfelelő működésének fenntartása érdekében,

6 Lőrincz L. i.m. 87.0.
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A szolgáltató közigazgatás kialakulása olyan folyamat során történt, 
melyben az állam mind szélesebb felelősséget vállalt a társadalom 
illetve a polgárok szükségleteinek kielégítéséért. Fokozatosan jelentek 
meg a különböző közszolgáltatások és ezek jó része nem is kapcsoló
dott közvetlenül szociális kérdésekhez - mint például a városi tömeg- 
közlekedés vagy a vezetékes víz. A szolgáltató közigazgatás fejlődésé
nek legfőbb hajtóereje azonban a szociális szükségletek kielégítésének 
feladata volt.

Ha ismerjük is azt, hogy adott korszakban mely szociális feladatok 
ellátását vállalja az állam, még mindig nem tudjuk azt, hogy a feladat 
ellátásában mekkora a közigazgatás szerepe. A közigazgatás nélkülöz
hetetlen ugyan egy modern állam szociális feladatainak teljesítéséhez, 
de a szociális feladatokat nem kizárólag a közigazgatás tevékenysége 
valósítja meg. Az állam dönt arról, hogy mely feladatokat bíz a köz- 
igazgatásra és melyeket másokra. A szociális ellátórendszer fejlődése 
sok feladatot kiemel az igazgatás teendői közül és szolgáltatási fela
dattá alakítja át. Ugyanez a fejlődés újabb igazgatási feladatokat hoz 
magával (például a szolgáltató intézmények működésének engedélye
zésével kapcsolatos feladatokat.)

Fentiek alapján a szociális közigazgatást a következők szerint defi
niálhatjuk:

A szociális közigazgatás a közigazgatás egyik, történetileg kialakult ágazata, 
amely meghatározott feladatkörén belül a maga sajátos igazgatási eszközeivel biz
tosítja az állam (önkormányzat) szociálpolitikájának a végrehajtását.

2. A szociális igazgatást végző szervek általános jellemzése
A magyar szociális igazgatás szervezetrendszerét az alábbi elvek 

jellemzik:
a) A szociális jellegű igazgatásifeladatok megoszlanak a kormányzat valamint a 

helyi önkormányzatok között, másképpen az államigazgatás és az önkormányzati 
igazgatás között.

A szociálpolitika szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos egyes 
feladatok magától értetődően a kormányzat központi szervezetéhez 
tartoznak. Megkülönböztethetjük ezen belül a kormányzati feladato
kat valamint az egyes miniszterekre tartozó ágazati irányítási feladato
kat. A szociális ellátások és szociális védelem biztosításával kapcsola
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tos többi feladat elvileg akár az államigazgatásra, akár az önkormány
zati igazgatásra egyaránt rábízhatok. Ténylegesen a feladatok meg
oszlanak a kormányzat (az államigazgatás) és az önkormányzatok (az 
önkormányzati igazgatás) között.

b) A helyi önkormányzatok a szociális igazgatásnak autonóm résztvevői.
Az Alkotmány és az Öt. felhatalmazása alapján törvény kötelezheti

a helyi önkormányzatokat meghatározott szociális ellátások biztosí
tására. A feladatokat a szociális igazgatás körében elsősorban az Szt., a 
gyermekvédelem körében a Gyvt. határozza meg, mindkét esetben az 
önkormányzatokra bízva az ellátási feladatok széles körét. A helyi 
önkormányzatokat a következő jogok illeti meg autonómiájuk köré
ben: a jogszabály keretei között döntenek a feladat teljesítésének 
módjáról; döntenek igazgatási szervezetük felépítéséről, intézmények 
létesítéséről, valamint az ellátás biztosításának egyéb módjairól; a 
központi költségvetéstől kapott normatív támogatást saját költségve
tésük keretében használják fel; önként vállalhatnak további ellátási 
feladatokat.

c) A szociális jellegű igazgatási feladatokat részben általános hatáskörű igaz
gatási szervek, részben pedig specializált szociális igazgatási szervek végzik.

A megyei közigazgatási hivatal, a települési önkormányzat jegyzője, 
a helyi önkormányzat és a polgármester nem specializált szervei a 
szociális igazgatásnak. Specializált szociális igazgatási szervek: a szoci
ális és családügyi minisztert (illetve a feladatait ellátó minisztérium), a 
társadalombiztosítás igazgatási szervei (melyek elsősorban a társada
lombiztosítási jogviszony alapján járó ellátásokkal kapcsolatos fela
datok teljesítésére jöttek létre, de más ellátásokkal kapcsolatban is 
ellátnak igazgatási feladatokat), a gyámhivatal, a munkaerőpiaci szer
vezet. A Menekültügyi és Migrációs Hivatal a menekültügyi igazgatás 
szerve, melynek egyik feladata szociális ellátások biztosítása

d) A települési önkormányzat jegyzője az államigazgatási feladatok széles 
körét látja el.

A jogszabályok a kormányzati közigazgatási feladatok széles körét 
utalják a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköré
be. Ebben a körben a jegyző nem önkormányzati igazgatási, hanem 
államigazgatási feladatot lát el.

e) A gyermekvédelem igazgatási feladatai megoszlanak a települési önkor
mányzat és a gyámhatóság közöt. t
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A gyermekvédelmi reform átalakította a gyermekvédelem rend
szerét, a gyermekvédelem ma egyaránt jelenti a gyermekeket megil
lető szociális (jóléti) ellátásokat valamint a hatóság intézkedésén ala
puló gyermekvédelmi gondoskodást. Elsősorban a települési önkor
mányzat felelős a gyermekjóléti ellátások biztosításáért. A gyermek- 
védelmi gondoskodás hatósági feladatai a gyámhatóságra (a gyámhi
vatalra és a jegyzőre) tartoznak.

3. A Kormány
A Kormány egyaránt ellát kormányzati illetve államigazgatási fela

datokat. Kormányzati szerepkörében a Kormány részt vesz az állam 
feladatainak meghatározásában (például a törvények előkészítésével). 
Az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt kormányzati feladatok 
egyike a következő: “a kormány meghatározza a szociális és egészség- 
ügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás anyagi fede
zetéről”.

A kormány a legmagasabb szintit államigazgatási szerv, minden tí
pusú államigazgatási kérdéssel foglalkozhat. Fontos megemlíteni az 
Alkotmánynak ugyancsak 35. § (1) bekezdésében foglalt államigazgatási 
feladatai közül a következőket: “a kormány biztosítja a törvények vég
rehajtását; továbbá irányítja a minisztériumok és a közvetlenül aláren
delt egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket.”

A kormány szociális irányú igazgatási tevékenységének típusai:
- programok kidolgozása, elfogadása,
- törvények előkészítése és javaslatok előterjesztése,
- törvény felhatalmazása alapján jogszabály alkotása,
- az államigazgatás szervezetének és feladatainak meghatározása, az 

államigazgatás irányítása,
- a kormányzati szervek szociális jellegű tevékenységének koordinálása,
- a szociális tevékenység finanszírozása a központi költségvetés 

végrehajtásával.
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4. A szociális és családügyi miniszter illetve az általa irá
nyított minisztérium

4.1. Szervezeti kérdések

A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány ha
tározatainak megfelelően vezetik az államigazgatásnak a feladatkör
ükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket. A mi
niszterek feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Jogren
dünk a miniszter személyéhez, nem pedig a minisztériumhoz kap
csolja az egyes ágazatok feladatait. A miniszterre tartozik annak el
döntése, hogy miként szervezi meg a minisztériumot és hogy a jog
szabályban reá háruló feladatok ellátását vagy előkészítését kire bízza.

1990-től 1998-ig a népjóléti miniszter, a kormányzatnak 1998 so
rán történt átalakítástól kezdve pedig a szociális és családügyi mi
niszter látja el a szociális ágazat irányítását. Az előző esetben az egés
zségügyi és a szociális feladatok tartoztak azonos miniszterhez. Az új 
kormányzati struktúrában a szociális és családügyi miniszterhez tar
toznak egyrészt a korábbi népjóléti miniszter szociális feladatai, más
részt a korábbi munkaügyi miniszter feladatai (kivéve a szakképzés 
feladatait.) Az új minisztérium neve Szociális és Családügyi Minisz
térium.

4.2. Eszközök

A miniszter egyrészt kormányzati, másrészt ágazati feladatokat lát 
el. Kormányzati feladatának az a lényege, hogy a tárcája területéhez 
tartozó kérdésekben előkészíti a kormány döntéseit, illetve részt vesz 
a területéhez kapcsolódó döntések mások általi előkészítésében. Az 
ágazati feladatok körében pedig irányítja a területéhez tartozó felada
tok ellátását, felhasználva a rendelkezésére álló irányítási eszközöket.

A miniszter (illetve a minisztérium) lehetőségeit a jog szigorúan be
határolja. Csak igen szűk körben van jogosítványa arra, hogy egyedi 
ügyekben intézkedjen. A miniszter elsősorban az alábbi eszközök al
kalmazásával valósítja meg ágazati feladatait:

- törvények, kormányrendeletek előkészítése, közreműködés a 
kormány döntéseinek kialakításában,
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- közreműködés más miniszter döntéseiben (vélemény-nyilvání
tás, egyetértési jog gyakorlása),

- miniszteri rendelet alkotása az ellátások jellemzőinek és az igény- 
bevétel módjának meghatározására,

- költségvetési források elosztása, normatíva alapján vagy pályázat 
útján,

- programok, javaslatok kidolgozása,
- tevékenység irányítása, feladatok koordinálása,
- szakértői illetve szolgáltató szervezeti egység működtetése,
- szűk körben intézmény létesítése és fenntartása, térítési díj meg

állapítása,
- szűk körben felettes szervként történő eljárás,
- szűk körben pénzbeli ellátás megállapítása.

4.3. Feladatok

Az alábbiakban ismertetjük a szociális és családügyi miniszter fela
dat- és hatásköréről szóló 171/1998. (X.15) Korín, rendelet fontosabb 
szabályait. Az ismertetés során elsősorban a szociális igazgatás terüle
tét emeljük ki.

A miniszter feladatainak egy része a Kormány tevékenységéhez kap
csolódik, mégpedig a Kormány társadalompolitikai feladatainak teljesí
téséhez, egyes nemzetközi feladatokhoz és az érdekegyeztetéshez. A 
kormányzati feladatok közül a társadalompolitikai feladatokat emeljük 
ki. A miniszter a Kormány társadalompolitikai feladatainak teljesítése 
érdekében:

- meghatározza a népesség szociális ellátásával, a családok jólét
ének növelésével, a gyermekek védelmével, a nők és férfiak esély- 
egyenlősége biztosításával, a fogyatékosok és a megváltozott munka- 
képességű személyek esélyei növelésével, a munkavállalók jogaival, 
munkahelyi biztonságuk védelmével kapcsolatos kormányzati kon
cepcióból eredő cselekvési programokat,

- koordinálja a Kormány népesedéspolitikai koncepciójának kidolgo
zását és végrehajtását,
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- közreműködik a Kormány életszínvonal-politikájának, foglal
koztatási politikájának, lakáspolitikájának kidolgozásában és megva
lósításában.

A miniszter feladatainak másik részét az érdekegyeztetés feladatai 
képezik. A történelmileg kialakult gyakorlat szerint az állam több
nyire nem avatkozik be közvetlenül a munka világába, hanem igény
be veszi a munkaadók és a munkavállalók (a szociális partnerek) kö
zötti egyeztetés intézményét.

A miniszter ágazati feladatai az alábbiak:
-jogalkotási feladatok,
- az ágazat működéséhez kapcsolódó feladatok,
- a munkanélküliek ellátásának, foglalkoztatásának elősegítésével 

kapcsolatos feladatok,
- a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok,
- a Munkaerőpiaci Alaphoz valamint a munkaerő-piaci szervezet 

működéséhez kapcsolódó feladatok,
- egyéb feladatok.
Az ágazati feladatok részeként a minisztert a következő jogalkotási 

feladatokat látja el:
- előkészíti, illetve megalkotja a családok védelmére, a szociális 

biztonságra, illetve a gyermeknevelésre és a gyermekvédelem támo
gatására, a gyámügyekre, a szociális ellátásra, a munkanélküliek ellá
tására, a munkavédelemre (munkabiztonságra) valamint a munkaügyi 
ellenőrzésre, a munkaerő-piaci szervezetre, a kollektív szerződések 
regisztrálására, a polgári szolgálat teljesítésére,

- előkészíti, illetve megalkotja - a gazdasági miniszter közremű
ködésével - a munkaviszonyra,

- a közalkalmazotti jogviszonyra és a munkaügyi kapcsolatokra, 
valamint a foglalkoztatáspolitika eszközeire vonatkozó jogszabályokat.

Az ágazati feladatok tartalmát fejezik ki a további rendelkezések, 
melyek közül a szociális igazgatáshoz kapcsolódókat ismertetjük.

A miniszter meghatározza, illetve kidolgozza
- a szociális ellátás család- gyermek- és ifjúságvédelem állami fela

datait, rendszerét, ezen belül az egyes intézmények feladatait, az in
tézményrendszer működésének személyi és tárgyi feltételeit,
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- a családi támogatások és a gyermeknevelés támogatásának rendszerét,
- a társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzéséhez szükséges intéz

kedéseket,
- a hátrányos helyzetit társadalmi rétegek támogatásának, illetve 

gondozásának programjait,
- az érdekelt miniszterek bevonásával az egészségkárosodott szemé

lyek társadalmi életben való részvételét elősegítő támogatásokat szol
gáltatásokat,

- irányítja a szociális-, gyermek- és ifjúságvédelem országos inté
zeteit, kollégiumait,

- részt vesz a gyámügyi igazgatás rendszerének kialakításában, 
működési feltételeinek megteremtésében, valamint a lakáshoz jutás 
feltételeinek meghatározásában

- közreműködik a hajléktalanok társadalmi beilleszkedésének 
elősegítésében, valamint a Kormány drogellenes politikájának meg
valósításában.

A miniszter a munkanélküliek ellátásának, foglalkoztatásának elő
segítésével kapcsolatos feladatai körében közreműködik a Kormány 
foglalkoztatáspolitikájának kialakításában, meghatározza a munkaerőpiaci 
szolgáltatások szabályait, előkészíti illetve kidolgozza a foglalkozási 
rehabilitáció szabályait továbbá figyelemmel kíséri a munkaerőpiaci 
folyamatokat.

Az egyes jogszabályok is (pl. az Szt. és a Gyvt.) megszabnak fela
datokat a miniszternek. A Gyvt. körében a miniszter - többek között 
- ellátja a gyámhivatalok szakmai felügyeletével és irányításával kap
csolatos feladatokat; megszervezi a különleges ellátást igénylő gyer
mekek gondozását biztosító intézményhálózatot; gondoskodik a ja
vítóintézeti nevelésre utalt vagy oda előzetesen letartóztatásba helye
zett fiatalkorú bűnelkövetők nevelésének feltételeiről, ennek érdeké
ben javítóintézeteket tart fenn és - az igazságügy-miniszterrel együt
tesen - ellátja a felügyeletükkel kapcsolatos feladatokat; a megyei 
gyámhivatal mellett működő hivatásos pártfogók útján biztosítja a 
pártfogó felügyelet végrehajtását.
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5. A megyei közigazgatási hivatal
A közigazgatási hivatal7 egyes fontosabb szociális tárgyú feladatai il

letve hatáskörei
- ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény mű

ködésének engedélyezésével kapcsolatos, hatáskörébe tartozó felada
tokat,

- ellátja a személyes gondoskodást nyújtó, szociális közfeladatokat 
ellátó nem állami szervek normatív támogatásával kapcsolatos fela
datokat,

- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 
körében utalványt állít ki,

- ellátja a megyei gyámhivatal feladatait,
- ellenőrzi a jegyző, valamint a városi gyámhivatal gyámügyi és 

gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, a Gyvt. 
hatályosulását.

6. A helyi önkormányzatok és szerveik

6.1. A helyi önkormányzat szociális feladatinak fő vonásai

a) Munkamegosztás a kormányzat és a helyi önkormányzatok között.
A magyar szociális ellátórendszerben kiemelkedő szerepe van a helyi

önkormányzatoknak. Elsősorban az önkormányzatok feladata az, hogy 
a lakosságot közvetlenül ellássák mindazzal, amit a “szolgáltató köz- 
igazgatás” nyújtani tud. Az önkormányzati törvény értelmében a helyi 
közügyek az önkormányzatokra tartoznak, helyi közügyet a törvény 
csak kivételesen utalhat más szervezet feladat- és hatáskörébe. A szociá
lis jellegű igazgatási feladatok megoszlanak a kormányzat és szervei (az 
államigazgatás) valamint az önkormányzatok és szerveik (az önkor
mányzati igazgatás) között.

7 Szervezetével kapcsolatban lásd a 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendeletet a fővárosi, 
megyei közigazgatási hivatalokról.
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b) Szociális illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok.
A helyi önkormányzatok alapvetően két törvény alapján látnak el 

szociális jellegű feladatokat, mégpedig az Szt. és a Gyvt. alapján. A két 
rendszer jelenleg külön ágazatnak számít, várható azonban közele
désük.8

c) Helyi szociálpolitika és az ellátások helyi biztosítása.
A helyi önkormányzatnak nem csak az a szociális szerepe, hogy 

teljesítse a törvényben előírt szociális ellátásokat. A helyi önkormány
zat önálló szereplője a szociálpolitikának. Döntéseivel és tevékenysé
gével maga is szociális politikát művel. Magyarországon annyi szoci
álpolitikai rendszer van ahány helyi önkormányzat. Ténylegesen 
minden önkormányzat művel szociálpolitikát, még ha ezek eltérnek a 
tudatosság, a szakszerűség, a források bősége és a megoldások módja 
terén.

A helyi szociálpolitikai alakítása során az önkormányzat
- kiegészítheti az ellátásokat, új ellátásokat hozhat létre,
- önként vállalhat olyan feladatokat, melyeket nem lenne köteles 

ellátni,
- a törvény és más jogszabályok keretei között meghatározza a kö

telező feladata közé tartozó ellátás helyi feltételeit,
- rendeletben szabályozza az ellátásokkal kapcsolatos kérdéseket,
- megválasztja az ellátás biztosításának módját,
Az Alkotmány és az Öt. rendelkezései szerint a különböző önkor

mányzatok feladatai eltérhetnek. Az Szt. rendszerében eltérőek a tele
pülési önkormányzatok feladatai a lakosság száma szerint, továbbá el
térőek a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok fela
datai. Eltérés van a fővárosi kerület és a főváros feladatai között is, 
amely bizonyos mértékig eltér a többi települési és megyei önkor
mányzat feladatainak megosztásától.

Az 1997-es Gyvt. olyan új rendszert alkotott, mely a gyermekvédelemben is a szociális 
ellátásokra és az önkéntes megoldásokra helyezte a hangsúlyt. A Gyvt. ellátórendszere 
az Szt. rendszeréhez hasonló szerkezetű, bizonyos specialitásokkal egyes ellátások 
igénybevételénél és a gyámhatóságok intézkedéseinél.

38



Szociális jog

6.2. Az önkormányzat feladatai

Feladatok az Szt. körében
A helyi önkormányzat
- rendeletet alkot a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról,
- biztosítja azokat a szakosított ellátást nyújtó intézményi formákat, 

melyet részére a törvény előír,
- a személyes gondoskodást - választása szerint - a saját intézmé

nyével (dolgozójával), önkormányzatok társulása keretében vagy el
látási szerződés útján biztosítja, ennek érdekében létrehozza és fenn
tartja intézményeit, illetve társulási vagy ellátási szerződést köt,

- fenntartóként - egyebek mellett - meghatározza az intézményi 
térítési díjat.

A települési önkormányzat
- rendeletet alkot az önkormányzati pénzbeli ellátásokról,
- időskorúak járadékát, munkanélküliek jövedelempótló támoga

tását, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási 
díjat, átmeneti segélyt állapít meg,

- felülvizsgálja az időskorúak járadékára, a munkanélküliek jöve
delempótló támogatására, a rendszeres szociális segélyre való jogo
sultság feltételeit,

- a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, 
valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat,

- bejelenti hagyatéki teherként a folyósított járadék, illetőleg segély 
összegét,

- rendeletében együttműködési kötelezettséget írhat elő a rend
szeres szociális segély folyósításának feltételeként az aktív korú nem 
foglalkoztatott személy esetében,

- az ápolási díj után megfizeti a társadalombiztosítási járulékot (a 
nyugdíjbiztosítási ágazatra jutó részt),

- döntése alapján egyes pénzbeli ellátások természetbeni szociális 
ellátás formájában is nyújthatók,

- rendeletében meghatározza a családi szükségletek kielégítését 
szolgáló gazdálkodást segítő támogatás feltételeit,
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- gondoskodik a vagyontalan személynek közköltségen történő el
temettetéséről,

- rászorultak részére közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat 
meg, és a kiállított igazolvány után térítést fizet,

- gondoskodik a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról,
- gondoskodik az alapellátás keretében nem gondozható rászorul

tak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról,
- dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételéről 

(beutaló határozatot hoz),
- dönt a térítési díjról, annak mértékéről, mérsékléséről, elenge

déséről.
A megyei (fővárosi) önkormányzat gondoskodik
- azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek 

biztosítására e törvény alapján a települési önkormányzat nem köte
les,

- a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról,
- a módszertani feladatok ellátásáról.
A fővárosi önkormányzat sajátos feladata
- a hajléktalanok időskorúak járadékának megállapítása,
- a hajléktalanok rendszeres szociális segélyezése és
- átmeneti segélyezése, illetve
- a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és
- átmeneti szállásának fenntartása.
A helyi önkormányzatok eltérő kötelezettsége az ellátások biztosí

tására:
a) Minden települési önkormányzat köteles biztosítani a pénzbeli és termé

szetbeni ellátásokat, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat.
b) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
- kétezernél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását nyújtó 

intézményi szolgáltatást,
- tízezernél több állandó lakos él, az előbb említett ellátást, vala

mint az idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézményt,
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- húszezernél több állandó lakos él, az előzőekben felsorolt ellátá
sokat, valamint nappali ellátást nyújtó intézményi formákat,

- harmincezernél több állandó lakos él, az előzőekben felsorolt 
pontban foglalt ellátásokat, valamint átmeneti elhelyezési formákat 
köteles biztosítani.

Feladatok a Gyvt. körében:
A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkor

mányzat
- feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése 

és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszerve
zése,

- biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alap
ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek nap
közbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását,

- szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 
hozzájárulást.

A megyei és a fővárosi önkormányzat biztosítja a személyes gon
doskodást nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátást, a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

6.3. A képviseló'testület bizottsága

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik 
meg; a képviselőtestület azonban többnyire nem képes maga foglalkoz
ni az összes üggyel. Ezért a képviselőtestület döntésének előkészítését, 
sőt esetleg a képviselőtestület hatáskörének egy részét is a bizottságra 
ruházzák át. Az önkormányzatok nem kötelesek szociális bizottságot 
létrehozni, mégis - különösen a nagyobb településeken - az a gyakorlat, 
hogy az általános döntések előkészítését és az egyedi ügyek eldöntését a 
szociális bizottságra bízzák.

6.4. A polgármester

A polgármester (főpolgármester) három módon kaphat felhatal
mazást hatáskörök gyakorlására. A képviselőtestület átruházza a pol
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gármesterre valamely - átruházható - hatáskörét; jogszabály a polgár- 
mesternek kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapít 
meg; vagy pedig a jogszabály a polgármesternek kivételesen állam- 
igazgatási hatáskört állapít meg. Ha a polgármester (főpolgármester) a 
saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági 
hatáskörben jár el, a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem 
bírálhatja felül. Külön feladatot ad a polgármesternek az Szt. 54. §-a: az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság körében a szociális rászo
rultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki.

7. A települési önkormányzat jegyzője

7.1. A jegyző

A jegyző elsősorban az önkormányzat részére lát el feladatokat. 
Amikor a képviselőtestület, a bizottság, a polgármester feladatait ké
szíti elő vagy hajtja végre, akkor tevékenysége az önkormányzati igaz
gatáshoz kapcsolódik. A jegyző azonban nem csak az önkormányzat 
számára teljesít feladatokat, hanem eljár az állam által jogszabályban 
reá ruházott feladat- és hatáskörök teljesítése érdekében. Ilyenkor a 
jegyző államigazgatási feladatokat lát el. A jogszabályok széles körben 
élnek azzal a lehetőséggel, hogy a települési önkormányzat jegyzőjét 
bízzák meg szociális igazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásával. 
Ha a jegyző állapít meg ellátást, azt az esetek egy részében a települési 
önkormányzat költségvetéséből előlegezi meg, és visszaigényli a köz
ponti kormányzat valamelyik szervétől. Más esetekben az ellátást a 
társadalombiztosítás igazgatási szervei folyósítják.

7.2. A jegyző önkormányzati feladatai

A települési önkormányzat jegyzője elsősorban az önkormányzati 
igazgatásban tevékenykedik. Fontos feladata, hogy vezeti a képviselő- 
testület hivatalát és gondoskodik az önkormányzat működésével kap
csolatos feladatok ellátásáról.

A közigazgatás szociális feladatainak egy része nem kapcsolódik 
közvetlenül hatósági hatáskör gyakorlásához; a hatósági hatáskör gya
korlása esetében pedig szükség van azokra a cselekményekre, melyek
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előkészítik a döntést és végrehajtják azt. E nagy tömegű feladatot a 
helyi igazgatás körében elsősorban a jegyző és az általa irányított hi
vatal végzik. A kialakult gyakorlat szerint a nagyobb települések hiva
talai külön irodát hoznak létre a szociális ügyek intézésére.

7.3. Ajegyző szociális jellegű államigazgatási feladatai:

Az Szt.-hez kapcsolódó feladatokkal kapcsolatban a jegyző
- nyilvántartást vezet,
- elbírálja a gyermeknevelési támogatás iránti igényt és, az önkor

mányzat költségvetésének terhére megelőlegezi az ellátást,
- tájékoztatja a munkaügyi központot a jövedelempótló támogatás 

megállapításáról, megszüntetéséről, szüneteléséről,
- ha az önkormányzat rendelete eltérően nem rendelkezik, gon

doskodik az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása, a rendszeres szociális segély és az ápolási díj folyósításá
ról,

- közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg, kiállítja a 
közgyógyellátási igazolványt , bevonja vagy érvényteleníti az igazol
ványt, nyilvántartást vezet, továbbá ellenőrzést végez,

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében tájékozódik 
arról, hogy a jogosult milyen okból nem kezdte meg az ellátás igény- 
bevételét,

- tájékoztatja az intézményi térítési díj összegéről a lakosságot,
- dönt a szociális intézmény működési engedélyének kiadásáról 

alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén,
- dönt vállalkozói engedély kiadásáról, visszavonásáról.
A családi pótlékkal kapcsolatos feladatok terén a jegyző
- igazolást állít ki arról, hogy a másik szülő nem gondozza a gyer

meket,
- ellenőrzi egyes, a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok való

diságát, illetve összegszerűségét.
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával és az 

őket megillető ellátásokkal, továbbá a védőmunkahellyel kapcsolatos 
feladatok terén a jegyző
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- szervezi a rehabilitációs feladatok ellátását,
- gondoskodik a rehabilitációs bizottságok működéséről,
- elbírálja a védőmunkahelyre való elhelyezésre irányuló kérelmet,
- felülvizsgálja az átmeneti járadékban és a rendszeres szociális jára

dékban részesülők rehabilitációs foglalkoztathatóságának lehetőségét,
- kezdeményezheti az átmeneti járadékot,
- egyetértését adja a munkáltatónak ahhoz, hogy távbeszélő alköz

pontvezetői munkakörbe nem vak vagy gyengén látó személyt alkal
mazzon,

- ha a védőmunkahelyi munkásszálláson elhelyezett, nagymérték
ben megváltozott munkaképességű személy az egészségi állapotának 
romlása miatt az adott védőmunkahelyi követelményeknek nem ké
pes megfelelni, visszahelyezi a családjához, illetőleg gondoskodik 
szociális intézetben vagy otthonban való elhelyezéséről.

Egyes más ellátásokkal kapcsolatban a jegyző:
- folyósítja a cukorbetegek támogatását,
- elbírálja a súlyos mozgáskorlátozottaknak járó közlekedési ked

vezmények iránti kérelmet, folyósítja a közlekedési támogatást, köte
lezi az ellátást jogtalanul felvevőt az összeg visszafizetésére, illetve 
parkolási engedélyt állít ki,

- megállapítja a vakok személyi járadékára való jogosultságot, dönt 
a járadék megszüntetéséről, elrendeli a jogtalanul felvett járadék 
visszafizetését.

A honvédelemmel és a hadigondozással összefüggő szociális feladatok 
terén a jegyző

- gondoskodik a sorköteles hozzátartozóinak a számbavételéről, a 
juttatások és támogatások biztosításáról,

- a sorkatonai szolgálatra behívott hadkötelesnek egyszeri segélyt 
folyósít,

- elbírálja a családi segély iránti kérelmet, továbbítja a határozatot, 
kötelez a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére; a bentlakásos in
tézményben elhelyezett hozzátartozó után gondozási díjat folyósít,

- dönt a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadék
osztályba sorolásáról és a gyógyászati segédeszköz megnevezéséről,
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- dönt a hadigondozási pénzellátások megállapításáról és összeg- 
szerűségéről; szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap 
nélkül felvett pénzellátás visszafizetéséről,

- kiadja a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványát és 
a hadigondozotti igazolványt.

A menekültekkel és menedékesekkel kapcsolatos szociális feladatok 
terén ajegyző:

- folyósítja a rendszeres létfenntartási hozzájárulást, a beiskolázási 
támogatást, a lakhatási támogatást, meghatározott esetekben az utazási 
támogatást és az ideiglenes menedéket élvező pénzbeli támogatását,

- véleményezi az otthonteremtési támogatás iránti kérelmet,
- visszaigényli a kifizetett pénzbeli támogatások összegét, a teme

tési költségeket és az önkormányzat intézménye költségvetését ter
helő költségeket.

(A gyámügyi feladatokat lásd részletesen a II. részben)

8. Társadalombiztosítás igazgatási szervei

8.1. Szervezeti kérdések

A társadalombiztosítás a szociális ellátások elkülönült rendszere, az 
igazgatási feladatokat külön szervezet végzi:9

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) és az Or
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a Kormány irányítása alatt 
álló központi államigazgatási szervek. Az Egészségbiztosítási Alap 
kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Nyugdíjbiztosí
tási Alap kezelését az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vég
zi. A társadalombiztosítás központi hivatali szerve a nyugdíjágazat 
tekintetében az ONYF, az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az 
OEP.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság igazgatási szervei: a 
fővárosi és megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és ezek kiren
deltségei; valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei: a fővárosi és megyei

9 1998. évi XXXIX. törvény
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egészségbiztosítási pénztárak (igazgatóságok) és ezek kirendeltségei; a 
Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság; az Újságíró Tagozat; és az 
Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI).

A társadalombiztosítás igazgatási feladatait végző sajátos szervek a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyek. Minden munkáltató, amely 
legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglal
koztat, köteles gondoskodni törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról, 
ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet hoz létre vagy e 
feladatok ellátására más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást 
köt. A kifizetőhely fenntartója a társadalombiztosítási feladatokat saját 
költségén, szakképzett alkalmazottakkal végzi, az igények jogszerű 
elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért a központi hivatali szervvel 
szemben teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szabályszerűen elbírált 
igények alapján kifizetett ellátások összegét a biztosítási önkormány
zatok központi igazgatási szerve megtéríti.

8.2. A szociális igazgatás körébe tartozói feladatok

A társadalombiztosítás igazgatási szerveinek elsődleges feladata a 
társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatok 
végzése, a törvény azonban egyéb, nem társadalombiztosítási jelle
gű feladatokkal is megbízta e szerveket.

Az ONYF - részben igazgatási szervei útján - ellátja az alábbi, tár
sadalombiztosítási jogviszonyon kívüli szociális ellátásokkal kapcso
latos feladatokat:

- a megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadékával, 
rendszeres szociális járadékával, az egészségkárosodási járadékkal

- a rokkantsági járadékkal,
- a cukorbetegek támogatásával,
- a vakok személyi járadékával,
- a katonai családi segéllyel,
- a hadigondozotti és nemzeti gondozotti ellátásokkal,
- továbbá a nyugellátás, baleseti nyugellátás és az egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres ellátás mellett járó családi pótlékkal kapcsolatos megállapí
tási, folyósítási feladatokat,
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- az OEP területi igazgatási szervei által megállapított családi pót
lék folyósítását.

Az egészségbiztosítással összefüggő feladatokon túl az OEP - rész
ben igazgatási szervei és a kifizetőhelyek útján - ellátja

- a családi pótlék,
- a gyermekgondozási segély és
- az anyasági pótlék megállapítását, folyósítását.

9. Menekültügyi és Migrációs Hivatal

9.1. Szervezete

A Menekültügyi és Migrációs Hivatal10 önálló főhatóság, amelynek 
vezetője ellátja a belügyminiszter által, továbbá jogszabályban vagy az 
állami irányítás egyéb jogi eszközében meghatározott, a központi 
menekültügyi szerv, illetőleg a Hivatal részére megállapított feladato
kat, továbbá bevándorlási hatósági ügyekben másodfokú hatáskört 
gyakorol. A Hivatalt a belügyminiszter irányítja.

9.2. Szociális jellegű igazgatási feladatai

Feladata elsősorban a menekültügyi hatósági és igazgatási tevé
kenység ellátása. Fő feladatához kapcsolódóan szociális tartalmú igaz
gatási feladatokat is ellát:

- végzi és összehangolja a menekültek, a menedékesek és a befoga
dottak ellátásával, társadalmi beilleszkedésével, hazatérésével és to- 
vábbtelepülésével kapcsolatos igazgatási teendőket,

- működteti és felügyeli a befogadó állomásokat, megállapítja a 
befogadó állomáson tartózkodás szabályait,

- az ellátással összefüggő feladatok végrehajtása érdekében az egyes 
ellátási feladatok teljesítésére a felsorolt szervekkel szerződést köthet,

- egyes ellátásokat megállapít és folyósít, illetőleg kifizeti a szolgál
tatás díját,

10 Lásd a 43/1993. (III. 3.) Korm. rendeletét.

47



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

- megtéríti az egészségügyi ellátó, az önkormányzat által fenntar
tott intézmény költségeit,

- adományokat fogad és azokról rendelkezik.

10. A gyámügyi igazgatás szervei
A Gyvt.-ben meghatározott gyámügyi feladatok, a hivatásos párt

fogói feladatok ellátása és irányítása, továbbá a gyermekek védelmét 
biztosító ellátórendszer működésének ellenőrzése állami feladat. Az 
állam e feladatokat a települési önkormányzat jegyzője, a városi és 
megyei gyámhivatal, a megyei gyámhivatal mellett működő hivatásos 
pártfogók útján látja el. A jegyző és a gyámhivatal államigazgatási 
feladat- és hatáskörben jár el. A pártfogó sajátos, a szolgáltatás és a 
közigazgatási tevékenység határán lévő feladatot lát el.

Gyámügyi igazgatási ügyekben első fokon jár el a települési ön
kormányzatjegyzője, továbbá a városi gyámhivatal. A kijelölt városi 
gyámhivatal feladat- és hatásköreit kormányrendeletben meghatá
rozott illetékességi területén a településekre kiterjedően is ellátja. A 
városi gyámhivatal a törvényben meghatározott kivételekkel ellátja 
mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály az első fokú gyámha
tóság hatáskörébe utal. A gyámügyi igazgatási ügyekben másodfo
kon jár el a megyei gyámhivatal. (A feladat- és hatáskörök részletes 
felsorolását II. rész tartalmazza.)
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Negyedik fejezet

Az ellátást nyújtó intézmények

A fejezet ismerteti a szociális ellátást nyújtó intézmény létrehozásával, műkö
désének engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat. Röviden be
mutatja a nem állami szociális intézményekre illetve szociális tevékenységre vo
natkozó szabályokat

1. Az intézmények jogi szabályozásának módja
Az 1990 előtti időszak szabályozását az jellemezte, hogy erős volt a 

szociális ellátórendszer állami jellege. Az intézmények túlnyomó 
többségét a kormányzat és a tanácsok működtették. A jogi szabályozás 
alacsony szintű normákban jelent meg, és elsősorban az állam befelé, 
saját szervei felé szóló rendelkezéseit tartalmazta a szociális intézmé
nyek létrehozásával kapcsolatos feladatokról.

Az utóbbi években viszont az intézményekkel kapcsolatos szabályo
zás részletesebb lett és követelménnyé vált a szektorsemlegesség bizto
sítása. A legtöbb e körbe tartozó ellátási feladat a helyi önkormányzato
kat terheli, és az önkormányzatokat megilleti az a jog, hogy maguk 
döntsenek intézményeik létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetésé
ről. Követelménnyé vált az is, hogy a nem állami szereplők (egyházak, 
alapítványok, nonprofit szervezetek stb.) akadálytalanul részt vehesse
nek a szociális ellátások nyújtásában. Az önkormányzati autonómia és a 
szektorsemlegesség követelményei hatására a szabályozás jelentősen 
átalakult.

Amennyiben az intézményt közvetlenül törvény, kormányrendelet 
vagy miniszteri rendelet hozza létre, akkor e jogszabály általában megha
tározza az intézmény szervezetét és feladatait. Előfordul az is, hogy a 
jogszabály csak alapjaiban határozza meg a fentieket, és részletes megha
tározásukat alacsonyabb jogszabályra vagy az irányítással megbízott 
szervre bízza.
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Ha az intézményt helyi önkormányzat, nem állami szervezet, vagy 
természetes személy hozza létre, az alapító a jogszabályok keretei között 
maga határozza meg az intézmény feladatát, szervezeti felépítését és 
működésének módját. Az Szt. és a Gyvt., valamint a végrehajtásukat 
szolgáló 2/1994.(1.30.) NM. rendelet és a 15/1998. (IV. 30.) NM ren
delet normatív szabályai egyrészt a helyi önkormányzatok, valamint az 
önkormányzatokkal szerződéses jogviszony alapján önkormányzati 
feladatokat ellátó természetes és jogi személyek által nyújtott személyes 
gondoskodásra vonatkoznak. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
ugyanezen szabályok irányadók a normatív állami hozzájárulást igénybe 
vevő szociális vállalkozásokra és nem állami szervekre is.

Az intézmény feladatait a fenntartó határozza meg az alábbi kere
tek között: az intézmény a működési engedélyben meghatározott 
tevékenységet folytathatja; egyes ellátások folytatása csak a jogsza
bályban meghatározott típusú intézményben történhet; szolgáltatási 
szerződés esetén a szerződésben meghatározott ellátásokat kell bizto
sítani; normatív állami támogatás igénybevételének feltétele a jogsza
bályban meghatározott ellátásnak az előírt szakmai szabályok szerint 
történő teljesítése.

2. Az intézmények működésének fontosabb szakmai fe l- 
tételei

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének 
szakmai feltételeit a 2/1994. (1.30.) NM. sz. rendelet és a 15/1998. (IV. 
30.) NM rendelet szabályozza. A feltételek között sok a technikai jelle
gű, ezért csak a legfontosabbakat említjük.

2.1. Feltételek az épülettel kapcsolatban

Az Szt. körében a 2/1994. (1.30.) NM. rendelet az intézményekkel 
kapcsolatban számos feltételt határoz meg, ezek közül csak példaként 
ismertetjük az alábbit:

A bentlakásos intézménynek legalább 10 fő ellátására alkalmasnak 
kell lenni úgy, hogy valamennyi műszakban biztosítani kell a folya
matos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bent
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lakásos intézményben biztosítani kell az éjszakai és nappali tartózko
dásra; a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege 
szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, könyvtár, 
foglalkoztató), az egészségügyi gondozás céljára (pl. orvosi szoba, 
betegszoba) szolgáló helyiségeket.

A Gyvt. körében a 15/1998. NM. rendelet például az alábbi szabá
lyokat tartalmazza:

A családi napközi feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szel
lőztethető és fűthető épület vagy lakás alkalmas. A családi napköziben 
az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek tartózkodá
sára szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a 
Módszertani Intézet módszertani levelében foglaltaknak.

A gyermekotthonban a csoport számára önálló lakóteret kell bizto
sítani, amely háló-, tanulószobákból, közös nappali szobából, kony- 
ha/étkezőből, valamint fürdőszobából és nemenkénti WC helyiségek
ből áll, és a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési 
tárgyakkal, eszközökkel felszerelt. A több csoport elhelyezésére szolgáló 
gyermekotthonban ki kell alakítani sportolásra alkalmas termet, illetve 
udvart; látogatók fogadására alkalmas helyiséget; a terápiás célú foglal
kozásokhoz, korrepetáláshoz szükséges csoportszobát. A gyermekott
honi csoportban a gondozott gyermekkel foglalkozó munkatársak 
(nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó) számára a csoport lakóteréhez 
kapcsolódó önálló helyiséget kell biztosítani, ahol a gyermekkel szüksé
gessé váló egyéni beszélgetéseket lefolytathatja, adminisztrációs felada
tait végezheti, és éjszaka tartózkodhat.

2.2. Feltételek az elhelyezéssel kapcsolatban

Az Szt. körében
A szakosított ellátást nyújtó intézményekben általában 20-50 fős 

gondozási egységeket kell kialakítani. A bentlakásos intézményi lakó
szobában általában legfeljebb négy személy helyezhető el. Házaspárok 
(élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani.

Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeknek 
minősül az olyan önálló, egy- vagy kétszemélyes lakrész, amely lakó
szobát, konyhát és fürdőszobát, esetleg egyéb helyiségeket foglal ma
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gába; vagy pedig az olyan egy- vagy kétszemélyes lakószoba, amely
hez önállóan fürdőszoba tartozik.

Egyes intézménytípusokra speciális feltételeket ír elő a jogszabály.
A Gyvt. körében:
A szabályok egy része az intézményben, csoportban vagy az egy 

háztartásban gondozott gyermekek létszámára vonatkozik. Ezek kö
zül említünk néhány fő szabályt:

Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a fogyatékos gyermeket is 
ellátó csoportban legfeljebb 8, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó 
csoportban legfeljebb 6 gyermek gondozható.

Családi napköziben a gyermeklétszám (a saját, napközbeni ellátást 
igénylő gyermeket is figyelembe véve)

- három 5 éves kor alatti egészséges gyermek - akik közül egy lehet 
1 évesnél fiatalabb, de 20 hetesnél idősebb -, továbbá két iskolás korú 
gyermek, vagy

- öt fő 5 évesnél idősebb egészséges gyermek, vagy
- egy fogyatékos gyermek és két 5 évesnél fiatalabb nem fogyatékos 

gyermek, vagy
- két fogyatékos gyermek lehet.
A helyettes szülő egyidejűleg - saját gyermekeit is beszámítva - 

legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti. A nevelőszülő - saját 
gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 5 gyermeket nevelhet. A hiva
tásos nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legalább 3, leg
feljebb 8 gyermeket nevelhet. A speciális hivatásos nevelőszülő - saját 
gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 5 gyermeket nevelhet

A szabályok másik része a lakáson, intézményen belüli elhelyezke
dést érinti:

- a fogyatékos gyermek bölcsődei elhelyezése történhet az egészsé
ges gyermekkel közös csoportban, vagy speciális bölcsődei csoport
ban,

- biztosítani kell a helyettes szülők (nevelőszülők) és a gyermekek 
külön szobában való elhelyezését, ahol a gyermekek személyes élet
tere legalább 6 m2,
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- a családok átmeneti otthona a szülő és gyermeke együttes lakhatását 
otthonszerű elhelyezés formájában biztosítja; az egyes családok elhelye
zésére külön lakószobát kell biztosítani,

- a gyermekotthonban a gondozott gyermek nevelését, gondozását 
kisközösségekben kell biztosítani; egy csoportban általában legfeljebb 
12 fő helyezhető el; egy hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek 
helyezhető el.

2.3. Feltételek a személyzettel kapcsolatban

2.3.1. Az intézmény működtetéséhez szükséges személyzet 
munkaköre és létszáma

A szakmai szabály normatív módon határozza meg azt, hogy adott 
típusú intézményben milyen munkakörökben hány főt kell alkal
mazni. Amennyiben az intézményben több férőhely van, arányosan 
növelni kell az egyes munkakörökben dolgozók létszámát.11

2.3.2. Az egyes munkakörök betöltésének képesítési és 
egyéb előírásai

Az Szt. körében
A jogszabály meghatározza, hogy mely munkakört milyen szakké

pesítéssel, szakirányú végzettséggel lehet betölteni. További megkö
tés, hogy a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben a gondo
zottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók legalább ötven százaléká
nak (alapellátás esetén) illetve nyolcvan százalékának (szakosított 
ellátás esetén) szakképzettnek kell lenni.12

11 Példaként ismertetjük a 2/1994. (1.30.) NM. rendelet 1. számú mellékletének egy 
részletét:
A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái az alapellátáshoz tartozó 
családsegítésnél: a) családgondozói körzet esetében (2500 -3000 fő lakosra) 1 fő csa
ládgondozó. Családsegítő szolgálat/központ esetében (30 ezer fő lakosra): családgon
dozó 4 fő, családgondozó asszisztens 1 fő, pszichológus hetente napi 1 óra, jogász he
tente napi 1 óra

12 Példaként ismertetjük a 2/1994. (1.30.) NM. rendelet 2. számú mellékletének egy 
részét: Ellátási forma: családsegítés; Intézményi munkakör: családgondozó; Előírt ké
pesítés: felsőfokú; a) társadalomtudományi jellegűek: szociális munkás, szociális szer
vező, pedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociálpolitikus, pszichológus,
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A Gyvt. körében
A munkaköri képesítési feltételeket a 15/1998 (IV. 30.) NK rende

let határozza meg.
Családi napköziben az ellátás biztosításában csak olyan büntetlen 

előéletű személy végiét részt, aki érvényes egészségügyi könyvvel 
rendelkezik, és vérszerinti gyermeke nincs ideiglenes hatályú elhe
lyezésben, átmeneti vagy tartós nevelésben. A családi napközit mű
ködtető személy tevékenységét akkor kezdheti meg, ha felkészíté
sen vett részt.

A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenységet hi
vatásos és társadalmi gondozó végzi. Gondozó tevékenységet csak 
olyan személy láthat el, aki megfelel a családi napközi esetében emlí
tett feltételeknek.

Helyettes szülő az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű 
személy lehet, aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon 
eredménnyel részt vett, és aki személyisége és körülményei alapján 
alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, továbbá vállalja, hogy a 
szülő által meghatározott ideig a nála elhelyezendő gyermeket gon
dozza, neveli. A felkészítő tanfolyamot eredményesen elvégző sze
mélyt, mint helyettes szülői férőhelyet biztosítót - a működtető és a 
jelentkező személy közös kérelmére - a gyermekjóléti szolgálat nyil
vántartásba veszi.

Nevelőszülő az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű, a 
külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon ered
ménnyel részt vett személy lehet, aki személyisége és körülményei 
alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlő
désének biztosítására, és a családjába történő visszakerülésének támo
gatására. Nem lehet nevelőszülő az, aki az e törvényben meghatáro
zott feltételeknek nem felel meg, továbbá, akinek a szülői felügyeleti 
jogát a bíróság megszüntette, és az sem, akinek szülői felügyeleti joga 
szünetel, kivéve, ha a szünetelés oka az, hogy a gyermek a különélő 
másik szülő felügyelete alatt áll.

Hivatásos nevelőszülő az a nevelőszülő, aki a külön jogszabályban 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. Speciális hivatásos

szakirányú továbbképzésben mentálhigiéné szakon szerzett szakképzettség, népmű
velő, teológus; b) egészségügyi jellegűek: orvos, védőnő)
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nevelőszülő az a hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési előírásoknak 
megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett beilleszkedési, magatartási 
vagy tanulási zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, illetve egyéb kö
rülmény miatt sajátos ellátást igénylő gyermek kiegyensúlyozott ne
velésének biztosítására és családjába történő visszakerülésének előse
gítésére.

2.4. Az intézmény működésének módjára vonatkozó 
normák

Az intézmény működési módját - a jogszabályokon túl - az alábbi 
normák határozzák meg13:

- módszertani levél,
- az intézmény szakmai programja,
- házirend.

2.4.1. Módszertani levél
A szakmai tevékenység szabályozásának sajátos eszközét jelentik a 

módszertani levelek melyben a rendelet által erre felhatalmazott inté
zet határozza meg a tevékenység során követendő szakmai szabályo
kat.

Az Sz-t végrehajtó 271994. (I. 3O.)NM. r. szerint például a mozgás- 
fogyatékosok otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység részletes 
szempontjairól a Mozgássérültek Állami Intézete ad ki módszertani 
levelet. A Gyvt-t végrehajtó 15/1998. NM. rendelet ugyancsak felha
talmaz szervezeteket módszertani levél kiadására (például a bölcsődei 
gondozás-nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka 
részletes szempontjait az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 
által kiadott módszertani levél tartalmazza).

2.4.2. Az intézmény szakmai programja

Az Szt. körében:
Magyarországon még új elemnek számít a szociális intézmények 

szakszerű működésének biztosításában az úgynevezett szakmai prog
ram. Ezt a fenntartó készíti el és mellékeli az intézmény működési

11 Külön fejezetekben tárgyaljuk az ellátások tartalmával, az ellátások igénybevételével, a 
finanszírozással illetve a térítési díjjal kapcsolatos kérdéseket.
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engedélyének megadása iránti kérelemhez. A jogszabály a szociális 
intézmény működésére vonatkozó szakmai program elkészítéséhez a 
következő tartalmi követelményeket írja elő:

- A szociális intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdé
seknek foglalkozniuk kell a szervezeti egységek egymásra épülésével, 
alá-fölérendeltségi viszonyaival; a feladatkörök megjelölésével, a 
szakmai egységek létszámával, a szakmai egységek szakképzettség 
szerinti megoszlásával.

- A szociális intézmény célja, feladata meghatározásakor ki kell 
térni: az ellátottak körére, a feladatellátás szakmai tartalmára, módjára 
(részletesen bemutatva az intézet által nyújtott szolgáltatásokat), az 
ápolási, gondozási feladatok jellegére, az alapellátáson túl nyújtott 
szolgáltatások körére.

- A szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor rög
zíteni kell: a térítési díjakat, egyszeri hozzájárulásokat; egyéb szolgál
tatások igénybevételének díjait; a gondozottaknak juttatott költőpénz 
mértékét.

- Részletezni kell az intézmény tárgyévi költségvetését, a bevételek és 
kiadások alakulását.

- Csatolni kell a szociális intézmény házirendjét.
A Gyvt. körében
A 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet ugyancsak kötelezi a műkö

dési engedélyt kérelmezőt, hogy csatolja a gyermekellátást végző 
intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó 
szakmai programot.

2.4.3. Házirend
Az Szt. körében
Az intézmény belső életének rendjét a házirend tartalmazza. A házi

rendben kell szabályozni különösen a gondozottak együttélési szabályait, 
az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét stb. A nappali ellátást 
nyújtó intézmény házirendje ettől eltérő szabályokra terjed ki.

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a 
jogosult és hozzátartozója számára az intézmény házirendjéről. Ha az 
intézmény házirendjét a fenntartó jóváhagyta, azt az intézményben 
jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell arról, hogy
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az a jogosultak, a hozzátartozóik és az intézmény dolgozói számára 
folyamatosan hozzáférhető legyen.

A Gyvt. körében
A Gyvt. elsősorban a gyermekotthon házirendjét határozza meg. A 

házirendben kell megállapítani különösen a napirendből adódó felada
tokra; a gyermek, fiatal felnőtt viselkedésére, továbbá a gyermekeknek, 
fiatal felnőtteknek egymással, valamint a gyermekotthon dolgozóival 
szemben tanúsítandó magatartására; továbbá a gyermeknek, fiatal fel
nőttnek a hozzátartozókkal, illetve más személyekkel történő kapcso
lattartására, a látogatás rendjére, az intézetből történő eltávozás és visz- 
szatérés rendjére vonatkozó előírásokat.

A házirendet az igazgató a nevelőtestület, valamint a gyermekön
kormányzat véleményének figyelembevételével és az intézményben 
működő érdek-képviseleti fórum egyetértésével hagyja jóvá. A házi
rend egy példányát a gyermekotthonban jól látható helyen ki kell 
függeszteni.

2.4.4. Egyéb dokumentumok
A gyermekotthon nevelési alapdokumentuma a pedagógus mun

kakörben foglalkoztatott, továbbá a nevelőgondozó munkát közvetle
nül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak (nevelőtestület) által 
elfogadott, az intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módsze
reit tartalmazó szakmai program.

3. Az intézmények működésének engedélyezése

3.1. A működési engedélyhez kötöttség

A szociális intézmény, valamint a gyermekellátást végző intézmény 
működése engedélyhez kötött. Az engedélyezésről és a felülvizsgá
latról az előbbieknél a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet, az utóbbi
aknál a 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet 
hatálya az állam, a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkor
mányzat által fenntartott intézményre (állami intézmény), továbbá a 
természetes személy, a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel 
nem rendelkező társaság által létesített, illetve fenntartott (nem állami
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intézmény) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményre, 
másrészről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondosko
dást nyújtó intézményre (gyermekellátást végző intézmény) terjed ki.

3.2. Az eljárás megindítása. A működési engedély kiadása

A működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a 
jogszabályban felsorolt iratokat (pl. az intézmény szakmai vezetőjé
nek szakképesítését bizonyító irat hiteles másolatát, az intézmény 
szakmai programját, stb.)

A szociális intézmény működési engedélyének kiadásáról
a) alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az 

intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkor
mányzatjegyzője,

b) az a) pontban nem szereplő szociális intézmény esetén az in
tézmény székhelye, telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
közigazgatási hivatal vezetője dönt.

A gyermekellátást végző intézmény működése engedélyének kia
dásáról

a) a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátását 
végző intézmény esetén az intézmény székhelye, telephelye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője,

b) az a) pontban nem szereplő gyermekellátást végző intézmény 
esetén az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes megyei, 
fővárosi gyámhivatal dönt.

A működési engedély tartalmazza - egyebek mellett - az intézmény 
törvény szerinti besorolását ellátási forma és típus szerint, engedélye
zett férőhelyének számát, működésének kezdő időpontját, működési 
engedélyének határozatlan, illetve a határozott idejű megjelölését. A 
határozott időre szóló működési engedély tartalmazza az érvényességi 
idő lejártát. A gyermekellátást végző intézmény működési engedélye 
tartalmazza még helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat esetén 
az ellátást nyújtó személyek nevét, lakcímét.

Az intézmény működését akkor engedélyezik, ha
- a kérelemhez csatolták az előírt mellékleteket; továbbá
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- az intézmény szakmai programja tartalmazza az előírt tartalmi 
elemeket,

- tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban 
meghatározott feltételeknek,

- szakmai vezetője és alkalmazottja rendelkezik a külön jogsza
bályban előírt szakmai képesítéssel, valamint

- nappali ellátást nyújtó és bentlakásos szociális intézmény esetén 
az elhelyezésre szolgáló épület - a külön jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően - alkalmas az intézményi ellátás céljára,

- gyermekellátást végző az intézmény - ide nem értve nevelőszülői 
és helyettes szülői hálózatot - elhelyezésére szolgáló épület a külön 
jogszabályban foglalt feltételek szerint alkalmas az intézményi ellátás 
céljára,

- helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetén a működés enge
délyezésének feltétele az is, hogy az ellátást nyújtó személyek körül
ményei - a külön jogszabályban foglaltak szerint - alkalmasak legye
nek a gyermek ellátására.

3.3. Az intézmény működésének ellenőrzése

A normatív állami hozzájárulást igénylő nem állami szociális illetve 
gyermekellátást végző intézmény esetében a működést engedélyező 
szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a fenntartó a 
szociális intézményt a működési engedélyben és a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően működteti-e, így különösen

- a térítési díjak, egyszeri hozzájárulások megállapításának jogsze
rűségét,

- a szociális szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás tar
talmi megfelelőségét,

- a belső szabályzatok szakszerűségét,
- a szolgáltatás szakmai követelményeinek érvényesülését,
- a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonat

kozó felelősségbiztosítási szerződés meglétét.
A fenti körbe nem tartozó szociális intézmények esetében a mű

ködést engedélyező szerv legalább három évenként, gyermekellátást
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végző intézmények esetében évente ellenőrzi az intézmény műkö
désére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott szakmai szabá
lyok érvényesülését.

Ha az ellenőrző szerv a fentiekkel kapcsolatban hiányosságot ész
lel, határidő megjelölésével felszólítja az intézmény fenntartóját an
nak megszüntetésére. Az intézmény működési engedélyét vissza kell 
vonni és az intézményt be kell záratni, ha az intézmény fenntartója a 
megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés hely
reállítása érdekében. A szociális intézmény működését fel kell füg
geszteni, ha működése közbiztonságot, belső rendet, közegészség- 
ügyet, közerkölcsöt sért, vagy mások jogai ellen irányul, továbbá, ha 
az észlelt hiányosságok súlyosan sértik az intézmény ellátottainak 
érdekeit. A gyermekellátást végző intézmény működését fel kell füg
geszteni, ha az elhelyezésre szolgáló épület hiányosságai súlyosan 
sértik az intézmény ellátottainak érdekeit, vagy az intézmény műkö
dése közbiztonságot, belső rendet, közegészségügyet, közerkölcsöt 
sért vagy mások jogai ellen irányul.

Ha a működést engedélyező szerv engedély nélkül működő szoci
ális vagy gyermekellátást végző intézményről szerez tudomást, fel
szólítja az intézmény fenntartóját, hogy kérelmezze az intézmény 
engedélyezését. Amennyiben az intézmény fenntartója a felszólítás
nak határidőben nem tesz eleget, az intézményt a működés engedé
lyezésére jogosult szerv bezáratja (Szt.), illetve eltiltja a tevékenység 
gyakorlásától (Gyvt.).

3.4. Az intézmény működésének megszűnése

A szociális illetve a gyermekellátást végző intézmény működése 
megszűnik, ha

- az intézmény fenntartója felhagy az intézmény működésével,
- az intézményt fenntartó természetes személy meghal, vagy cse

lekvőképességét egészben vagy részben elveszti, kivéve, ha örököse, 
illetve törvényes képviselője szociális vállalkozói engedélyt kap és az 
intézményt fenntartó helyébe lép,

- a működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, 
illetve a működést felfüggeszti.
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4. A nem állami intézményekre vonatkozó speciális szabá
lyok

4.1. Közreműködés a közszolgáltatások teljesítésében

A szociális ellátás biztosítása az alábbi részfeladatokat jelenti:
a) jogszabály alkotása az ellátások jellemzőinek és az igénybevétel 

módjának meghatározására,
b) az ellátások finanszírozása,
c) az ellátások elérhetőségének megszervezése,
d) az igénylő jogosultságának elbírálása és az ellátáshoz való hozzá

jutásának biztosítása,
e) az ellátás teljesítése.
Az állam szerepéről alkotott mai közfelfogásnak megfelelően az a-b-

c) alatt említett feladatokért az államnak illetve a helyi önkormányzat
nak kell felelősséget vállalnia. Ezzel szemben az e) alatti feladatot, az 
ellátások teljesítését más is vállalhatja. Ehhez kapcsolódóan a d) alatti 
feladat is átkerülhet az ellátást teljesítő szervezethez (személyhez).

Az Szt. és a Gyvt. különbséget tesznek - az önkormányzatokkal 
(állami szervvel) szerződéses jogviszony alapján önkormányzati fela
datokat ellátó természetes és jogi személyek, illetve - a személyes 
gondoskodást nyújtó, normatív állami hozzájárulást igénybe 
vevő szociális vállalkozásokra és nem állami szervek között.

Az előbbi esetben a nem állami intézmény átveszi az önkormány
zattól, állami szervtől feladata egy részét. A másik esetben nem veszi 
ugyan át a feladatot, de önként vállalt tevékenységével közszolgálta
tást nyújt. (Az ellátási szerződést és a normatív támogatás igénybevé
telét máshol részletezzük.)

A Gyvt. általános szabályai szerint - a külön jogszabályban megha
tározott feltételekkel - bármely nem állami szerv a gyermekek védel
mét biztosító szolgáltató tevékenységet folytathat, ilyen intézményt, 
helyettes szülői és nevelőszülői hálózatot, gyermekjóléti szolgálatot, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot létesíthet és tarthat fenn. A 
gyermekvédelmi ellátó rendszer része minden olyan gyermekvédelmi 
szolgáltató, amely a szakmai szabályok alapján meghatározott szol
gáltatások nyújtására működési engedéllyel rendelkezik. A gyermek
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védelmi szolgáltatás keretében nem végezhető olyan szolgáltató tevé
kenység, amelyet jogszabály kizárólagosan állami szerv hatáskörébe 
utal.

4.2. A szociális vállalkozói engedély

Az Szt. körében:
Ha a fenntartó természetes személy, kizárólag szociális vállalkozói 

birtokában kaphat szociális intézmény fenntartására működési enge
délyt.14

Az engedély kiadása a vállalkozó székhelye szerint illetékes telepü
lési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Engedélyt az a 
természetes személy kaphat, aki az egyéni vállalkozásról szóló törvény 
alapján vállalkozói igazolványra egyébként jogosult lenne, továbbá a 
tevékenységi körnek megfelelő szakképesítéssel és legalább 2 éves - 
szakképesítésének megfelelő - szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A jegyző az engedélyt visszavonja, ha a vállalkozó
- nem felel meg az engedélyezés alapjául szolgáló feltételeknek,
- tevékenysége nem felel meg a jogszabályban előírt követelmé

nyeknek,
- az általa fenntartott intézmény működési engedélyét vissza kellett 

vonni, mert a megjelölt határidőben nem intézkedett a szabályszerű 
működés helyreállítása érdekében,

- adókötelezettségeinek - a jogszabályban meghatározott módon - 
nem tett eleget,

- társadalombiztosítási kötelezettségeinek - a jogszabályban meg
határozott módon - nem tett eleget,

- az intézmény működésének megszűnésekor a normatív állami 
hozzájárulást nem fizeti vissza.

Az engedély visszavonásával egyidejűleg határozni kell a szociális 
intézmény működési engedélyének visszavonásáról is.

14 Feltételeiről és az eljárásról a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet rendelkezik.
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A Gyvt. körében:
Ha a gyermekellátást végző intézmény fenntartója természetes sze

mély, az intézmény működtetésére engedélyt kizárólag gyermekellátást 
végző intézmény fenntartására jogosító vállalkozói engedély birtokában 
kaphat. A vállalkozói engedély kiadására a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezésére vonatkozó 
szabályok irányadók azzal az eltéréssel, hogy a szakképesítésre a szemé
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmé
nyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabály
ban foglaltakat kell alkalmazni.

4.3. A közhasznú szervezetek

Mind külföldön, mint Magyarországon is, a szociális tevékenység 
fontos résztvevője a társadalom. A természetes illetve jogi személyek 
jelentős része nem üzleti haszon fejében végzi e munkát. A máskép
pen nonprofit jellegűnek mondott szervezetek jogállásáról a közhasz
nú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezik. A közhasznú 
szervezetté (vagy kiemelten közhasznú szervezetté) minősítés kü
lönféle előnyökkel jár a szervezet részére.

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántar
tásba vett társadalmi szervezet (kivéve egyes felsorolt szervezeteket), 
alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület, ha megfe
lel a törvényben előírt feltételeknek.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei részben anyagi, 
részben pedig eljárási jellegűek. A közhasznú szervezetté minősíthető 
szervezet közhasznú jogállását a közhasznú vagy kiemelkedően köz
hasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A köz
hasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának 
tartalmaznia kell, hogy a szervezet

- milyen, a törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet 
folytat, és

- ha tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
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- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja,

- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pár
toktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kiemelkedően közhasznú szervezet nyilvántartásba vételéhez a 
szervezet létesítő okiratának a fent leírtakon felül tartalmaznia kell, 
hogy a szervezet

- közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről 
törvény vagy más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami 
szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá

- a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait a sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

Közhasznú tevékenységnek a törvényben felsorolt, a társadalom és 
az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek mi
nősülnek. Ezek közül néhány szociális jellegűt említünk az alábbiak
ban:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképvise

let,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglal

koztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
A közhasznú szervezeteket, a közhasznú szervezetek támogatóit és 

a közhasznú szervezetek szolgáltatásai igénybevevőit az alábbi ked
vezmények illetik meg:15

- a közhasznú szervezetet társasági adómentesség, társasági adókö
telezettséget érintő kedvezmény, helyi adókötelezettséget érintő ked

15 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a személyi 
jövedelemadóról szólól995. évi XCIII. törvény, az illetékekről szólól990. évi XCIII. 
törvény , a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a vámjogról, a vámeljárásról, va
lamint a vámigazgatásról szólól995. évi C. törvény, továbbá az irányadó más jogsza
bályok feltételei szerint
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vezmény, illetékkedvezmény, vámkedvezmény, egyéb - jogszabály
ban meghatározott - kedvezmény,

- a közhasznú szervezet által juttatásként nyújtott szolgáltatás 
igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó 
mentesség,

- a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet - léte
sítő okiratban rögzített céljaira - adott támogatás (adomány) után 
társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jö
vedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény (illetve további külön 
kedvezmény) illeti meg,

- a közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogo
sult polgári szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására.

A közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági fokozatok 
közötti átsorolás, valamint a közhasznú jogállás törlése iránti kérel
met a szervezet nyilvántartásra vételére illetékes bíróságnál kell be
nyújtani. A közhasznúsági nyilvántartásba vételről, az átsorolásról és a 
törlésről a bíróság nemperes eljárásban határoz.

5. Szociális ellátást nyújtó intézmények az Szt. körében

5.1. Az alap- és szakosított ellátás intézményi formái

Magyarországon a személyes gondoskodást nyújtó ellátások több
ségét az Szt. (valamint a Gyvt.) által szabályozott intézmények nyújt
ják. Az Szt. 4.§ (1) bekezdés h) pontjában szereplő definíció szerint 
“a szociális intézmény az e törvényben meghatározott személyes 
szociális gondoskodást nyújtó szervezet.”

A törvény eltérő módon közelíti meg az alapellátás illetve a szako
sított ellátás intézményeit. Az alapellátás esetében az Szt. az ellátást 
definiálja, a szakosított ellátás esetében viszont az intézményt: Az 
“alapellátási formák biztosítják az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, 
valamint a családsegítést.” “ Szakosított ellátást nyújtanak ... az ápo- 
lást-gondozást nyújtó intézmények, a rehabilitációs intézmé
nyek...” (stb.) (Szt. 57. § (1) illetve (2) bekezdés). A továbbiakban 
röviden bemutatjuk az intézmények típusait.

65



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

Az alapellátást körébe az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a csa
ládsegítés tartozik. Az alapellátást nyújtó intézményeket illetve sze
mélyeket az Szt. két esetben nevezi meg, mégpedig a falugondnok és 
a családsegítő szolgálat esetében. Az alapellátás intézményi illetve 
személyi feltételeire vonatkozó többi szabály a 2/1994. (1.30.) NM. 
rendeletben található.

Az Szt. szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosí
tott ellátást nyújtanak16

- az ápolást-gondozást nyújtó intézmények,
- a rehabilitációs intézmények,
- a nappali ellátást nyújtó intézmények,
- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, és
- az egyéb speciális szociális intézmények.
A szakosított ellátást nyújtó intézmények tevékenységük jellege 

szerint
- tartós elhelyezést biztosító,
- átmeneti elhelyezést nyújtó, illetve
- nappali ellátást nyújtó intézmények.

5.2. Az étkeztetés formái

Az étkeztetés formái különösen a népkonyha, a szociális konyha és 
egyéb főzőhely keretében nyújtott szolgáltatás. A népkonyha alkalmi 
jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt 
biztosít. A szociális konyha olyan alapellátási forma, ahol az étkeztetés 
keretében biztosított étel előállítása (melegítése) és kiszolgálása törté
nik. A szociális konyha a napi egyszeri főétkezésen kívül további ét
kezésre is lehetőséget nyújt. Szociális konyha keretében nyújtott el
látásnak minősül az e célra létrehozott főzőhelyen, illetve az étkezésre 
jogosító utalvány ellenében, vendéglátó-ipari egységben vagy egyéb 
intézményben nyújtott szolgáltatás. Egyéb főzőhely keretében nyúj
tott ellátásnak minősül, ha az étel előállításának helyén az étel hely
ben fogyasztására nincs lehetőség.

16 Ide sorolja az Szt. a külön törvényben meghatározott közoktatási intézménynek nem 
minősülő bentlakásos gyermekintézményeket is.
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5.3. A házi segítségnyújtás formái

A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenységet hi
vatásos és társadalmi gondozók végzi. A hivatásos gondozó teljes 
munkaidőben és részmunkaidőben is foglalkoztatható. A társadalmi 
gondozó tevékenységéért díjazásban részesíthető. A gondozó a gon
dozási feladatokat gondozói körzetben végzi. Kettőnél több gondozói 
körzet, illetve több alapellátási gondozási forma működtetését cél
szerű gondozási központ keretében biztosítani.

5.4. A családsegítés intézményi illetve személyi formái

A családsegítés feladatait a családsegítő szolgálat működésével vagy 
külön jogszabályban megállapított képesítési előírásoknak megfelelő 
családsegítő foglalkoztatásával kell megoldani. A jogszabály egyébként 
mindkét formát egyformán, családsegítő szolgálatként kezeli.17 A 
2/1994.(I.30.)NM. rendelet speciális intézményi illetve személyi 
formákat is megnevez.

Speciális segítő szolgálatok különösen az utcai szociális gondozás, a 
szociális segítő és információs szolgálat, a hajléktalanok gondozási 
központja.

5.5. Falugondnok

Az ötszáz lakosnál kisebb településeken, illetve külterületi lakott 
helyen az egyes alapellátási feladatok falugondnok közreműködésével 
is elláthatók.18 A falugondnok feladatai különösen a településen hi
ányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájárulás elősegítése; a rászo
rult személyek szállítása; továbbá a település lakosságát érintő infor
mációk gyűjtése és továbbítása.

17 Szt.65.§ (1) bekezdés.
18 Szt. 59.§ (2) bekezdés.
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5.6. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény teljes körű ellátást nyújt az 
önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes sze
mélyek részére. A ápolást, gondozást nyújtó intézmény (ápoló ott
hon) különösen:

- az idősek otthona,
- a pszichiátriai betegek otthona,
- a fogyatékosok otthona (a látásfogyatékosok, a mozgásfogyaté

kosok és az értelmi fogyatékosok otthonai),
- a szenvedélybetegek otthona,
- a pszichiátriai betegek otthona,
- a hajléktalanok otthona,
- az egyéb ápolást, gondozást nyújtó otthon.

5.7. Rehabilitációs intézmények

A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességé
nek kialakítását,

- illetve helyreállítását sz'olgálja. Rehabilitációs intézmény külö
nösen,

- a pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
- szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
- fogyatékosok rehabilitációs intézménye (alfajai a mozgásfogyaté

kosok rehabilitációs intézménye; a látásfogyatékosok rehabilitációs 
intézménye; az értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye),

- a hajléktalanok rehabilitációs intézménye.

5.8. Nappali ellátást nyújtó intézmények

A nappali ellátást nyújtó intézmények (elsősorban) a saját ottho
nukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózko
dásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére. Nappali ellátást nyújtó intézmény külö
nösen
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- az idősek klubja,
- a fogyatékosok nappali intézménye,
- a nappali melegedő,
- a szenvedélybetegek nappali intézménye.

5.9. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, 
folyamatos ellátást, illetve éjszakai benntartózkodást biztosítanak. Az 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai különösen

- az időskorúak gondozóháza (szállást biztosító klub, panzió, ott
honház stb.),

- a fogyatékosok gondozóháza,
- a szenvedélybetegek átmeneti intézménye,
- a pszichiátriai betegek átmeneti intézménye,
- a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása.

5.10. A minisztérium által fenntartott intézmények

A Szociális és Családügyi Minisztérium szervezi a 16. életévüket 
betöltött mozgássérültek és látássérültek intézményi keretek között 
történő rehabilitációs célú oktatását, képzését, valamint munkára való 
felkészítését

5.11. Módszertani intézmény, illetve csoport

A megyei és a fővárosi önkormányzat gondoskodik a módszertani 
feladatok ellátásáról, ennek keretében megbíz valamely ápolást, gon
dozást nyújtó vagy rehabilitációs intézményt e feladatok ellátásával. A 
módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény vagy az in
tézmény keretében működő módszertani csoport segítséget nyújt a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások megszervezéséhez és 
működtetéséhez a megye illetékességi területén.
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6. Egyéb intézmények

6.1. Menekültek, menedékesek ellátása. A befogadó ál
lomás

A menekültkénti és a menedékesként való elismerést kérelmezők, 
valamint a menekültek, a menedékesek és a befogadottak létfenntar
tási feltételeinek megteremtése, továbbá a menekültek társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése állami feladat. E feladatokat a Belügy
minisztérium Menekültügyi és Migrációs Elivatala közvetlenül, ille
tőleg a befogadó állomás vagy más szálláshely, valamint az ellátásban 
vagy a támogatásban részesülő lakóhelye, szálláshelye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzője útján látja el. A Hivatal társadalmi 
szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházzal, jogi személlyel, 
egyesülettel, alapítvánnyal, ezek intézményével, gazdasági társasággal 
köthet szerződést a jogosultak ellátására.19

A befogadó állomás irányítását a belügyminiszter a Menekültügyi 
és Migrációs Hivatal útján látja el, a szakmai felügyeletet az érintett 
minisztériumok, országos hatáskörű szervek végzik. Az állomás a 
Hivatalhoz tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A befogadó állomás feladata különösen, hogy
- a hatósági eljárás időtartamára a menekültkénti vagy menedékes- 

kénti elismerésüket kérők számára elhelyezést és ellátást nyújtson, 
biztosítsa a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett kö
rülményeket,

- ellátást és szállást nyújtson a menekülteknek, a menedékeseknek és 
a befogadottaknak,

- megadja menekültek és a menedékesek társadalmi beilleszkedé
séhez legszükségesebb támogatást, tájékoztassa őket a közérdekű 
tudnivalókról, valamint kötelezettségeikről, jogaikról és jogaik érvé
nyesítésének módjáról, segítse elő foglalkoztatásukat,

- segítse elő a menekültek, a menedékesek és a befogadottak ön
kéntes hazatérését vagy befogadó harmadik országba távozását.

” 25/1998. (II. 18.) Korín, rendelet.
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6.2. Speciális munkahelyek

A megváltozott munkaképességűeket illetve más meghatározott 
személyeket foglalkoztató munkahelyek nem teljesen illenek be a 
szociális ellátást nyújtó intézmények sorába. Mégis azért célszerű itt 
felsorolni őket, mert egyrészt szociális célú, de nem közigazgatási 
jellegű tevékenységet végeznek, másrészt a munkáltatáshoz többnyire 
szociális illetve egészségügyi ellátás is párosul.

6.2.1. A védőmunkahely20

A védőmunkahely a tizenötödik életévét betöltött, nagymértékben 
megváltozott munkaképességű személyek számára a munkáltatónál 
szervezett munkahely, ahol a munkavégzés sajátos feltételek között, 
fokozott védelem, szükség esetén állandó felügyelet és irányítás mel
lett folyik. A védőmunkahely családi hátterű, szociális intézeti hátterű 
vagy munkásszállás hátterű.

6.2.2. A célszervezet21

A célszervezet olyan gazdálkodó szervezet, mely rehabilitációs cél
ból megváltozott munkaképességűeket a jogszabályban meghatáro
zott módon és mértékben foglalkoztat, és amelyet a Pénzügyminisz
térium e feltételek alapján célszervezetnek jelölt ki.

6.2.3. A szociális foglalkoztató22
A szociális foglalkoztató feladata, hogy - főként bedolgozói mun

kaviszonyban - rendszeresen foglalkoztassa azokat a szociális támo
gatásra szorulókat, akik:

- egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt nagymértékben meg
változott munkaképességűek és megfelelő foglalkoztatásukat a reha
bilitációs bizottság általános körülmények között biztosítani nem 
tudja, illetve

- idős koruk, vagy gondozásra szoruló családtagjuk miatt üzemi 
keretekben megfelelően és gazdaságosan nem foglalkoztathatók.

20 12/1983. (XI. 20.) EiiM rendelet a védőmunkalielyek szervezéséről és működéséről.
21 8/1983. (VI. 29.) EüM -PM együttes rendelet 27/D §.
22 Lásd 14/1995. (III. 31.) NM rendelet a szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgo

zók foglalkoztatásáról.
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A szociális igazgatás eljárása

A fejezet célja a szociális közigazgatás eljárási szabályainak bemutatása. Ennek 
érdekében ismerteti az államigazgatás általános és különös szabályainak a vi
szonyát, majd az Szt., és más szociális tartalmú jogszabályok sajátos eljárási 
szabályait.

1. A szociális közigazgatás eljárását meghatározó szabályok

1.1. A cselekvés módjának meghatározása

A jog a közigazgatás tevékenységét mind annak tartalmát, mind 
pedig formáját illetően meghatározza. Az előbbiek az anyagi jogi, az 
utóbbiak az eljárásjogi szabályok.

Az eljárási szabályok tulajdonképpen csak a közigazgatás tevé
kenységének egy részére, a közigazgatási ügyekre vonatkoznak. A 
közigazgatási eljárás általános szabályait az 1957. évi IV. törvény (Áe.) 
tartalmazza. Az Áe. szerint a törvényben foglalt szabályokat az állam- 
igazgatási szerv eljárása során államigazgatási ügyben kell alkalmazni. 
Államigazgatási ügy minden olyan ügy, amelyben az államigazgatási 
szerv az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot 
igazol, nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. A felso
rolt tevékenységek esetén a közigazgatási szervnek az Áe. eljárási sza
bályait betartva kell eljárnia.

Amennyiben viszont a közigazgatási szerv nem a felsorolt tevékeny
ségek valamelyikét folytatja, akkor nem kell a közigazgatási eljárás sza
bályai szerint eljárnia. Ilyenkor a közigazgatási szerv maga választhatja 
meg cselekvésének formáját. A cselekvés formájánál gyakran figyelem
be kell venni a különféle anyagi jogi szabályokból eredő követelménye
ket. (Például ha a települési önkormányzat ellátási szerződést köt, a 
Ptk-nak a szerződéskötésre vonatkozó szabályai szerint kell eljárnia.)
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1.2. Az általános és a speciális eljárási szabályok alkal
mazása

Az államigazgatás általános szabályaitól akkor lehet eltérni, ha azt 
valamely törvény megengedi. Ilyen, az Ae-től eltérő szabályokat meg
állapító törvény az Szt. is. Az Szt. szerint a szociális igazgatási eljárás
ban az Ae. rendelkezéseit az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. Szociális igazgatási eljárás az az eljárás, amely a szociális 
ellátásra jogosultság megállapítására, a jogosultat érintő jog és kötele
zettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre irányul. Ezek
ben az ügyekben tehát együtt kell alkalmazni az Ae. és az Szt. eljárási 
szabályait. Az Szt. végrehajtását szolgáló más közigazgatási cselekvé
sek során viszont nem kell alkalmazni az eljárási szabályokat.

Figyelembe kell venni az Szt.3 §-át, mely szerint az ott felsorolt 
ügyekre nem terjed ki az Szt. hatálya. Ez azt jelenti, hogy a felsorolt 
ügyekben nem lehet alkalmazni az Szt. sajátos eljárási szabályait.23

2. Speciális eljárási szabályok a Szociális törvény rendsze
rében

2.1. Hatáskör és illetékesség
Az Szt-ben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete illetve a települési önkormányzat 
jegyzője gyakorolja. (A települési önkormányzat képviselőtestülete 
egyes hatásköreit átruházhatja bizottságára, a polgármesterre, az in
tézmény vezetőjére vagy másra. A hatáskör gyakorlója az önkormány
zat rendeletéből ismerhető meg.)

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozik
- az időskorúak járadékának, a munkanélküliek jövedelempótló 

támogatásának, a rendszeres szociális segélynek, a lakásfenntartási

23 Nem terjed ki az Szt hatálya - egyebek mellett - a családi pótlékról és a családok támo
gatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény szerinti ellátásokra, a hadigondozottaknak, a 
hadkötelezettség alapján katonai vagy polgári szolgálatot teljesítőknek és hozzátarto
zóiknak, a nemzeti gondozottaknak és a külön jogszabály alapján az egészségkároso
dottak részére megállapítható pénzbeli ellátásokra, valamint a foglalkozási rehabilitáció 
keretében nyújtott ellátásokra.
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támogatásnak, az ápolási díjnak és az átmeneti segélynek a megállapí
tása (azaz a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megálla
pítása),

- saját elhatározása alapján a törvényben meghatározott pénzbeli 
ellátások kiegészítése, valamint más pénzbeli támogatások megállapí
tása,

- a természetben nyújtott támogatások megállapítása (kivéve amit a 
törvény másnak a hatáskörébe utal),

- döntés a jövedelempótló támogatás megszüntetéséről, illetve 
szüneteltetéséről,

- a közgyógyellátásra való jogosultságát méltányosságból történő 
megállapítása.

A települési (fővárosi kerületi) önkormányzat feladata, hogy gon
doskodjon az Szt. 59 -65.§-ok szerinti személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátásról, valamint az alapellátás keretében nem gondoz
ható rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról. A telepü
lési önkormányzatok a lakosság számától függően kötelesek biztosíta
ni az Szt. 87. § szerinti elhelyezési formákat.

A megyei és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban: megyei ön- 
kormányzat) gondoskodik azoknak a szakosított ellátásoknak a meg
szervezéséről, amelyek biztosítására e törvény alapján a települési 
önkormányzat nem köteles; a szakosított szociális szolgáltatások te
rületi összehangolásáról; valamint a módszertani feladatok ellátásáról.

A jegyző hatásköre: a gyermeknevelési támogatás elbírálása és az 
önkormányzat költségvetésének terhére történő megelőlegezése, 
valamint a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jogosult 
rászorultsága alapján24

A népjóléti miniszter hatásköre a gyermeknevelési támogatásra 
való jogosultság méltányosságból történő megállapítása.

A települési önkormányzat polgármesterének hatásköre - önkor
mányzati hatáskörben - az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 
céljából a szociális rászorultság megállapítása

A hajléktalan személynek rászorultság esetén joga van az e tör
vényben meghatározott szociális ellátások igénybevételére függetle-

24 Szt.50.§ (3) bekezdés.
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nül attól, hogy van-e bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye. A 
hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szoci
ális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi terüle
tén a hajléktalan tartózkodik. A fővárosban - ha a fővárosi önkor
mányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a 
hajléktalan személyek számára időskorúak járadékának megállapítása, 
a hajléktalanok rendszeres szociális segélyezése, átmeneti segélyezése, 
a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának biz
tosítása a fővárosi önkormányzat feladata.

A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illeté
kességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, 
illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, 
testi épségét veszélyezteti.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell 
gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő 
eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és 
képes hozzátartozója.

2.2. Az első fokú eljárás
A kérelem beadása
A gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a települési önkor

mányzat jegyzőjénél kell beadni. A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások iránti kérelmet - ha az Szt. másként nem rendelke
zik - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meg
határozott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni. Személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások esetében - ha az önkormányzat ren
delete eltérően nem rendelkezik, az ellátás iránti kérelmet a kérelme
ző lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat által fenntar
tott nem bentlakásos intézmény esetében az intézmény vezetőjénél; 
más intézmény esetén a kérelmező lakóhelye szerinti települési ön- 
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Az elintézési határidő
A szociális hatáskört gyakorló szerv vezetője az eljárási határidőt - 

indokolt esetben egy ízben, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. 
A megkeresett szerv és a szakhatóság a megkeresésnek 10 napon belül 
köteles eleget tenni.
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A tényállás tisztázása

A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lé
nyeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles 
értesíteni az ellátást megállapító szervet.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köte
lezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkoz
zék, illetve azokat igazolja. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellá
tásoknál a nyilatkozat és az igazolás unalmának, illetve benyújtásának 
részletes szabályait, valamint a jövedelemszámításnál irányadó idősza
kot a helyi önkormányzatok rendeletben szabályozzák. Ida az Szt. más
képp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a ha
vonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb 
jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.

Szakértő

Az ápolási díjat kérelmező és az önkormányzat a szakvélemény 
felülvizsgálatát kérheti az ápolásra szoruló lakóhelye szerint illetékes 
egészségügyi szakrendelés - az ápolást indokló diagnózis szerint ille
tékes - szakorvosától.

Határozat
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételét
- a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő- 

testületének határozata,
- a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
- a bírói ítélet illetőleg,
- az önkormányzat rendeletében meghatározott körben az intéz

ményvezető intézkedése alapozza meg.25

2.3. Hatósági igazolvány

A jogosult lakóhelye szerint illetékes jegyző állítja ki a 
közgyógyellátási igazolványt

2.4. Jogorvoslat

A határozat bírósági felülvizsgálatára vonatkozó eljárás során ide
iglenes intézkedésnek van helye. A bíróság a fél kérelmére ideiglenes

25 Az igénybevétel jogcíme lehet a megállapodás is.
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intézkedésként rendelkezhet a normatív pénzbeli szociális ellátás 
folyósításáról, a természetben nyújtott szociális ellátás biztosításáról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe való beutalás
ról, és az intézményi jogviszony fenntartásáról. A bíróság az ideigle
nes intézkedésről végzéssel határoz. Az ideiglenes intézkedés már a 
jogosultság alapjául szolgáló tények valószínűsítése esetén is megte
hető. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság az Szt-ben 
szabályozott, szociális igazgatási eljárásban hozott érdemi határozatot 
megváltoztathatja. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátá
sokról szóló határozatot a bíróság nem változtathatja meg.

2.5. Teljesítés és végrehajtás
Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó 

igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától 
esedékes. A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határo
zat kézhezvételétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

A teljesítésre köteles szociális hatáskört gyakorló szerv ellen a 
pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó jogerős ha
tározat vagy bírói ítélet végrehajtását - a jogosult kérelmére -, a bírói 
ítélet esetében a bírósági végrehajtó, egyéb esetben pedig a jogerős 
határozatot hozó szerv rendeli el. A szociális hatáskört gyakorló szerv 
által a szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megálla
pító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelte után 
nincs helye végrehajtásnak.

Ajegyző évente ellenőrzi az Szt. 50. § (1) bekezdés alapján kiadott 
közgyógyellátási igazolvány kiállítása okának fennállását. A települési 
önkormányzat az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit 
kétévente, a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit 
évente, a jövedelempótló támogatás feltételeinek fennállását évente 
legalább egyszer felülvizsgálja.

2.6. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

Az Szt-ben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény 
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell 
az ellátás megtérítésére, mégpedig

- a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
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- természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszol
gáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfize
tésére,

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az in
tézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.

A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhisze
műen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudo
másszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem 
lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folya
matos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt is, akinek a szociális el
látás időtartama alatt visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást álla
pítottak meg, feltéve, hogy a rendszeres pénzellátásra és szociális 
ellátásra együtt nem lett volna jogosult.

A gyermeknevelési támogatást, az időskorúak járadékát, a munka- 
nélküliek jövedelempótló támogatását, a rendszeres szociális segélyt, 
az ápolási díjat és a legalább három hónapot meghaladó időtartamú 
átmeneti segélyt igénylő - illetve ezek valamelyikében már részesülő 
személy köteles a szociális hatáskört gyakorló szervnek bejelenteni, 
ha részére megállapítandó rendszeres pénzellátásra irányuló eljárás 
társadalombiztosítási szervnél folyamatban van.

Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 
szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve 
pénzegyenértékét, és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, 
illetve csökkentheti.

Ha a közköltségen eltemetett személy tartásáról másnak kellett volna 
gondoskodnia, a tartásra köteles személyt vagy az örököst a köztemetés 
költségeinek megtérítésére kell kötelezni. A köztemetés költségeit fi
zető önkormányzat a meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti tele
pülési önkormányzattól igényelheti a köztemetés költségeinek megté
rítését.

2.7. Eljárási költségek

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
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3. Speciális eljárási szabályok a szociális közigazgatás egyéb 
területein26

3.1. Eljárási szabályok a családi pótlékról és a családok 
támogatásáról szóló 1990. évi XXV. tv. alkalmazása során

A családi pótlék, a gyermekgondozási segély, az anyasági támogatás 
esetében az Szt. eljárási szabályai nem alkalmazhatók. Az eljárás során 
az 1990. évi XXV. tv. sajátos szabályait, valamint a társadalombiztosí
tás igazgatási szerveire irányadó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

A családi pótlékra vonatkozó igényt
- ha a munkaadónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, a 

munkaadó,
- ha a jogosult a munkabérét a Területi Államháztartási és Köz- 

igazgatási Információs Szolgálat folyósítja, e szerv
- ha a jogosult nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, a nyugdíjfolyósító szerv,
- egyéb esetekben a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (kirendeltség) bírálja el.
A gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítására és 

folyósítására a családi pótlékra vonatkozó rendelkezéseket kell alkal
mazni. (Eltérést jelent, hogy a gyermekgondozási segély megállapí
tására, folyósítására és megszüntetésére a nyugdíjfolyósító szervek 
nem jogosultak.) Az OEP főigazgatója méltányosságból engedélyez
heti illetve meghosszabbíthatja a gyermekgondozási segély folyósítá
sát.

Az anyasági támogatás iránti igényt (a nyugdíjfolyósító szervek ki
vételével) a családi pótlékot folyósító szervnél lehet előterjeszteni. A 
családi pótlékot folyósító szerv a gyermek anyakönyvi kivonatának 
bemutatásakor az anyasági támogatást kifizeti.

26 E körben csak az alkalmazandó jogot, a hatáskör gyakorlását és a jogorvoslat speciális 
szabályait ismertetjük.
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3.2. Eljárási szabályok a hadkötelezettség alapján kato
nai vagy polgári szolgálatot teljesítőknek és hozzátarto
zóiknak járó pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyekben

A hadkötelezettség alapján katonai vagy polgári szolgálatot teljesí
tőknek és hozzátartozóiknak járó ellátásokról a honvédelemről szóló 
1993. évi CX. tv. rendelkezik, ezen ellátásokkal kapcsolatban az Szt. 
szabályai nem alkalmazhatók.

Ajegyző:
- gondoskodik a sorköteles ellátásra szoruló hozzátartozóinak a 

számbavételéről, és a hozzátartozók jogszabályban megállapított jut
tatásának és támogatásának biztosításáról,

- folyósítja a kiesett munkaidőre járó térítést a munkaviszonyban 
nem álló hadkötelesnek,

- intézkedik a bevonulási segély kifizetéséről,
- folyósítja a gondozási díjat a szociális otthonban, nevelőotthon

ban, csecsemőotthonban, egészségügyi gyermekotthonban, szak
munkástanuló otthonban elhelyezett hozzátartozó után,

- elbírálja a családi segély folyósítása iránti kérelmet.
A hadkiegészítő parancsnokság
- megtéríti a megjelenési (bejelentési) kötelezettséget teljesítő 

személy útiköltségét,
- a hazautazásra jogosító utalvánnyal látja el a katonai szolgálatot 

meg nem kezdő, valamint a katonai szolgálatból leszerelő hadköte
lest,

- igazolást állít ki a családi segélynek betegség miatti továbbfolyó- 
sításához.

A parancsnok állapítja meg a sorkatonai szolgálatból leszerelők egy
szeri pénzjuttatását.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a sorkatonai szolgálat megszűnése 
esetén saját hatáskörben megszünteti a családi segély folyósítását a 
hadkiegészítő parancsnokság értesítése alapján szünteti meg.
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3.3. Sajátos eljárási szabályok a hadigondozási ügyekben

A hadigondozással kapcsolatos ügyek anyagi és eljárási szabályait a 
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. és a végrehajtására kiadott 
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozzák meg.

3.3.1. Hatáskör és illetékesség
A hadigondozási ügyekben első fokon eljáró hatóság a hadigondo

zott lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, aki 
határozatban dönt:

- a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadékosz
tályba sorolásáról és az OOSZI szakvéleményében megjelölt gyó
gyászati segédeszköz, valamint a hadieredetű fogyatkozás megneve
zéséről,

- a pénzellátások megállapításáról és összegszerűségéről,
- a közgyógyellátásra jogosító igazolvány és a hadigondozotti iga

zolvány kiadásáról,
- a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jog

alap nélkül felvett pénzellátás visszafizetéséről.

3.3.2. Jogorvoslatok
A határozatot a bíróság megváltoztathatja.

3.4. Eljárási szabályok a nemzeti gondozással kapcsola
tos ügyekben

Az anyagi és eljárási szabályokat a nemzeti gondozásról szóló 1992. 
évi LII. tv. tartalmazza.27

Hatáskör és illetékesség: A kérelmet a Központi Kárrendezési 
Iroda bírálja el.

Jogorvoslatok: A határozatot a bíróság megváltoztathatja.

27 A törvény eljáró hatóságként az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalt, vala
mint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalokat jelölte meg, ezek azonban 1998. áp
rilis 1. napjával megszűntek. A 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet szerint jogutóduk a 
Központi Kárrendezési Iroda.
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3.5. A menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó 
külföldiek ellátásával és támogatásával kapcsolatos 
ügyek eljárási szabályai

Az anyagi és a sajátos eljárásjogi szabályokat a 25/1998. (II. 18.) 
Korm. rendelet tartalmazza. Egyebekben az Ae. szabályait kell alkal
mazni.

Hatáskör és illetékesség
A rendelet szerinti feladatokat a Menekültügyi és Migrációs Hiva

tal közvetlenül, illetőleg a befogadó állomás vagy annak megfelelő 
más szálláshely, valamint az ellátásban vagy a támogatásban részesülő 
lakóhelye, szálláshelye szerint illetékes települési önkormányzat jegy
zője, Budapesten a főjegyző útján látja el.

A Hivatal
- gondoskodik a jogosult elhelyezéséről és ellátásról; második illet

ve további esetben meghosszabbítja az elhelyezés időtartamát,
- biztosítja az egészségügyi ellátást illetve megtéríti a szolgáltatás 

díját,
- megtéríti a menedékes nevelésével, oktatásával, intézményben 

történő elhelyezésével kapcsolatos étkezési, tanfelszerelési, utazási 
költséget,

- dönt az első alapképzésben történő felsőfokú oktatás tandíjának 
átvállalásáról,

- díjmentes magyar nyelvi oktatást szervez,
- dönt a rendszeres létfenntartási hozzájárulás megállapításáról,
- utazási támogatást állapít meg és folyósít,
- átvállalja, illetve átvállalhatja okmányok fordításának költségét,
- egyszeri letelepedési segélyt állapíthat meg,
- dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
- dönt a lakhatási támogatás megállapításáról,
- az ország végleges elhagyásának támogatása céljából a menetjegy 

árát részben vagy egészben megtéríti.
A jegyző utazási támogatást állapít meg, beiskolázási támogatást 

állapít meg, illetve javaslatot tesz az otthonteremtési támogatásra.
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A befogadó állomás igazgatója egy ízben 6 hónappal meghosszab
bíthatja az elhelyezés időtartamát

3.6. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglal
koztatásával és szociális ellátásával kapcsolatos ügyek 
eljárási szabályai

Az anyagi jogi és a sajátos eljárásjogi szabályokat a 8/1983. (VI. 29.) 
EüM -PM együttes rendelet tartalmazza.

Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgo
zók egészségkárosodási járadéka iránti igény érvényesítésére, a jogalap 
nélkül felvett járadék visszafizetésére és megtérítésére, a járadékból 
történő levonásra, a jogorvoslatra, valamint a járadékos bejelentési kö
telezettségére - amennyiben a rendelet eltérő szabályt nem ír elő - a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1977. évi LXXXI. törvénynek 
és a végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az 
öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni. A dotáció igénylésénél és kiutalásánál, egyéb eljárásánál, keze
lésénél, ellenőrzésénél, a szabálytalanságoknál, a pénzügyi és gazdasági 
ellenőrzésre és az adóigazgatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
szerint kell eljárni.

Hatáskör és illetékesség
- a települési önkormányzat jegyzője szervezi a rehabilitációs fela

datok ellátását,
- a táppénz megállapítására és kifizetésére jogosult társadalombiz

tosítási szervek állapítják meg a kereset-kiegészítést, az átmeneti ke
reset-kiegészítést, a jövedelem-kiegészítést és az átmeneti jövedelem
kiegészítést (a jogszabályban meghatározott kivétellel),

- a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgató
ság (kirendeltség) állapítja meg az átmeneti járadékot, a rendszeres 
szociális járadékot, illetőleg a bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadékát,

- az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal dönt a munkáltatók re
habilitációs tevékenységét segítő támogatás folyósításáról illetve an
nak gyakoriságáról,
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- a Pénzügyminisztérium dönt a gazdálkodó szervezet célszerve
zetként való kijelölésről.

Jogorvoslatok

A megváltozott munkaképességű dolgozó az intézkedéssel szem
ben, illetőleg amiatt, mert a munkáltatói rehabilitációs megbízott a 
tizenöt napos határidőn belül az intézkedést elmulasztotta, a munka
ügyi viták eldöntésére vonatkozó rendelkezések szerint élhet felül
vizsgálati kérelemmel.

3.7. Eljárási szabályok a rokkantsági járadékkal kapcso
latban

Az anyagi és eljárási feltételeket a 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 
tartalmazza. Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, illetőleg a fe
lelősségre a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.

Az elsőfokú eljárás
A rokkantsági járadékot kérelem alapján a lakóhely szerint illetékes 

nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) állapítja meg.

3.8. Eljárási szabályok a súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyekben

A szabályok a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben találhatók.

Hatáskör

A hatáskör megoszlik a települési önkormányzat jegyzője, a megyei 
közigazgatási hivatal, valamint a szociális- és családügyi miniszter 
között. A hatáskört elsősorban a jegyző gyakorolja. Az évente kiad
ható szerzési és átalakítási támogatások keretszámát a miniszter hatá
rozza meg. A hivatal dönt a szerzési támogatás és az átalakítási támo
gatás kielégítéséről, és kiállítja az utalványt.

Jogorvoslat

Amennyiben a kérelmező azért él jogorvoslattal, mert az orvosi 
szakvéleményben foglaltakkal nem ért egyet, a másodfokú eljárás
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során az OOSZI első fokú orvosi bizottságát kell megkeresni a szak- 
vélemény felülvizsgálata céljából. A másodfokú orvosi szakvélemény 
ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

3.9. A vakok személyi járadékával kapcsolatos eljárás 
sajátos szabályai

Az anyagi és eljárásjogi feltételeket a 6/1971. (XI. 30.) EüM rende
let tartalmazza. Amennyiben a rendelet külön szabályt nem tartalmaz, 
a járadékkal kapcsolatos ügyek intézésére az Áe. szabályai az irány
adók.

Hatáskör és illetékesség
A járadékról a települési önkormányzat jegyzője dönt.

3.10. A cukorbetegek anyagi támogatásával kapcsolatos 
ügyek sajátos eljárási szabályai

Az anyagi és eljárásjogi feltételeket a 18/1987. (XII. 24.) EüM ren
delet szabályozza.

A gyógyszeres kezelésről szóló igazolást az illetékes háziorvos adja 
ki. Az eljárás az orvosi igazolás benyújtásával indul. Az igazolást a 
nyugdíjban, illetőleg a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek a nyug
díjfolyósító szervhez, minden más személynek pedig a lakóhelye 
szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtania.

4. Speciális eljárási szabályok a gyámügyi és gyermekvé
delmi igazgatásban

A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásra az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit a 
Gyvt-ben valamint a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben megha
tározott eltérésekkel kell alkalmazni. (A részletes szabályokat a II. 
részben közöljük.)
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Hatodik fejezet

Adatvédelem

A fejezet célja annak bemutatása, hogy a jog milyen feladatokat állapít meg a 
személyes illetne egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatban a szociális igaz
gatás illetne a szociális ellátás szemei számára. Ennek érdekében bemutatja az 
adatvédelem általános szabályainak legfontosabb elemeit, majd részletesen be
mutatja a Szociális törvény adatvédelmi szabályait.

1. A személyes adatok kezelésének általános szabályai

1.1. Alkotmány

A személyes adatok védelme egyike az alkotmányos alapjogoknak. 
Az Alkotmány 59. § értelmében a Magyar Köztársaságban mindenkit 
megillet a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.

1.2. Az adatvédelmi törvény

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánossá
gáról szóló 1992. évi LXI1I. törvény - egyebek mellett - a következő 
fontosabb rendelkezéseket tartalmazza:

Az értelmező rendelkezések szerint:
- személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcso

latba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó kö
vetkeztetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőr
zi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

- különleges adat: egyrészt a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi 
és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más meggyőződésre, másrészt az egészségi állapotra, a 
kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat,
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- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes 
adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a to
vábbítást és a nyilvánosságra hozatalt), adatkezelésnek számít az ada
tok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, 
vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján - helyi önkor
mányzat rendelete elrendeli. Az érintett kérelmére indult eljárásban a 
szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása 
és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek min
den szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat 
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elenged
hetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szüksé
ges mértékben és ideig.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszol
gáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg 
kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájé
koztatni kell az adatkezelés céljáról, és arról, hogy az adatot kik fogják 
kezelni.

1.3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil
vántartása

Az adatokat kezelő rendszerek között kiemelkedik a polgárok sze
mélyi adatait és lakcímét kezelő nyilvántartás, melyet az 1992. évi 
LXVI. tv. és a végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. 
rendelet szabályoz. A nyilvántartás olyan, települési (fővárosi kerüle
ti), területi és központi szinten működő hatósági nyilvántartás, amely 
a polgároknak a törvényben meghatározott személyi és lakcímadatait, 
valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza.

Az adatigénylő szervek elsősorban az érintett polgártól kérhetnek 
adatokat. A nyilvántartás szolgáltatását akkor vehetik igénybe, ha az 
eljáráshoz szükséges adat a polgártól nem szerezhető be, vagy az általa 
közölt adatok nem alkalmasak az azonosításra, továbbá, ha a nyilván
tartásból való közvetlen adatigénylés - az adatok védelméhez fűződő 
jogot is figyelembe véve - mentesíti a polgárt a többszörös adatszol
gáltatási kötelezettség alól.
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Az adatigénylő szervek a polgártól, illetőleg a nyilvántartástól csak 
azokat a személyes adatokat kérhetik, amelyekre jogaik érvényesítése, 
illetőleg feladataik ellátása érdekében törvény vagy törvény felhatal
mazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzati 
rendelet feljogosítja őket.

A nyilvántartás szervei a törvényben meghatározott feltételekkel és 
korlátok között - kérelemre, a felhasználás céljának és jogalapjának 
igazolása esetén - adatot szolgáltatnak. A helyi önkormányzatok szer
vei (törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott 
feladataik ellátásához); továbbá a szociális igazgatás szervei (a szociális 
gondoskodás körében felmerülő, törvényben meghatározott felada
taik ellátásához) az alábbi adatokat jogosultak igényelni: név- és lak
címadatok, anyja neve, állampolgárság, születési hely, születési idő, 
családi állapot, a nem, a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és 
ideje;

A jegyző az általa vezetett nyilvántartásból külön kérelem nélkül is 
felhasználhat, illetve szolgáltathat adatot ugyanazon települési ön- 
kormányzat képviselő-testületének, polgármesterének, illetve a pol
gármesteri hivatal ügyintézőjének feladatai ellátásához, feltéve, hogy 
ezt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati ren
delet lehetővé teszi.

1.4. Az egészségügyi adatok kezelése és védelme

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok keze
léséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. - egyebek mellett - a 
következő fontosabb rendelkezéseket tartalmazza:

A törvény hatálya kiterjed - egyebek mellett - minden olyan jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és ter
mészetes személyre, amely vagy aki egészségügyi és személyazonosító 
adatot kezel.

Egészségügyi adat az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros 
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körül
ményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által 
közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, 
mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kap
csolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. maga
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tartás, környezet, foglalkozás). Amennyiben indokolt, a szexuális 
szokásokra vonatkozó adat is egészségügyi adatnak minősül.

Egészségügyi és személyazonosító adatot a törvényben meghatáro
zott célból lehet kezelni, ide értve az alábbiakat is:

- a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, 
amennyiben az az egészségi állapot alapján történik,

- közigazgatási eljárás,
- az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelye

zése, gondozása,
- a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása,
- munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel 

összefüggő ellenőrzés.
Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, il

letve az érintettnek intézményi gondozása céljából akkor lehet továb
bítani, ha arra az érintett jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei 
teljesítéséhez van szükség.

Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli intézmény, illetve szerv 
vagy személy a fent meghatározott cél érdekében, a feladatai ellátásá
hoz szükséges mértékben kezelhet egészségügyi és személyazonosító 
adatot. Az érintett elhelyezésére vagy gondozására szolgáló nem egés
zségügyi intézmény kezelheti az érintettnek minden olyan egészség- 
ügyi és személyazonosító adatát, amely az intézményi elhelyezés, 
gondozás szempontjából szükséges.

2. Az adatkezelés szabályai az Szt.-ben
Az Szt. saját szabályokat tartalmaz az adatok kezelésével és védel

mével kapcsolatban. A nem szabályozott kérdésekben a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó 
1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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2.1. A jegyző által vezetett nyilvántartás

A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás 
biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartás tartalmazza

- a jogosult természetes személyazonosító adatait,
- a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt vagy menekült jog

állását,
- a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,
- a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait,
- a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra 

vonatkozó adatokat,
- a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszünte

tésére vonatkozó döntést,
- a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi 

adatokat,
- a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TÁJ szám).
A fenti nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló szervek, 

a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazga
tási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szer
vek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
(a továbbiakban: adatigénylésre jogosult szervek) részére eseti meg
keresésük alapján szolgáltathatók adatok.

2.2. A szociális intézmény által vezetett nyilvántartás

A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az el
látó szociális intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
tartalmazza

- a jegyző által vezetett, fent említett nyilvántartás adatait,
- az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradá

sára és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adato
kat.
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Az intézményvezető által vezetett fenti nyilvántartásból adat csak az 
adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális 
hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.

Az, akire a jegyző illetve az intézményvezető által vezetett, fent 
említett nyilvántartások valamelyike adatot tartalmaz, a személyére 
vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy tör
lési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szük
séges adatainak közlését a nyilvántartást kezelő szervtől vagy a szociá
lis intézmény vezetőjétől.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenti nyilvántartásokból a 
szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év eltel
tével - a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével - törölni kell az 
adott személyre vonatkozó adatokat. (A szolgálati időre jogosító ellátá
sok esetében az adott személyre vonatkozó adatok törlését a Kormány 
rendeletben szabályozza.)

Az Szt. felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a nyil
vántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül sta
tisztikai célra felhasználhatják, illetőleg azokból statisztikai célra ada
tot szolgáltathatnak.

A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv 
adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó 
szervtől, a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.

Az Szt. fenti rendelkezéseit kell alkalmazni a törvény által nem sza
bályozott, az önkormányzat képviselő-testülete, a polgármester, vala
mint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokról és 
szolgáltatásokról vezetett, személyes adatokat is tartalmazó nyilvántar
tásokra. Ez az irányadó akkor is, ha a személyes gondoskodás megszer
vezését nem önkormányzati szerv az önkormányzattól átvállalja.

3. Az adatkezelés szabályai a Gyvt-ben

3.1. Az adatkezelés általános szabályai

A Gyvt. körében a Gyvt. továbbá a 235/1997. (XII. 17.) Korm. ren
delet szabályozzák az adatkezelést. Az ezekben nem szabályozott 
kérdésekben egyebekben a személyes adatok védelméről és a közér
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dekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendel
kezései az irányadóak.

A gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló ál
lami és nem állami szerv (az adatkezelő szerv) a törvényben szabályo
zott feladatai ellátásához a Gyvt-ben felsorolt adatkörben kezelhet 
személyes adatokat.

Az adatkezelő szerv
- gondoskodik arról, hogy az érintett - ha törvény kivételt nem 

tesz - az adataihoz hozzáférhessen, illetve gyakorolhassa a helyesbí
téshez vagy a törléshez való jogát,

- a tárolt adatokat töröljék, ha azok oka e törvény rendelkezése 
szerint megszűnt,

- biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos meg
semmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra 
kerüléssel szemben,

- biztosítja, hogy az adatokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy 
ne férjen hozzá.

A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási eljárás során a hatáskört 
gyakorló szerv a jogosultság megállapításához adatot kérhet a polgá
rok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől.

A személyes adatok felhasználására a népjóléti miniszter, a helyi 
önkormányzat, a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskört, 
illetve szociális hatáskört gyakorló szerv, a személyes gondoskodást 
nyújtó személy és intézmény, közoktatási és felsőoktatási intézmény, 
igazságszolgáltatási és ingatlan-nyilvántartási szerv, valamint pénzin
tézet, külföldi hatóság és bíróság jogosult a törvényben meghatáro
zott módon és mértékben.

A gyermek, a szülő és más törvényes képviselő, a nevelőszülő, il
letve a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó személyazono
sító adatainak - a gyermekvédelem ellátásainak és intézkedéseinek 
biztosítása céljából történő - kezelésére az alábbi szervek jogosultak:

a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
a települési önkormányzat jegyzője, 
a fővárosi főjegyző,
a gyámhivatal,
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a gyermekjóléti szolgálat vezetője, 
a napközbeni ellátást nyújtó intézmény vezetője, 
az átmeneti otthon vezetője,
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője, 
a gyermekotthon vezetője, 
más bentlakásos intézmény vezetője, 
a helyettes szülő, 
a nevelőszülő.
A felsorolt szervek (kivéve a más bentlakásos intézményt, a 

helyetes szülőt és a nevelőszülőt) a gyermekvédelem ellátásainak és 
intézkedéseinek biztosítása céljából - kezelhetik a gyermek, a szülő és 
más törvényes képviselő, a helyettes szülő és a nevelőszülő vagyoni 
helyzetére, egészségi állapotára és büntetlen előéletére vo
natkozó, továbbá a gyermek tanulmányi eredményeivel, ma
gatartásával és neveltségi állapotával kapcsolatos adatokat.

3.2. Az adatok továbbítása

A felsorolt szervek, illetve személyek - a gyermekvédelem ellátá
sainak és intézkedéseinek biztosítása céljából - az érintett személy 
azonosító adatait, valamint a gyermek jogszabályban meg
határozott adatait egymásnak átadhatják.

A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi 
állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok továbbít
hatók

- a szociális hatáskört gyakorló szervnek a szociális ellátás megálla
pítása,

- a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi 
szakértőnek bűnüldözés és bűnmegelőzés, illetve bírósági eljárás 
lefolytatása,

- a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak családi jogállás, gyer
mektartás, kapcsolattartás, gyámság, örökbefogadás, a gyermek érde
kében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermekjogellenes kül
földre vitelének megszüntetése céljából. (A jogszabály más eseteket is 
meghatároz).
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3.3. Nyilvántartások vezetése

Az ellátást nyújtó intézmény és személy az e törvényben előírt 
nyilvántartást köteles vezetni, és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Programban, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatá
rozott adatokat köteles szolgáltatni.

A jegyző nyilvántartást vezet
- az ellátásra való jogosultság megállapításával, megváltoztatásával 

és megszüntetésével kapcsolatos adatokról,
- a hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről,
- az általa engedélyezett gyermekvédelmi szolgáltatásról és az elle

nőrzéssel kapcsolatos döntésről,
- az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről.
Az ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához 

és megszüntetéséhez szükséges nyilvántartás tartalma:
- a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra 

köteles személy természetes személyazonosító adatai,
- a jogosultsági feltételekre és a bekövetkezett változásokra vonat

kozó adatok,
- az ellátással kapcsolatos döntések,
- a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedel

mi adatok.
A személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó 

személy vagy az intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilván
tartás tartalma:

- a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra 
köteles személy természetes személyazonosító adatai,

- a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok,
- az ellátással kapcsolatos döntések,
- a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedel

mi adatok,

- a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatok,
- a hatósági intézkedésre vonatkozó döntés,
- a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontja és eredménye,
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- az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontja,
- a térítési vagy gondozási díj fizetési kötelezettség teljesítésére, 

elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatok.
A gyermekotthon a saját, illetve az általa működtetett nevelőszülői 

hálózat üres férőhelyeiről havonta tájékoztatja a területi gyermekvé
delmi szakszolgálatot.

A városi gyámhivatal nyilvántartást vezet
- az általa megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról,
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint az átmeneti és a tartós 

nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság és gondnokság alatt állókról,
- az említett személyek, valamint a gyermekek minden olyan va

gyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhi
vatal rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhivatalhoz 
beszolgáltattak,

- a vagyonnal rendelkező gyermekről.
A megyei gyámhivatal nyilvántartást vezet
- az általa engedélyezett gyermekvédelmi szolgáltatásokról és az 

ellenőrzéssel kapcsolatos döntésekről,
- az általa pártfogolt fiatalkorúakról.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője nyilvántartást ve

zet
- a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos in

tézményben elhelyezett gyermekekről és az üres férőhelyekről,
- az ideiglenes (átmeneti) gondozási feladatokat is ellátó nevelő

szülőkről és gyermekotthonokról,
- az örökbe fogadhatónak nyilvánított, illetve örökbe fogadható 

gyermekekről, valamint az örökbefogadásra váró szülőkről,
- az eseti gondnoki és hivatásos gyámi feladatokra kirendelhető 

személyekről.
A gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást 

nyújtók a gyermek sorsának megtervezését a miniszter által jóváha
gyott, az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet által kidolgo
zott útmutató szerint végzik. Az útmutató alapján elkészített egyéni
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nevelési programban a jogszabályban meghatározott adatok kezelhe
tők.

A Gyvt-nek a nyilvántartásokra vonatkozó rendelkezései az irány
adóak a személyes gondoskodás megszervezésének a nem állami szerv 
által az önkormányzattól történő átvállalása, illetve a törvény által nem 
szabályozott, az önkormányzat képviselő-testülete vagy a jegyzője fela
dat- és hatáskörébe tartozó ellátásokról vezetett nyilvántartás esetén is.
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A feladat biztosításának kötelezettsége

A fejezet bemutatja, hogy miként határozza meg a jogszabály az ellátás bizto
sítására köteles szervet és hogy miként történik az ellátások teljesítése. Ennek 
során különbséget tesz az állami és az önkormányzati feladatok között. Ismer
teti a keretszabályozás és helyi szabályozás szerepét. Bemutatja a pénzbeli, a 
természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások teljesítésének módja
it.

1. Jog az ellátásra és kötelezettség annak biztosítására

1.1. Jogosultság és kötelezettség összefüggése

A jog a szociális ellátásra irányuló jogosultságot illetve az ellátás 
biztosítására irányuló kötelezettséget alapjában véve kétféle módon, 
kétféle hangsúllyal határozhatja meg: az egyik esetben pontosan, ala
nyi jogot biztosítva határozzák meg az ellátásra való jogosultság 
feltételeit, melyhez tükörkép-szerűen kapcsolódik az ellátás biztosí
tására vonatkozó kötelezettség; a másik esetben általánosított formá
ban határozzák meg az ellátásra való jogosultság feltételeit, viszont 
részletes szabályok szólnak az ellátás biztosításával kapcsolatos 
feladatokról és a mérlegelés szempontjairól

A magyar szociális jog a fent vázolt mindkét megoldást alkalmazza. 
A Szociális törvény rendszerében, mely a legszélesebb szociális ellá
tórendszert hozta létre, a második típusú szabályozás dominál. Ha
sonló a helyzet a Gyvt. esetében is. Más szociális tartalmú jogszabály
ok is gyakran élnek a második típusú megoldással. A magyar szociális 
jogban tehát kiemelkedő szerepe van az ellátási feladatok szabályozá
sának.

Az Szt. és a Gyvt (valamint más jogszabályok) az “ellátás biztosítása” 
kifejezést használják arra a feladatra, amikor az önkormányzatnak vagy 
más szervnek gondoskodnia kell egy szociális ellátás feltételeinek meg
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valósulásáról. A szociális ellátás biztosítására vonatkozó kötelezettség 
nem egységes, hanem felbontható az alábbi rész-kötelezettségekre:

- (végrehajtási) jogszabály alkotása az ellátások jellemzőinek és az 
igénybevétel módjának meghatározására,

- az ellátások finanszírozása,
- az ellátások elérhetőségének megszervezése,
- az igénylő jogosultságának elbírálása és az ellátáshoz való hozzájutá

sának biztosítása,
- az ellátás teljesítése.
Az állam az egyes rész-kötelezettségek teljesítését megoszthatja a 

felelősök között. Az egyes részfeladatok eltérőek aszerint, hogy telje
sítésük kizárólag az államra tartozik, vagy lehetséges illetve kívánatos 
azokat a nem állami szervezetekre bízni. A Magyarországon ma érvé
nyes szabályok illetve a követett gyakorlat szerint a részfeladatok kö
zül

- a jogalkotás az állam illetve a helyi önkormányzatok kizárólagos 
joga,

- a finanszírozás állami illetve önkormányzati feladat (nem érintve 
itt a térítési díjak kérdését),

- az ellátások elérhetőségének megszervezése az állam illetve az 
önkormányzat felelőssége,

- a jogosultság elbírálása lehet állami, önkormányzat feladat, az in
tézmény vezetőjének feladata vagy lehet megállapodás tárgya,

- az ellátást többnyire nem csak az állam, az önkormányzat teljesít
heti (igazgatási szervei vagy intézményei útján), hanem azt a nem 
állami szereplők is megtehetik.

1.2. Az ellátás biztosításáért felelős szerv és feladatai 
meghatározása a Szociális törvényben

A következőkben röviden összefoglaljuk, hogy az Szt. miként ha
tározza meg az egyes ellátások biztosításáért felelős szerveket és fela
dataikat.
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A) A gyermeknevelési támogatás biztosítása:
Végrehajtási rendelet alkotására a Kormány kapott felhatalmazást. 

Az igény elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik, és ő intézkedik az 
ellátás folyósításáról. A támogatást az önkormányzat költségvetése 
terhére előlegezik, a folyósított támogatást a központi költségvetés 
megtéríti.

B) A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli ellátások biztosítása:
Az önkormányzat rendeletben szabályozza a feltételeket. Az ellá

tásra való jogosultságot a képviselőtestület illetve az önkormányzat 
rendeletében meghatározott más szerv állapítja meg. Az ellátások 
költségeit az önkormányzat fedezi a költségvetéséből. A költségekhez 
az állam normatív támogatással járul hozzá, illetve egyes ellátások 
költségét részben megtéríti az önkormányzatnak.

C) A természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatok meghatározása vegyes 
képet mutat:

Egyes ellátásokat az önkormányzat rendelete szabályozz, más ellá
tások szabályait a törvény illetve végrehajtási rendelete állapítja meg. 
Az ellátásra való jogot - a jogszabály rendelkezésétől függően - a kép
viselőtestület, a jegyző illetve a polgármester állapítja meg részben 
alanyi jogon, részben mérlegelés alapján. A képviselőtestület a hatás
körét átruházhatja. Az ellátás teljesítése érdekében a jegyző illetve a 
polgármester állítanak ki igazolványokat. Egyes ellátások esetében az 
önkormányzat gondoskodik a szolgáltatás díjának harmadik személy 
részére történő kifizetéséről. Egyes ellátások költségeit az önkor
mányzat fedezi a költségvetéséből, és e költségekhez az állam norma
tív támogatással járul hozzá. Más ellátások esetében a költségeket az 
állam viseli.

D) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása:
A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátá

sokról rendeletet alkot. Az intézmény költségeinek viselése a fenn
tartó feladata, aki intézményi normatívát és egyéb forrásokat vehet 
igénybe. Az állam a szakosított ellátások működési költségeihez a 
szociális intézményi normatívával járul hozzá.

A települési (fővárosi kerületi) önkormányzat feladata, hogy gon
doskodjon az Szt. 59-65.§-ok szerinti személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátásról, valamint az alapellátás keretében nem gondozható
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rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról. A települési 
önkormányzatok a lakosság számától függően kötelesek biztosítani az 
Szt. 87.§ szerinti elhelyezési formákat.

A megyei és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban: megyei ön- 
kormányzat) gondoskodik azoknak a szakosított ellátásoknak a meg
szervezéséről, amelyek biztosítására e törvény alapján a települési 
önkormányzat nem köteles; a szakosított szociális szolgáltatások te
rületi összehangolásáról; valamint a módszertani feladatok ellátásáról.

A feladat biztosítására kötelezett szerv megválaszthatja, hogy kinek 
az intézményével biztosítja a feladat teljesítését. Az ellátás igénybe
vételét a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő- 
testületének határozata; a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó 
végzése; bírói ítélet illetőleg az önkormányzat rendeletében megha
tározott körben az intézményvezető intézkedése alapozza meg. A 
képviselőtestület a hatáskörét átruházhatja. Nem állami intézmény 
esetében az ellátás igénybevétele szerződésen is alapulhat. Az ellátást a 
szociális intézmény teljesíti.

1.3. Az ellátás biztosításáért felelős szerv és feladatai 
meghatározása a Gyvt.-ben

A) A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítása
A szabályozási feladat megoszlik a Kormány28 és a települési ön- 

kormányzat között. Az igény elbírálására a képviselőtestületnek van 
hatásköre. Az ellátások költségeit az önkormányzat fedezi a költség- 
vetéséből A költségekhez az állam normatív támogatással járul hozzá, 
továbbá a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70 %-át a központi 
költségvetés megtéríti. (Hasonlók a szabályai a támogatás természet
ben történő folyósításának is.)

B) A gyermektartásdíj megelőlegezésének és az otthonteremtési támogatás
nak a biztosítása

A végrehajtási szabályok megalkotása a Kormány feladata. Az igényt a 
városi gyámhivatal bírálja el. A gyámhivatal határozata alapján a települési 
önkormányzat jegyzője a gyermektartásdíj megelőlegezését illetve az 
otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére biztosítja.

28 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.
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C) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások biztosítása
A települési önkormányzat rendeletben szabályozza a feltételeket. 

Az ellátás elérhetőségéről a települési önkormányzat gondoskodik. Az 
igény elbírálására a képviselőtestületnek van hatásköre. (Kivételesen 
az intézmény vezetőjének döntését, ajegyző védelembe vételt elren
delő határozatán, vagy pedig az intézmény és az igénybevevő megál
lapodásán alapul az igénybevétel.) Az ellátások költségeit az intéz
mény fenntartója fedezi. A költségekhez az állam normatív támoga
tással járul hozzá. Az ellátást az intézmény vagy ellátást végző személy 
teljesíti.

D) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások biztosítása
A törvény a Kormányt és a minisztert bízta meg végrehajtási jog

szabály alkotásával. Az ellátás elérhetőségéről a megyei (fővárosi) 
önkormányzat gondoskodik. Az igénybevétel a gyámhivatalnak a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében hozott vagy az utógondozói 
ellátást elrendelő határozatán alapul. (Kivételesen az ideiglenes elhe
lyezésre jogosult egyéb szerv intézkedésén) Az ellátások költségeit az 
intézmény fenntartója fedezi. A költségekhez az állam normatív tá
mogatással járul hozzá. Az ellátást az intézmény (szolgáltatást végző 
személy) teljesíti.

2. Végrehajtási jogszabály alkotása az ellátások jellemzői
nek és az igénybevétel módjának meghatározására

A polgárok alapvető jogait és kötelességeit érintő szabályokat tör
vényben kell meghatározni, másrészt a helyi önkormányzatoknak is 
csak törvény írhat elő kötelező feladatot; ezért a szociális ellátásra 
illetve védelemre vonatkozó jogok és kötelezettségek többségét tör
vény szabályozza. (Megjegyzendő, hogy korábban ennél alacsonyabb 
szintű szabályok is születtek, melyek egy része ma is hatályban van.)

A végrehajtást szolgáló jogszabályok egyik köre az, melyet a kor
mány vagy az illetékes miniszter alkot a törvényben foglalt feladatok 
végrehajtására. Külön említendő, hogy az Szt. illetve a Gyvt. számos 
kérdés szabályozására a Kormányt (például arra, hogy megállapítsa a 
normatív alapon járó pénzbeli ellátás megállapításának, folyósításá
nak, elszámolásának részletes szabályait) és a szociális tárcát vezető
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minisztert hatalmazza fel (például arra, hogy rendeletben szabályozza 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szakmai létszám normáit, 
működési feltételeit, valamint az intézményvezető szakmai feladatait.)

A végrehajtási szabályok másik csoportját a helyi önkormányzatok 
rendeletéi jelentik. Az önkormányzat rendeletalkotási jogát az Alkot
mány és az Öt. biztosítja. Egyes alapvető szociális tartalmú rendeletek 
megalkotására törvény kötelezi a helyi önkormányzatokat.

Az Szt. szerint az önkormányzati rendeletek legfontosabb szabá
lyozási feladatai:

- a törvényben meghatározott pénzbeli ellátások részletes feltét
eleinek meghatározása,

- az önkormányzat szándékától függően a törvényben meghatáro
zott pénzbeli ellátásokat kiegészítése, más pénzbeli támogatások meg
állapítása,

- az önkormányzati pénzbeli ellátások megállapításának, kifizeté
sének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályozása.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet szabá
lyozza

- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
- a kérelem benyújtásának módját,
- azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön el

járás nélkül ellátást nyújtani; és hogy külön eljárás keretében milyen 
esetekben biztosítható ellátás,

- az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait,
- a térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési 

díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.
A Gyvt. szerint a települési önkormányzat a következő kérdéseket 

szabályozza illetve szabályozhatja rendeletében:
A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatban a rendeletre tartozik
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvé

delmi támogatás feltételeinek meghatározása29,
- a gyermek és a fiatal felnőtt szociális rászorultságára tekintettel a 

törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítése, más 
pénzbeli támogatások megállapítása,

29 Gyvt. 18. § (1).
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- a kérelem benyújtása helyének meghatározása,
- az igazolás és a nyilatkozat tartalmának és benyújtásának, az elbí

rálás részletes szempontjainak, a jövedelemszámítás időszakának 
meghatározása.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat ren
deletben szabályozza30

- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
- az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló 

kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
- az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - bizto

sítható ellátásokat,
- az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
- a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedé

sének eseteit, módjait.

3. Az ellátások elérhetőségének megszervezése

3.1. Az ellátás megszervezésének módjai

A pénzbeli és a természetbeni ellátások esetében az ellátások telje
sítése érdekében általában nem kell külön szervezési feladatokat vé
gezni. Az ilyen ellátásokat többnyire az igényt elbíráló szerv illetve az 
ahhoz kapcsolódó igazgatási szervezeti egység teljesíti. A pénzügyi 
tevékenység szabályait az államháztartásról szóló törvény és végre
hajtási rendeletéi szabályozzák. Az egyes szociális ellátások esetében 
sajátos pénzügyi szabályok is érvényesülhetnek, melyeket külön jog
szabályok határoznak meg.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás teljesítéséhez arra is 
szükség van, hogy a megfelelő intézmény vagy személy minden 
szükséges esetben a jogosult rendelkezésre bocsássa a szükséges 
helyszínt, tárgyakat illetve teljesítse a szükséges szolgáltatást. Az ellá
tás biztosítására köteles szervnek arról kell gondoskodnia, hogy az 
ellátás nyújtására képes intézmény (személy) rendelkezésre álljon. Az 
ellátás nyújtása már nem a biztosításra köteles szerv, hanem az ellátó 
intézmény (személy) feladata.

30 Gyvt. 29. § (1).
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Ha az ellátást nem helyi önkormányzat köteles biztosítani, akkor a 
kötelezett általában nem választhat a különböző intézményfenntartók 
között.31 A feladat biztosítására köteles önkormányzatot megilleti az a 
jog, hogy megválassza, kinek az intézménye által biztosítja az ellátást. 
Mérlegelheti, hogy kötelességei teljesítésére melyik megoldás biztosít 
jobb feltételeket (pl. szakmai minőség, megbízhatóság, költségek 
terén). Az önkormányzat - választása szerint32 -

- maga tart fenn intézményt,
- jogszabály felhatalmazása alapján igénybe veszi más önkormány

zat intézményének szolgáltatását,
- az önkormányzatok társulása keretében veszi igénybe a szolgál

tatást,
- természetes vagy jogi személlyel ellátási szerződést köt az ellátás 

teljesítésére.

3.2. Intézmény fenntartása

Az állami, önkormányzati intézmények költségvetési szervek, me
lyek közszolgáltatások nyújtására vagy más hasonló célra jönnek létre, 
nem feladatuk a közhatalom gyakorlása és nem vagy csak másodla
gosan látnak el gazdasági feladatokat. Az Öt. 9.§ (4) bekezdés felha
talmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a feladat
körébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, 
más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapítson és ki
nevezze vezetőiket.

Az Állt.33 szerint a költségvetési szerv az államháztartás részét képező 
jogi személy, amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését szol
gálójogszabályban, határozatban, alapító okiratban meghatározott álla
mi feladatokat, alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az 
alapító okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mel

31 A kivételek között említhető a 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésé
ben foglalt rendelkezés, mely szerint a Menekültügyi és Migrációs Hivatal társadalmi 
szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházzal, jogi személlyel, egyesülettel, alapít
vánnyal, ezek intézményével, gazdasági társasággal köthet szerződést a menekült, a 
menedékes és a befogadott részére szolgáltatások nyújtására.

32 Szt.91.§ (1), Gyvt, 96.§ (1).
33 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
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lett, az alapító okiratban rögzített illetékességi és működési körben, 
feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. Költségvetési szervet 
alapíthat az Országgyűlés, a Kormány, a fejezet felügyeletét ellátó szerv 
vezetője, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, az 
országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület. (A költségvetési 
szervre vonatkozó szabályokat lásd az Aht. 87-100.§-okban)

A gyermek védelmét ellátó intézmény fenntartója dönt az intéz
mény alapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, meg
szüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megálla
pításáról; meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az 
intézményi térítési díjat; ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és 
működésének törvényességét; jóváhagyja az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát, szakmai programját; értékeli a szakmai munka 
eredményességét és gondoskodik a szakemberek továbbképzéséről. A 
fenntartó a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását akkor ta
gadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A szakmai program jóváhagyását 
akkor tagadhatja meg, ha az nem felel meg a törvényben, valamint a 
szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek. A fenntartó a 
törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a házirend, valamint más 
belső szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen a 
fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslá
sára, illetve annak eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet 
vagy szabályzatot megsemmisíti. Az intézmény a szakmai munka 
eredményességének érdekében folyamatosan együttműködik a fenn
tartóval és indokolt esetben átfogó értékelést ad tevékenységéről. A 
fenntartó jogköre nem sértheti az intézmény szakmai programjában 
meghatározott önállóságát.

3.3. Más önkormányzat intézményének igénybevétele 
jogszabály felhatalmazása alapján

Tekintettel a lakosok számától függő feladatokra, sok esetben a te
lepülési önkormányzat nem köteles meghatározott szakosított ellá
tások biztosítására. Ilyenkor a kötelezettség a megyei önkormányzatot 
terheli.

A megyei önkormányzat feladatát az Öt. 69-70. §-ok, az Szt. 88- 
90. §-ok Gyvt. 95. §-ok alapozzák meg. Az Öt. szerint a megyei ön
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kormányzat, területi önkormányzat köteles ellátni azokat a törvény
ben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat 
nem kötelezhető: Törvény a megyei önkormányzat kötelező feladatá
vá teheti az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás biztosítását, amely a 
megye egész területére vagy nagy részére kiterjed. A megyei önkor
mányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen a gyermek- és 
ifjúságvédelmi szakellátásról; a szakosított szociális szolgáltatások 
területi összehangolásáról; továbbá gondoskodik egyes, szakosított 
ellátás körébe tartozó feladatokról.

Az Szt. 88. § (1) bekezdés szerint a megyei és a fővárosi gondosko
dik azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek 
biztosítására a törvény alapján a települési önkormányzat nem köte
les. A Gyvt. 95. § (1) bekezdés szerint a megyei és a fővárosi önkor
mányzat törvényben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondos
kodást nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátást, a terü
leti gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

A megyei önkormányzat kötelező feladatát ellátó megyei intéz
mény - megállapodás vagy társulás alapján - elláthatja a települési 
önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó, vagy általa önként 
vállalt közszolgáltatást is.

3.4. Az önkormányzatok társulása

Magyarország településszerkezetének sajátosságai miatt igen nagy 
jelentősége van - a szociális ellátások terén is - a helyi önkormányzat
ok társulásának. Az 1997. évi CXXXV. tv. szerint a helyi önkormány
zatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozhatnak létre 
társulást. Társulási megállapodás köthető helyi önkormányzati fela
dat- és hatáskör, valamint a polgármester, a jegyző, a képviselő- 
testület hivatala ügyintézője államigazgatási feladat- és hatásköre el
látására.

A társulás típusai:
a) A szolgáltatás igénybevétele megállapodás alapján
A képviselő-testület megállapodhat más képviselő-testülettel ab

ban, hogy annak szerve, intézménye, más szervezete meghatározott 
feladatot, hatáskört, szolgáltatást ellát a megbízó önkormányzat szá
mára. A megállapodás tartalmazza - egyebek mellett azt a feladatot,
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hatáskört, szolgáltatást, melyet a megbízott ellát, illetőleg nyújt; to
vábbá a megbízás teljesítésének feltételeit, a díját, és a költségeket.

b) Intézmény vagy más szervezet közös fenntartása
Két vagy több képviselő-testület megállapodhat intézmény vagy 

más szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gya
korlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában azzal, hogy a kö
zös fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat- 
és hatásköröket a megállapodásban meghatározott képviselő- testület, 
illetve annak szerve gyakorolja.

c) Intézmény vagy más szervezet közös fenntartása közös döntéshozó szerv 
létesítésével

Két vagy több képviselő-testület közös döntéshozó szerv létreho
zásával megállapodhat intézmény vagy más szervezet közös fenntar
tásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló kö
zös foglalkoztatásában, illetve feladat, hatáskör, szolgáltatás más mó
don történő közös ellátásában. Az ilyen társulás döntéshozó szerve a 
társulási tanács.

d) fogi személyiséggel rendelkező társidás létrehozása
Két vagy több képviselő-testület megállapodhat jogi személyiséggel 

rendelkező társulás létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös 
ellátása, intézmény vagy más szervezet közös alapítása szükségessé 
teszi, hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettségeket, és rendel
kezzen vagyoni jogokkal. A jogi személyiséggel rendelkező társulás 
költségvetési szerv, létrehozásához alapító okirat szükséges.

3.5. A feladat biztosítása ellátási szerződéssel

Az önkormányzat (állami szerv) ellátási szerződéssel bízza meg a 
nem állami szervezetet (személyt) azzal, hogy a szerződésben meg
batározott körben szociális közszolgáltatást teljesítsen, a nem állami 
szervezet pedig vállalkozik a feladat ellátására. A szerződésnek az az 
egyik joghatása, hogy az ellátás biztosítására köteles szerv ezzel telje
síti egyik részkötelezettségét, az ellátás elérhetőségének megszerve
zését. Másik joghatása pedig abban mutatkozik, hogy a nem állami 
szervezet (személy) köteles lesz a közszolgáltatás teljesítésére, továbbá 
jogosult lesz a szolgáltatásáért járó költségvetési támogatásra.
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Az ellátási szerződést írásban kell megkötni. A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, módosítását, 
illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

Az Szt. körében
Az Szt-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociá

lis ellátást a helyi önkormányzat valamint az állami szerv szociális 
szolgáltatást végző egyesülettel, alapítvánnyal, egyházi jogi személlyel, 
ezek intézményeivel, egyéni vagy társas vállalkozóval kötött szerződés 
(ellátási szerződés) útján is biztosíthatja.34 Az ellátási szerződésnek az 
Szt. 121 .§ szerint tartalmaznia kell

- a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, illetve a 
szociális tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó tevékenysé
gére külön jogszabály szerint vonatkozó hatósági engedély adatait,

- a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, 
számát,

- a szolgáltatást végző nyilatkozatát a szerződésben meghatározott 
szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai kö
vetelmények, nyilvántartási kötelezettségek ismeretére és betartására,

- a szolgáltatásért fizetendő díj mértékére és átutalására vonatkozó 
kikötéseket,

- szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, va
lamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést; a szerződés fel
mondásának hónapokban meghatározott idejét.

A Gyvt. körében

A Gyvt. 97. § (1) szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátást 
vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a 
helyi önkormányzat, valamint az állami szerv nem állami szervvel 
kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. Ha az ellátási szerződés 
alapján a feladat ellátásában vallási vagy világnézeti elkötelezettségű 
nem állami szerv működik közre, a megállapodás megkötése nem 
mentesíti a helyi önkormányzatot, valamint az állami szervet a fela
dat-ellátási kötelezettség alól azon gyermek tekintetében, akinek 
szülője nem kívánja a nem állami szerv szolgáltatását igénybe venni.

34 Szt. 120. §.
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Az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal, 
hogy a szerződés az Szt. 121. §-ában meghatározottakon túl tartal
mazza

- azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték, amely időszak a 
bentlakásos gyermekintézmény esetén nem lehet kevesebb 5 évnél,

- a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántar
tási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak is
meretére és betartására.
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Az ellátások igénybevétele

A fejezet célja annak a folyamatnak bemutatása, amely során a jogosult hoz
zájut az ellátáshoz. A folyamatot az ellátásra vonatkozó jogviszony létrejöttén, 
módosításán, teljesítésén, megszűnésén keresztül mutatja be.

1. Az ellátás biztosításának döntő szakasza, az ellátás igény- 
bevétele

Az ellátás igénybevétele az a folyamat, melynek során az igénylő jo
gosulttá válik meghatározott ellátásra, és melynek során biztosítják a jo
gosult számára az ellátás elsajátítását. Ezt a folyamatot többféleképpen 
értelmezhetjük: - anyagi jogi szempontból egy jogviszony létrejöttéről, 
módosulásáról, teljesítéséről és megszűnéséről, - eljárásjogi szempontból 
egy hatósági eljárás lefolytatásáról (vagy hiányáról), - az ellátó intézmény 
oldaláról az ellátás megkezdéséről, teljesítéséről és befejezéséről van szó.

Az igénybevétel folyamatát a legcélszerűbb az ellátásra irányuló 
jogviszony keletkezésének, módosulásának, teljesítésének és megszű
nésének folyamataként szemlélni. Ennek a megközelítésnek az az 
előnye, hogy a jogosult és mások között fennálló anyagi jogi jogvi
szonyból, az ellátásra irányuló jogokból és kötelességekből indul ki. 
Az anyagi jogi jogviszonnyal kapcsolatban egyaránt elemezhetők

- a jogosult anyagi jogai és kötelességei, a másik fél jogai és kötelessé
gei, továbbá a jogviszonyt létrehozó, módosító és megszüntető tények

- a jogviszony létrehozására, módosítására, megszüntetésére irá
nyuló közigazgatási eljárás, intézkedés illetve megállapodás

- a jogviszony tartalmát jelentő ellátással kapcsolatos követelmé
nyek és a teljesítés folyamata.

(Megjegyezzük, hogy a szociális jog jogviszonyait, a szociális igazgatás eljárá
sát, valamint az ellátások tartalmát külön fejezetekben is tárgyaljuk.)
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2. A pénzbeli illetve a természetbeni ellátásra irányuló jog
viszony a Szociális törvényben

2.1. A jogviszony keletkezése

A jogviszony a kérelemre indult eljárásban hozott hatósági határozat 
alapján jön létre.

Az Szt. körében az alábbi megoldások találhatók:
A gyermeknevelési támogatás iránti igényt a kérelmező a tartózko

dási helye szerint illetékes jegyzőhöz nyújthatja be, aki elbírálja az 
igényt. Ha a gyermeknevelési támogatás megállapítását a kérelmező 
méltányossági jogcímen kéri a minisztertől, a kérelmet a települési 
önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet - 
ha a törvény másként nem rendelkezik - a kérelmező lakóhelye szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az 
önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél 
kell előterjeszteni. A jogosultságot és az ellátás mértékét a települési 
önkormányzat képviselőtestülete vagy - átruházott hatáskörben - az 
önkormányzat rendeletében meghatározott szerv állapítja meg.

Egyes pénzbeli ellátások természetbeni ellátás formájában is nyújt
hatók; ilyenkor a döntésnek része a természetbeni forma is.

A köztemetésről a képviselőtestület, a közgyógyellátást a jogszabály
nak megfelelően a jegyző vagy a képviselőtestület állapítja meg, az egés
zségügyi szolgáltatásra való rászorultságot a polgármester igazolja.

2.2. A jogviszony tárgya és tartalma

A jogviszony tárgya a jogosult joga a határozatban megállapított 
ellátásra, másfelől a teljesítésre köteles szerv kötelezettsége az ellátás 
teljesítésére. A jogviszony tartalma a pénzbeli vagy természetbeni 
formájú ellátás.

A jogviszonyban a fő kötelezettségen kívül mellékkötelezettségek 
is jelen lehetnek (pl. a rendszeres szociális segélyt igénybe vevő aktív 
korú nem foglalkoztatott személy kötelezhető a családsegítő szolgá
lattal vagy a kijelölt szociális intézménnyel való együttműködésre).
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2.3. Az ellátás teljesítése

A gyermeknevelési támogatást a jegyző az önkormányzat költség- 
vetésének terhére megelőlegezi.

Az önkormányzat rendeletben szabályozza az önkormányzati 
pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának szabályait. A megálla
pított ellátások folyósításáról - ha az önkormányzat rendelete eltérően 
nem rendelkezik - a jegyző gondoskodik az önkormányzat költség- 
vetése terhére

A természetbeni ellátások egy része olyan formában kerül a jogo
sulthoz, hogy az önkormányzat fizeti ki harmadik személynek (intéz
ménynek) a jogosult részére teljesítendő szolgáltatást. (Például a köz
üzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése).

A közgyógyellátás igénybevételét a jegyző által kiállított igazolvány 
teszi lehetővé. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében a 
polgármester állít ki hatósági bizonyítványt a rászorultság tényéről.

2.4. A jogviszony módosítása, megszűnése

A pénzbeli ellátásokat az Szt. és végrehajtási rendeletei, valamint az 
önkormányzatok rendeletei alapján állapítják meg. Ezek rendelkezé
seitől valamint a hatósági határozattól függően a jogosultság

- egyetlen kifizetésre, vagy
- rendszeresen történő fizetésre vonatkozik, határidő megjelölésé

vel, vagy
- rendszeresen történő fizetésre vonatkozik határidő meghatáro

zása nélkül.
Az utóbbi esetben időszakonként felülvizsgálják a jogosultságot és 

döntenek az ellátás további fenntartásáról vagy megszüntetéséről.35 A 
természetbeni ellátások vagy egyetlen alkalommal teljesedésbe men
nek, vagy rendszeresen visszatérő szolgáltatásból állnak. Az utóbbi

35 A jegyző a gyermeknevelési támogatás feltételeinek fennállását évente, az önkormány
zat az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer, az 
önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit évente lega
lább egyszer, az önkormányzat a munkanélküliek jövedelempótló támogatása feltét
eleinek fennállását évente vizsgálja felül. A jegyző évente ellenőrzi az alanyi jogon ki
adott közgyógyellátási igazolvány kiállítása okának fennállását.
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esetben vagy meghatározzák az ellátás időtartamát, vagy rendszeresen 
felülvizsgálják.

Az Szt. eljárási szabályai részletesen rendelkeznek a jogosulatlanul 
felvett ellátás visszafizetésének kötelezettségéről és az ezzel kapcso
latos eljárásról. Egyes ellátásoknál az önkormányzat megtérítési 
igénnyel élhet (pl. köztemetés).

3. A személyes gondoskodásra irányuló jogviszony szabá
lyai az Szt. szerint

3.1. A jogviszony keletkezése

Az Szt. a személyes gondoskodásra irányuló teljes értékű jogvi
szonyt intézményi jogviszonynak nevezi. Emellett léteznek olyan 
személyes gondoskodásra irányuló jogviszonyok is, melyeket a tör
vény nem nevez intézményi jogviszonynak, és csak a szokásos szol
gáltatás valamely részére terjednek ki.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele 
önkéntes. Az Szt. megfogalmazása szerint az “igénybevételt” alapoz
zák meg a felsorolt határozatok és intézkedések - ezeket más megfo
galmazásban a jogviszonyt keletkeztető tényeknek nevezhetjük.

Az intézményi jogviszonyt létrehozó jogi tények:
a) a képviselőtestület (illetve az átruházott hatáskörben eljáró szerv 

vagy személy) határozata,
b) az intézményvezető intézkedése és az annak alapján kötött meg

állapodás,
c) az igénybevevő és a nem állami intézmény között létrejött meg

állapodás,
d) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, vagy
e) a bírói ítélet.
Az intézményi jogviszonyon kívüli jogviszonyt létrehozó jogi tény:
f) az intézményvezető intézkedése és az annak alapján kötött meg

állapodás
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ad a) a képviselőtestület határozata
fisz Szt. rendszerében a jogviszonyt keletkeztető legfontosabb jogi 

tény a képviselőtestület határozata. Hatáskörét a képviselőtestület 
átruházhatja valamely bizottságra, a polgármesterre vagy másra. Az 
eljárás kérelem alapján indul. (Ha az ellátást igénylő cselekvőképte
len, a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan 
cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegye
zésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem kérdésében vita van, 
arról a gyámhatóság dönt.) A helyi önkormányzat képviselőtestülete 
(vagy az, aki átruházott hatáskörben gyakorolja a hatáskört) határo
zattal dönt a kérelemről.

ad b) az intézményvezető intézkedése és az annak alapján kötött megállapodás; 
fisz Szt. 94.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat ren

deleté felhatalmazhatja az intézmény vezetőjét, hogy a kérelem alap
ján intézkedjen az ellátás igénybevételéről. A kérelemnek helyt adó 
intézkedés alapján az igénybevevő és az intézmény vezetője megálla
podást kötnek. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről 
nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormány
zat rendeletében meghatározott szervnek. Amennyiben tehát az in
tézmény vezetője nem teljesíti a kérelmet, közigazgatási eljárásra 
kerül sor.

ad c) az igénybevevő és a nem állami intézmény között létrejött megállapodás 
fis személyes gondoskodást nyújtó, normatív állami hozzájárulást

igénybe vevő nem állami szervek választhatnak, hogy
- intézményükbe az általános módon, beutaló határozat vagy az 

intézményvezető intézkedése alapján történik a beutalás, vagy pedig
- az ellátás igénybevételéről, valamint az intézményi jogviszony 

megszűnésének feltételeiről az igénybevevő és a nem állami szerv 
megállapodást köt.

ad d-e) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése illetve a bírói ítélet 
fis bíróság a közigazgatási határozat felülvizsgálata céljából indított

perben hozhat olyan ideiglenes intézkedést vagy ítéletet, mely létre
hozza a jogviszonyt.
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ad J) az intézményvezető intézkedése és az annak alapján kötött megálla
podás az intézményi jogviszonyon kívül

Nem keletkezik teljes, a szolgáltatás egészére kiterjedő jogviszony 
akkor, ha a kérelmező csak egyes rész-szolgáltatásokat kíván igénybe 
venni. Az Szt. 41. § (4) bekezdés szerint az intézményi szolgáltatáso
kat az intézmény vezetőjének döntése alapján olyan rászorult személy 
is igénybe veheti, aki nem áll az intézménnyel beutalás vagy intéz
ményvezetői intézkedés alapján jogviszonyban.

A bentlakásos szociális intézményekbe történő beutaló határozat
nak tartalmaznia kell, hogy a beutalás határozott vagy határozatlan 
időre szól. A jogosult kérelmére, legfeljebb hat hónapi időtartamig 
ideiglenesen is beutalható. A rehabilitációs intézménybe történő be
utalás időtartama nem haladhatja meg az öt évet.

Ha a szociális intézményben történő elhelyezés nem beutaló ha
tározat alapján történik, az intézmény fenntartója vagy az általa kije
lölt szerv, személy és a szolgáltatást igénybe vevő ellátott, illetőleg 
törvényes képviselője megállapodást köt,36 amely tartalmazza külö
nösen

- az ellátás kezdetének időpontját,
- az ellátás időtartamát, határozott vagy határozatlan időtartamú 

megjelölését,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,
- a térítési díjösszegét,
- egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hoz

zájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részle
ges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,

- az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat.

3.2. Ajogviszony tárgya és tartalma

Az intézményi jogviszony alapvető tárgya a jogosult igénybevevő 
joga a szolgáltatásra és az intézmény kötelezettsége a szolgáltatás tel
jesítésére; ennek megfelelően az intézményi jogviszony fő alanyai

■’6 Kivéve az éjjeli menedékhelyként működő intézményeket
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egyrészt az igénybevevő, másfelől a szolgáltató intézmény. A jogvi
szonynak azonban vannak más alanyai is továbbá más tárgyai is.

Az intézményi jogviszony alanyai tehát a jogosult (kérelmező, be
utalt stb. néven), a kérelmet elbíráló (vagy a megállapodást kötő) 
szerv, valamint a teljesítésre köteles intézmény.

A jogviszony tárgya
- a kérelmező joga igénye elbírálására,
- a jogosult (beutalt) joga a határozatban vagy megállapodásban meg

állapított ellátásra,
- a képviselőtestület vagy a gyámhivatal kötelezettségre az igény el

bírálására,
- a teljesítésre köteles szerv kötelezettsége az ellátás teljesítésére,
- a kötelezett kötelessége a térítési díj megfizetésére.
A jogviszonyban a fő kötelezettségen kívül mellékkötelezettségek 

is jelen lehetnek (pl. a fiatal felnőtt köteles az otthonteremtési támo
gatás - gyámhivatal által elfogadott célra történő - felhasználásáról 
elszámolni.).

Tartalma a megjelölt személyes gondoskodást nyújtó ellátás, a ha
tározatban és a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. A 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások azonban nem olyan termé
szetűek, hogy minden részletet előre lehetne szabályozni, ezért a 
jogviszony tartalma az ellátás teljesítése során határozódik meg pon
tosabban.

3.3. A szolgáltatás megkezdése és teljesítése

3.3.1. A szolgáltatás megkezdése
A személyes gondoskodásra irányuló jogviszony sajátos jellegű 

mert igen gyakran a hatóság határozata hozza létre, a szolgáltatást 
azonban nem a hatóság, hanem egy intézmény teljesíti. Ezért gon
doskodni kell arról, hogy a hatósági határozat alapján az intézmény 
megkezdje az ellátás teljesítését.37

Az intézményvezető intézkedésén illetve a megállapodáson alapuló ellátás esetén erre 
nyilván nincs szükség.
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A beutaló határozatnak meg kell jelölnie azt az intézményt, amely
ben az ellátást teljesítik. Az alapellátás keretében nyújtott személyes 
gondoskodást az ellátásra jogosult lakóhelyéhez - vagy tartózkodási 
helyéhez - legközelebb eső intézménynek kell biztosítania. Ettől a 
jogosult kérésére el lehet térni, ha a személyes gondoskodást nyújtó 
az azonos ellátási formán belül választási lehetőséget biztosít, vala
mint akkor, ha az intézmény szabad férőhellyel nem rendelkezik.

Ha az ellátás igénybevételét beutaló határozat alapozza meg, a ha
tározat megküldésével az ellátást nyújtó intézmény vezetőjét is érte
síteni kell. Az intézményvezető a kérelmet, illetve a beutaló határo
zatot nyilvántartásba veszi és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a 
jogosultak elhelyezéséről. Az intézmény vezetője a beutalt azonnali 
elhelyezéséről gondoskodik, ha a beutalt helyzete a soron kívüli el
helyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a 
beutaló határozatban fel kell tüntetni.

Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény 
vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. Bentlakásos in
tézmény esetén a beutaló szerv vagy az intézmény vezetője által 
nyújtott értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza a jogszabályban 
előírt kérdéseket (pl. az intézménybe való felvételre, a személyes 
használati tárgyakra, vonatkozó szabályokat)

Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre bizto
sított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intéz
mény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi a jo
gosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt. Ajegy
ző a megkeresésre tájékoztatást ad a jogosult tartózkodási helyéről; a 
beköltözés elmaradásának indokairól; az ellátás igénybevételének 
várható időpontjáról. Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az 
ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intéz
ményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését 
követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett el
helyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jo
gosult és hozzátartozója számára a jogszabályban meghatározott kér
désekről (pl. az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltét
eleiről; az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; stb.)
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A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köte
les

- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tisz
teletben tartásáról,

- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett 
nyilvántartásokhoz,

- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltét
eleit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító 
adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény 
vezetőjével.

3.3.2. Az ellátás teljesítése
Az ellátást a szociális intézmény szolgáltatja. Az intézmény vezetőjé

nek széles körű mérlegelési joga van, hogy miként teljesíti az általa 
vezetett intézmény az ellátást. Az ellátás teljesítése során teljesíteni kell 
a jogviszony fő tartalmát képező személyes gondoskodást nyújtó ellá
tást, valamint azokat a járulékos szolgáltatásokat, melyek az ellátáshoz 
tapadnak. (Ezek tartalmát az ellátásokról szóló fejezetben ismertetjük.) 
Az Szt. és végrehajtási rendelete a teljesítésnek olyan feltételeit is sza
bályozzák, melyek nem valamiféle szolgáltatást jelentenek, hanem a 
teljesítés módját:

Emberi és állampolgári jogok védelme
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül.az em

beri és állampolgári jogok érvényesítéséről.
Eltávozás

Az eltávozást az intézmény vezetője engedélyezi; a részletes szabá
lyokat a házirend tartalmazza. A jogosult eltávozása csak akkor tagad
ható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye - a jogosult önmagát 
vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt - az eltávozást 
nem javasolja.

Házirend
Az intézmény belső életének rendjét a házirend tartalmazza. 

(Tartalmát és feltételeit más fejezetben ismertetjük.)
Panaszjog

A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit 
képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasz
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szál élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdek- képviseleti fórum
nál az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi 
jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgo
zóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei meg
szegése esetén vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása 
érdekében.

A panasz kivizsgálásra jogosult szerv (személy) köteles írásban érte
síteni a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges 
intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem or
voslásának esetleges más módjaira is. Az érintettek az intézmény fenn
tartójához fordulhatnak, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben 
nem intézkedik, vagy intézkedésével nem értenek egyet.

Érdek-képviseleti fórum

Az intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jog
viszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló 
fórum megalakításának és tevékenységének szabályait. A törvény 
meghatározza a fórum összetételére vonatkozó alapvető szabályokat. 
Az érdek-képviseleti fórum dönt az elé terjesztett panaszokról, to
vábbá intézkedéseket kezdeményezhet a beutaló, a fenntartó helyi 
önkormányzatnál, az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, ille
tőleg más, hatáskörrel rendelkező szervnél. Az érdek-képviseleti fó
rum működésének részletes szabályait a házirend tartalmazza.

Gondnokoltak védelme
A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intéz

ményvezető kezdeményezheti új gondnok kirendelését, ha a gond
nok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, vagy nem a 
gondnokolt érdekeinek megfelelően végzi.

3.4. A jogviszony módosítása és megszüntetése

A jogviszonyt a beutaló határozat határozott vagy határozatlan 
időre hozza létre.

Ha a bentlakásos szociális intézményi elhelyezés határozott időre 
szól, annak lejárta előtt a beutaló szerv megvizsgálja, hogy a beutalás 
feltételei továbbra is fennállnak-e. Ha a beutalás feltételei nem állnak 
fenn, a beutaló szerv az elhelyezést megszünteti. Ha a beutalás idő
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tartama eltelt, azonban a beutalt állapota miatt családi környezetébe 
nem térhet vissza, a beutaló szerv az elhelyezést további egy évvel 
meghosszabbíthatja vagy a jogosultat más, az állapotának megfelelő 
intézménybe helyezi át.

Ha a beutalás határozatlan idejű vagy határozott időre szólt ugyan, 
de az abban foglalt időtartam még nem telt el, a más intézménybe 
történő áthelyezést lehet kérni illetve kezdeményezni a beutaló 
szervnél. Az áthelyezést a beutaló szerv is kezdeményezheti. A be
utaló szerv és az intézmény vezetője az áthelyezést akkor kezdemé
nyezheti, ha a jogosult

a) egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem 
egészségi állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre;

b) az adott intézményben állapotára tekintettel tovább nem reha
bilitálható;

c) a házirendet többször, súlyosan megsérti, és emiatt az érdek- 
képviseleti fórum a jogosult áthelyezését javasolja.

Az áthelyezésről a beutaló szerv határozattal dönt. Az a) -b) pon
tokban említett esetekben az áthelyezéshez szükséges a jogosult 
(illetve törvényes képviselője) egyetértő nyilatkozata. Ha ezt a jogo
sult (törvényes képviselője) nem adja meg, az intézményi elhelyezést 
a beutaló szerv megszüntetheti.

A rehabilitációs intézményekben elhelyezettek állapotát folyama
tosan figyelemmel kell kísérni. Ha a beutalt tovább már nem gon
dozható rehabilitációs intézményben, vagy a beutalás feltételei már 
nem állnak fenn, az intézmény vezetője kezdeményezi a gondozás 
megszüntetését vagy a beutalt áthelyezését Ha a beutaló határozatban 
foglalt időtartam vagy pedig az öt év eltelt, de a jogosult további gon
dozása szükséges, a beutaló szerv a beutalás időtartamát meghosszab
bíthatja.

A pszichiátriai betegek otthonában élő személyek esetében szak
értői bizottság az intézményi elhelyezést követően kétévente felül
vizsgálja a jogosult az adott intézményben történő további ellátásának 
szükségességét; illetve a más intézménybe történő áthelyezésének 
indokoltságát.

Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
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- a jogosultnak, illetve hozzátartozójának ajogviszony megszünte
tésére vonatkozó bejelentését követő, a házirendben meghatározott 
idő elteltével,

- a jogosult halálával.
Az intézményi jogviszonyt a törvényben meghatározott feltételek 

mellett
- az illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete meg

szünteti, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, 
vagy a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni,

- az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testülete meg
szüntetheti, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti.

A határozatlan időre szóló beutalás esetén meg kell szüntetni az 
intézményi ellátást, ha

- a beutalt egészségi állapota és megváltozott szociális helyzete mi
att további intézményi ellátás nem szükséges,

- a beutalt képzésre, munkavégzésre, foglalkoztatásra alkalmatlan 
és ellátása intézményen kívül is biztosított.

Az intézményi ellátás megszüntetéséről a beutaló szerv dönt. 
Döntéséről a beutaltat, az intézményt, valamint az intézményt fenn
tartó önkormányzatot értesíti.

A megállapodáson alapuló ellátások esetében a jogviszony meg
szűnése is a megállapodás tartalmától függ. A megállapodásban ugya
nis rögzíteni kell - egyebek mellett - az intézményi ellátás időtarta
mát, határozott vagy határozatlan időtartamú megjelölését; valamint 
az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat.

4. A pénzbeli illetve a természetbeni ellátásra irányuló jog
viszony a Gyermekvédelmi törvényben

Ajogviszony a kérelemre indult eljárásban hozott hatósági határo
zat alapján jön létre. A Gyt. körében az alábbi megoldások találhatók:

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás valamint a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvé
nyes képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meg
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határozott szervnél terjeszti elő. A kérelemről a képviselőtestület 
(vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott más szerv) dönt.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra 
jogosult törvényes képviselőjének vagy gondozójának kérelmére indul. 
Az otthonteremtési támogatás iránti eljárás a fiatal felnőtt kérelmére 
indul. A kérelmekről a gyámhivatal dönt.

4.1. A jogviszony tárgya és tartalma

A jogviszony alanyai a jogosult, a kérelmet elbíráló szerv, valamint 
a teljesítésre köteles szerv (mely utóbbi nem feltétlenül azonos a 
kérelmet elbíráló szervvel).

4.2. A jogviszony tárgya

Ajogviszony tárgya:
- a jogosult joga igénye elbírálására, valamint alanyi jog esetén e jo

ga megállapítására,
- a jogosult joga a határozatban megállapított ellátásra,
- a képviselőtestület vagy a gyámhivatal kötelezettségre az igény el

bírálására,
- a teljesítésre köteles szerv kötelezettsége az ellátás teljesítésére,
- a tartásdíj kötelezettjének azon kötelezettsége, hogy a megelőle

gezett gyermektartásdíjat kamattal együtt megtérítse az államnak.
A jogviszonyban a fő kötelezettségen kívül mellékkötelezettségek 

is jelen lehetnek (pl. a fiatal felnőtt köteles az otthonteremtési támo
gatás - gyámhivatal által elfogadott célra történő - felhasználásáról 
elszámolni.).

Ajogviszony tartalma a pénzbeli vagy természetbeni formájú ellá
tás.

4.3. Az ellátás teljesítése

A rendszeres gyermekvédelmi támogatást és a rendkívüli gyermek- 
védelmi támogatást az önkormányzat folyósítja. (Az előbbinek 70 %- 
át visszaigényelheti a központi költségvetéstől.) A gyámhivatal hatá
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rozata alapján a - székhelye szerinti - települési önkormányzat jegy
zője a gyermektartásdíj megelőlegezését illetve az otthonteremtési 
támogatást a központi költségvetés terhére biztosítja. A természetbeni 
ellátások egy része olyan formában kerül a jogosulthoz, hogy az ön- 
kormányzat fizeti ki harmadik személynek (intézménynek) a jogosult 
részére teljesítendő szolgáltatást. (Például gyermekintézmények térí
tési díjának kifizetése).

4.4. A jogviszony módosítása, megszűnése

A pénzbeli ellátásokra való jogosultság a jogszabály rendelkezésétől 
valamint a hatósági határozattól függően egyetlen kifizetésre, vagy 
rendszeresen történő fizetésre vonatkozik (határidő megjelölésével vagy 
anélkül.) Az utóbbi esetben időszakonként felülvizsgálják a jogosultsá
got és döntenek az ellátás további fenntartásáról vagy megszüntetéséről:

(Példák: A gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a folyósítás 
időtartama az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb 
azonban - a megelőlegezett összeg első ízben történő kifizetésétől 
számított - 3 évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés ismét elren
delhető. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság 
feltételeit a települési önkormányzat évente legalább egyszer felül
vizsgálja.)

A természetbeni ellátások vagy egyetlen alkalommal teljesedésbe 
mennek, vagy rendszeresen visszatérő szolgáltatásból állnak. Az 
utóbbi esetben vagy meghatározzák az ellátás időtartamát, vagy 
rendszeresen felülvizsgálják.

A Gyvt. eljárási szabályai részletesen rendelkeznek a jogosulatlanul 
felvett ellátás visszafizetésének kötelezettségéről és az ezzel kapcso
latos eljárásról.
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5. A személyes gondoskodásra irányuló jogviszony a 
Gyermekvédelmi törvényben

5.1. Ajogviszony keletkezése

A Gyvt-ben az igénybevételnek két lényegesen eltérő csoportja 
van: a gyermekjóléti alapellátás keretében illetve a gyermekvédelmi 
szakellátás keretében történő igénybevétel. Az első az igénybevevő 
gyerek illetve szülője önkéntességén alapul és az igénybevétel szabá
lyai lényegében megegyeznek az Szt. szerintivel. A másik csoport 
nem az önkéntes igénybevételen, hanem alapvetően a gyámhatóság
nak a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hozott intézkedésén 
alapul.

A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a törvény másként 
nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. 
Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti 
elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes kép
viselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. (A korlátozottan cselek
vőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybe
vételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mel
lett - a települési önkormányzat jegyzője dönt.) Ha a gyermek vé
delme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyer
mekvédelmi gondoskodás szabályai szerint kerülhet sor az ellátás 
kötelező igénybevételére.

5.1.1. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás igénybe
vétele

A Gyvt. - eltérően az Szt-től - nem nevezi a személyes gondosko
dásra irányuló jogviszonyt intézményi jogviszonynak. Ennek ellenére 
a Gyvt körében is megkülönböztethetjük a személyes gondoskodásra 
irányuló teljes értékű jogviszonyt és a többletszolgáltatásokra irányuló 
egyéb jogviszonyt.

A Gyvt. is az “igénybevételt” megalapozó tényeket említ, melyeket 
a jogviszonyt keletkeztető tényeknek nevezhetünk.

A) A teljes értékű jogviszonyt létrehozó jogi tények:
- a képviselőtestület (illetve az átruházott hatáskörben eljáró szerv 

vagy személy) határozata,
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- az intézményvezető intézkedése illetve az annak alapján kötött 
megállapodás,

- az igénybevevő és a nem állami intézmény között létrejött meg
állapodás,

- a települési önkormányzat jegyzőjének vagy a gyámhivatalnak a 
határozata.

B) A többletszolgáltatásra irányuló jogviszonyt létrehozó 
jogi tények:

- az intézményvezető intézkedése és az annak alapján kötött meg
állapodás;

ad a) a képviselőtestület (illetve az átruházott hatáskörben eljáró szerv vagy 
személy) határozata

A Gyvt. gyermekjóléti alapellátásai körében - hasonlóan az Szt-hez 
- elsődleges a helyi önkormányzat képviselőtestületének hatásköre. A 
képviselőtestület (vagy az, aki átruházott hatáskörben gyakorolja a 
hatáskört) határozattal dönt a kérelemről.

ad b) az intézményvezető intézkedése illetve az annak alapján kötött meg
állapodás;

A Gyvt. is felhatalmazza az önkormányzatot, hogy rendeletben 
szabályozza az intézményvezető által biztosítható ellátások körét. Ha 
a gyermekellátást végző intézményben történő elhelyezés nem hatá
rozat alapján történik, az intézményvezető és a gyermek törvényes 
képviselője megállapodást köt, amely tartalmazza különösen

- az ellátás kezdetének időpontját,
- az intézményi ellátás időtartamát, amely azonban nem lehet 

hosszabb külön jogszabályban meghatározott mértéknél,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,
- a térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét, lakcímét,
- a térítési díj összegét,
- az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat.
Családok átmeneti otthona esetén a megállapodás tartalmazza a 

gyerekkel együtt ellátásban részesülő személy gyermekgondozással 
kapcsolatos feladatait, módját, mértékét.
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ad c) az igénybevevő és a nem állami intézmény között létrejött megállapodás
A személyes gondoskodást nyújtó, normatív állami hozzájárulást 

igénybe vevő nem állami szervek a Gyvt. körében is választhatnak, 
hogy intézményükbe az általános módon, beutaló határozat vagy az 
intézményvezető intézkedése alapján történik a beutalás, vagy pcdigö 
az ellátás igénybevételéről, valamint az intézményi jogviszony meg
szűnésének feltételeiről az igénybevevő és a nem állami szerv megál
lapodást köt.

ad d) a települési önkormányzat jegyzőjének vagy a gyámhivatalnak a ha
tározata

Védelembe vétel esetén a jegyző (mint gyámhatóság) a védelembe 
vételt elrendelésével egyidejűleg kirendeli a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozóját. Ilyenkor a családgondozó által nyújtott személyes 
szociális szolgáltatás a jegyző határozatán alapul, de még mindig az 
alapellátásához tartozik (hiszen a szakosított ellátások között nem 
sorolja fel a törvény).

A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás esetén az 
utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnőtt és az intézményvezető 
megállapodást köt, amely tartalmazza különösen az intézmény által 
nyújtott szolgáltatások formáját, módját, mértékét; valamint a térítési 
díj összegét.

ad e) az intézményvezető intézkedése és az annak alapján kötött megálla
podás többletszolgáltatásokra

A Gyvt. és végrehajtási rendelete sok intézménynél említi a több
letszolgáltatásokat. Ilyenkor nem keletkezik teljes, a szolgáltatás egé
szére kiterjedő jogviszony. Az igénybevétel az intézményvezető in
tézkedésén és megállapodáson alapul.

A jogviszony keletkezésére vonatkozó egyéb szabály: Ha az ön- 
kormányzat rendelete eltérően nem rendelkezik, a kérelmező a ké
relmet

- a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat által fenn
tartott nem bentlakásos gyermekintézmény esetén az intézmény ve
zetőjénél,

- más intézmény esetében a lakóhelye szerinti települési önkor
mányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatja be.
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5.1.2. A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás 
igénybevétele

A szakosított ellátás igénybevétele a gyámhatóságnak a gyermekvé
delmi gondoskodás keretében hozott határozatán alapul. (Az ideigle
nes elhelyezésre jogosult szerv intézkedése is megalapozza az ellátást, 
mindaddig amíg a gyámhivatal felül nem vizsgálja az ideiglenes el
helyezést.)

5.2. A jogviszony alanyai, tárgya és tartalma

Ajogviszony alanyai alapellátás esetében: az ellátásra jogosult sze
mély (a gyermek, meghatározott esetekben a szülő), az igényt elbíráló 
szerv (vagy a megállapodást kötő szerv), az ellátást nyújtó intézmény 
(személy), valamint a térítési díj fizetésére kötelezett személy.

A jogviszony alanyai szakosított ellátás esetén: az ellátásra illetve 
védelemre jogosult személy (a gyermek vagy a fiatal felnőtt), a gyám
hatóság (a jegyző vagy a gyámhivatal), az ellátást nyújtó intézmény 
(személy), az ellátásban illetve védelemben közreműködő intézmény 
(személy), a szülő (más törvényes képviselő) valamint a gondozási díj 
fizetésére kötelezett személy.

Ajogviszony tárgya alapellátás esetében:
- a jogosult joga igénye elbírálására (alanyi jog esetén joga megálla

pítására),
- a jogosult joga a határozatban vagy megállapodásban megállapí

tott ellátásra,
- a képviselőtestület, az intézményvezető kötelezettségre az igény 

elbírálására,
- a teljesítésre köteles intézmény (személy) kötelezettsége az ellátás 

teljesítésére,
- a kötelezett kötelessége térítési díj fizetésére.
A jogviszony tárgya szakosított ellátás esetében:
- a gyermek joga arra, hogy a gyámhatóság hivatalból eljárjon vé

delme érdekében és elrendelje a szükséges intézkedést,
- a gyermek joga a határozatban megállapított ellátásra,
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- a gyermek kötelezettsége az ellátás igénybevételére, az ellátás so
rán történő együttműködésre,

- a teljesítésre köteles intézmény (személy) kötelezettsége az ellátás 
teljesítésére,

- az együttműködésre köteles szerv (személy) kötelessége az ellátás 
teljesítésében,

- a szülő (más törvényes képviselő) kötelezettsége a gyermek ré
szére elrendelt ellátás tűrésére, valamint az együttműködésre,

- a kötelezett kötelessége gondozási díj fizetésére.
(A fiatal felnőtt utógondozói ellátása esetében ajogviszony tárgya 

inkább az alapellátásra irányuló jogviszony tárgyára hasonlít.)
Ajogviszony tartalma a személyes gondoskodást nyújtó ellátás, a 

határozatban és a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

5.3. A szolgáltatás megkezdése és teljesítése

A szolgáltatás megkezdése
Ha az ellátás igénybevételére beutaló határozat alapján kerül sor, a 

határozat egy példányát meg kell küldeni az ellátást nyújtó intézmény 
vezetőjének, aki gondoskodik a jogosult elhelyezéséről. Az intéz
ményvezető az ellátásra jogosult gyermek, illetve fiatal felnőtt soron 
kívüli elhelyezéséről az elhelyezés azonnali végrehajtását elrendelő 
határozat alapján gondoskodik.

A jogszabályok részletesen szabályozzák azt, hogy ki köteles a 
gyermeket a szolgáltatás helyszínére eljuttatni.

Befogadás
A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet nem csak az igénybevételt meg

alapozó tényekről szól, hanem a befogadásról is. A befogadás lénye
gében a gyermek vagy más személy ellátásának megkezdését jelenti. A 
befogadásra vonatkozó szabályok azt határozzák meg, hogy a nevelő
szülő illetve a gyermekotthon kiket, kinek a határozata vagy intézke
dése alapján köteles ellátni. A következők ellátását szabályozza a jog
szabály:

- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá a nevelésbe vett gyer
mek, aki otthont nyújtó ellátást vesz igénybe,

128



Szociális jog

- az utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőtt,
- az átmeneti gondozást igénybe vevő hozzátartozók,
- az átmeneti gondozást igénybe vevő, otthonról elcsavargott 

gyermek.
A befogadás esetei
A nevelőszülő illetve a gyermekotthon befogadja a gyermeket, ha a 

határozatban a gyermek gondozási helyeként jelölték meg. Ilyenkor 
otthont nyújtó ellátást kell teljesíteni.

A nevelőszülő illetve a gyermekotthon a nála elhelyezett gondozott 
gyermek kérelmére befogadhatja annak saját gyermekét, feltéve, hogy 
ehhez a saját gyermek törvényes képviselője hozzájárult. A saját 
gyermek számára a nevelőszülő - helyettes szülőként - az átmeneti 
gondozást elrendelő határozat, vagy az intézményvezető döntése 
alapján teljes körű ellátást nyújt. Ilyenkor a Gyvt. 45.§-a szerinti át
meneti gondozást kell nyújtani.

A nevelőszülő, a gyermekotthon illetve az utógondozó otthon be
fogadja azt a fiatal felnőttet, akinek befogadását előzetesen nyilatko
zatban vállalta, utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte, és az 
ellátás biztosítójaként a nevelőszülőt (a gyermekotthont, az utógon
dozó otthont) jelölte meg Ilyenkor a Gyvt. 93.§-a szerinti utógondo
zói ellátást kell nyújtani.

Az utógondozó otthon, a nevelőszülő a fiatal felnőtt kérelmére 
befogadja annak gyermekét, feltéve, hogy a gyermek törvényes kép
viselője ehhez hozzájárult. A fiatal felnőtt gyermeke számára a neve
lőszülő - helyettes szülőként - az átmeneti gondozást elrendelő ha
tározat vagy az intézményvezető döntése alapján teljes körű ellátást 
nyújt. Ilyenkor a Gyvt. 45.§-a szerinti átmeneti gondozást kell nyúj
tani.

A nevelőszülő - ha rendelkezik a kora miatt speciális ellátást 
igénylő gyermek elhelyezésének, ellátásának feltételeivel és, ha erre 
kijelölték - átmeneti gondozásra befogadja a 3 éven aluli, egészség- 
ügyi okok miatt ellátást igénylő gyermeket. A gyermek számára a 
nevelőszülő illetve a gyermekotthon az átmeneti gondozást elrendelő 
határozat, vagy az intézményvezető döntése alapján teljes körű speci
ális ellátást nyújt. Ilyenkor a Gyvt. 45.§-a szerinti átmeneti gondozást 
kell nyújtani.
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A gyermekotthon átmeneti gondozásra befogadja a 2 éven aluli, 
egészségügyi okok miatt ellátást igénylő gyermeket. A gyermekott
hon befogadhatja a gyermek otthontalanná vált szülőjét, valamint a 
szociális válsághelyzetben levő várandós anyát is. Ilyenkor a Gyvt. 
45.§-a szerinti átmeneti gondozást kell nyújtani.

A gyermekotthon átmeneti gondozásra befogadja azt az ellátást 
kérő gyermeket, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy szülője 
(gondozója) elhagyta, és emiatt felügyelet nélkül maradt. Ilyenkor a 
Gyvt. 45.§-a szerinti átmeneti gondozást kell nyújtani.

Az ellátást a szociális intézmény illetve a szolgáltatást végző sze
mély szolgáltatja, a jogszabályban meghatározott feltételek keretei 
között. Az ellátások részleteit másutt ismertetjük. A Gyvt. és végre
hajtási rendelete a teljesítésnek olyan feltételeit is szabályozzák, me
lyek nem valamiféle szolgáltatást jelentenek, hanem a teljesítés mód
ját:

Tájékoztatás és nyilatkozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkez

désekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, 
illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell az ellátás tartamáról és feltét
eleiről, a jogszabályban meghatározott ellátásoknál az ellátásra jogo
sult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, 
stb.

Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal 
felnőtt köteles a tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni; az in
tézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni; nyilatkozni a jo
gosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító 
adatokban beállott változásokról.

A gyermek és hozzátartozójának kapcsolattartása
A gyermek és szülője - vagy más kapcsolattartásra jogosult közeli 

hozzátartozója - közötti kapcsolattartás formái: a folyamatos és idő
szakos kapcsolattartás a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának 
kötelezettségével, továbbá a gyermek tartózkodási helyén történő 
meglátogatás, levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés. 
Az ellátások során elő kell segíteni, hogy a szülő vagy más hozzátarto
zó a gyermekkel kapcsolatot tartson fenn. Ennek érdekében a bentla
kásos gyermekintézmény vezetőjének biztosítania kell a kapcsolattar
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tás kulturált és zavartalan körülményeit. A szülő vagy más hozzátar
tozó a bentlakásos gyermekintézményben a gyermeket a házirendben 
meghatározott időben és helyiségben látogathatja meg.

A bentlakásos gyermekintézményben az ideiglenes hatállyal elhe
lyezett, illetve az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek látogatá
sát, továbbá az eltávozás és a szabadság engedélyezését a gyámhivatal 
határozata alapozza meg.

Érdekvédelem

Az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők ér
dekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és mű
ködésének szabályait. A jogszabály meghatározza az érdek-képviseleti 
fórum tagságára vonatkozó alapfeltételeket. Az érdek-képviseleti fórum 
megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, és a hatáskörébe tartozó 
ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartó
nál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. Az érdek-képviseleti fórum az intéz
mény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet 
érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékeny
ségével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetésé
ről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdek- 
képviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Panaszjog
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 

gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érde
keinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házi
rendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjé
nél vagy az érdek-képviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások 
orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intéz
mény dolgozói kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, 
illetve az érdek-kép viseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékozta
tást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkor
mányzat és a fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a megyei 
gyámhivatalhoz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdek- 
képviseleti fórum a határidőn belül nem küld értesítést a vizsgálat 
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
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Gyermekönkormányzat
A bentlakásos gyermekintézményben elhelyezett gyermekek érde

keik képviseletére gyermekönkormányzatot hozhatnak létre. A bent
lakásos gyermekintézmény valamennyi gyermekének képviseletében 
az a gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több 
mint 50%-a választott meg. A gyermekönkormányzat véleményt 
nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a bentlakásos gyermekintéz
mény működésével és a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kér
désben, amit az intézmény vezetőjének figyelembe kell venni.

5.4. Ajogviszony módosítása és megszüntetése

A Gyvt. és a 15/1998. NM. rendelet külön rendelkeznek az igény- 
bevételre jogosító jogcím megszűnéséről és az ellátás teljesítésének 
megszüntetéséről.

5.4.1. Az igénybevételre jogosító jogcím megszűnése:
A jogszabály azt alábbi esetekben szabályozza külön a jogcím 

megszűnését:
A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén, ha a 

gyermek a 3. évét betöltötte, illetve a jogszabályban meghatározott más 
életkort elérte. Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, 
aki egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 
magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállá
sáig, de legfeljebb hat hónapig tart. A gyermekek átmeneti gondozá
sát meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már 
nem állnak fenn. Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a 
gondozás időtartama eltelt.

Megszűnik az utógondozói ellátás a fiatal felnőttnek erre irányuló 
bejelentését követő - a házirendben meghatározott - idő elteltével, 
illetve a 24. évének betöltésével. A gyámhivatal az utógondozói ellá
tást megszünteti, ha a fiatal felnőtt ellátásának feltételei már nem 
állnak fenn, ellátását áthelyezés miatt más intézmény biztosítja, a 
házirendet többször súlyosan megsérti, vagy pedig a nevelőszülőjével 
szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
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5.4.2. Az ellátás teljesítésének megszüntetése
A nevelőszülő illetve a gyermekotthon megszünteti
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett az átmeneti vagy tartós nevelés

be vett gyermek ellátását a gyámhivatalnak az ideiglenes hatályú el
helyezést, átmeneti, illetve tartós nevelést megszüntető határozata 
alapján,

- az átmeneti gondozásban részesített gyermek ellátását a szülő 
kérelmére, vagy a Gyvt.-ben meghatározott okok fennállása esetén,

- a fiatal felnőtt utógondozó ellátását, ha az ellátás megszűnt (a fi
atal felnőtt bejelentése vagy a 24. évének betöltése miatt), vagy ha a 
gyámhivatal határozattal megszüntetette az ellátást.

A gyermekotthon megszünteti a lakóhelyéről, gondozási helyéről 
önkényesen eltávozott, átmeneti gondozásra befogadott gyermek 
ellátását, ha a gyermek törvényes képviselője a gyermekért jelentkezik 
a gyermekotthonban.
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A térítési díj és a gondozási díj

A jelen fejezetben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési 
díj fontosabb szabályait mutatjuk be. Előbb az Szt. szerinti szabályokat is
mertetjük, majd pedig a Gyvt. bizonyos mértékig eltérő szabályait. Az elvi kér
déseket az Szt. szabályaival kapcsolatban tárgyaljuk, azok azonban általában 
irányadók a Gyvt. esetében is.

1. A kötelezettség anyagi jogi és eljárásjogi alapjai

1.1. A kötelezettség anyagi jogi alapja

A díj a szolgáltatásért fizetett ellenérték mind a polgári jogban, mind 
pedig a különböző közjogi jogterületeken. Díjat nem csak a polgári jog 
keretében lehet kikötni, hanem a közszolgáltatás az igénybevevőjétől is 
lehet díj fizetését követelni. Az Aht.10. §-a lehetővé teszi a természetes 
személyek kötelezését arra, hogy - egyebek mellett - díj fizetésével 
járuljanak hozzá a költségvetésből ellátandó feladatokhoz.

Az Szt. előírása szerint a személyes gondoskodás keretében nyúj
tott szociális ellátásért - amennyiben a törvény eltérően nem rendel
kezik - díjat kell fizetni. Az Szt. és végrehajtási rendeletének38 szabá
lyait egyaránt alkalmazni kell az állam vagy az önkormányzatok által 
fenntartott intézmények szolgáltatásaira, mind pedig a feladatot ellá
tási szerződéssel vállaló vagy pedig a normatív állami támogatást 
igénybe vevő nem állami intézmények szolgáltatásaira.

A térítési díj anyagi jogi alapja az intézményi jogviszony, mely alap
ján a szolgáltatásra való jogosultsággal a térítési díj fizetésére vonatkozó 
kötelezettség áll szemben. A korábban leírtak szerint a jogviszony 
(eltekintve a bíróság határozatától) három különböző módon jön 
létre, melyek eltérő mértékben tartalmaznak közjogi illetve magánjo

38 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet.
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gi elemeket. Az intézményi jogviszony lehet közjogiasabb vagy 
magánjogiasabb természetű, következésképp a díj jellege lehet inkább 
a költségvetésből ellátott feladat fejében előírt díj, vagy inkább a szer
ződésben meghatározott szolgáltatás ellenében fizetendő díj. A díj 
azonban sosem válik teljesen a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatássá. 
Ezt abból lehet megállapítani, hogy a fizetendő díj összege csak rész
ben igazodik a szolgáltatáshoz, hogy a díj megfizetésére az eltartásra 
köteles hozzátartozó is kötelezhető, hogy a jogviszonyt nem lehet 
megszüntetni a díjfizetés elmaradása miatt, és hogy a díjhátralékot 
közadók módjára hajtják be.

A szolgáltatásért nem minden esetben kell az Szt. és végrehajtási 
rendelete által meghatározott díjat fizetni. Egyes esetekben egyáltalán 
nem kell díjat fizetni. A törvényben foglalt kivételekkel a fenntartó 
köteles ingyenes ellátásban részesíteni azt a jogosultat,

- aki jövedelemmel nem rendelkezik; (függetlenül vagyonától és 
hozzátartozói helyzetétől),

- illetve azt, aki bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem 
rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy 
ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hoz
zátartozója nincs.

Más esetekben pedig lehet térítést kérni a szociális szolgáltatásért, 
de az nem esik a térítési díjra vonatkozó szabályok alá (például a 
mértékét tekintve). Ezen szolgáltatások, melyekért legfeljebb a szol
gáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető, a kö
vetkezők:

- a külön jogszabály szerint alapfeladatot meghaladó, az intézmény 
által szervezett programok, szolgáltatások,

- az intézményi jogviszonyban nem álló személyek által igénybe 
vett egyes intézményi szolgáltatások.

1.2. A kötelezettséget keletkezése

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - ha a törvény más
ként nem rendelkezik, - térítési díjat kell fizetni.39 Az ellátást igénybe 
vevő személy díjfizetési kötelezettsége a törvényen alapul, ezért elvi-

M Szt. 114. § (1) bekezdés.
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leg már az intézményi jogviszony létrejöttekor fennáll. Ez az elvi 
díjfizetési kötelezettség akkor válik konkrét kötelezettséggé, amikor a 
megállapodás, az intézményvezető intézkedése vagy pedig a fenntartó 
határozata meghatározza a díj mértékét és azt a személyt, aki köteles a 
díjat megfizetni.

- Általában az intézményvezető intézkedése állapítja meg a díjat, ha 
a hatóság vagy bíróság beutaló határozatával jött létre a jogviszony.

- A fenntartó állapítja meg a hatóság vagy bíróság beutaló határo
zatán alapuló jogviszonyban a térítési díjat, ha a tartós elhelyezést 
nyújtó intézményben elhelyezett személy a díjat a havi jövedelméből 
nem tudja megfizetni, és ezért más (jogszabályban meghatározott) 
forrásokat is figyelembe kell venni

- A felek megállapodása határozza meg a díjat, ha az igénybevétel 
az intézmény vezetőjének intézkedésén alapul.

- A felek megállapodása határozza meg a díjat, ha az ellátási szer
ződést kötő vagy a normatív állami támogatást igénybevevő intéz
mény nem beutalóval fogadja az igénybevevőket.

Ha a jogosult a személyi térítési díjösszegét vitatja vagy annak 
csökkentését, illetve elengedését kéri, a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen 
esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

2. A térítési díj kötelezettje és jogosultja
A térítési díj megfizetésének kötelezettsége, a másik oldalon pedig 

a díjra való jogosultság ugyancsak az intézményi jogviszony tartalmá
hoz tartoznak. A díj megfizetésére köteles fél nem feltétlenül azonos 
a szolgáltatásra jogosulttal, a díjra jogosult fél viszont azonos a szol
gáltatást teljesítő intézménnyel.

A díj megfizetésére kötelezett személyről a törvény külön rendel
kezik. A térítési díjat a törvényben meghatározottak szerint

- az ellátást igénybe vevő jogosult,
- a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
- a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles 

megfizetni.
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A térítési díj megfizetésére köteles személyt saját személyében ter
heli e kötelezettség, a teljesítésért saját jövedelmével, esetleg vagyoná
val felel (úgy is mondhatjuk, hogy ő viseli a költségeket). Az Szt. a 
családjogi szabályok alapján tartásra kötelezhető személyt kötelezi a 
hozzátartozója gondozásával felmerülő térítési díj viselésére. Kivéte
lesen a tartásra vonatkozó kötelezettség nem a Csjt.-n, hanem a Ptk. 
szerinti tartási vagy öröklési szerződésen alapul. Ha az ellátásra jogo
sult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a 
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.

A díj megfizetésére kötelezettel (a költségeket viselő személlyel) 
nem feltétlenül azonos az, aki teljesíti a befizetést (a maga vagy eset
leg más költségére). A személyi térítési díjat40

- a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes 
képviselő,

- a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék fel
vételére jogosult,

- egyéb esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy 
pedig a tartására köteles és képes személy fizeti meg.

A díj jogosultja az ellátást nyújtó intézmény, a díjat az intézmény 
számlájára, kell befizetni.

3. A díj mértéke

3.1. Intézményi térítési díj és személyi térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás díjának meghatáro
zásánál az alábbi célokat tartott szem előtt a törvényhozó:

- a szolgáltatáshoz minden jogosult hozzájusson, függetlenül anya
gi teherbíró képességétől,

- az igénybevevők a teherbíró képességük arányában járuljanak 
hozzá a költségvetési forrásokból megvalósított szolgáltatás költségei
hez,

- a térítési díj igazodjon a szolgáltatás tényleges költségeihez is.

40 Szt. 119. §.
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja kötött. Még 
a maximális összegben megállapított személyi térítési díj is csak szű
kén tartalmazza a szolgáltatás előállításának költségét. (Az önköltséget 
nem vagy alig elérő térítési díjak ellenére az intézmény fenntartója 
azért képes működtetni az intézményt, mert a finanszírozás fő forrása 
a központi költségvetés által biztosított normatív támogatás, nem 
pedig a térítési díj.)

Az Szt. két fogalmat használ a térítési díj meghatározása során, az 
egyik az intézményi térítési díj, a másik a személyi térítési díj. A kettő 
közül az intézményi térítési díj egy olyan viszonyítási alap, amelyet 
felhasználnak a kötelezett által ténylegesen fizetendő díj (a személyi 
térítési díj) meghatározásához. Az intézményi térítési díj meghatáro
zásának az a szerepe, hogy rendelkezésre álljon a konkrét intézmény 
szolgáltatásának előállítási költsége. így nincs arra szükség, hogy 
minden egyes kötelezett esetében kiderítsék az igénybe vett szolgál
tatás költségeit. Az egyes ügyekben elegendő az intézményi térítési 
díjat és a kötelezett teherbíró képességét összevetni.

Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója állapítja meg 
(helyi önkormányzati intézmény esetén a képviselő-testület; a mi
nisztérium fenntartásában működő intézmények esetében a minisz
ter, nem állami szerv által fenntartott intézmény esetén a tulajdonos). 
A fenntartó az intézményi térítési díjat a tényleges költségek adatait 
felhasználva, a jogszabály normatív rendelkezéseinek keretei között 
állapíthatja meg. A jogszabály ugyancsak normatív módon határozza 
meg a személyi térítési díj megállapítható mértékét. (A díjak norma
tív szabályairól a következőkben lesz szó.)

Az intézményi és a személyi térítési díj kategóriái nem alkalmaz
hatók azokra a szolgáltatásokra, melyeket az intézmény az alapfela
datot meghaladóan nyújt az intézményi jogviszonyban lévőknek, 
továbbá azokra, melyeket az intézményi jogviszonyban nem álló 
személyek veszek igénybe

3.2. A díj mértékére vonatkozó szabályok

Az intézményi és a személyi térítési díj közötti viszonyt az alábbi 
szabályok határozzák meg:
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- a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díjösszegét,

- a térítési díj fizetésére kötelezettet az intézményi térítési díj ösz- 
szegével azonos összegű személyi térítési díj megfizetésére kell köte
lezni (betartva azonban a személyi térítési díj felső határára vonatkozó 
korlátozó rendelkezéseket),

- a személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint 
az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani, az 
Szt., a végrehajtási rendelet és az alkalmazandó önkormányzati ren
delet korlátái között,

- a személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a 
fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhe
tő, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyers
anyag-költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült 
költségnek egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díj 
nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jöve
delmének 25%-át.

A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi té
rítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. 
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a 
gondozott rendszeres havi jövedelmének 20%-át. Ha a házi segítség- 
nyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj 
együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át.

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi 
térítési díjának alapja

- nappali ellátást nyújtó intézmények esetén az élelmezési térítés,
- átmeneti vagy tartós bentlakásos intézmény esetén az egy ellá

tottra jutó önköltség összege.
A fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult ha

vijövedelmének
- 30%-át a nappali ellátást,
- 60%-át az átmeneti elhelyezést,
- 80%-át a tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
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A költőpénz
A bentlakásos intézményekben a jövedelemmel nem rendelkező 

16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az 
intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az 
ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag 
a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat ingatlan 
vagyona terhére állapították meg. A költőpénz havi összege nem lehet 
kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál. Lega
lább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az ösz- 
szeget el nem érő jövedelmét. A bentlakásos intézményben az ellátott 
által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére lega
lább a költőpénz visszamaradjon.

Átlagot meghaladó ellátás díja

A népjóléti miniszter által rendeletben meghatározott, az átlagot 
jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgálta
tásokat biztosító tartós bentlakásos intézményben a személyi térítési 
díj mellett az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás vagy 
személyi térítési díj pótlék is kérhető. Az egyszeri hozzájárulás össze
ge az éves intézményi térítési díj tízszeresét, a személyi térítési díj 
pótlék a havi intézményi térítési díj kétszeresét nem haladhatja meg.

3.3. A díj megállapításának módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében 
biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a köte
lezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. Ha az intézményi 
térítési díjat a tartós elhelyezést biztosító intézményi elhelyezés esetén 
az ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni, a 
fenntartó a személyi térítési díjat határozattal az alábbiak figyelembe
vételével állapítja meg:

- az ellátásban részesülő havi jövedelme,
- az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, 

ezek hiányában
- a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.
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4. A díj megfizetése, biztosítása, behajtása
A személyi térítési díjat
a) a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes 

képviselő;
b) a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlék

ban részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék 
felvételére jogosult;

c) az a) -b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fize
tésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti 
meg az intézménynek.

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj 
befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést el
mulasztotta, az intézményvezető írásban felhívja az elmaradt térítési 
díj befizetésére. A díjhátralékról az intézmény vezetője tájékoztatja a 
fenntartót. A fenntartó ennek alapján intézkedik a hátraléknak köz
adók módjára való behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érde
kében.

A személyi térítési díj fizetésére köteles ingatlan tulajdonjogával 
rendelkező jogosult esetén a térítési díjat és az intézmény által bizto
sított költőpénzt jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjog tényét a térítési 
díjat megállapító határozat tartalmazza. A földhivatal a jelzálogjogot 
az intézményt fenntartó javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi.

5. Térítési és gondozási díj a Gyvt. körében

5.1. A kötelezettség anyagi jogi és eljárásjogi alapjai

A térítési díjra a Gyvt-ben meghatározott kivételekkel az Szt. térí
tési díjra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Gyvt. és végrehajtási rendelete sajátos szabályai nem terjednek ki 
a javítóintézetek által nyújtott utógondozói ellátásért fizetendő térí
tési díjra, továbbá általában az óvodai nevelés, az iskolai nevelés
oktatás, a kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellá
tásra. A sajátos szabályokat viszont alkalmazni kell akkor is, ha nem 
állami szerv az ellátást a helyi önkormányzattal kötött ellátási szerző
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dés alapján, illetőleg normatív állami hozzájárulás igénybevételével 
biztosítja.

A Gyvt. különbséget tesz a térítési díj és a gondozási díj között. Az 
előbbi a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátáso
kért, az utóbbi a gyermekvédelmi szakosított ellátásokért fizetendő.

5.2. A térítési díj kötelezettje és jogosultja

A személyi térítési díjat
- az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,
- az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gya

korló szülő vagy más törvényes képviselő,
- az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő 

fizeti meg.
A gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfi

zetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvé
nyes képviselő köteles.

5.3. A díj mértéke és megállapítása

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési dí
ját helyi önkormányzat által fenntartott intézmény esetén a képvise
lőtestület, nem állami szerv esetén a tulajdonos évenként kétszer 
állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő 
lakosságot tájékoztatni kell.

A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai és az in
tézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. A sze
mélyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj össze
gét. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj 
fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

5.4. Gyermekek nap közbeni ellátása

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi 
térítési dijának megállapításánál - gyermekek napközbeni ellátása kere
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tében biztosított gyermekétkeztetés kivételével - a kötelezett rendszeres 
havi jövedelme vehető figyelembe.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alap
ellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért álla
pítható meg térítési díj. A gyermekek napközbeni ellátása (a további
akban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élel
mezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A sze
mélyi térítési díjat az intézményvezető az alábbiakban megjelölt 
normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg:

Gyermekétkeztetés esetén normatív kedvezményként kell biztosí
tani

- diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási in
tézményben elhelyezett óvodás gyermek, általános iskolai tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-át,

- diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben elhelyezett és externátusi ellátásban részesülő szak
munkásképző iskolai és szakiskolai tanuló, gimnáziumi, szakközépis
kolai tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át,

- három- és többgyermekes családoknál gyermekenként az intéz
ményi térítési díj 50%-át,

- fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az intézményi térí
tési díj 30%-át.

Az önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további 
kedvezményt állapíthat meg különösen akkor, ha a gyermeket gon
dozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

A Gyvt. gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni a családi napközi keretében, a bölcsődében, 
hetes bölcsődében, óvodában, nyári napközis otthonban, napközis 
táborban, általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, 
általános iskolai menzai és externátusi ellátás, továbbá - ha külön 
jogszabály másképp nem rendelkezik - középfokú iskolai menzai és 
externátusi ellátás keretében nyújtott étkeztetésre.

A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgál
tatás intézményi terítési díja az ellátásra fordított költségek alapján 
megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
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haladhatja meg a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15%-át. Ha 
a házi gyermekfelügyelet keretében étkezést is biztosítanak, a szemé
lyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a kötelezett 
rendszeres havi jövedelmének 20%-át.

A családi napközi, bölcsőde és hetes bölcsőde alapellátáson túli 
gyermeknevelést segítő szolgáltatásáért (speciális tanácsadás, idősza
kos gyermekfelügyelet, gyermekhotel stb.) legfeljebb a szolgáltatás 
önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.

5.5. Gyermekek és családok átmeneti gondozása

Az átmeneti gondozást nyújtó alapellátás esetén az intézményi té
rítési díjának alapja az egy ellátottra jutó önköltség. Az ellátásért fize
tendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jöve
delmének 25%-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedel
mének 50%-át.

Családok átmeneti otthonának igénybevétele esetén a kötelezett 
által a lakhatásért és szükség szerinti további ellátásért fizetendő térí
tési díj több gyermekkel történő együttes elhelyezés esetén sem ha
ladhatja meg a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 50%-át.

5.6. Utógondozói ellátás

A fiatal felnőtt utógondozói ellátása esetén az intézményi térítési 
díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. Az ellátásért 
fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi 
jövedelmének 30%-át. Magasabb összegű személyi térítési díj megfi
zetésére akkor sem kötelezhető az utógondozói ellátásra jogosult 
fiatal felnőtt, ha az ellátást gyermekével együtt veszi igénybe.

5.7. A térítési díj megállapítása

Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az 
ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet 
a személyi térítési díjról. Ha a kötelezett a személyi térítési díj össze
gét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesí
tés kézhez vételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
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Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj ösz- 
szegéről.

Ha a személyi térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára nem az 
intézmény vezetője jogosult, a megállapításhoz, felülvizsgálathoz 
szükséges iratokat az intézmény vezetője megküldi az arra jogosult 
szervnek.

A nem állami szerv által fenntartott intézményben ellátásban ré
szesülő személyi térítési díját - ha az ellátási szerződés eltérően nem 
rendelkezik - a fenntartó állapítja meg és vizsgálja felül.

5.8. A térítési díj befizetése és ellenőrzése

Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat 
gyermekétkeztetésnél legfeljebb egyhavi időtartamra előre, az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybe
vétele esetén havonta utólag kell megfizetni.

Ha az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik, a személyi 
térítési díjat havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell 
befizetni az ellátást nyújtó intézmény számlájára. Az intézmény vezetője 
ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörté- 
nik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 
batáridő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az 
elmaradt díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az in
tézmény vezetője a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyil
vántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoz
tatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hát
ralék törlése érdekében. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása 
alapján intézkedik a térítési díjhátralék közadók módjára történő behajtá
sáról

5.9. A gondozási díj

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vett gyermek után fizetendő gondozási díj megállapításánál a Csjt.-nek 
a gyermektartásra vonatkozó, valamint a Gyvt-nek a gondozási díjra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
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Ha a törvény másként nem rendelkezik, az átmeneti és a tartós ne
velésbe vett gyermek gondozási költségeihez az járul hozzá, aki a 
Csjt. rendelkezése értelmében a gyermek tartására köteles. A gondo
zási díj fizetésének kötelezettsége a gyermek 18. életévének betöltése 
után is fennmarad, ha tanulmányait folytatja és további gondozása az 
utógondozói ellátás útján biztosított. A tartásra egy sorban köteles 
szülőket a gyámhivatal külön-külön kötelezi a gondozási díj megfi
zetésére.

A gondozási díj fizetési kötelezettség a gyermek átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vételével kezdődik. Ha a gyermek ezt megelőzően 
kerül gondozásba, a gyámhivatal a fizetési kötelezettséget a gondozás 
kezdetétől - legfeljebb azonban hat hónapra visszamenőleg - állapít
hatja meg.

A gondozási díj összegének meghatározásánál a fizetésre köteles 
személy szociális körülményeit is figyelembe kell venni. Ha a gondo
zási díj fizetésére köteles személy rendszeres jövedelme nem állapít
ható meg, a gondozási díjat az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
alapján kell meghatározni. Méltánylást érdemlő esetben a gondozási 
díj a kötelezett átlagos havi jövedelmének 15%-ánál alacsonyabb 
összegben is megállapítható.

Nem állapítható meg gondozási díj, ha
- a gyermeket azért vették tartós nevelésbe, mert a szülő gyermeke 

ismeretlen személy általi örökbefogadásához járult hozzá,
- a szülő a gyermekotthonban a gyermekéről személyesen gondos

kodik,
- a kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
A gyermek gondozási díj fizetésére nem kötelezhető, keresete, 

ösztöndíja, árvaellátása, egyéb jövedelme és vagyona e célra nem ve
hető igénybe. A sorkatonai szolgálatot teljesítő, valamint a gyermek- 
gondozási segélyben részesülő személy gondozási díj fizetési kötele
zettsége szünetel.

A gondozási díjat a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat számlájára kell 
befizetni. A befizetett összeg 60%-át negyedévenként át kell utalni a 
gyermekvédelmi szakszolgálat számlájára. A gondozási díj hátralék
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behajtásáról a kötelezett lakóhelye szerinti jegyző gondoskodik. A 
gondozási díjhátralék elévülés miatt történő törlése ajegyző feladata.

A gyámhivatal a behajtásra kimutatott gondozási díjhátralékot 
méltányosságból elengedheti, vagy annak megfizetésére halasztást, 
illetve részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. A gyámhivatal 
tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt feljelentést tesz az 
ellen, aki a megállapított gondozási díj fizetési kötelezettségét önhi
bájából nem teljesíti.

A gondozási díj összegét a gyámhivatal évente felülvizsgálja. A fe
lülvizsgálathoz a gyámhivatal beszerzi a gondozási díj fizetésére kö
telezettnek a jövedelemnyilatkozatát és a környezettanulmányt.
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Finanszírozás

A fejezet célja annak bemutatása, hogy a költségvetés miként finanszírozza az 
állami szervek, az önkormányzatok és szerveik, valamint a nem állami intéz
mények által folytatott szociális tevékenységet

1. A szociális ellátások finanszírozásának elvi alapjai
A finanszírozás az az aktus, melyben a feladat ellátásra kötelezett szerv részére 
biztosítják a feladat teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

A szociális feladatok finanszírozása nem egyszerűen egy pénzügyi
cselekmény. A finanszírozás a szociálpolitika megvalósításának egyik 
döntő eszköze. A szociális feladatok finanszírozása nem csak azt je
lenti, hogy rendelkezésre bocsátják a feladat ellátásához szükséges 
pénzt. A finanszírozás

- képviseli a szociálpolitika prioritásait,
- befolyásolja a szociális jogszabályok érvényesülését,
- ösztönöz a meghatározott irányba történő cselekvésre.
Magyarországon az állam feladata a szociális ellátórendszer mű

ködtetése, amelyhez hozzá tartozik a feladatok elosztása és a feladatok 
finanszírozása is. Az állam azonban nem monolitikus szerkezetű. A 
szociális feladatokat nem egyetlen helyen döntik el, mert a tagolt 
államszervezetben különböző szintjei vannak a szociális feladatok 
meghatározásának és valóra váltásának. Ugyanígy a szociális célokra 
elkülönített forrásokat nem egyetlen szerv osztja el, hanem különbö
ző szintjei vannak a forrásokról való rendelkezésnek. A feladatokról 
való rendelkezés és a források feletti rendelkezés tehát több szint, 
több szereplő között oszlik meg.

A feladatok meghatározása és megvalósítása terén meglévő auto
nómiához párosul a források feletti rendelkezési jog. Az országgyűlés 
a központi költségvetésben, a helyi önkormányzat a saját költségve
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tésében dönt arról, hogy az adott évben milyen szociális célra milyen 
összeget fordít. A központi költségvetés a források egy részét a kor
mányzati szervek részére biztosítja, amelyek gondoskodnak a források 
felhasználásáról.

A központi költségvetés továbbá - az önkormányzatra ruházott fe
ladatok finanszírozása érdekében - forrásokat biztosít az önkormány
zatoknak. Az önkormányzat a költségvetésében szereplő források egy 
részét azoknak az intézményeknek adja tovább, akik ebből a költség- 
vetési támogatásból valósítják meg a rájuk bízott, az általuk elvállalt 
szociális feladatot. Más részét közvetlenül osztja el a jogosultak kö
zött.

2. A szociális ellátások finanszírozásának típusai:
Hosszabb idő alatt kialakultak a szociálpolitika terén használatos 

finanszírozási módszerek. Ezek nem csak meghatározott technikát 
jelentenek, hanem eltérő szociálpolitikai célokat is szolgálnak. Ma
gyarországon a szociális ellátások finanszírozásának a következő fon
tosabb típusait alkalmazzák:

Az ellátást
- a társadalombiztosítás szerve folyósítja társadalombiztosítási jog

viszony alapján, és a költségeket az illetékes társadalombiztosítási alap 
viseli (pl. öregségi nyugdíj, táppénz),

- egészségügyi szolgáltató teljesíti a jogszerző személy társadalom
biztosításijogviszonya alapján, és a költségeket az társadalombiztosí
tási alap megtéríti a szolgáltatónak (pl. háziorvosi ellátás),

- a társadalombiztosítás szerve folyósítja az állam nevében (azaz 
társadalombiztosítási jogviszonyon kívül), és a költségeket a központi 
költségvetés megtéríti a társadalombiztosítási alapnak (pl. családi 
pótlék),

- központi költségvetési szerv teljesíti és költségeit a központi 
költségvetés viseli (pl. menekültek ellátásai),

- a települési önkormányzat jegyzője teljesíti az állam nevében, a 
költségeket az önkormányzat költségvetéséből előlegezi, majd a 
költségeket a központi költségvetéstől visszaigényli (pl. gyermekne
velési támogatás),
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- központi költségvetési szerv (a munkaügyi központ) teljesíti és a 
költségeket a Munkaerőpiaci Alap viseli (pl. munkanélküli járadék),

- az önkormányzat folyósítja a saját költségvetéséből, felhasználva 
(esetleg más forrásokkal kiegészítve) a központi költségvetésből az 
önkormányzatot illető normatív támogatást (pl. átmeneti segély),

- az önkormányzat folyósítja a saját költségvetéséből, majd az elő
legezett költségeket a központi költségvetés - részben vagy egészben- 
megtéríti (időskorúak járadékának egyes esetei),

- az önkormányzat folyósítja a saját költségvetéséből fizeti, majd az 
előlegezett költségeket a Munkaerőpiaci Alap - részben vagy egész
ben - megtéríti (pl. munkanélküliekjövedelempótló támogatása),

- az önkormányzat teljesíti az intézménye útján, e célból az intéz
mény részére költségvetést biztosít a saját költségvetéséből, felhasz
nálva (esetleg más forrásokkal kiegészítve) a központi költségvetésből 
az önkormányzatot illető normatív támogatást (személyes gondosko
dást nyújtó ellátások),

- a nem állami szerv teljesíti az önkormányzattal kötött ellátási 
szerződés alapján, melynek teljesítéséhez az önkormányzat átengedi a 
központi költségvetésből származó normatív támogatást illetve annak 
meghatározott részét (személyes gondoskodást nyújtó ellátások),

- a nem állami szerv teljesíti (ellátási szerződés nélkül), melyhez a 
központi költségvetés normatív támogatást biztosít (személyes gon
doskodást nyújtó ellátások).

A szociális feladatok finanszírozását az államháztartás rendszere 
biztosítja. Az Szt. és a Gyvt. körében a normatív állami hozzájárulás 
összegét, a normatív állami hozzájárulások jogcímeit és mértékeit, 
továbbá az egyéb támogatások jogcímeit és feltételrendszerét az 
(évenként alkotott) költségvetési törvény állapítja meg. A helyi ön- 
kormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény 
előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív 
költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illet
ve az államháztartás más alrendszerétől kapott egyéb támogatásokkal.
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3. A finanszírozás szabályai az Szt. szerint
A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök 

meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásuk
hoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás 
mértékéről és módjáról.41 Az önkormányzatok költségvetésből törté
nő finanszírozásának formái az Öt. szerint: normatív támogatás, cél- 
támogatás, címzett támogatás, önhibáján kívül hátrányos helyzetben 
levő települési önkormányzat támogatása. A normatív támogatás ki
emelkedően fontos a szociális feladatok támogatásánál. Kiemelendő, 
hogy a normatív támogatás felhasználása nem kötött, azaz az önkor
mányzat szabadon dönthet arról, hogy mire használja:

“Öt. 84. § (1) Az Országgyűlés normatív költségvetési hozzájáru
lást állapít meg a települések lakosságszámával, egyes korcsoportok
kal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. A 
központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonat
kozó kötöttség nélkül, (...) közvetlenül megilleti a helyi önkormány
zatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot 
ellátó önkormányzatot.”

Az Szt. szerint az állam a települési önkormányzat képviselő
testülete által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben 
nyújtott ellátások kiadásaihoz, valamint a helyi önkormányzatok által 
fenntartott személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák 
működési és fejlesztési költségeihez

- az állandó lakosok után járó, szociális célú normatív állami támo
gatással (szociális normatíva),

- a fenntartott szociális intézmények után járó normatív állami tá
mogatással (szociális intézményi normatíva),

- kötött felhasználású támogatásokkal járul hozzá.
A szociális normatíva tartalmazza a települési önkormányzatok 

által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, vala
mint a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátások működési 
költségeihez történő állami hozzájárulást. A szociális normatíva ösz- 
szcge a települési önkormányzat területén élő lakosság szociális hely

41 Öt. l.§ (5) bekezdés.

151



Szöllősi Cábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

zete szerint eltérő lehet. A differenciálás alapjául szolgáló mutatókat 
évente a költségvetési törvény rögzíti.

A szociális intézményi normatívák tartalmazzák a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások működési költsé
geihez történő állami hozzájárulást.

Kötött felhasználású állami támogatásként a helyi önkormány
zatok céltámogatást, központosított előirányzatot és szociális szakmai 
programokhoz nyújtott támogatást kaphatnak. Céltámogatás kereté
ben kell gondoskodni meghatározott intézmények férőhelybővítésé
ről. Központosított előirányzatként kell kezelni ajegyző által megál
lapított és folyósított gyermeknevelési támogatás teljes összegét. A 
szociális szakmai programok meghirdetésével kell elősegíteni az 
egyes települési önkormányzatok részére egyes meghatározott ellátási 
formák olyan mértékű fejlesztésének támogatását, hogy az érintett 
önkormányzatok eleget tudjanak tenni az e törvényben előírt kötele
zettségüknek.

A költségvetési támogatások mértékét és feltételeit az éves költség- 
vetési törvény határozza meg. A költségvetési törvény egyes támoga
tási formák elnevezését és jellegét is módosítja. A “szociális normatí
va” az 1998. évi költségvetésben már kettébontva szerepel “Szociális 
és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok” valamint “Pénzbeli és 
természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások” néven. A ketté- 
bontás arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy ne fordítsák a nor
matív támogatás egészét a segélyezésre. (Újdonság az is, hogy a falu
gondnokra, továbbá az intézményi formában működő családsegítő 
szolgálatra kiegészítő normatívát kaphat az önkormányzat.)42

42 Tájékoztatásul kivonatosan ismertetjük az 1998. évi költségvetési törvény néhány, szociá
lis célú normatíváját. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok összege: 933 
Ft/fő
Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben , valamint a gyermekek védelméről és a gyám
ügy1 igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott szociális és gyermek- 
jóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézmények működési 
költségeihez kapcsolódik. Ezek különösen: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a 
családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
biztosított családi napközis ellátás, házi gyermekfelügyelet.
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások. Összege: 2500 -12500 
Ft/hó állandó népesség.
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Az Szt. finanszírozási rendszerének másik fontos kérdése az, hogy 
az önkormányzat melyik ellátás költségeit miként kapja meg az ál
lamtól. A következő megoldások találhatók:

A pénzbeli és természetbeni, másrészt a személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátásokat az állam alapjában véve a szociális normatívával 
támogatja. A megkapott normatív támogatást az állam akkor sem 
egészíti ki, ha az önkormányzat többet költ. Másrészt az állam akkor 
sem kér vissza belőle, ha az önkormányzat kevesebbet költött vagy 
más célra költötte.

Ajegyző által megállapított és folyósított gyermeknevelési támo
gatás teljes összegét a központi költségvetés megtéríti

A munkanélküliekjövedelempótló támogatása, valamint a munka- 
nélküliek jövedelempótló támogatására jogosult személy közhasznú 
munkavégzés keretében történő foglalkoztatása esetén a jövedelem- 
pótló támogatás 75%-át, a munkanélküli hajléktalanok jövedelem- 
pótló támogatásának teljes összegét a Munkaerőpiaci Alap megtéríti.

A hozzájárulás, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes összege a telepü
lési önkormányzatok által külön jogszabály alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni 
szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az önkormányza
tot terhelő különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. E 
feladatok különösen a rendszeres szociális segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támoga
tás, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak és az időskorúak járadékának a 30%-a, a 
tartósan munkanélküliekjövedelempótló támogatásának, és az ezen ellátottak után fize
tendő egészségügyi hozzájárulásnak a 25%-a, lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az 
átmeneti (krízis) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a közgyógyellátás, a gyerme
kek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon tör
ténő mérséklése vagy elengedése, valamint az önkormányzat által nyújtott lakáscélú tá
mogatások.
9. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. Összege: 292.000 
Ft/ellátott
A hozzájárulást - a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentla
kásos intézményeinek kivételével - az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban, a reha
bilitációs intézményekben, valamint a gyermekek, a családok, az időskorúak, a pszichi
átriai és szenvedélybetegek és a fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézmé
nyekben, valamint a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülőnél ellá
tottak után illeti meg az önkormányzatot.
Nappali szociális intézményi ellátás. Összege: 60.000 Ft/ellátott
A hozzájárulás az időskorúak, a fogyatékosok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek és a 
hajléktalanok nappali intézményeiben ellátottak után illeti meg az önkormányzatot.
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Az időskorúak járadéka összegének 70%-át, a bentlakásos intéz
ményben ellátottak és a hajléktalanok részére folyósított járadék teljes 
összegét a központi költségvetés megtéríti.

Az intézményi normatívák típusait, azok összegét és feltételét a 
költségvetési törvény évente határozza meg. A normatívát az intéz
mény fenntartója kapja. A kifizetett összeg igazodik az intézményben 
gondozottak számához.

4. A gyermekek védelmének főbb finanszírozási szabályai
A gyermekvédelmi rendszer működéséhez szükséges pénzügyi fe

dezetet a központi költségvetés és az önkormányzat hozzájárulása 
biztosítja, amit az igénylő által fizetendő térítési és gondozási díj 
egészít ki. Az állam hozzájárul az önkormányzat által megállapított és 
folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint a 
helyi önkormányzat által fenntartott, a személyes gondoskodás kere
tébe tartozó ellátási formák működési és fejlesztési költségeihez.

Az állam a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához
- az állandó lakos után járó differenciált szociális és gyermekjóléti 

normatív állami hozzájárulással (szociális és gyermekjóléti normatíva),
- a fenntartott intézményben ellátott gyermekek után járó norma

tív állami hozzájárulással,
- a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal határo

zata alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tar
tós nevelésbe vett gyermek után, továbbá a korábban gondozás alatt 
álló fiatal felnőtt után járó normatív állami hozzájárulással,

- kötött felhasználású támogatásokkal járul hozzá.
A szociális és gyermekjóléti normatíva összege a települési önkor

mányzat területén élő lakosság szociális helyzete, valamint az állandó 
lakosú gyermek száma szerint eltérő. A differenciálás alapjául szolgáló 
mutatókat évente a költségvetési törvény rögzíti. A normatív állami 
hozzájárulással történő támogatás szakmai céloknak megfelelő módját 
és mértékét a költségvetési törvény határozza meg.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének, valamint az otthonterem
tési támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg
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nyújtásával biztosítja. Szakmai programok meghirdetésével kell elő
segíteni a helyi önkormányzat részére meghatározott ellátási formák 
létrehozásának, valamint olyan mértékű fejlesztésének és korszerűsí
tésének támogatását, amely lehetővé teszi az önkormányzat az e tör
vényben előírt kötelezettségének teljesítését.

5. A nem állami intézmény működésének normatív támo
gatása

A szociális (valamint egyéb) közfeladatokat ellátó egyházi jogi 
személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, 
közhasznú társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként 
végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó 
személyek az államtól normatív állami hozzájárulást kapnak. Ezen 
intézmények fenntartóit ugyanaz a normatív állami hozzájárulás illeti 
meg, mint amely a helyi önkormányzatok esetében irányadó. A tör
vényben meghatározott gazdálkodó szervezetek csak ezen normatíva 
30%-ának megfelelő támogatást kapnak. A szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hoz
zájáruláson túl kiegészítő támogatásra jogosultak.

A folyósítás feltétele a személyes gondoskodást nyújtó, szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó intézmény ese
tében:

- az intézmény működési feltételei és szolgáltatásai, valamint az 
intézményi térítési díj megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,

- a közfeladatokat ellátó nem állami szerv írásbeli nyilatkozata ar
ról, hogy rendelkezik az intézmény működéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételekkel, valamint pénzügyi forrásokkal

- a normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intéz
mény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállá
sáról szóló törvényben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, 
előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles 
biztosítani.

A normatív állami hozzájárulást a megyei közigazgatási hivatal fo
lyósítja. A normatív állami hozzájárulás folyósítására a Hivatal és az 
intézmény fenntartója szerződést köt, amely tartalmazza különösen a

155



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

normatív állami hozzájárulás jogcímét, összegét, a hozzájárulás fel- 
használásáról való elszámolás rendjét. A normatív állami hozzájárulás 
felhasználásának ellenőrzését a Hivatal végzi, amelynek keretében évi 
két alkalommal ellenőrzi a normatív állami hozzájárulás felhasználá
sának jogszerűségét.

A nem állami gyermekellátást végző intézmény normatív állami 
hozzájárulásának igénylésére, folyósítására, elszámolására - kisebb 
eltéréssel - a szociális intézményekre vonatkozó szabályok az irány
adók.
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Tizenegyedik fejezet

Az ellátások általános kérdései

A fejezet bemutatja a szociális ellátások alapvető fogalmi kérdéseit és az ellátá
sok közös szabályait. Ismerteti az ellátások típusait és a szabályozás módjának 
szociálpolitikai jelentőségét. Az egyes ellátások részletes jellemzőit külön fejezet 
mutatja be.

1. Az ellátás fogalma
A szociális jog egyik fő feladata annak meghatározása, hogy az 

érintett természetes és jogi személyeket az ellátásokkal kapcsolatban 
milyen jogok illetik és kötelezettségek terhelik. A szociális igazgatás
nak pedig egyik legfontosabb feladata ezen jogok és kötelességek 
érvényesülésének biztosítása. (A szociális jognak és a szociális igazga
tásnak vannak természetesen más, nem közvetlenül az ellátásokra 
irányuló területei is.)

Az ellátások a következők szerint definiálhatók:
A szociális ellátások olyan anyagi javak vagy szolgáltatások, melyeket szociális 
okból adnak az egyén szükségleteinek közvetlen kielégítése vagy e szükségletek 
költségeinek fedezése céljából.
Bár a szociálpolitika céljának eléréséhez olyan folyamat szolgál, 

melyben az igazgatási cselekményeknek és az ellátásoknak egyaránt 
szerepe van, különbséget kell tenni az ellátás és az igazgatási cselek
mény között. A különbséget az jelenti, hogy az igazgatási cselekmény 
csak közvetett módon járul hozzá a szükségletek kielégítéséhez, az 
ellátás pedig közvetlenül elégíti ki az egyén szükségleteit.

Az ellátások jellemzője, hogy közvetlenül szolgálják az igénybeve
vő szükségleteinek kielégítését. A közvetlen jelleg az egyes ellátások
nál eltérő módon érvényesül:

- ha az ellátás tárgyak átadásában vagy szolgáltatás nyújtásában 
nyilvánul meg, a közvetlenség teljes és egyértelmű,
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- ha az ellátás valamely szolgáltatás díjának kifizetését jelenti (pl. 
közüzemi díj), akkor az ellátással fizetett szolgáltatás elégíti ki köz
vetlenül a szükségletet,

- ha pedig pénzt adnak ellátásként, ez az ellátás arra ad lehetőséget, 
hogy az igénybevevő szerezze be a szükségletét közvetlenül kielégítő 
javakat, szolgáltatásokat.

A szociális ellátás fogalmat a továbbiakban leszűkítjük az állam, az 
önkormányzat által szociális célból adott javakra és szolgáltatásokra, 
melyeket vagy közvetlenül az ellátást igénylőnek adnak, vagy reá te
kintettel a neki szolgáltató harmadik személynek. Anyagi javakat és 
szolgáltatásokat természetesen nem csak szociális ellátásként lehet 
megszerezni, hanem más módon is: például munkajövedelemként, 
vállalkozás nyereségeként stb. Bár általában jól meg lehet különböz
tetni ezen módokat, gyakran határesetekkel is lehet találkozni:

A piaci kamatra adott kölcsön nyilván nem szociális jellegű. A ked
vezményes kamatozású kölcsönök és a kamatmentes kölcsönök vi
szont gyakran szociális célokat szolgálnak. A kedvezményes kölcsö
nök nem feltétlenül szociálisak, mert szolgálhatnak kereskedelmi 
célokat is, például serkenthetik a vásárlókedvet.

A személyes szociális szolgáltatásokért díjat kell fizetni, sőt egyes 
az átlagot meghaladó színvonalú szolgáltatásokért magas összegű díjat 
állapítanak meg. Egyre több személyes szolgáltatásnak jelenik meg a 
piaci változata is. Ilyenkor elvileg nehéz meghúzni a határt a szociális 
ellátás és a szabad piacon kapható szolgáltatás között.

A szociálpolitika számításba veszi azokat a kedvezményeket is, 
melyeket az emberek adókedvezményként vagy munkahelyi juttatás
ként kapnak. Ezen kedvezmények, juttatások gyakran szolgálnak szo
ciális célokat ; vagy rosszabb esetben lerontják a szociálpolitika egyéb 
eszközeivel elért társadalmi hatásokat.

Csak az adott javak tartoznak az ellátásokhoz, az adókedvezmény 
nem, mert ott nem adásról, hanem az elvonás korlátozásáról van szó.

Nem soroljuk a szociális ellátások közé a családjogi tartási kötele
zettség és a magánjótékonyság keretében adott javakat

Csak azok a javak és szolgáltatások minősülnek ellátásnak, melyeket 
közvetlenül egy konkrét személynek adnak. Nem soroljuk ide a minden
ki által korlátozás nélkül igénybe vehető közszolgáltatásokat, vagy például 
a központi költségvetésből az önkormányzatnak adott támogatásokat.
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2. Az ellátások formái
Az ellátások csoportosításának általánosan ismert és a magyar szo

ciális jogban használt szempontja az, hogy az igénybe vevő milyen 
formában találkozik az ellátással. Eszerint pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat ismerünk.

2.1. Pénzbeli ellátások

Pénzbeli az ellátás akkor, ha maga a jogosult pénzbeli for
mában kapja meg és - teljesen vagy legalább részlegesen - 
maga rendelkezhet felhasználásáról. A részleges rendelkezési jog 
példája az, amikor csak meghatározott célra használható fel a támo
gatás, e kereten belül azonban a jogosult maga dönt a felhasználásról. 
(Például csak lakás vásárlására használhatja fel, a lakást azonban maga 
választja ki és veszi meg.) Ha a jogosult egyáltalán nem rendelkezhet 
a pénz felhasználásáról, akkor nem pénzbeli ellátásról van szó, hanem 
a pénzzel kifizetett szolgáltatás vagy tárgy jelenti az ellátást. (Például 
amikor étkezési térítési díjat vagy közüzemi díjat fizetnek ki a jogo
sult helyett.) Megjegyzendő, hogy gyakran az ellátás indokául vala
mely konkrét szükséglet szolgál ugyan, ám a jogosult a pénzbeli ellá
tást tetszés szerinti célra használhatja fel. (pl. lakásfenntartási támo
gatás).

2.2. Természetben nyújtott ellátások

Természetben nyújtott az ellátás akkor, ha az igénybevevő 
a szükségletei kielégítésére szolgáló ellátást annak dologi 
formájában kapja meg és ezt követően maga rendelkezik vele.

A természetbeni ellátás nem pénzként, hanem dologként kerül a jo
gosulthoz. A természetbeni ellátás tipikus esete a szociális okból adott 
élelem, ruha vagy más hasonló ingóság. Természetbeni ellátás az is, ha 
az ellátást megállapító szerv harmadik személynél kifizeti a jogosultnak 
adandó tárgyak, szolgáltatások ellenértékét. Ilyenkor a jogosult csak a 
tárgyakkal, szolgáltatásokkal találkozik. A megkapott természetbeni 
ellátással (annak tárgyával) a jogosult maga rendelkezik: dönt annak 
elfogyasztásáról, felhasználásáról, igénybevételéről. Nem tartozik ide az 
az eset, amikor a javak fogyasztása, felhasználása, igénybevétele szoro
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san kapcsolódik a szociális szolgáltató tevékenységhez (pl. az étel elfo
gyasztása a szociális célú étkeztetés keretében).

Az Szt. rendszerében a természetbeni ellátások két típusa a pénz
beli ellátást helyettesítő természetbeni ellátás és a külön nevesített 
természetbeni ellátás. A Gyvt. csak az előbbiről tesz említést.

2.3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános jellemzői

Személyes gondoskodást nyújtó az ellátás akkor, ha a jogo
sult szükségleteit a mások által szociális célból végzett, a jo
gosult személyére irányuló tevékenység elégíti ki. Amennyi
ben a személyes gondoskodást nyújtó ellátás anyagi javak 
használatát vagy elfogyasztását is biztosítja, a használat vagy 
fogyasztás lényeges mértékben függ a szolgáltatók által vég
zett személyes tevékenységtől.

Bár minden szociális ellátás mögött emberi tevékenység húzódik 
meg, itt kifejezetten olyan tevékenységről van szó, mely a jogosult 
személyére irányul. A szolgáltatást végző olyan szükségleteket elégít 
ki, melyeket a társadalom személyes jellegűeknek tart. A szolgáltatás 
többé-kevésbé igazodik a jogosult személyes szükségleteihez. A szol
gáltatást végző és a jogosult között általában olyan kapcsolat jön létre, 
melyben szakmai és személyes elemek egyaránt jelen vannak.

Egyes személyes szolgáltatások nem kötődnek javak fogyasztásá
hoz, dolgok használatához (pl. családgondozás). Más esetekben anya
gi javakat fogyasztanak (pl. az ételt az étkeztetés keretében) vagy 
használnak (pl. az épületet és felszerelését a legtöbb személyes gon
doskodást nyújtó ellátás esetében). Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás esetében a szolgáltatást végző szervezi a javak fogyasztását, a 
dolgok használatát. Ilyenkor a szolgáltató tevékenysége legalább olyan 
fontos része az ellátásnak, mint a közvetített anyagi javak.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás típusai
A közismert felosztás szerint a személyes gondoskodást nyújtó el

látás lehet
- bentlakásos ellátás,
- átmeneti ellátás,
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- nap közbeni ellátás illetve
- személyes szolgáltatást.
A megkülönböztetés alapja az, hogy a szolgáltatást nyújtó intéz

ményben mennyi ideig tartózkodik az igénybevevő, illetve hogy a 
szolgáltatásnak milyen mértékig eleme az intézmény épületének és 
felszereléseinek használata.

A bentlakásos ellátás célja az, hogy tartósan biztosítsa az összes 
alapvető létfeltételt az igénylő számára (étkezés, fűtés, lakhely stb.). 
Az átmeneti ellátás célja az, hogy egy átmeneti élethelyzetben bizto
sítsa a teljes körű ellátást, és segítséget nyújtson az önálló életvitel 
visszaállításához. A nap közbeni ellátás célja, hogy nap közben bizto
sítsa a szükséges feltételeket (étkezés, esetleg társaság, fűtött helyiség
ben tartózkodás, orvosi ellátás stb.) olyan igénylőnek, aki egyébként 
otthonában lakik. A személyes szociális szolgáltatás célja, hogy szak
mai tevékenységével segítséget nyújtson a szociális probléma megol
dásához az igénylőnek, függetlenül attól, hogy intézményben vagy 
otthon lakik.

Az Szt. rendszere
A Szociális törvény egy ettől némileg eltérő csoportosítást alkal

maz. Két nagy csoportot alkot, az alapellátást és a szakosított ellátást. 
(Megjegyzendő, hogy az Szt. különböző pénzbeli és a természetbeni 
ellátásokat is az alapellátásokhoz sorol.) Az alapellátás és a szakosított 
ellátás közötti különbséget az Szt. 66. § az alábbiakban határozza 
meg:

“Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük 
miatt a rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gon
doskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő sza
kosított ellátási formában kell gondozni.”

Az alap- és szakosított ellátások között - túl azon, hogy a törvény 
melyik ellátást hova sorolja - az alábbi különbségek vannak:

- az alapellátást minden települési önkormányzat köteles biztosíta
ni, a szakosított ellátást viszont csak a nagyobb lélekszámú települé
sek önkormányzatai,

- a törvény az alapellátás esetében az ellátás típusát, szakosított ellátás 
esetében az intézmény típusát nevezi meg (a különbség relatív, mert a
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végrehajtási rendelet utal az alapellátást nyújtó intézmények nevére is: 
családsegítő szolgálat, gondozási központ.),

- a központi költségvetés az alapellátásokhoz a település lakosságá
nak számához és körülményeihez igazodó szociális és gyermekjóléti 
normatívával, a szakosított ellátásokhoz pedig az intézményben gon
dozott személyek számához és az ellátás fajtájához igazodó intézmé
nyi normatívával járul hozzá. (Ez a különbségtétel azért viszonylagos, 
mert egyes alapellátások esetében kiegészítő normatíva jár, amely 
hordozza az intézményi normatíva egyes jegyeit.).

Az Szt rendszerében személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
- az étkeztetés,
- a házi segítségnyújtás, és
- a családsegítés.
A szakosított ellátásokat az Szt. az ellátást nyújtó intézmény meg

nevezésével határozza meg:
- a külön törvényben meghatározott közoktatási intézménynek 

nem minősülő bentlakásos gyermekintézmények,
- az ápolást-gondozást nyújtó intézmények,
- a rehabilitációs intézmények,
- a nappali ellátást nyújtó intézmények,
- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, és
- az egyéb speciális szociális intézmények ellátásai.

A Gyvt. rendszere
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellá

tások:
- a gyermekjóléti szolgáltatás,
- a gyermekek napközbeni ellátása,
- a gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szak

ellátások:
- az otthont nyújtó ellátás,
- a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
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Speciális ellátás az utógondozói ellátás, melyet a Gyvt. a gyermek- 
védelmi gondoskodás intézkedései között említ. Ezt a bentlakásos 
ellátást a fiatal felnőtt kaphatja olyan formában, hogy továbbra is a 
nevelőszülő háztartásában, illetve a gyermekotthonban vagy utógon
dozó otthonban maradhat.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó 
általános szabályok

Az Szt. és a 2/1994. (1.30.) NM. r. meghatározzák az egyes ellátá
sok lényeges tartalmát és teljesítésének feltételeit. Az ellátások számos 
jellemzőjét azonban a jogszabályok általános rendelkezései határozzák 
meg. A szabályozás a következő fontosabb kérdésekre terjed ki:

- az étkezés jellemzői,
- ruházat és egyéb textília biztosítása,
- egészségügyi ellátás biztosítása,
- mentálhigiénés ellátás,
- foglalkoztatás, munkavégzés,
- tankötelezettség vagy képzési kötelezettség teljesítése,
- értékek megőrzése,
- előgondozás.
(Az ápoló otthon a beutaltat előgondozásában részesíti. Az intéz

mény vezetője által kijelölt személy felveszi a kapcsolatot a beutalttal, 
valamint - ha a beutalt más személyes gondoskodási formában ré
szesül - a személyes gondoskodást nyújtó szervezet vezetőjével.).

- utógondozás,
(A rehabilitációs intézmény vezetője a gondozás megszűnésének 

várható időpontját megelőző hat hónappal megkeresi a gondozott 
családját, valamint a gondozott lakóhelye szerint illetékes jegyzőt a 
családi és lakóhelyi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése; 
továbbá a munkaügyi központot a munkavállalási lehetőség elősegí
tése érdekében. Ha a gondozott intézményi jogviszonya a sikeres 
rehabilitáció következtében megszűnt, az intézmény a gondozás 
megszűnésétől számított legalább hat hónapig a rehabilitált személy 
utógondozását végzi. Az utógondozás körébe tartozik a különösen a 
rehabilitált személy környezetének felkészítése a gondozott befoga
dására; lakóhelye szerinti alapellátást végző szociális intézményekkel
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való kapcsolattartás; munkahelyi beilleszkedésének elősegítése; vala
mint családja és az érintett intézmények részére történő tanácsadás.).

- többletszolgáltatások,
(A bentlakásos intézmény feladatát meghaladó egyéb szolgáltatáso

kat is nyújthat. Ha e szolgáltatásokat az intézménybe beutaltak veszik 
igénybe, az általuk fizetendő térítés mértékét - a külön jogszabályban 
foglaltak szerint - a házirendben kell meghatározni. E szolgáltatásokat 
intézményi jogviszonyban nem álló rászorult is igénybe veheti.).

A Gyvt. körében az ellátásokat nem általános szabályokkal, hanem 
csak az egyes ellátások szabályaival határozzák meg.

3. Az ellátások rendszere
Az ellátásokat sokféleképp lehet csoportosítani: - funkciójuk sze

rint (segélyezés, családi támogatás stb.) - megjelenési formájuk sze
rint (pénzbeli, természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó) - a 
finanszírozás módja szerint (társadalombiztosítási alapból illetve 
költségvetésből) - az ellátást biztosító közigazgatási szerv jellege sze
rint (települési önkormányzat, jegyző, társadalombiztosítás igazgatási 
szervei, stb.) - az ellátásról rendelkező jogszabály szerint (Szt., a csa
ládi pótlékról és a családok támogatásáról szóló törvény, a honvéd
elemről szóló törvény, stb.).

Mivel ezek a szempontok gyakran keresztezik egymást, ezért a je
len kiadványban arra törekszünk, hogy a csoportosítás jól áttekinthető 
legyen az olvasó számára. A csoportosítás szempontjai: az ellátás 
megjelenési formája, melyik igazgatási ágazat biztosítja , melyik jog
szabály rendelkezik az ellátásról.
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A szociális igazgatás ellátásai
pénzbeli ellátások természetben nyújtott ellátá- 

sok
személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások

1993. évi III. tv. szerinti ellátások

Normatív ellátás:
(1) gyermeknevelési támogatás 
Szociális rászorultságtól 
függő ellátások:
(2) időskorúak járadéka
(3) munkanélküliek jövedelem
pótló támogatása

(4) rendszeres szociális segély
(5) lakásfenntartási támogatás
(6) ápolási díj 

átmeneti segély 

temetési segély

(46) természetbeni ellátásként 
nyújtott pénzbeli támogatás
(47) különféle nevesített ter
mészetbeni ellátások
(48) köztemetés
(49) közgyógyellátás
(50) egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság

Alapellátások
(54) étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
családsegítés.
Szakosított ellátások
(57) ápolást-gondozást nyújtó 
intézmények

(58) rehabilitációs intézmények
(59) nappali ellátást nyújtó in
tézmények
(60) átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények ellátásai

1990. évi XXV. tv. szerinti ellátások

(9) családi pótlék

(10) gyermekgondozási segély

(11) anyasági pótlék

1993. évi CX tv. szerinti ellátások.

(12) bevonulási segély
(13) családi segély
(14) betegség miatt leszereltek 
hozzátartozóinak családi segélye

(15) sorkatonai szolgálatból 
leszerelők egyszeri pénzjuttatása

(61) szociális kedvezmények a 
sorköteles hozzátartozói részére

1994. évi XLV. tv. szerinti ellátások

(16) egyösszegű térítés
(17) hadirokkant-járulék
(18) ápolási pótlék

(19) hadiözvegyi járadék
(20) hadiárva járadéka
(21) hadigondozott családtag 
járadék

(22) temetési hozzájárulás

(51) gyógyászati segédeszköz- 
ellátás

(62) Térítésmentes gyógyászati 
ellátás

1992. évi LII. törvény alapján járó ellátás

(23) nemzeti gondozási díj
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25/1998. (II. 18.) Korm. r. szerinti ellátások

(24) rendszeres létfenntartási (52) okmányok fordítási költse- (63) a befogadó állomáson vagy
hozzájárulás gének megtérítése más szálláshelyen történő ellátás
(25) utazási támogatás; (64) egészségügyi ellátás
(26) beiskolázási támogatás (65) nevelés, oktatás, nevelési-
(27) egyszeri letelepedési segély

(28) otthonteremtési támogatás
(29) lakhatási támogatás
(30) az ország végleges elha
gyásának támogatása

oktatási és gyermekintézményi 
elhelyezés
(66) magyar nyelvi oktatás

8/1983. (VI. 29.) EüM -PM együttes rendelet szerinti ellátások

(31) kereset-kiegészítés,
(32) átmeneti kereset- 
kiegészítés
(33) átmeneti járadék 
rendszeres szociális járadék 
(35) bányász dolgozók egés
zségkárosodásijáradéka

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet szerinti ellátás

(36) rokkantsági járadék

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti ellátások

(37) személygépkocsi szerzési 
támogatás
(38) személygépkocsi átalakítási 
támogatás
(39) közlekedési támogatás

(53) parkolási engedély

6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet szerinti ellátás

(40) vakok személyi járadéka

18/1987. (XII. 24.) EüM rendelet szerinti ellátás

(41) cukorbetegek támogatása

96/1998. (V. 13.) Korm. rendeletben meghatározott ellátások

(42) pénzbeli támogatás
(43) lakáshitel tartozás meg
szüntetése
(44) lakástulajdon megvásárlása
(45) életjáradéki szerződés 
kötéséhez nyújtott támogatás
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
1997. évi XXXI. tv.

pénzbeli ellátások természetben nyújtott 
ellátások

személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások

101 rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás

102 rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás
103 gyennektartásdíj megelőle
gezése,
104 otthonteremtési támogatás

105 pénzbeli ellátás helyett 
nyújtott természetbeni ellátás

alapellátások:
106 gyermekjóléti szolgáltatás
107 gyermekek napközbeni 
ellátása
108 gyermekek átmeneti 
gondozása.
szakellátások:
109 otthont nyújtó ellátás
110 területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás
111 utógondozás

112 utógondozói ellátás
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Tizenkettedik fejezet

A szociális törvény 
és más jogszabályok ellátásai

A fejezet célja a szociális igazgatás által biztosított egyes ellátások ismertetése. 
Az ismertetés kiterjed az egyes ellátások céljára, tartalmára és jogosultsági feltét
eleire. Az ellátás biztosításával kapcsolatos közigazgatási és szolgáltató feladato
kat más fejezetek tartalmazzák részletesen. A következőkben egyenként bemu
tatjuk a szociális igazgatás által biztosított ellátásokat. A tömörség kedvéért csak 
a legfontosabb jellemzőket ismertetjük. A jogalkalmazáshoz minden esetben 
szükség van a teljes normaszöveg áttanulmányozására.

1. Pénzbeli ellátások

1.1. Pénzbeli ellátások az 1993. évi III. tv. (Szt.) alapján

(1) A gyermeknevelési támogatás
Az ellátás célja: annak elősegítése, hogy az anya (esetleg az apa) 

otthon maradjon a három vagy több kiskorú nevelése, gondozása 
céljából

A jogosultság jellege: Jövedelemhatártól függően, alanyi jogon 
járó ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Jogosult:
- az anya, nevelőanya, - illetve külön kormányrendeletben meg

határozott esetben az apa, nevelőapa, ha
- saját háztartásban három vagy több, meghatározott életkorú kis

korút nevel, és
- a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 

meg a gyermekgondozási segélyre való jogosultság szempontjából 
irányadó értékhatárt.
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A gyermekekre vonatkozó feltételek: A gyermeknevelési támogatás a 
legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől azon év decem
ber 31-éig, amelyben az általános iskolai tanulmányait megkezdi, leg
feljebb azonban nyolcadik életévének betöltéséig állapítható meg. A 
támogatásra való jogosultság szempontjából nem vehető figyelembe az 
a gyermek, aki kereső tevékenységet folytat, kivéve, ha a kereső tevé
kenységet a tanulói jogviszony mellett vagy annak keretében végzi. 
Saját háztartásban neveltnek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki átme
neti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákott
honban, kollégiumban, szakmunkástanuló otthonban, kórházban van; 
illetve aki két hónapot meg nem haladóan ápolást, gondozást nyújtó 
vagy rehabilitációs szociális intézményi ellátásban részesül.

Kizáró (negatív) feltételek:
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az ér

tékhatárt,
b) a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül,
c) a jogosult munkaideje a napi 4 órát meghaladja (munkavi

szonyban, vagy más hasonló jellegű jogviszonyban),
d) a jogosult a c) pontban említett jogviszonyokon kívül olyan 

más kereső tevékenységet folytat, amelynél a munkavégzés nem 
otthon történik,

e) a támogatásban részesülő gyermeknevelési kötelezettségeit nem 
teljesíti

f) a támogatásra való jogosultság (pozitív) feltételei hiányoznak, 
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított pénzbeli ellátás, melynek

havi mértéke azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gével; a támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Fontosabb eljárási szabályok: A kérelmező tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyző kérelem alapján bírálja el az igényt, és az ön- 
kormányzat költségvetésének terhére megelőlegezi az ellátást. A népjó
léti miniszter a gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot méltá
nyosságból megállapíthatja a törvényben meghatározott feltételek 
megléte esetén.
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(2) Az időskorúak járadéka
Az ellátás célja: A megélhetést biztosító jövedelemmel nem ren

delkező időskorú személy részére nyújtott támogatás.
A jogosultság jellege: Az állampolgárnak a törvényben megha

tározott feltételek esetén járó, jövedelemhatártól függő ellátás
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
- a jogosult betöltötte a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyug

díjkorhatárt,
- havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át,
- háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a

b) pont szerinti mértéket.
Kizáró (negatív) feltételek:

Ha az igénylő előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg sza
badságvesztés büntetését tölti, vagy 3 hónapot meghaladó időtartam
ban külföldön tartózkodik.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított pénzbeli ellátás, mely
nek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek 80%-a, egyedülálló esetén 95%-a. (A támogatás havi összegét úgy 
kell megállapítani, hogy az a jövedelemmel nem rendelkező jogosult 
esetén érje el, jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az egyéb 
jövedelmekkel együtt érje el a megjelölt összeget.)

Fontosabb eljárási szabályok: A települési önkormányzat dönt 
a jogosultságról és folyósítja az ellátást.

(3) Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
Az ellátás célja: A munkanélküli járadékra már nem jogosult 

munkanélküli személy részére a jövedelmet pótló segély biztosítása
A jogosultság jellege: A korábban munkanélküli járadékra jogot 

szerzett munkanélkülinek alanyi jogon, jövedelemhatártól függően 
járó ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):

- a jogosult korábban jogot szerzett a munkanélküli járadékra, és e 
jogosultsága a törvényben meghatározott módon megszűnt, és
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- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%- át.

A munkanélküli járadékra való jog megszűnésének esetei:
- a jogosult munkanélküli járadékban részesült, és a munkanélküli 

járadék folyósítása időtartamának lejártát követően az Fit. alapján más 
munkanélküli ellátásra nem jogosult, és keresetpótló juttatásban nem 
részesül,

- akinek részére a munkanélküli járadék folyósítását keresőtevé
kenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szün
tették meg, és a keresőtevékenységet követően az Fit. alapján munka- 
nélküli ellátásra nem jogosult,

- akinek a munkanélküli járadékra való jogosultsága az Fit. alapján 
támogatott képzés időtartama alatt szűnt meg, és a képzés megszű
nését követően az Fit. alapján munkanélküli ellátásra nem szerzett 
jogosultságot.

Kizáró (negatív) feltételek.
Nem állapítható meg a támogatás annak, aki
- rendszeres pénzellátásban részesül,
- előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését 

tölti,
- katonai szolgálatot teljesít,
- a munkaügyi központtal és az önkormányzattal az együttműködést 

nem vállalja.
Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a munkanélküli
- határozatlan idejű rendszeres pénzellátásban részesül,
-jövedelempótló támogatása folyósításának az időtartama lejárt,
- a keresőtevékenység időtartamával a munkanélküli járadék meg

állapítására szerez jogot,
- jövedelempótló támogatásának folyósítása szünetel és a szünete

lés időtartama meghaladja a 24 hónapot.
Szünetel a munkanélküli jövedelempótló támogatás folyósítása, ha 

a munkanélküli
- határozott idejű rendszeres pénzellátásban részesül,
- katonai szolgálatot teljesít, illetve büntetését tölti,
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- oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, illet
ve keresetpótló juttatásban részesül,

- keresőtevékenységet folytat (meghatározott kivétellel),
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem az értékhatárt meg

haladja,
- együttműködést nem vállalónak minősül.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított pénzbeli ellátás, mely

nek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80%-a

A jövedelempótló támogatás havi összegét úgy kell megállapítani, 
hogy az a jövedelemmel nem rendelkező munkanélküli jogosult 
esetén érje el, jövedelemmel rendelkező munkanélküli jogosult ese
tén az egyéb jövedelmekkel együtt érje el az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének 80%-át. Ha az így megállapított támo
gatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is 
legalább ezer forint összegű támogatást kell megállapítani. A jövede
lempótló támogatás folyósításának időtartama 24 hónap, amelyet a 
jogosultság megállapításának napjától kell számolni.

Fontosabb eljárási szabályok: A támogatás megállapításáról, 
megszüntetéséről, illetve szüneteltetéséről a települési önkormányzat 
dönt. A támogatást az önkormányzat folyósítja.

(4) Rendszeres szociális segély

Az ellátás célja: A megélhetést lehetővé tevő jövedelem biztosí
tása olyan személyeknek, akiknek megélhetése más módon nem biz
tosított.

A jogosultság jellege: A munkaképtelen vagy az aktív korú nem 
foglalkoztatott személynek a törvényben meghatározott feltételek 
esetén járó, jövedelemhatártól függő ellátás. Az aktív korú nem fog
lalkoztatottat együttműködési kötelezettség terheli.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Jogosult az, aki
a) a 18. életévét betöltötte, aktív korú és munkaképességét legalább 

67%-ban elvesztette, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy pedig
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c) aktív korú nem foglalkoztatott, és - mindegyik esetben -
d) ha megélhetése más módon nem biztosított.
Akkor nem biztosított a megélhetése, ha
- az a-b) pontban megjelölt személynek, ha havi jövedelme, vala

mint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,

- a c) pontban megjelölt személynek, ha havi jövedelme nem ha
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%- 
át, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, és 
vagyona sem neki, sem családjának nincs.

Aktív korú nem foglalkoztatott személynek minősül az, aki a jöve
delempótló támogatás folyósításának időtartamát kimerítette, illetőleg 
igazolja, hogy a rendszeres szociális segély iránti kérelme benyújtását 
megelőző három évben az illetékes munkaügyi központtal legalább 
két évi időtartamig együttműködött, és keresőtevékenységet nem 
folytat.

Kizáró (negatív) feltételek:
Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak
a) a személynek, aki
- egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak össze

ge nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
80%-át, illetve (aktív korú nem foglalkoztatott esetén) a 70%-át,

- előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabad
ságvesztés büntetését tölti,

b) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, aki
- a jövedelempótló támogatásra való jogosultságának időtartama 

alatt együttműködést nem vállalónak minősült,
- katonai szolgálatot teljesít.
Az ellátás tartalma: I lavonta folyósított pénzbeli ellátás, mely

nek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 
%-a, aktív korú nem foglalkoztatott esetében 70%-a az alábbiak sze
rint.

A segély havi összegét úgy kell megállapítani, hogy az a jövede
lemmel nem rendelkező jogosult esetén érje el; jövedelemmel ren
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delkező jogosult esetén az egyéb jövedelmekkel együtt érje el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, aktív 
korú nem foglalkoztatott esetében 70%-át. Ha a megállapított támo
gatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is 
legalább ezer forint összegű támogatást kell megállapítani.

Fontosabb eljárási szabályok: Az önkormányzat rendelete a 
rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az aktív korú 
nem foglalkoztatott személy esetében előírhatja a családsegítő szol
gálattal vagy a kijelölt szociális intézménnyel való együttműködési 
kötelezettséget.

Együttműködésen az ellátásban részesülő személy szociális helyzeté
hez és mentális állapotához igazodó programban történő részvételt kell 
érteni. Az együttműködési programnak a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy és családja önfenntartó képességének szinten tartá
sára és fejlesztésére kell irányulnia. Együttműködési program különö
sen az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló cso
portos foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel; a munkavégzésre 
történő felkészítő programokon való részvétel; a közcélú vagy az egyén 
környezetére irányuló munkajellegű tevékenység; a közhasznú foglal
koztatás.

(5) Lakásfenntartási támogatás
Az ellátás célja: A támogatás összege hozzájárul a lakhatás feltét

eleinek a megőrzéséhez, amennyiben a lakhatással kapcsolatos költsé
gek aránytalan megterhelést jelentenek a kérelmezőnek.

A jogosultság jellege: a rászorultság mérlegelésén alapuló, éves 
vagy szezonális segély.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A támogatás annak a családnak vagy személynek adható, aki
- a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget 

meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 
lakik, és

- lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik.
Különösen indokolt a támogatás akkor, ha
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- a lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás 
havi összjövedelmének 35%-át,

- a lakás fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a 
háztartás havi összjövedelmének 20%-át, és

- a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételeit, valamint a 
településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget a tele
pülési önkormányzat rendeletében határozza meg.

Az ellátás tartalma: Az önkormányzat rendeletében foglalt fel
tételek szerinti mértékű segély, melynek egy hónapra jutó összege 
nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál. Ha a támogatást a lakás fenntartási 
költségeire tekintettel adják, a támogatás egy évre szól, ha pedig a 
fűtési költségekre tekintettel állapítják meg, akkor egy fűtési szezonra 
szól.

Fontosabb eljárási szabályok: A települési önkormányzat mér
legeléssel dönt a támogatás megállapításáról.

(6) Ápolási díj

Az ellátás célja: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló sze
mély otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított 
anyagi hozzájárulás.

A jogosultság jellege: alanyi jogon járó ellátás a lenti a) pont 
esetén. Az önkormányzat rendeletétől függően adható (mérlegelésen 
alapuló) ellátás a lenti b) pont esetén.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
a) Jogosult (a jegyes kivételével) a hozzátartozó ha önmaga ellátá

sára képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló 2 év 
feletti súlyos fogyatékos vagy 18. életévét be nem töltött tartós beteg 
személy gondozását, ápolását végzi.

b) Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén 
ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi.

Kizáró (negatív) feltételek:
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
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a) az általa ápolt személy két hónapot meghaladóan bármilyen ne
velési-oktatási, egészségügyi vagy szociális intézményi ellátásban 
részesül,

b) rendszeres pénzellátásban részesül (ide nem értve a gyermek- 
gondozási segélyt),

c) munkaideje a napi 4 órát meghaladja a munkaviszonyban (más 
hasonló jogviszonyban),

d) a c) pontban említett jogviszonyokon kívül olyan más kereső te
vékenységet folytat, amelynél a munkavégzés nem otthon törté
nik.

Az ápolási díjat megállapító szerv megszünteti az ápolási díj folyó
sítását, ha az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított pénzbeli ellátás. Össze
ge nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegénél. Amennyiben a 18. életévét betöltött tartósan beteg sze
mély gondozója kap ápolási díjat, a díj összege nem lehet kevesebb az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-ánál. Az 
ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Fontosabb eljárási szabályok: Az ápolási díjról a települési ön- 
kormányzat képviselő-testülete dönt.

(7) Átmeneti segély

Az ellátás célja: A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet
helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendeletében 
meghatározottak szerint adható segély

A jogosultság jellege: Mérlegelésen alapuló segély, melynek fel
tételeit az önkormányzat rendelete állapítja meg

Jogosultsági feltételek: Feltételeit az önkormányzat rendelete 
határozza meg. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti 
segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásá
ról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelent
kező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi 
segítségre szorulnak.
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Az ellátás tartalma: Az átmeneti segély adható alkalmanként és 
havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatás
ként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támo
gatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rend
szerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatás
ként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat 
rendeletében meghatározott más ellátási formaként is nyújtható. 
Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamat
mentes kölcsön formájában is nyújtható.

Fontosabb eljárási szabályok: A települési önkormányzat kép
viselő-testülete állapítja meg.

(8) Temetési segély
Az ellátás célja: A temetéssel járó költségekhez való hozzájárulás, 

ha a költségek viselése túlzott vagy méltánytalan megterhelést jelent.
A jogosultság jellege: A rászorultság mérlegelésén alapuló segély
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): Az jogosult rá, aki 

a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, 
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja lét- 
fenntartását veszélyezteti. A részletes szabályokat az önkormányzat 
rendelete állapítja meg.

Kizáró (negatív) feltételek: Temetési segély nem állapítható 
meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 
illetve aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján 
temetési hozzájárulásban részesült.

Az ellátás tartalma: Eseti jellegű segély. Összege nem lehet ke
vesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál, 
de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

Fontosabb eljárási szabályok: A segélyről a települési önkor
mányzat képviselő-testülete mérlegeléssel dönt
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1.2. A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló
1990. évi XXV. törvény valamint a végrehajtásáról szóló 
51/1990. (III. 21.) MT rendelet alapján járó ellátások

(9) Családi pótlék
Az ellátás célja: A gyermeket nevelők társadalmi támogatása, a 

népesedéspolitikai célú ösztönzés, segélyezés.
A jogosultság jellege: Alanyi jogú ellátás, amely általában a jog

szabályban rögzített jövedelemhatártól, kivételesen pedig csak a 
gyermekek számától, egészségi állapotától, tartózkodási helyétől függ.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): Jogosult a vér szerin
ti, örökbefogadó és nevelőszülő, ha háztartásában gyermeket nevel, és 
a családnak - a törvényben foglalt kivételekkel - a megelőző naptári 
évben az egy főre jutó havi jövedelme a törvényben meghatározott 
jövedelemhatárokat nem haladja meg.

Speciális esetek:
a) A három- és többgyermekes, a tartósan beteg, illetve testi vagy 

értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családnak, valamint a három- és 
többgyermekes, a tartósan beteg, illetve a testi vagy értelmi fogyaté
kos gyermeket nevelő egyedülállónak a családi pótlék a jövedelmi 
feltételektől függetlenül jár, ha egyébként megfelel az általános felté
teleknek.

b) A nevelőszülő vagy a gyám a háztartásában a gyámhatóság dön
tése alapján elhelyezett gyermek után jogosult családi pótlékra, füg
getlenül attól, hogy a jövedelmi feltételeknek megfelel-e.

c) Az után a gyermek után is jár családi pótlék, aki a gyámhatóság 
döntése alapján gyermekotthonban került elhelyezésre, személyes 
gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben került el
helyezésre, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben 
büntetését tölti.

Családi pótlék az után a gyermek (személy) után jár, aki
- tizenhat évesnél fiatalabb,
- tizenhat évesnél idősebb, de húszévesnél fiatalabb, és alap- vagy 

középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
- tizenhat évesnél idősebb, de húszévesnél fiatalabb, és a dolgozók 

általános vagy középiskolájában tanul,
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- tartósan beteg, illetőleg testi vagy értelmi fogyatékos.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli tá

mogatás. A családi pótlék gyermekenkénti összegét a törvény diffe
renciáltan határozza meg. Az összeg időszakonkénti emeléséről az 
országgyűlés dönt. Differenciáló tényezők: egy főre jutó havi nettó 
jövedelem mértéke; három és többgyermekes család; tartósan beteg 
illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermek; egyedülálló szülő; 
gyámhatóság döntése alapján elhelyezett gyermek.

Fontosabb eljárási szabályok:
A családi pótlékra vonatkozó igényt
- ha a munkaadónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, ez 

a szerv,
- ha a jogosult a munkabérét a Területi Államháztartási és Köz- 

igazgatási Információs Szolgálat folyósítja, ez a szerv,
- ha a jogosult nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, a nyugdíjfolyósító szerv,
- egyéb esetekben a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (kirendeltség) bírálja el, illetve 
gondoskodik az ellátás folyósításáról.

(10) Gyermekgondozási segély
Az ellátás célja: A szülő részére pótlólagos jövedelem biztosítása, 

hogy ezzel lehetővé tegyék illetve ösztönözzék a 3 évet be nem töltött 
gyermek otthoni gondozását.

A jogosultság jellege: Alanyi jogú, jövedelemhatártól függő el
látás. A gyermekgondozási segély folyósításának időtartama szolgálati 
időnek minősül. A gyermekgondozási segélyre jogosító időre a mun
káltató a munkavállalót - kérelmére - fizetés nélküli szabadságban 
részesíti.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A családi pótlékra általános szabályok szerint jogosult szülőt gyer

mekgondozási segély illeti meg
- a gyermeke harmadik életévének betöltéséig, ha a családban a 

megelőző naptári évben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a törvényben meghatározott értékhatárt,
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- a tartósan beteg, testi vagy értelmiségi fogyatékos gyermeke tize
dik életévének betöltéséig.

Ha a gyermekgondozási segélyre jogosult munkaviszonyban, köz- 
tisztviselői jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munka
végzéssel járó szövetkezeti tagsági viszonyban, szolgálati viszonyban 
áll, a gyermekgondozási segély időtartamára fizetés nélküli szabadsá
got vesz igénybe.

Kizáró (negatív) feltételek:
Nem jár gyermekgondozási segély az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének 

i) pontjában felsorolt rendszeres pénzellátás folyósításának időtartam
ára (kivéve a gyermekgondozási segély mellett végzett keresőtevé
kenység után járó táppénzt). Nem jár gyermekgondozási segély, illet
ve a megállapított segély folyósítását meg kell szüntetni, ha a gyer
mekgondozási segélyre jogosító gyermek ideiglenes hatályú beutalt, 
állami nevelt, illetve szociális intézményben kerül elhelyezésre. Meg
határozott kivétellel ez az irányadó akkor is, ha a gyermeket gyerme
kek napközbeni ellátásában részesítik.

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - a segély teljes 
összegének folyósítása mellett - a gyermek másfél éves kora után 
kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint keresőtevé
kenységet folytathat.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el
látás. A gyermekgondozási segély havi összege - függetlenül a gyer
mekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegével. A gyermekgondozási segélyben részesülő személy az el
látás után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.

Fontosabb eljárási szabályok: A gyermekgondozási segélyre 
való jogosultság megállapítására, folyósítására és megszüntetésére a 
családi pótléknál felsorolt szervek jogosultak (kivéve a nyugdíjfolyó
sító szerveket). Az OEP főigazgatója a gyertnekgondozási segély fo
lyósítását méltányosságból engedélyezheti illetve meghosszabbíthatja 
a törvényben meghatározott esetekben.

(11) Anyasági támogatás

Az ellátás célja: A szüléskor felmerülő többletköltségekhez való 
hozzájárulás
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A jogosultság jellege: Alanyi jogú, feltételekhez kötött ellátás.
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): A szülést követően 

anyasági támogatásra jogosult az a nő, aki térítésmentes terhesgondozásra 
is jogosult, feltéve, hogy terhessége alatt legalább négyszer - koraszülés 
esetén legalább egyszer - terhesgondozáson részt vett.

Kizáró (negatív) feltételek:
Nem jár anyasági támogatás a szülőnek, ha a szülők a gyermek 

megszületését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek 
örökbefogadásához; illetve ha a megszületett gyermeket a gyámható
ság ideiglenes hatállyal intézetbe utalja, vagy alkalmas más személynél 
helyezi el.

Az ellátás tartalma: Egy összegű, alkalomhoz kötött pénzbeli 
ellátás. Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-ával.

Fontosabb eljárási szabályok: Az anyasági támogatás iránti 
igényt - a nyugdíjfolyósító szervek kivételével - a családi pótlékot 
folyósító szervnél lehet előterjeszteni. A szerv a gyermek anyakönyvi 
kivonatának bemutatásakor az anyasági támogatást kifizeti és ennek 
tényét az anyakönyvi kivonatra rávezeti.

1.3. A honvédelemről szóló 1993. évi CX. tv. és a végre
hajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 
alapján járó pénzbeli ellátások

(12) Bevonulási segély
Az ellátás célja: A bevonulás miatt felmerülő többletköltségek

hez való hozzájárulás.
A jogosultság jellege: A bevonuló személynek alanyi jogon, jö

vedelemhatártól függetlenül adott segély.
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): A bevonuló személy

nek a bevonulás előtt jár.
Az ellátás tartalma: Egyszeri pénzbeli támogatás. Összege a tel

jes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló jogszabályban megál
lapított kötelező legkisebb havi munkabérének 60%-a, ha pedig a
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hadkötelesnek eltartásra jogosult gyermeke van, a kötelező legkisebb 
havi munkabérnek megfelelő összeg.

Fontosabb eljárási szabályok: Ajegyző állapítja meg és folyó
sítja.

(13) Családi segély
Az ellátás célja: A munkaképtelen és eltartásra szoruló hozzá

tartozókról való gondoskodás a bevonult sorkatona helyett.
A jogosultság jellege: A jogszerző sorkatonára tekintettel biztosí

tott alanyi jogú ellátás, mely függ a jogosult munkaképtelenségétől és 
eltartásra való rászorultságától.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): Családi segélyben kell 
részesíteni a sorkatona hozzátartozóját, ha

- munkaképtelen,
- eltartásra szorul, és
- őt a sorkatona a bevonulást megelőzően saját keresetéből, jöve

delméből tartotta el, vagy tartási igénye a bevonulás után keletkezett, 
illetőleg a bevonulttal szemben fennálló tartási igényét bírósági ha
tározat állapítja meg.

Kizáró (negatív) feltételek:
A szociális otthonban, nevelőotthonban csecsemőotthonban, egés

zségügyi gyermekotthonban, szakmunkástanuló otthonban elhelye
zett hozzátartozó után családi segélyt megállapítani nem lehet. Ezen 
személyek után a gondozási díjat ajegyző folyósítja.

Meg kell szüntetni a családi segély folyósítását, ha
- a sorkatonai szolgálat bármely oknál fogva megszűnt,
- a sorkatona a katonai szolgálatból magát jogellenesen kivonta,
- a segélyezett hozzátartozó jogosultságára vonatkozó bármely fel

tétel megszűnt,
- a családi segélyre jogosult hozzátartozó előzetes letartóztatásban 

van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
- a családi segélyre jogosult hozzátartozó 1 hónapnál hosszabb 

ideig külföldön tartózkodik.
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Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el
látás.

A családi segély megállapításának alapjául szolgáló összeg a min
denkori sajátjogú nyugdíjminimum egyhavi összegével azonos; min
den további személy esetén ez az összeg az első személy számára 
megállapított összeg 70%-ával emelkedik. A családi segély összege az 
eltartásra szoruló hozzátartozók keresete, illetve bármely forrásból 
származó jövedelme és a fenti alapösszeg közötti különbözet. A csa
ládi segély egyhavi összege háztartásonként nem haladhatja meg a 
mindenkori sajátjogú nyugdíjminimum egyhavi összegének négy
szeresét. Ha a sorkatonát a bevonulása előtt jogerőre emelkedett bírói 
határozat kötelezte tartásdíj fizetésére, a családi segély összege - az 
egyéb feltételek hiányában is - a megállapított tartásdíjjal, de legfel
jebb a további személy részére megállapítható családi segély összegé
vel egyenlő.

Fontosabb eljárási szabályok: A segélyt a jegyző állapítja meg és 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(14) Betegség miatt leszereltek hozzátartozóinak családi 
segélye

Az ellátás célja: A munkaképtelen és eltartásra szoruló hozzá
tartozókról való gondoskodás a sorkatonai szolgálata alatti megbete
gedés vagy baleset miatt leszerelt, és táppénzpótló segélyben része
sülő hadköteles helyett.

A jogosultság jellege: A megbetegedett vagy balesetet szenvedett 
sorkatonára tekintettel biztosított alanyi jogú ellátás, mely függ a 
jogosult munkaképtelenségétől és eltartásra való rászorultságától.

Jogosultsági feltételek: A sorkatonai szolgálata alatti megbetege
dés vagy baleset miatt leszerelt, és táppénzpótló segélyben részesülő 
hadköteles hozzátartozóinak jár, amennyiben addig családi segélyben 
részesültek. A segélyt a betegség tartamára - legfeljebb azonban a 
leszereléstől számított 1 évig - tovább kell folyósítani. Egyebekben a 
jogosultsági feltételek azonosak a családi segély feltételeivel.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el
látás. (Mértékét lásd a családi segélynél)
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Fontosabb eljárási szabályok: A családi segélynek a továbbfo- 
lyósítása a betegség miatt leszerelt hadköteles kérelmére a hadkiegé
szítő parancsnokság által erre a célra kiállított igazolás alapján törté
nik.

(15) Sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjut
tatása

Az ellátás célja: A sorkatonai szolgálatból leszerelő katonának a 
polgári életbe történő beilleszkedés megkönnyítésére adott támoga
tás.

A jogosultság jellege: A sorkatonai szolgálatból leszerelő sze
mély részére a szociális helyzete, egészségi állapota mérlegelésével 
adott segély.

Jogosultsági feltételek: A leszerelő sorkatona szociális helyzeté
nek megítélésénél elsősorban a családi körülményeit (a közös háztar
tásban eltartottak száma, lakáshelyzet stb.), a jövedelmi viszonyát, a 
leszerelés utáni kereseti lehetőségét, illetőleg az egészségi állapotát 
kell figyelembe venni.

Az ellátás tartalma: Egyszeri pénzbeli segély. Összege a honvéd 
havi alapilletményének a másfélszeresétől az ötszöröséig terjedhet.

Fontosabb eljárási szabályok: A segélyre való jogosultságot, il
letőleg a segély összegét az illetékes parancsnok állapítja meg.

1.4. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján 
járó pénzbeli ellátások

Fontosabb általános szabályok:

A törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jo
gosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki katonai szol
gálat, kötelező katonai előképzés, légitámadás és hadművelet; vissza
maradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében testi 
épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyat
kozást szenvedett (hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadi
özvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell 
gondozásba venni, (együtt: hadigondozott.)
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A hadirokkantat a hadieredetű fogyatkozás által okozott munkaké
pesség-csökkenésének mértéke szerint I., 11., III., IV. és V. járadék- 
osztályba kell sorolni. Az igényjogosultság alapjául szolgáló hadiere
detű fogyatkozást és az általa okozott munkaképesség-csökkenés 
mértékének vizsgálatát és megállapítását az OOSZI első fokú orvosi 
bizottsága végzi.

A hadigondozottak fajtái: a hadirokkant, a hadigyámolt, a hadiöz
vegy, a hadiárva és a hadigondozott családtag.

A hadirokkant gyermeke hadigyámoltnak minősül
a) a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig,
b) ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok 

tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig,
c) ha a gyermek az a) és b) pontban meghatározott időtartam alatt 

tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a tartamára, a gyermek 
életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy munkaképességének 
csökkenése a 67%-ot elérte.

Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy özvegye. 
Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett személy 
özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt 
kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, 
vagy házasságukból gyermek született.

Hadiárva a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a 
meghalt hadirokkantnak a gyermeke a hadigyámoltra meghatározott 
feltételek fennállása esetén.

Hadigondozott családtag a szolgálat következtében meghalt sze
mélynek, illetőleg a hadirokkantnak az általa életében ténylegesen 
eltartott, 60. évét betöltött, vagy legalább 67%-ban csökkent munka- 
képességű szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére.

Nem jogosult hadigondozásra:
 - aki rokkantságát szándékosan maga okozta,

- az a hozzátartozó, aki a hadigondozott halálát szándékosan 
okozta.

Megszűnik a hadigondozásra jogosultság, ha
- a hadiözvegy újból megházasodik, kivéve, ha hadirokkanttal köt 

házasságot,
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- a hadiárva, hadigyámolt betölti a meghatározott életkort,
- a hadigondozott meghal,
- a hadirokkant munkaképességét egészen visszanyerte, vagy mun

kaképesség-csökkenése 25%-nál kisebb mértékűvé vált,
- a megrokkant - és csak ennélfogva jogosult - hadigyámolt és ha

diárva munkaképesség-csökkenése a 67%-ot már nem éri el.
A hadigondozási ügyekben első fokon eljáró hatóság a hadigondo

zott lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője. A 
jegyző határozatban dönt:

- a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadékosz
tályba sorolásáról és az OOSZI szakvéleményében megjelölt gyó
gyászati segédeszköz, valamint a hadieredetű fogyatkozás megneve
zéséről,

- a pénzellátások - beleértve az egyösszegű térítést és a temetési 
hozzájárulást is - megállapításáról és összegszerűségéről,

- a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványa és a hadi
gondozotti igazolvány kiadásáról,

- a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jog
alap nélkül felvett pénzellátás visszafizetéséről.

(16) Egyösszegű térítés
Az ellátás célja: A hadigondozott politikai okból megszüntetett, 

szüneteltetett vagy elutasított pénzellátásának kompenzálása
A jogosultság jellege: A volt hadigondozottnak járó alanyi jogú 

ellátás, mely függ a munkaképesség csökkenésének mértékétől
Jogosultsági feltételek: Az elmaradt pénzellátás kompenzálására 

egyösszegű térítésre jogosult az a hadirokkant, hadiözvegy és volt 
hadiárva, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított 
pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból meg
szüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét 
politikai okból elutasították.

Az ellátás tartalma: Egy összegben fizetett pénzbeli ellátás. 
Összegét a kérelmező jelenlegi hadieredetű fogyatkozása százalékos 
mértékének figyelembevételével kell meghatározni.
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(17) Hadirokkant-járulék
Az ellátás célja: A hadirokkant munkaképesség-csökkenése miatt 

kieső jövedelem pótlása
A jogosultság jellege: A hadigondozottnak járó alanyi jogú ellá

tás, mely függ a munkaképesség-csökkenés mértékétől és bizonyos 
mértékig a rászorultságtól.

Jogosultsági feltételek: A hadirokkantat illeti meg, munkaké
pesség-csökkenésének mértékétől függően.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli ellátás.
Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban 

kifejezett mértéke, mely elsősorban a járadékosztályba sorolástól függ. Ha 
a hadirokkant a hadirokkant-járadékon kívül nem rendelkezik egyéb 
jövedelemmel, akkor a megfelelő járadékosztály szerinti pénzellátás havi 
összegét növelni kell az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
vel. A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, 
valamint egészségi állapota miatt ápolást, gondozást nyújtó intézményben 
vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke után 
meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg.

(18) Ápolási pótlék

Az ellátás célja: A mások ápolására, gondozására szoruló hadi
rokkant többletköltségeinek enyhítése

A jogosultság jellege: A hadirokkantat egészségi állapotától füg
gően, alanyi jogon megillető ellátás

Jogosultsági feltételek: Azt a - járadékban részesülő - hadirok
kantat illeti meg, aki mások rendszeres ápolására, gondozására szorul.

Az ellátás tartalma: Havonta, a járadékkal együtt folyósított 
pótlék. Mértéke a hadirokkant számára folyósított hadirokkant járu
lék összegének 40%-a.

(19) Hadiözvegyi járadék
Az ellátás célja: A hadiözvegy kieső jövedelmének pótlása 
A jogosultság jellege: A hadiözvegynek járó alanyi jogú ellátás,

melynek mértéke a rászorultságtól függően nagyobb lehet.
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Jogosultsági feltételek: Az ellátásra a hadiözvegy jogosult.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el

látás. Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
75%-a. Ha a hadiözvegy a hadiözvegyi járadékon kívül nem rendel
kezik egyéb jövedelemmel, akkor pénzellátását növelni kell az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

(20) Hadiárva járadéka
Az ellátás célja: A hadiárva tartásának pótlása
A jogosultság jellege: A hadigondozottat alanyi jogon megillető 

ellátás
Jogosultsági feltételek: A hadiárvát a hadigyámoltra irányadó 

feltételek megléte esetén illeti meg
Az ellátás tartalma: Havonkénti rendszerességgel folyósított 

pénzbeli ellátás. Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének 30%-a, függetlenül az egyéb ellátásoktól.

(21) Hadigondozott családtag járadék
Az ellátás célja: A hadigondozott családtag tartásának pótlása
A jogosultság jellege: A hadigondozottat alanyi jogon megillető 

ellátás
Jogosultsági feltételek: A hadigondozott családtagot illeti meg. 

Több jogosult esetén a járadék mindegyik jogosultat külön-külön 
megilleti. Hadigondozotti családtagi járadékot testvér, féltestvér ré
szére csak a hadigyámoltra vonatkozó feltételek fennállása esetén 
lehet megállapítani.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli já
radék. Összege az egyéb ellátástól függetlenül az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

(22) Temetési hozzájárulás

Az ellátás célja: Hozzájárulás a hadirokkant temetésének költsé
geihez.
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A jogosultság jellege: A hadirokkant temetési költségeit fizető 
személyt alanyi jogon megillető ellátás.

Jogosultsági feltételek: A járadékban részesült hadirokkant ha
lála esetén - ha a temetés nem közköltségen történt - temetési hozzá
járulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit 
fedezte.

Az ellátás tartalma: Alkalmi jelleggel kifizetett pénzbeli ellátás. 
Összege az I. járadékosztályba sorolt hadirokkantat megillető kéthavi 
járadék.

1.5. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. tv. alap
ján járó ellátás

(23) Nemzeti gondozási díj
Az ellátás célja: Jövedelem biztosítása azok részére, akik megha

tározott történelmi eseményekben való részvételük miatt vesztették el 
munkaképességüket

A jogosultság jellege: A meghatározott esemény következtében 
munkaképességét elvesztő személyt alanyi jogon illeti meg, függetle
nül a munkaképesség csökkenésének mértékétől

Jogosultsági feltételek:
Jogosult az,
- aki Magyarországon él, Magyarországon érte sérelem, a törvény

ben felsorolt történelmi események során, és ezzel összefüggésben 
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette

- aki az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. alapján kár
pótlásra jogosult, és a kárpótlásra jogosító sérelmével összefüggésben 
vesztette el a munkaképességét legalább 67%-ban,

- annak az elhalt személynek a Magyarországon élő özvegye, árva
ellátásra jogosult vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, valamint 
vér szerinti és örökbe fogadó szülője, aki Magyarországon élő sze
mélyként a felsorolt események következtében vesztette életét,
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- méltányosságból a nemzeti gondozás díjban részesíthető az is, aki 
a törvényben meghatározottakhoz hasonló eseményekkel összefüg
gésben - nem Magyarországon élő személyként - vesztette el munka- 
képességének legalább 67%-át,

- az a személy, aki a meghatározott eseményekkel összefüggésben a 
munkaképességét 67%-nál kisebb, de legalább 50%-ot elérő mérték
ben elvesztette, és szociális helyzete indokolja, havi (meghatározott 
összegű) nemzeti gondozási díjban részesíthető.

Kizáró (negatív) feltételek: A törvény számos kizáró okot sorol 
fel, melyek általában a történelmi eseményekben való részvétel jelle
gére, illetve a más jogcímen már megkapott kárpótlásra vonatkoznak.

Az ellátás tartalma: Havi rendszerességgel folyósított, határozott 
összegű pénzbeli ellátás. Összege ajogosultságjogcímétől függ.

Fontosabb eljárási szabályok: A jogosultságról a Központi 
Kárrendezési Iroda dönt. Az ellátást a nyugdíjfolyósító szerv havonta 
a nyugdíjjal együtt - ennek hiányában önállóan - folyósítja.

1.6. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. tv. hatá
lya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról 
szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet szerinti pénzbeli 
ellátások

(24) Rendszeres létfenntartási hozzájárulás
Az ellátás célja: A menekült és a menedékes részére a megélhetés

költségeihez való átmeneti időre szóló hozzájárulás
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának alanyi jo

gon járó ellátás
Jogosultsági feltételek:
Jogosult
- a menekült a menekültkénti elismerésétől számított öt évig, továbbá
- a menedékes, ha befogadó állomáson vagy annak megfelelő más 

szálláshelyen térítésmentes ellátásra jogosult, de azt nem veszi igénybe.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el

látás. Összegét úgy kell megállapítani, hogy az a menekült esetén az

190



Szociális jog

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 50%-a, 
de legfeljebb 80%-a; a menedékes esetén az öregségi nyugdíj min
denkori összegének 50% -a legyen.

Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátásról a Menekültügyi és 
Migrációs Hivatal dönt, és azt a jegyző folyósítja.

(25) Utazási támogatás
Az ellátás célja: A menekült, menedékes, befogadott utazásának 

meghatározott esetekben való elősegítése
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának mérlege

lés alapján adható ellátás
Jogosultsági feltételek:
A menekült útiköltségének megelőlegezését vagy menetlevél kiadását, 

illetőleg útiköltségének utólagos megtérítését kérheti, ha szakképzésen, 
átképzésen vesz/vett részt; magyar nyelvi oktatáson vesz/vett részt; jogál
lásának rendezésével kapcsolatos hatósági ügyét intézi. A menedékes és a 
befogadott utazási támogatást kérhet, ha jogállásának rendezésével kap
csolatos hatósági ügyét intézi, vagy ha a területi ellátási kötelezettséggel 
működő egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi ellátást vesz igénybe.

Az ellátás tartalma: A költségek megelőlegezése vagy utólagos 
megtérítése

Fontosabb eljárási szabályok: A támogatást a Hivatal vagy a 
jegyző folyósítja.

(26) Beiskolázási támogatás
Az ellátás célja: A menekült tanévkezdéskor felmerülő többlet- 

költségeihez való hozzájárulás
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját alanyi jogon 

megillető ellátás
Jogosultsági feltételek:
Jogosult rá a menekült, ha
- általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakmunkáskép

ző és szakiskolai tanulmányokat folytat,
- amennyiben rendszeres létfenntartási hozzájárulásban részesül,
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- a tanévkezdés alkalmával.
Az ellátás tartalma: A beiskolázási támogatás az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50%-a.
Fontosabb eljárási szabályok: A beiskolázási támogatást ajegy

ző állapítja meg és folyósítja.

(27) Egyszeri letelepedési segély
Az ellátás célja: A letelepedés költségeihez való hozzájárulás
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának mérlege

lés alapján adható ellátás
Jogosultsági feltételek: A menekült kérheti. Elsősorban a követ

kező eseményekhez kötődik: a menekültkénti elismerés, közvetlen 
családtag megérkezése, gyermek születése, a befogadó állomás illető
leg más szálláshely elhagyása.

Az ellátás tartalma: Személyenként az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének legfeljebb hatszorosáig terjedő összegű 
egyszeri segély

Fontosabb eljárási szabályok: A segélyről a Menekültügyi és 
Migrációs Ilivatal dönt és folyósítja azt.

(28) Otthonteremtési támogatás

Az ellátás célja: A menekült letelepedésének támogatása a lakás- 
vásárláshoz (építéshez, bővítéshez) nyújtott kamatmentes kölcsönnel

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának, megha
tározott célra mérlegelés alapján adható kölcsön

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A támogatás adható-
- nagykorú menekült részére,
- a menekültkénti elismerésétől számított 5 éven belül,
- egy alkalommal,
- amennyiben a kérelem tárgyát képező ingatlan nem haladja meg a 

magyar állampolgárok által igénybe vehető, a lakáscélú támogatásokról 
szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
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A kamatmentes kölcsön 1-15 évi időtartamra nyújtható. A visszafi
zetés megkezdésére a menekült kérelmére türelmi idő állapítható 
meg, különös méltánylást érdemlő esetben a visszafizetés felfüg
geszthető, illetőleg a kamatmentes kölcsön még nem törlesztett része 
vissza nem térítendő támogatásra változtatható.

Kizáró (negatív) feltételek: Meghatározott esetekben visszafi
zetési kötelezettség áll fenn.

Az ellátás tartalma: Kamatmentes kölcsön. Összege - a mene
kültet és a vele egy háztartásban, életvitelszerűen együttlakó közeli 
hozzátartozókat számításba véve - a jogszabályban meghatározott 
összeg, de nem haladhatja meg a vételár, építés, felújítás és bővítés 
költségének 70%-át. A támogatás felhasználható első lakás, családi 
ház, építési telek vásárlására; első lakás, családi ház építésére; illetve a 
saját tulajdonú lakás, családi ház első alkalommal történő felújítására, 
bővítésére.

Fontosabb eljárási szabályok: A kérelmet az ingatlan fekvése 
szerint illetékes jegyzőnél lehet benyújtani, aki javaslatot a támoga
tásra. A támogatásról a Menekültügyi és Migrációs Hivatal dönt.

(29) Lakhatási támogatás
Az ellátás célja: A bérelt lakásban, szálláson lakó menekült lak

hatási költségeihez való hozzájárulás
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának, megha

tározott szükséglet fedezésére, mérlegelés alapján megállapított ellátás
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Adható
- a menekültnek,
- ha a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget 

meg nem haladó lakásban, szálláson lakik,
- lakbérének, albérleti díjának, szállásköltségének megfizetéséhez. 
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el

látás. Összege a felmerült lakbér, albérleti díj, szállásköltség 50, kivé
telesen indokolt esetben 70%-áig terjedhet.

Fontosabb eljárási szabályok: A jegyző javaslata alapján a Hi
vatal dönt a támogatásról. Az ellátást a jegyző folyósítja.
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(30) Az ország végleges elhagyásának támogatása

Az ellátás célja: a menekült vagy menedékes útiköltség formájá
ban való támogatása az ország végleges elhagyásához.

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának, megha
tározott szükséglet fedezésére, mérlegelés alapján adható ellátás.

Jogosultsági feltételek: adható
- a menekült illetve a menedékes részére,
- a végleges hazatérése vagy harmadik országba történő végleges 

távozása esetén,
- az érintett ország külképviselete által kiállított igazolás alapján ki

adott, az igazolásban megjelölt célállomásig érvényes menetjegy árá
nak,

- részben vagy egészben történő megtérítésére.
Az ellátás tartalma: alkalmi jelleggel, a menetjegy árának fede

zését szolgáló pénzbeli ellátás. Összege a megjelölt célállomásig érvé
nyes menetjegy árával egyenlő vagy annak része.

Fontosabb eljárási szabályok: A kérelemről a Menekültügyi és 
Migrációs Hivatal dönt.

1.7. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglal
koztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) 
EüM -PM együttes rendelet szerinti ellátások

A megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának, fog
lalkozási rehabilitációjának célja az orvosi rehabilitációt követően, 
egészségi állapotának, szakképzettségének megfelelő munkavégzés 
biztosítása. A megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásá
nak biztosítása - általában - annak a munkáltatónak a feladata, ahol a 
dolgozó a megváltozott munkaképességének megállapítása idején 
munkaviszonyban, valamint munkaviszony jellegű jogviszonyban áll. 
Ezt a feladatát a munkáltató megfelelő munkakör biztosításával, 
szükség esetén betanítás vagy szakképzés segítségével látja el. A meg
változott munkaképességű dolgozót foglalkoztató munkáltató a ren
deletben meghatározott feltételek szerint a feladat ellátásához pénz

194



Szociális jog

ügyi támogatást igényelhet. Ha a munkáltató működési körén belül a 
megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatni nem tudja, 
illetőleg a foglalkoztatására nem köteles, a foglalkoztatást a rehabilitá
ciós bizottságok segítik elő.

Ha a megváltozott munkaképességű dolgozó a munkáltató, illetve 
a rehabilitációs bizottság megfelelő rehabilitációs intézkedését elfo
gadja, jogosult a rendeletben meghatározott feltételek mellett kere
set-, illetve jövedelem-kiegészítésre.

Ha a megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása nem 
oldható meg, úgy részére a rendeletben meghatározott feltételek mel
lett, átmeneti vagy rendszeres szociális járadékot kell megállapítani és 
folyósítani. A munkahely hiányában nem rehabilitálható és munkanél
küli ellátásban nem részesülő bányász dolgozót a rendeletben megha
tározott feltételek mellett egészségkárosodási járadék illeti meg.

A rendelet alkalmazása szempontjából megváltozott munkaképes
ségű az a munkaviszonyban, közalkalmazotti és közszolgálati jogvi
szonyban, bedolgozói munkaviszonyban vagy bedolgozói tagsági 
viszonyban álló dolgozó, továbbá az a szövetkezettel munkaviszony 
jellegű jogviszonyban álló szövetkezeti tag, valamint az átmeneti jára
dék és a rendszeres szociális járadék tekintetében az, aki munkavi
szonyban, bedolgozói munkaviszonyban, bedolgozói tagsági viszony
ban, szövetkezettel munkaviszony jellegű jogviszonyban nem áll, és 
nem folytat semmiféle olyan tevékenységet, amely díjazással, jövede
lemmeljár, aki:

- egészségi állapota romlásából eredő munkaképesség- változás mi
att eredeti munkakörében, rehabilitációs intézkedés nélkül, teljes 
értékű munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált, de öregségi vagy 
rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, öregségi 
vagy munkaképtelenségi járadékban nem részesül,

- üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében baleseti 
járadékban részesül és eredeti munkakörében munkáltatójánál teljes 
értékű munka végzésére tartósan alkalmatlanná vált,

- gümőkóros betegség miatt munkáltatójánál, jogszabályi tilalom 
folytán nem foglalkoztatható,

- a fegyveres erőktől, a fegyveres testületektől és a rendészeti szer
vektől megváltozott munkaképessége, illetőleg egészségi okból szolgá
latra való alkalmatlansága miatt leszerelt.

195



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

(31) Kereset-kiegészítés

Az ellátás célja: A rehabilitációs intézkedést elfogadó dolgozó 
keresetének kiegészítése, hogy az új helyzetében elért jövedelme 
igazodjon korábbi keresetéhez

A jogosultság jellege: Korábban munkát végző rokkant sze
mélynek alanyi jogon járó ellátás

Jogosultsági feltételek:
Azt a munkaviszonyban, bedolgozói munkaviszonyban vagy be

dolgozói tagsági viszonyban álló megváltozott munkaképességű dol
gozót, valamint azt a munkaviszony jellegű jogviszonyban álló meg
változott munkaképességű szövetkezeti tagot, akit rehabilitálása érde
kében áthelyeznek, illetve betanításban vagy szakképzésben részesíte
nek, az áthelyezés, illetőleg a betanítás vagy szakképzés megkezdésé
nek napjától kereset-kiegészítésben kell részesíteni. A kereset
kiegészítés - a rendeletben meghatározottak szerint - a betanítás vagy 
szakképzés idejére; időbeli korlátozás nélkül; illetve a foglalkoztatási 
tilalmat okozó betegség fennállásának tartamára jár

Kizáró feltételek: Nem folyósítható a kiegészítés, ha a dolgozó 
részére egyébként sem jár munkabér, munkajövedelem (igazolatlan 
mulasztás, fizetés nélküli szabadság stb.); továbbá ha a dolgozó a neki 
felróható okból a részére biztosított képzésben nem vesz részt.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el
látás. A megváltozott munkaképességű dolgozónak (növelt összegű) 
átlagkeresetét (a rendeletben meghatározott feltételek szerint) a ko
rábbi átlagkereset 100, 80 vagy 50 százalékáig kell kiegészíteni. Az 
átlagkereset számításának részletes szabályait a rendelet valamint kü
lön jogszabály állapítja meg.

Fontosabb eljárási szabályok: A kiegészítést a táppénz megálla
pítására és kifizetésére jogosult társadalombiztosítási szervek állapítják 
meg és folyósítják.

(32) Átmeneti kereset-kiegészítés

Az ellátás célja: A táppénz helyett a felajánlott munkakörben 
munkába álló dolgozó ösztönzése és támogatása
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A jogosultság jellege: Korábban munkát végző rokkant sze
mélynek alanyi jogon járó ellátás

Jogosult:
- a megváltozott munkaképességű dolgozó, (szövetkezeti tag)
- aki munkaviszonyban, bedolgozói munkaviszonyban, bedolgozói 

tagsági viszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban áll, és
- az eredeti munkaköre alapján megállapított keresőképtelenség 

ideje alatt a rehabilitációs eljárásban részt vesz (előzetes orvosi reha
bilitációs eljárás), továbbá

- a munkáltatói intézkedést elfogadja, és
- az új munkakörében keresőképessé válik.
Kizáró feltételek: Nem folyósítható a kiegészítés, ha a dolgozó 

részére egyébként sem jár munkabér, munkajövedelem (igazolatlan 
mulasztás, fizetés nélküli szabadság stb.); továbbá ha a dolgozó a neki 
felróható okból a részére biztosított képzésben nem vesz részt.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el
látás. A kiegészítés az új munkakörben irányadó (növelt összegű) 
átlagkeresetet egészíti ki annak az átlagkeresetnek a mértékére, mely 
korábban a táppénz számításának alapja volt. A kiegészítést az új 
munkakörszerinti keresőképesség első napjától addig kell folyósítani, 
amíg az eredeti munkakör figyelembevételével táppénz járna.

Fontosabb eljárási szabályok: A kiegészítést a táppénz megálla
pítására és kifizetésére jogosult társadalombiztosítási szervek állapítják 
meg és folyósítják.

(33) Átmeneti járadék

Az ellátás célja: A nem rehabilitálható, megváltozott munkaké
pességű dolgozó megélhetésének átmeneti biztosítása az öregségi 
nyugdíjra való jogosultság kezdetéig

A jogosultság jellege: Korábban munkát végző rokkant sze
mélynek alanyi jogon járó ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Átmeneti járadékra az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az 

jogosult, aki:
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- az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik és 
nem jogosult rokkantsági nyugdíjra,

- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri, és
- munkaképesség-változásának mértéke legalább 50 százalék,
- munkanélküli ellátásban, kereset-kiegészítésben, továbbá táp

pénzben, baleseti táppénzben és gyermekgondozási díjban nem ré
szesül.

Kizáró (negatív) feltételek:
Megszűnik az átmeneti járadékrajogosultsága annak, aki
- öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra vált jogosulttá,
- már nem rendelkezik 50 százalékot elérő mértékű munkaképes

ség-változással,
- egészségi állapotának megfelelő és számára felajánlott munkahe

lyet indokolatlanul nem fogadja el,
- az ország területét állandó letelepedés szándékával elhagyja.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el

látás. A járadék a munkaviszony megszüntetését követő naptól a jo
gosultra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig jár. A járadé
kot a megváltozott munkaképességű dolgozó várható öregségi nyug
díjának 75 százalékát kitevő összegben kell megállapítani, a járadék 
összege azonban a rendszeres szociális járadék havi összegénél keve
sebb nem lehet.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igényről a jogosult lakóhelye 
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság határoz. A járadékot a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(34) Rendszeres szociális járadék
Az ellátás célja: A nem rehabilitálható, megváltozott munkaké

pességű dolgozó megélhetésének tartós biztosítása más jövedelmi 
forrás hiányában

A jogosultság jellege: Korábban munkát végző rokkant sze
mélynek alanyi jogon járó ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Jogosult a megváltozott munkaképességű dolgozó, ha
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- nem rehabilitálható,
- munkaviszonyát megszüntették,
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
- az átmeneti járadék megállapításához szükséges feltételekkel nem 

rendelkezik,
- öregségi, rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra, 

öregségi vagy munkaképtelenségi járadékra, növelt összegű öregségi, 
illetőleg munkaképtelenségi járadékra nem jogosult, továbbá munka- 
nélküli ellátásban, kereset-kiegészítésben, táppénzben, baleseti táp
pénzben, gyermekgondozási díjban nem részesül,

- a rokkantsági nyugdíjhoz az életkora szerint szükséges szolgálati 
idő felével rendelkezik,

- munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri.
Kizáró (negatív) feltételek:

Megszűnik a járadékra való jogosultság, ha a dolgozó
- az egészségi állapotának megfelelő és számára felajánlott munka

helyet indokolatlanul nem fogadja el,
- munkaképesség-változásának mértéke nem éri el az 50 százalé

kot,
- az ország területét állandó letelepedés szándékával elhagyta.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított, határozott összegű, 

rendszeres pénzbeli ellátás.
Fontosabb eljárási szabályok: Az igényről a jogosult lakóhelye 

szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság határoz. A járadékot a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(35) A bányász dolgozó egészségkárosodási járadéka
Az ellátás célja: Rehabilitációs foglalkoztatás sikertelensége ese

tén a megváltozott munkaképességű volt bányász dolgozó megélhe
tésének tartós biztosítása

A jogosultság jellege: Korábban munkát végző rokkant sze
mélynek alanyi jogon járó ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A bányász dolgozó a járadékra jogosult, ha
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- munkaképesség változásának mértéke legalább 36%,
- életkortól függően meghatározott ideig föld alatti bányamunkát 

végzett,
- munkaviszonya megszűnését megelőzően rehabilitációs munka

körben dolgozott,
- munkanélküli ellátásban, kereset-kiegészítésben tovább táppénz

ben, baleseti táppénzben és gyermekgondozási díjban nem részesül.
Kizáró (negatív) feltételek:
Megszűnik a jogosultság, ha a dolgozó:
- munkaképesség-változásának mértéke nem éri el a 36%-ot,
- az ország területét külföldön történő állandó letelepedés szándé

kával hagyta el,
- bányásznyugdíjra, öregségi, illetve baleseti rokkantsági vagy rok

kantsági nyugdíjra válik jogosulttá.
Az ellátás tartalma: I lavonta folyósított rendszeres pénzbeli el

látás. Mértéke a rehabilitációs foglalkoztatás megszűnésének idő
pontjában a rehabilitációs munkakörben (a jogszabályban meghatáro
zott módon) megállapított kereset-kiegészítés összegével azonos, de 
nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének háromszorosa.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igényről a jogosult lakóhelye 
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság határoz. A járadékot a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

1.8. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT 
rendelet szerinti ellátás

(36) Rokkantsági járadék

Az ellátás célja: A fiatal korban megrokkant személy részére a 
megélhetést szolgáló jövedelem biztosítása

A jogosultság jellege: Korábban munkát végző rokkant sze
mélynek alanyi jogon járó ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
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Jogosult az, aki
- a 18. életévét betöltötte,
- a 25. életéve betöltése előtt,
- teljesen munkaképtelenné vált, és
- nyugellátásra, baleseti nyugellátásra nem jogosult.
Kizáró (negatív) feltételek: Nem állapítható meg, illetőleg nem 

folyósítható a járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben 
elhelyezve.

Az ellátás tartalma: Havonta folyósított, határozott összegű, 
rendszeres pénzbeli ellátás.

Fontosabb eljárási szabályok: A járadékot a lakóhely szerint il
letékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) állapítja meg és a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

1.9. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rende
let szerinti pénzbeli ellátás

A rendelet hatálya nem terjed ki azokra, akik az Szt. szerinti ápo
lást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményi ellátásban része
sülnek, továbbá akik életvitelszerűen ágyhoz kötött fekvőbetegek, és 
szállításuk csak mentőjárművel biztosítható. Kiterjed azonban a ren
delet a mozgásfogyatékosok rehabilitációs intézményében élő súlyos 
mozgáskorlátozott személyekre, továbbá parkolási engedély a tartós 
bentlakásos intézményi ellátásban részesülő súlyos mozgáskorlátozott 
személynek is kiadható.

Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a (meghatározott körbe 
tartozó) mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési 
eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem 
ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési 
jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése eléri a 
meghatározott mértéket.

Fontosabb eljárási szabályok: A közlekedési kedvezmények 
iránti kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes
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települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. Ajegyző a ké
relemről határozattal dönt és megállapítja a súlyos mozgáskorláto
zottság tényét vagy annak hiányát. Ajegyző a szerzési jogosultságot, 
az átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító határozat egy 
példányát felterjeszti a megyei közigazgatási hivatalhoz. A miniszter a 
keretről, a Hivatal a szerzési illetve átalakítási támogatásra jogosult 
utalványának kiadásáról dönt. A jegyző gondoskodik a közlekedési 
támogatás összegének kifizetéséről.

(37) Személygépkocsi szerzési támogatás,
Az ellátás célja: A súlyos mozgáskorlátozott személy mozgását 

megkönnyítő jármű vételárához való hozzájárulás
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának, megha

tározott célra, mérlegelés alapján adható ellátás
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Szerzési támogatásra való jogosultsága annak a súlyos mozgáskor

látozott személynek állapítható meg, aki
- maga rendelkezik vezetői engedéllyel, vagy gépjármű-vezetői al

kalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy ha vezetői en
gedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival történő szállítását 
érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy a 
vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa vállalja,

- érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és a vele közös háztar
tásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú 
gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja, ha a szállítás 
a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi 
ellátása miatt indokolt, valamint

- gépjármű vezetésére alkalmatlan ugyan, de szállítását a vezetői 
engedéllyel rendelkező, vele legalább egy éve közös háztartásban élő, 
nagykorú gyermeke, testvére vállalja, ha a gépjármű használata mun
kaviszonya vagy tanulói jogviszonya fenntartása miatt indokolt

Mindegyik esetben további feltétel, hogy az igénylő
- családjában az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem ha
ladja meg, és
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- hét éven belül nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjár
mű-behozatali vámmentességben.

Kizáró (negatív) feltételek: A szerzési támogatás nem állapít
ható meg a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabály
sértési határozat hatályának ideje alatt.

Az ellátás tartalma: Alkalomhoz és a felhasználás céljához kötött 
pénzbeli támogatás.

A szerzési támogatás meghatározott feltételeknek megfelelő sze
mélygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi, illetőleg gépi meghajtású 
kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz, a minisztérium előzetes 
engedélyével a külföldről behozandó, az a) pontban meghatározott 
eszköz vám- és általános forgalmi adó költségének megtérítéséhez 
nyújtott hozzájárulás.

A támogatás mértéke a vételár, illetve a vám és általános forgalmi 
adó együttes költségének 60%-a, legfeljebb azonban a jogszabályban 
meghatározott összeg.

(38) Személygépkocsi átalakítási támogatás
Az ellátás célja: A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedé

sére vagy szállítására alkalmas jármű vételárához vagy átalakítási költ
ségéhez való hozzájárulás.

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának, megha
tározott célra adható ellátás.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A vezetés feltételeként előírt automata sebességváltóhoz, segédbe

rendezéshez kapcsolódó támogatásra jogosult a súlyos mozgáskorlá
tozott személy

- aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
- akinek gépjármű- vezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a 

szakértő szerv megállapította.
A súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő 

szállításához kapcsolódó támogatásra jogosult az, aki
- érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és
- vállalja a vele közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott 

házastársa, vagy gyermeke személygépkocsival történő szállítását.
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Mindegyik esetben további feltétel, hogy az igénylő
- hét éven belül nem részesült átalakítási támogatásban, valamint
- családjában az egy főre jutó jövedelem a jogszabályban meghatá

rozott összeget nem haladja meg.
Az ellátás tartalma: Meghatározott jellegű költségek megtéríté

se. A támogatás
- a vezetés feltételeként előírt, gyárilag automata sebességváltóval 

felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi se
gédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott 
támogatás, továbbá

- a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely 
lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi
val történő szállítását.

A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb a jogsza
bályban meghatározott összeg.

(39) Közlekedési támogatás
Az ellátás célja: A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési 

többletköltségeinek részleges támogatása.
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának meghatá

rozott szükségletre tekintettel, jövedelemhatártól függően adható 
ellátás

Jogosultsági feltételek: A súlyos mozgáskorlátozott jogosult rá. 
Nem állapítható meg a támogatás, ha az igénylő családjában az egy 
főre jutó jövedelem a jogszabályban meghatározott mértéket megha
ladja.

Az ellátás tartalma: Pénzbeli támogatás, melynek összege a jog
szabály szerinti szorzószám és a közlekedési támogatás ún. alapössze
gének a szorzata
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1.10. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 
1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról 
szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet szerinti ellátás

(40) Vakok személyi járadéka
Az ellátás célja: A vak személy anyagi támogatása
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának alanyi jogon 

járó ellátás. Egyes alcsoportoknak a rászorultság mérlegelésével adható.
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Jogosult
- a 18. életévét betöltött vak személy,
- a kisipari, magánkereskedői, háziipari vagy vándoripari tevé

kenységet folytató vak személy, ha szociális helyzete, egészségi álla
pota és családi körülményei indokolják,

- kivételes méltánylást érdemlő esetben - egyéni elbírálás alapján - já
radékban részesíthető az a családban élő, 18 éven aluli vak gyermek, aki
nek nevelőintézeti elhelyezése és oktatása hibáján kívül nem biztosítható, 
valamint gondozása, nevelése csak családi környezetben oldható meg.

Kizáró (negatív) feltételek: Meg kell szüntetni ha a kisipari, 
magánkereskedői, háziipari vagy vándoripari tevékenységet folytató 
személy szociális helyzete azt nem indokolja.

Az ellátás tartalma: Havonkénti rendszerességgel folyósított, 
határozott összegű segély

Fontosabb eljárási szabályok: A jogosultságot a települési ön- 
kormányzat jegyzője állapítja meg. Az ellátást a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság havonta utólag folyósítja.

1.11. A cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. 
(XII. 24.) EüM rendelet szerinti ellátás

(41) Cukorbetegek támogatása
Az ellátás célja: A cukorbetegség miatti többletköltségekhez való 

hozzájárulás
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A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagjának alanyi jo
gon adott ellátás

A meghatározott kezelésben részesülő cukorbetegek közül támo
gatásra az jogosult, aki

- 70. életévét betöltötte, illetőleg az esedékesség évében betölti, 
vagy

- I-II. csoportba tartozó rokkant, vagy
- nyugellátása, illetve szociális segélyezése évenkénti rendszeres 

emelése szempontjából a kiemelten kezelt csoportba tartozik 
(rendszeres szociális segélyben, vakok rendszeres szociális segélyé
ben, vakok személyi járadékában, hadigondozási pénzellátásban vagy 
központi szociális segélyben részesül).

Az ellátás tartalma: Határozott összegű pénzbeli ellátás. A tá
mogatást a nyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban vagy a rendszeres 
szociális segélyben részesülő cukorbetegnek ezzel az ellátással egyi
dejűleg, minden más jogosultnak pedig évente két egyenlő részletben 
kell kifizetni.

Fontosabb eljárási szabályok: A települési önkormányzat jegy
zője dönt az igényről és a szociális keret terhére folyósítja a támoga
tást

1.12. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósság
terhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javításá
ról szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet szerinti ellátá
sok

Az önkormányzat adósságkezelés címén
a) pénzbeli támogatást nyújthat (adósságkezelési támogatás),
b) engedményezés, tartozásátvállalás, illetőleg más, egyösszegű tá

mogatás keretében vállalhatja a hitelintézet felé fennálló lakáshitel 
tartozás megszüntetését,

c) megvásárolhatja a lakástulajdont az adós tartozásának kiegyenlí
tése mellett,
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Az a) -b) pontban foglalt adósságkezelési forma alkalmazása során 
az önkormányzat és a hitelező keret-megállapodásban rögzíti az 
adósságkezelés általános feltételeit, a hitelező által a követelés
elengedés címén adott támogatás mértékét, továbbá az együttműkö
dés szabályait.

Az önkormányzat rendelete szabályozza
- az adósságkezelési formák alkalmazásának jogosultsági feltételeit 

(így különösen az adós szociális rászorultságának jövedelmi, vagyoni 
feltételeit; a településen - a lakásban lakók számának függvényében - 
elismerhető lakásnagyságot, a településen méltányolható lakásfenn
tartási költségeket),

- az adós, a hitelező, valamint az önkormányzat együttműködési 
formáit, feltételeit,

- az adósságkezelés rendjét, az adóssal kötendő szerződés tartalmi 
elemeit, a szerződésszegés jogi következményeit,

- a tartozások adósságkezelés körébe bevont típusait, mértékét.

(42) Adósságkezelési támogatás
Az ellátás célja: A lakhatáshoz kapcsolódó adósságok kezelésével 

a lakhatás feltételeinek biztosítása
A jogosultság jellege: Meghatározott szükségletre tekintettel 

mérlegelés alapján adható ellátás.
Jogosultsági feltételek: A támogatásban - az önkormányzat ren

deletében meghatározott feltételek szerint - az részesülhet,
- akinek az adósságkezelési támogatás körébe vonható tartozása 

van, és
- szerződést köt az önkormányzattal.
A lakástulajdonnal rendelkező adós esetében a visszatérítendő tá

mogatás folyósításának szerződési feltétele, hogy az adós hozzájárul a 
követelést biztosító jelzálogjognak ingatlanára történő bejegyzéséhez. 
(1998-ban adósságkezelési támogatásban az részesíthető, akinek az 
adósságkezelési támogatás körébe vonható tartozása a rendelet hatály
balépése időpontjában már fennáll.)

Az adósságkezelési támogatás körébe vonható tartozás a legalább 
hat havi
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- közüzemi díjtartozás bármelyike (vezetékes gáz-, áram-, távhő-, 
vízszolgáltatási díjtartozás, csatornahasználati díjtartozás, szemétszál
lítási díjtartozás),

- társasházi lakások esetén fizetendő közös költség hátralék, továb
bá lakásszövetkezeti lakások esetén fizetendő költség hátralék,

- lakbérhátralék,
- hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsön-szerződésből fennálló 

tartozás.
Az ellátás tartalma: Az adósságkezelési támogatás - az önkor

mányzat rendeletében foglaltak szerint - visszatérítendő vagy vissza 
nem térítendő támogatás formájában nyújtható. Összege nem halad
hatja meg az adósságkezelési támogatás körébe bevont, az adóst ter
helő tartozások együttes összegének 70%-át

(43) A hitelintézet felé fennálló lakáshitel tartozás meg
szüntetése

Az ellátás célja: A lakáshitel tartozás megszüntetésével, átalakí
tásával a lakhatás feltételeinek biztosítása

A jogosultság jellege: Meghatározott szükségletre tekintettel 
mérlegelés alapján adható ellátás.

Jogosultsági feltételek:.
A támogatásban - az önkormányzat rendeletében meghatározott 

feltételek szerint - az részesülhet, akinek
- az 1993. december 31-ig hatályban volt jogszabályok alapján - lakás

építéshez, lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez vagy lakáskorszerűsítéshez - 
hitelintézettől felvett hitelre, továbbá a lakáscélú megtakarítás alapján 
1993. december 31-ig felvett külön kölcsönre tartozása áll fenn, és

- szerződést köt az önkormányzattal.
Az ellátás tartalma: A hitelintézet felé fennálló tartozásnak az 

adós helyett történő kifizetése; engedményezés, tartozásátvállalás, 
illetőleg más egyösszegű támogatás keretében. Az önkormányzat az 
adósság kifizetésére fordított összeg részbeni vagy teljes megtérítésé
ről, a törlesztés időtartamáról, a fizetési haladékról és a követelést 
biztosító jelzálogjogról külön szerződésben - engedményezés esetén 
a hitelszerződés módosításával - állapodik meg az adóssal.
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(44) A lakástulajdon megvásárlása az adós tartozásának ki- 
egyenlítése mellett

Az ellátás célja: A tulajdonos adóssággal terhelt vagyonának mo
bilizálása, másrészt a szociális bérlakások számának gyarapítása

A jogosultság jellege: Meghatározott szükségletre tekintettel 
mérlegelés alapján alkalmazható megoldás. Tekintettel arra, hogy a 
tulajdonos az őt megillető vételárhoz jut hozzá, tulajdonképpen nem 
ellátásról, hanem szociális indokú vásárlásról van szó.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): Feltétele, hogy a 
lakást olyan tartozás terheli, amely az 1993. december 31-ig hatályban 
volt jogszabályok alapján - lakásépítéshez, -vásárláshoz, -bővítéshez 
vagy -korszerűsítéshez - hitelintézettől felvett hitel, illetve a lakáscélú 
megtakarítás alapján 1993. december 31-ig felvett külön kölcsönre 
alapján keletkezett

Az ellátás tartalma: Az adóssággal terhelt lakás megvásárlása. Az 
önkormányzat a vételárat csökkenti a tartozással megegyező összeg
gel, majd ebből az összegből kiegyenlíti a tartozást.

(45) Az életjáradéki szerződés kötéséhez nyújtott támogatás
Az ellátás célja: A szociálisan rászoruló lakástulajdonosok életjá

radéki szerződéseinek támogatása a költségek átvállalásával
A jogosultság jellege: Meghatározott célú kiadás megtérítése 

alanyi jogon
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A szerződéskötési támogatásra az a lakástulajdonos jogosult, aki
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
- a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú 

nyugellátásban, illetve
- hozzátartozói nyugellátásban részesül.
Az ellátás tartalma: A lakás tulajdonjogának életjáradéki szerző

dés keretében történő átruházására irányuló szerződés megkötésével 
kapcsolatos, az eladó megbízása alapján eljáró ügyvéd díjazásának a 
meghatározott összeget meg nem haladó részét a központi költség- 
vetés megtéríti. A támogatás mértéke a szerződés megkötésével kap
csolatban az eladó megbízásából eljáró ügyvéd díja, de legfeljebb a 
jogszabályban meghatározott összeg.
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2. Természetben nyújtott ellátások

2.1. Az 1993. évi III. tv. (Szt.) szerinti természetben 
nyújtott ellátások

(46) Természetbeni ellátásként nyújtott pénzbeli támogatás
Az ellátás célja: Célja egyrészt azonos azzal a pénzbeli ellátással, 

amely helyett adják. Másik célja annak biztosítása, hogy az ellátás 
valóban a figyelembe vett szükséglet kielégítését szolgálja.

A jogosultság jellege: Az alapul vett pénzbeli ellátáshoz igazodik
Jogosultsági feltételek: Az alapul vett pénzbeli ellátáshoz igazo

dik. A feltételeket az önkormányzat rendelete határozza meg.
Az ellátás tartalma: Az ellátás tartalma a harmadik személy által 

teljesített meghatározott szolgáltatás díjának kifizetése, vagy pedig 
dolgok átadása. Az egyes pénzbeli ellátások a képviselő-testület dön
tése alapján nyújthatók - egészben vagy részben - természetbeni szo
ciális ellátás formájában. Természetbeni szociális ellátásként nyújt
ható a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési 
segély.

Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátásról az önkormányzat 
képviselőtestülete vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott 
más szerv dönt.

(47) Különféle nevesített természetbeni ellátások
Az ellátás célja: Meghatározott szükségletek közvetlen kielégí

tése
A jogosultság jellege: Az önkormányzat rendeletének szabályai

tól függ. Általában mérlegelésen alapul.

Jogosultsági feltételek: Az önkormányzat a rendeletében szabá
lyozza a feltételeket.

A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő tá
mogatás nyújtására akkor van mód, ha a települési önkormányzat 
rendeletben szabályozza

- a támogatás eljárási szabályait,
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- a támogatás formáit és értékét,
- a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve
- a kötelezettség megszegésének következményeit.
Az ellátás tartalma: Az ellátás tartalma meghatározott dolgok át

adása, vagy pedig a harmadik személy által teljesített meghatározott 
szolgáltatás díjának kifizetése. Természetbeni ellátás különösen az 
élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő tá
mogatásnak minősül különösen

- a földhasználati lehetőség,
- a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
- a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszkö

zök,
- a szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása.
Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátásról az önkormányzat 

képviselőtestülete vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott 
más szerv dönt.

(48) Köztemetés
Az ellátás célja: Gondoskodni annak az elhunytnak az eltemetéséről, 

akit más nem temet el
A jogosultság jellege: Az önkormányzatot a jogszabály erejénél fogva 

terhelő kötelezettség
A kötelezettség feltételei: A haláleset helye szerint illetékes te

lepülési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan 
személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy 
nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Az önkor
mányzat a meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti települési ön- 
kormányzattól igényelheti a köztemetés költségeinek megtérítését.

Az ellátás tartalma: A temetés intézése és költségeinek kifizetése.
Ha utólag jut az önkormányzat tudomására, hogy a közköltségen 

eltemetett után vagyon maradt, , akkor a költségeket hagyatéki teher
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ként közjegyzőnél be kell jelenteni. Ha a közköltségen eltemetett sze
mély tartásáról másnak kellett volna gondoskodnia, a tartásra köteles 
személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek megtérítésére kell 
kötelezni.

(49) Közgyógyellátás
Az ellátás célja: A szociálisan rászorult személy részére az egés

zségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógy
szervásárlási és más hasonló kiadásainak csökkentése

A jogosultság jellege: A jogosultak különböző csoportjai eseté
ben meghatározott helyzethez kapcsolódó alanyi jogú ellátás, a szoci
ális rászorultság meghatározott mértékéhez kapcsolódó alanyi jogú 
ellátás vagy a szociális rászorultsághoz kapcsolódó mérlegelésen ala
puló ellátás

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Közgyógyellátásra jogosultak:
A) alanyi jogon
- a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az 

intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú,
- a 37/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális 

segélyben részesülő,43
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondo

zott,
- a sorkatonai családi segélyben részesülő,
- a központi szociális segélyben részesülő,
- a rokkantsági járadékos,
- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátás

ban, baleseti nyugellátásban,
- az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pót

lékban részesül.

43 Aki 18. életévét betöltötte, de aktív korú és munkaképességét legalább 67%-ban el
vesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül.
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B) A települési önkormányzat jegyzője közgyógyellátásra való jogosultságot 
állapít meg

- annak a személynek,
- akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja,
- feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 
esetén 150%-át.

C) A települési önkormányzat képviselő-testülete annak is megállapíthatja 
a közgyógyellátásra való jogosultságát, aki

- szociálisan rászorult és
■ gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszé

lyeztetése nélkül nem képes viselni.
Az ellátás tartalma: A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező 

személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott 
egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogsza
bályozó eszközökre, ideértve ez utóbbiak javításának költségeit is, vala
mint a járóbeteg szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizikoterá
piás kezelésre. A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszereket és 
ellátásokat külön jogszabály tartalmazza. A jogosult számára kizárólag a 
személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszer rendelhető.

Fontosabb eljárási szabályok: Az A) és B) alatti jogosultságot a 
törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője, a C) pont alatti 
jogosultságot a törvény és az önkormányzat rendelete alapján az ön- 
kormányzat állapítja meg. Az igazolványt a jogosult lakóhelye szerint 
illetékes jegyző állítja ki.

(50) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Az ellátás célja: A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatá
saira más jogcímen nem jogosult, szociálisan rászoruló személy ré
szére a szolgáltatások biztosítása.

A jogosultság jellege: Jövedelemhatártól függő, alanyi jogú ellátás. 

Jogosult az,
- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
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- aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik 
vagyonnal.

Az ellátás tartalma: A kiállított bizonyítvány alapján a jogosult 
igénybe veheti a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásait.

Fontosabb eljárási szabályok: A szociális rászorultság igazolá
sáról a polgármester állít ki hatósági bizonyítványt.

2.2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján járó 
természetbeni ellátás

(51) Gyógyászati segédeszköz-ellátás
Az ellátás célja: A hadirokkant ellátása gyógyászati segédeszkö

zökkel
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját meghatáro

zott szükségleteivel kapcsolatban alanyi jogon megillető ellátás
Az ellátás tartalma és a jogosultsági feltételek: A hadirokkant 

térítésmentesen jogosult a hadieredetű fogyatkozása folytán szüksé
gessé vált gyógyászati segédeszközökre, amelyekkel életvitele, mun
kaképessége helyreállítható vagy javítható. Térítésmentesen jogosult a 
gyógyászati segédeszköz javítására, valamint szükséges pótlására.

Fontosabb eljárási szabályok: A hadirokkant a térítésmentes 
segédeszközzel való ellátását kérelmére a Közalapítvány Hadirokkant 
Irodája (a továbbiakban: Iroda) végzi

2.3. A menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó 
külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 
18.) Korm. rendelet szerinti természetbeni ellátás

(52) Okmányok fordítási költségének megtérítése
Az ellátás célja : Hozzájárulás a menekült jogállásának rendezé

sével kapcsolatos költségekhez.
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagja részére meg

határozott szükséglet fedezése alanyi jogon illetve mérlegelés alapján
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Jogosultsági feltételek: A Menekültügyi és Migrációs Hivatal a 
menekült a személyi okmányai magyar nyelvre történő fordításának 
költségeit átvállalja, az idegen nyelvre történő fordítás költségeit át
vállalhatja.

Az ellátás tartalma: A személyi okmányok fordítási költségeinek 
átvállalása, a költségnek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 
Iroda részére való megtérítése.

Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátásról a Menekültügyi és 
Migrációs Hivatal dönt.

2.4. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rende
let szerinti természetbeni ellátás

(53) Parkolási engedély

Az ellátás célja: A mozgáskorlátozott személy közlekedésének 
könnyítése az átlagosnál kedvezőbb parkolási lehetőségre való feljo
gosítás útján.

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját, jövedelmi 
helyzetétől függetlenül, alanyi jogon megillető szolgáltatás

Jogosultsági feltételek: A súlyos mozgáskorlátozott személyt il
leti meg, függetlenül jövedelmi viszonyaitól, valamint attól, hogy 
rendelkezik-e személygépkocsival.

Az ellátás tartalma: A parkolási engedély a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975.(11. 15.) KPM -BM együttes rendeletben 
(KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít.

Fontosabb eljárási szabályok: A jegyző állítja ki az engedélyt. 
Az engedély érvényessége a kiállítás, illetve az érvényesítés időpont
jától számított három év.
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3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3.1. Az 1993. évi III. tv. (Szt.) alapján teljesített személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások

(54) Étkeztetés

Az ellátás célja: Meleg étkezés nyújtása annak számára, aki ezt 
máshogy nem tudja biztosítani.

A jogosultság jellege: az önkormányzat rendeletének szabályo
zásától függ.

Jogosultsági feltételek:
Jogosult - az önkormányzat rendeletétől függően
- a szociálisan rászorult személy, aki a megfelelő étkezést önmagá

nak, illetve önmaga és eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleg
gel nem képes biztosítani,

- aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a megfelelő ét
kezést önmagának, illetve önmaga és eltartottjai részére más módon 
biztosítani.

Az ellátás tartalma: Napi egyszeri, esetleg többszöri meleg étel 
nyújtása. Az étkeztetés megszervezhető az étel kiszolgálásával egy
idejű helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé tételével, lakásra 
szállításával.

Fontosabb eljárási szabályok: A jogosultságról az önkormány
zat rendeletében meghatározott szerv dönt.

(55) Házi segítségnyújtás
Az ellátás célja: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, 

amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek 
megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Ajogosultság jellege: jellege az önkormányzat rendeletének sza
bályozásától függ.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Jogosult - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltéte

lekkel - az,
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- aki otthonában önmaga ellátására saját erőből nem képes, és róla 
más nem gondoskodik,

- a gyermek, aki részére nappali vagy bentlakásos intézményben 
történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kór
okozó-hordozó stb.) és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, 
vagy csak részben tudják megoldani.

Kizáró (negatív) feltétel:
Nem részesíthető házi segítségnyújtásban a veszélyeztető állapotú 

elmebeteg, valamint a közegészségügyi indokból elkülönítésre szo
ruló fertőző beteg mindaddig, amíg ez az állapota fennáll.

Az ellátás tartalma: A házi segítségnyújtás körébe tartozó gon
dozói tevékenység különösen meleg étel biztosítása; bevásárlás; testi, 
személyi higiéné biztosítása, öltöztetés; ágyazás takarítás, mosás, fű
tés; orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógy
szeradagolás; hivatalos ügyek intézése; külső kapcsolattartás elősegí
tése; pszichés gondozás. A házi segítségnyújtás módját, formáját és 
gyakoriságát a gondozás irányítója határozza meg.

Fontosabb eljárási szabályok: A jogosultságról az önkormány
zat rendeletében meghatározott szerv dönt.

(56) Családsegítés
Az ellátás célja: A családsegítés célja szociális és mentálhigiénés 

problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és felol
dásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megol
dásának elősegítése.

A jogosultság jellege: az önkormányzat rendeletének szabályo
zásától függ. Általában a családsegítést ellátó szerv mérlegeli a szol
gáltatás indokoltságát.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek): Családsegítés ke
retében kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszé
lyeztetett, illetve krízishelyzetben levő személyeknek, családoknak.

Az ellátás tartalma: A családsegítés az életvezetési problémákkal, 
szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és 
mentálhigiénés ellátása.
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Családsegítés körébe tartozik különösen
- családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra ja

vaslat készítése és segítségnyújtás;
- életvezetési (pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás, 

vagy ennek megszervezése;
- az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása;
- egyéni, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek meg

szervezése;
- krízishelyzetben segítő beavatkozás;
- speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működteté

sének segítése;
- természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése;
- hivatalos ügyek intézésének segítése;
- együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, 

csoportokkal.
Fontosabb eljárási szabályok: Az igénybevétel módját az önkor

mányzat rendelete szabályozza. Általában a családsegítést ellátó szerv 
mérlegeli a szolgáltatás indokoltságát.

(57) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Az ellátás célja: Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos 
segítséggel képes személyek teljes körű ellátása

A jogosultság jellege: A rászorultság mérlegelésén alapuló ellá
tás, az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel

Jogosultsági feltételek: Az önmaga ellátására nem vagy csak fo
lyamatos segítséggel képes személy, az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételekkel

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt be
töltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi 
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az a 18. élet
évét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud ön
magáról gondoskodni.

A fogyatékosok otthonába az a súlyos és középsúlyos értelmi vagy 
halmozottan fogyatékos személy vehető fel, aki nem, vagy csak rész
ben oktatható, képezhető, foglalkoztatható, és gondozására csak in
tézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékosok otthonában
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indokolt esetben az enyhe értelmi fogyatékos személy is elhelyezhe
tő. A fogyatékosok otthonában csak első életévét betöltött személy 
gondozható.

A látásfogyatékosok otthonában gondozott személyek látássérülése 
olyan mértékű, hogy egyébként részükre vakok személyi járadéka 
lenne megállapítható. A mozgásfogyatékosok otthona olyan gondo
zottak ellátását biztosítja, akiknek mozgáskorlátozottságát az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően állapították meg, állapotuk 
gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint rehabilitációs intézmé
nyi ellátásban nem részesíthetők. Értelmi fogyatékosok otthonában a 
középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más 
fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő 
személyek gondozása történik.

A pszichiátriai betegek otthonában azoknak a személyeknek az 
ápolását, gondozását végzik, akik számottevő pszichiátriai kezelést 
nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, nem is rehabilitálha- 
tóak, viszont önálló életvitelre nem képesek és állandó intézeti gon
doskodást igényelnek.

A szenvedélybetegek otthona a kábítószert élvező, a gyógyszert 
kóros mértékben fogyasztó, valamint egyéb hasonló függőséget oko
zó anyaggal (szerrel) visszaélő személyek gondozását végzi, akik 
önálló életvitelre nem készíthetők fel és gyógyintézeti kezelést nem 
igényelnek.

Hajléktalanok otthonába olyan hajléktalan személy vehető fel, aki
nek ellátása átmeneti szálláshelyen már nem biztosítható, és kora, 
egészségi állapota miatt fokozott gondozást-ápolást igényel.

Az ellátás tartalma: A gondozott napi legalább háromszori ét
keztetéséről, ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 
gondozásáról, valamint egészségügyi ellátásáról (a továbbiakban: tel
jes körű ellátás) való gondoskodás. Az otthon biztosítja szükség sze
rinti foglalkoztatását és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellá
tását.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igénybevétel módját az ön- 
kormányzat rendelete szabályozza.
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(58) Rehabilitációs intézmények
Az ellátás célja: A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló 

életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.
A jogosultság jellege: A rászorultság mérlegelésén alapuló ellá

tás, az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel
Jogosultsági feltételek: A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek re

habilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai, illetve 
szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti 
kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a nem tanköte
les enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint mozgás-, 
illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek 
oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak 
intézményi keretek között valósítható meg.

Az ellátás tartalma: A rehabilitációs intézmény a komplex reha
bilitációs tevékenység részeként a gondozottak életkora, egészségi 
állapota szerint iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfo
lyami oktatást, képzést; illetve foglalkoztatást is biztosít. A gondozot
tak foglalkoztatása mellett az intézmény képességfejlesztő és szociali
zációs programokat szervez.

A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményé
ben a gondozottak részére képzési, munka jellegű vagy terápiás foglal
koztatást kell szervezni és elő kell készíteni a családi és lakóhelyi kör
nyezetükbe történő visszatérésüket. A fogyatékosok rehabilitációs in
tézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő 
visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését 
követő utógondozást.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igénybevétel módját az ön- 
kormányzat rendelete szabályozza.

(59) Nappali ellátást nyújtó intézmények
Az ellátás célja: A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban 

a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbe
ni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére.
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A.2 ellátás tartalma: A nappali ellátást nyújtó intézmények szol
gáltatásai különösen legalább napi egyszeri meleg élelem biztosítása; 
szabadidős programok szervezése; szükség szerint az egészségügyi 
ellátás megszervezése; a hivatalos ügyek intézésének segítése; munka
végzés lehetőségének szervezése.

A jogosultság jellege: A rászorultság mérlegelésén alapuló ellá
tás, az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel

Jogosultsági feltételek:
Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önma

guk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szol
gál. Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, 
aki egészségi állapotára figyelemmel ilyen támogatásra szorul.

A fogyatékosok nappali intézménye a harmadik életévüket betöl
tött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondo
zására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe 
nem tartozó ellátási forma. Rendkívül indokolt esetben gondozható a 
fogyatékosok nappali intézményében az a személy is, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermeknevelési támogatásban vagy 
ápolási díjban részesül.

A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali 
tartózkodására nyújt lehetőséget.

A szenvedélybetegek nappali intézményében elsősorban azokat a 
személyeket kell gondozni akiket szenvedélybetegségük miatt koráb
ban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs in
tézményben gondoztak; továbbá akik az intézményi kezelés, gondo
zás megelőzése miatt erre rászorulnak.

Kizáró (negatív) feltételek:
Fogyatékosok nappali intézményében nem gondozható az a sze

mély, aki közveszélyes, önálló helyzetváltoztatásra még segédeszközzel 
sem képes; orvosi ellátást és állandó ápolást igényel; rendszeres munka
végzésre képes. Fogyatékosok nappali intézményében három éven aluli 
gyermek nem gondozható. Az a gyermek sem gondozható fogyatéko
sok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra 
alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő ne
velési, oktatási intézményben biztosítható.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igénybevétel módját az ön- 
kormányzat rendelete szabályozza.
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(60) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Az ellátás célja: Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
ideiglenes jelleggel, folyamatos ellátást, illetve éjszakai benntartózko- 
dást biztosítanak.

A jogosultság jellege: A rászorultság mérlegelésén alapuló ellá
tás, az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel

Jogosultsági feltételek:
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. 

életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról 
betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem ké
pesek gondoskodni.

A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek he
lyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az 
átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása a hajlék
talan személyek éjszakai pihenésére vagy időleges tartózkodására 
szolgáló intézmény.

Az ellátás tartalma: Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, 
az átmeneti intézményekre a bentlakásos intézményekre vonatkozó 
általános szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igénybevétel módját az ön- 
kormányzat rendelete szabályozza.

3.2. A honvédelemről szóló 1993. évi CX. tv. és a végre
hajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 
alapján járó személyes szolgáltatás

(61) Szociális kedvezmények a sorköteles hozzátartozói ré
szére

Az ellátás célja: A bevonuló sorköteles családjáról való gondos
kodás megszervezése.

A jogosultság jellege: A sorkatonát illetve családtagját a körül
mények mérlegelése alapján megillető szolgáltatás.
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Jogosultsági feltételek: A sorkötelest illetve családtagját illeti 
meg. A nap közbeni ellátás feltétele, hogy a katona közös háztartásban 
élő felesége munkaviszonyban áll. Az átmeneti elhelyezés feltétele, 
hogy a gondozásra szoruló gyermeket a hozzátartozók (pl. betegség 
miatt) ellátni nem tudják. A házastárs kérelmére a gyermekét - vá
lasztása szerint - a lakóhelyéhez vagy a munkahelyéhez legközelebb 
eső állami (önkormányzati) óvodába, illetve bentlakásos gyermekin
tézménybe soron kívül kell felvenni.

Az ellátás tartalma: Az egyébként is igénybe vehető szociális el
látások megszervezésére irányuló tevékenység.

A sorköteles
- eltartásra és gondozásra szoruló hozzátartozóinak szociális jutta

tás és egyéb támogatás szempontjából történő számbavétele,
- behívása esetén a hozzátartozók jogszabályban megállapított jut

tatásairól és támogatásairól való gondoskodás,
- gyermekének bölcsődében, óvodában, napközi otthonban törté

nő elhelyezése,
- gyermekének átmenetileg bentlakásos gyermekintézményben 

történő elhelyezése,
- gyermeke felügyeletének a hozzátartozó lakásán történő biztosí

tása.
Fontosabb eljárási szabályok: A feladat ellátásáról a települési 

önkormányzat jegyzője gondoskodik.

3.3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján 
járó személyes szolgáltatás

(62) Térítésmentes gyógyászati ellátás
Az ellátás célja: A hadirokkant gyógyítását és gondozását szolgáló 

ellátások költségeinek viselése
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját alanyi jogon 

megillető ellátás.
Jogosultsági feltételek: A hadirokkantat illeti meg.
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Az ellátás tartalma: A hadirokkantat bármely betegségével kap
csolatban térítésmentesen illeti meg (a jogszabályban részletesen 
felsorolt) orvosi alapellátás (gyógykezelés); továbbá az állami, önkor
mányzati intézményi egészségügyi ellátás (kórház, szanatórium, 
gyógyfürdő, stb.); a fogászati ellátás; valamint az állami, önkormány
zati szociális intézményi ellátás.

3.4. A menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó 
külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 
18.) Korm. rendelet szerinti személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások

(63) A befogadó állomáson vagy más szálláshelyen történő 
ellátás

Az ellátás célja: A kérelmező, a menedékes és a befogadott teljes 
körű ellátásáról való átmeneti gondoskodás

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját alanyi jogon 
megillető ellátás

Jogosultsági feltételek: A kérelmező, a menedékes és a befoga
dottjogosult az elhelyezésre és ellátásra a befogadó állomás vagy an
nak megfelelő más szálláshelyen. Ha a kérelmező, a menedékes és a 
befogadott jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik, köteles a szol
gáltatások önköltségét megtéríteni.

Kizáró feltételek: Ha a költőpénzben részesülő a befogadó állo
más házirendjét ismételten vagy súlyosan megszegi, a költőpénzt meg 
kell vonni

Az ellátás tartalma: Az ellátás keretében biztosítani kell a szál
lást, napi háromszori étkezést és a személyes használatú felszerelést. 
A 14. életévét betöltött kérelmező, menekült, menedékes és befoga
dott szabad felhasználású havi költőpénzben részesül.

Fontosabb eljárási szabályok: A Menekültügyi és Migrációs 
Hivatal biztosítja az ellátást a befogadó állomás vagy más szálláshely 
útján
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(64) Egészségügyi ellátás

Az ellátás célja: A kérelmező, a befogadott, illetőleg a menedékes 
egészségügyi ellátásának biztosítása.

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját alanyi jogon 
megillető ellátás.

Jogosultsági feltételek: A kérelmező, a befogadott, illetőleg a 
menedékes, amennyiben nem áll társadalombiztosítási jogviszony
ban, betegsége esetén jogosult a jogszabályban felsorolt egészségügyi 
szolgáltatásokra. A befogadott és a menedékes a közgyógyellátás sza
bályai szerint jogosultak további szolgáltatásra. Az ellátást a jogsza
bályban meghatározott szolgáltatónál lehet igénybe venni.

Az ellátás tartalma: Betegség esetén térítésmentes jogosultság a 
jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra. Az orvo
silag indokolt esetben és szükséges mértékben, a közgyógyellátásra 
jogosultakra vonatkozó feltételek szerinti jogosultság gyógyászati 
segédeszközre illetve annak javítására

(65) Nevelés, oktatás, nevelési-oktatási és gyermekintéz
ményi elhelyezés

Az ellátás célja: A menedékes illetve a menekült nevelésével, 
oktatásával felmerülő költségek viselése.

A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját alanyi jogon, 
más esetben mérlegelés alapján megillető ellátás.

Jogosultsági feltételek: A menedékest a jogszabályban megha
tározott körben megilleti a nevelés és oktatás költségeinek megtérí
tése. A menekült felsőfokú tanulmányainak költségét a Hivatal átvál
lalhatja.

Az ellátás tartalma:
- a jogosult óvodai nevelésével, általános iskolai, gimnáziumi, 

szakközépiskolai, szakmunkásképző, szakiskolai oktatásával, diákott
honi, kollégiumi és gyermekvédelmi intézményben történő elhelye
zésével kapcsolatos étkezési, tanfelszerelési, utazási (bérlet) költségek 
megtérítése,

- a jogosult első alapképzésben történő felsőfokú oktatása tandíjá
nak átvállalása.
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A magyar nevelési-oktatási intézményben történő neveléssel, illet
ve oktatással kapcsolatos működési és fenntartási költségekből a jog
szabályban meghatározott részt térítik meg.

Fontosabb eljárási szabályok: A térítésről a Menekültügyi és 
Migrációs Hivatal dönt.

(66) Magyar nyelvi oktatás
Az ellátás célja: A magyar nyelv elsajátításának megkönnyítése
A jogosultság jellege: Meghatározott csoport tagját alanyi jogon 

megillető ellátás
Az ellátás tartalma, jogosultsági feltételek: A menekültek a 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal által megjelölt intézményben 
szervezett magyar nyelvi oktatáson való részvétele díjmentes.
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II. rész

A GYERMEKEK ALAPVETŐ JOGAI

A GYERMEKEK SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSÁNAK

ÉS VÉDELMÉNEK JOGA 

A FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS JOGAI





Tizenharmadik fejezet

A gyermekek alapvető jogai

A fejezet először bemutatja a gyermeki jogokra vonatkozó legfontosabb nemzet
közi jogi szabályokat, majd ismerteti az alapvető gyermeki jogoknak a magyar 
jogrendben történő megvalósulását. Végül bemutatja a gyermekvédelmi törvény
ben szabályozott alapvető gyermeki jogokat.

1. A nemzetközi jog alapvető szabályai a gyermek, a család 
és az állam viszonyával kapcsolatban

A nemzetközi jog az állam egyik alapvető kötelességének tartja a 
gyermekek különleges védelmét. Amint ezt az ENSZ Közgyűlése 
által 1959. november 20-án elfogadott, a Gyermek jogairól Szóló Nyi
latkozata fogalmazza “a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi 
érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, 
nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése előtt és születése 
után”.

A gyermekek különleges védelme azonban nem szűkíthető le arra a 
történetileg kialakult társadalmi intézményre, melyet gyermekvédelem 
néven ismerünk. Az államnak a gyermekekkel kapcsolatos kötelezettsé
geit legszélesebben a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 
november 20-án kelt Egyezmény tartalmazza.44 Más nemzetközi do
kumentumok, különösen az Európa Tanács ajánlásai és határozatai 
ugyancsak tartalmaznak a gyermekek különleges védelmével kapcsola
tos feladatokat.

A gyermek, a család és az állam viszonyával kapcsolatban a nem
zetközi jog álláspontja a következő:

A lehető legszélesebb körű védelmet és segítséget kell nyújtani a 
családnak, amely a társadalom természetes és alapvető egysége, külö-

44 Az Egyezmény kihirdetése Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvénnyel történt.
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nősen a családalapítás tekintetében és addig, amíg a család felelős az 
eltartott gyermekek gondozásáért és neveléséért. (A Gazdasági, Szoci
ális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 10. Cikk 1. 
Pontja)

Az államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára, fi
gyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelős más 
személyek jogait és kötelességeit, biztosítják a jólétéhez szükséges 
védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényho
zási és közigazgatási intézkedéseket.(A Gyermek jogairól szóló 
Egyezmény 3. Cikk)

A viszonyt tehát az jellemzi, hogy elsődlegesen a szülőket (egyéb 
családtagokat) illeti meg a jog és terheli a kötelesség a gyermek gon
dozásával, nevelésével, védelmével kapcsolatban. Az államnak tiszte
letben kell tartania a szülőknek, a családnak ezt az elsőbbségét. Az 
állam felelőssége azonban nem csak azokra az esetekre korlátozódik, 
amikor a család már nem képes vagy nem hajlandó megfelelő gondo
zást, nevelést, védelmet nyújtani a gyermeknek. Az állam addig is 
köteles támogatni a családot, hogy megfelelő módon eleget tudjon 
tenni feladatainak.

Történelmileg az állam felelőssége csak fokozatosan terjedt ki erre 
a szintre. Az állami beavatkozás kezdeti szakaszában szigorúan érvé
nyesült a szubszidiaritás elve: az állam csak akkor avatkozott be a 
család ügyeibe, ha a helyzet a gyermek életben maradását vagy nevel
kedését komoly mértékben veszélyeztette. Ilyenkor az állam meg
vonta a szülő(k) jogait és másnak adta vagy - később - maga vette át a 
gyermek gondozását, nevelését. Számos országban jött létre olyan 
gyermekvédelmi rendszer, amely elsősorban e feladat ellátására volt 
hivatott. A század során azonban jelentősen átalakult a gyermekekre 
irányuló állami tevékenység. A második világháború után általánossá 
vált az, hogy a fejlett országok áttértek a szülőket leváltó gyermekvé
delemről a család működését támogató gyermekjóléti ellátások rend
szerére.

A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény a ma érvényes nemzetközi 
elvárásoknak megfelelően határozza meg az állami cselekvés sorren
diségét:

A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért 
elsősorban a szülőkre, illetőleg, adott esetben a gyermek törvényes
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képviselőire hárul. Az államok megfelelő segítséget nyújtanak a szü
lőknek és a gyermek törvényes képviselőinek a gyermek nevelésével 
kapcsolatban reájuk háruló felelősség gyakorlásához, és gondoskod
nak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és szolgálatok létreho
zásáról. (részlet a 18. cikkből)

Az államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, 
közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a 
gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elha
gyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - 
ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg 
szüleinek vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvényes képviselőjé
nek vagy képviselőinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél 
elhelyezték, felügyelete alatt áll. (részlet a 19. cikkből.)

Minden olyan gyermeknek, aki ideiglenes vagy véglegesen meg 
van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagy
ható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és 
segítségére. Az államok hazai jogszabályainak megfelelően intézked
nek helyettesítő védelem iránt az ilyen gyermek számára, (részlet a 
20.cikkből)

A nemzetközi jog tehát a gyermekeknek nyújtandó különleges vé
delmet sokkal tágabban értelmezi, mint amit a gyermekvédelem 
nyújt.

2. A Gyermek jogairól szóló Egyezmény
A védelmi kötelezettség nem merül ki az idézett feladatokban; ehhez 

érdemes röviden áttekinteni a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 
többi rendelkezését is.

Az Egyezményben lényegében két okból fogalmazza meg a gyermek 
alapvető jogait:

- a gyermeket is megilletik a minden embert megillető alapvető jo
gok, a gyermek azonban kevésbé képes érvényesíteni azokat

- a gyermek életkora és az abból fakadó sajátos helyzete további 
alapvető jogok megállapítását teszi szükségessé.

Az Egyezmény az emberi jogok katalógusának sokféle elemét tar
talmazza. Ezeknek egy része a személyes szabadságjogokhoz, másik
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része pedig a gazdasági, szociális és kulturális jogokhoz sorolható. Az 
Egyezmény értelmében az államok kötelesek meghozni minden 
olyan törvényhozási, közigazgatási vagy egyéb intézkedést, amelyek 
az Egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek. 
Amennyiben gazdasági, szociális és kulturális jogokról van szó, ezeket 
az intézkedéseket a rendelkezésükre álló erőforrások határai között 
hozzák meg.

Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizeny- 
nyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó 
jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri. (Ennek 
hatása tapasztalható a Gyvt-ben, mely már nem kiskorúról vagy fia
talkorúról, hanem - az Egyezménnyel egyezően - gyermekről szól.)

A3. Cikk 1. pontja szerint szociális védelem köz- és magánintézmé
nyei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek 
minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek legjobb érdekét 
részesítik előnyben. (Az Egyezmény magyar fordítása tévesen a gyer
mek “mindenek felett álló érdekét” említi, ami nem fejezi ki megfele
lően, hogy a gyermek saját érdekei közül kell a gyermek számára leg
kedvezőbbet kiválasztani.)

Az Egyezmény az alábbi területeken nevez meg alapvető jogokat:
- személyazonossághoz, családi kapcsolatokhoz való jog,
- a szülőktől való elválasztás tilalma (kivéve a meghatározott eseteket),
- család egységének védelme,
- vélemény nyilvánításának joga,
- gondolat- lelkiismeret- és vallásszabadság,
- egyesülés és békés gyülekezés joga,
- magánélet és jó hírnév védelme,
- a tömegtájékoztatáshoz való jog,
- örökbefogadással kapcsolatos jogok,
- menekült gyermekjogai,
- fogyatékos gyermekjogai,
- megfelelő egészségi állapothoz való jog,
- a kezelés illetve elhelyezés időszakos felülvizsgálatának joga,
- szociális biztonsághoz való jog, megfelelő életszínvonalhoz való jog,
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- oktatáshoz való jog,
- a saját csoport kultúrájához, vallásához való jog,
- pihenéshez, szabadidőhöz, játékhoz, kultúrához való jog,
- a gazdasági kizsákmányolás elleni védelem,
- káros szerek elleni védelem,
- nemi kizsákmányolás elleni védelem,
- a személyes szabadság védelme,
- védelem fegyveres konfliktus esetén,
- a rehabilitáció és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyí- 

tésénekjoga,
- a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt vagy abban 

bűnösnek nyilvánított gyermek joga a megfelelő bánásmódhoz.

3. Az Európa Tanács gyermekekkel kapcsolatos doku
mentumai

3.1. Az Európa Tanács

Az emberi jogokkal, köztük a gyermekek alapvető jogaival foglal
kozó európai szervezet az Európa Tanács. Az Európa Tanács két fő 
szerve a Miniszterek Bizottsága és a Tanácskozó Közgyűlés, melyek 
ajánlásokat és határozatokat alkotnak. A Magyar Köztársaság 1990. 
november 6-án letétbe helyezte az Európa Tanácsnál csatlakozási 
okiratát, és az 1991. évi LXXI. törvénnyel kihirdette a Tanács Alap
szabályát. A szervezetbe való belépés számos olyan nemzetközi jogi 
kötelezettség alanyává tette Magyarországot, melyek hatással vannak a 
gyermekekkel kapcsolatos állami kötelezettségekre.

3.2. Gyermekjóléti szolgáltatások

Kimondottan gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozik a Közgyűlés 
1071(1988) számú ajánlása, mely a csecsemők és gyermekek intéz
ményes gondozására tesz javaslatot. Elvként szögezi le, hogy minden 
gyermeknek joga van olyan szolgáltatásra, amely kiegészíti a saját
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családja által nyújtott gondoskodást. Többek között azt javasolja, 
hogy a tagállamok:

- alkossák meg a gyermekek családon belüli és azon kívüli gondo
zására vonatkozó szociálpolitikájukat,

- kezdeményezzék a helyi önkormányzatok helyi szociálpolitikájá
nak kidolgozását és gondoskodjanak azok rendszeres értékeléséről,

- működtessenek olyan információs programot, amely a szülőket 
és a szakembereket tájékoztatja a gyermekek számára elérhető kö
zösségi forrásokról.

A Bizottság (81)3 számú ajánlása a gyermekeknek a születéstől a 
nyolcadik életévig történő gondozásáról és oktatásáról szól. Állás
pontja szerint a gyermeknek alapvető jogainak biztosítása általában a 
gyermek saját családjától függ; a család azonban egy tágabb társadalmi 
keretben működik, amelytől meg kell kapnia a szükséges támogatást 
hogy eleget tehessen kötelezettségeinek. Az ajánlás a továbbiakban a 
különböző társadalmi körülmények között élő gyermekek megfelelő 
gondozásra és oktatásra tesz javaslatot.

A szülő által fizetendő gyermektartásdíj a magánjogi felelősség és a 
szociálpolitika határán helyezkedik el, a jogintézménynek a szociál
politika felé történő eltolódását a Tanács dokumentumai is jelzik. A 
Közgyűlés 869(1979) számú ajánlása rámutat, hogy a gyermek egye
dül történő eltartása és taníttatása elviselhetetlen terhet jelent a gyer
meket gondozó szülőnek. A Közgyűlés, valamint a (82)2 számú 
ajánlással a Bizottság állami feladatnak nyilvánítják a be nem hajtható 
tartásdíj megelőlegezését.

3.3. A gyermekek súlyos veszélyeztetése

Az Európa Tanács dokumentumainak másik része olyan problé
mákra utal, amelyeket hagyományosan a gyermekvédelemhez szok
tunk sorolni. Elsőként említhetők azok a kérdések, amelyek a legko
rábban váltották ki az államok együttműködését: a háború, a gyerme
kekkel való kereskedelem, a prostitúció, a gyermekek egyéb téren 
történő kizsákmányolása.

A Bizottság (90)2 számú ajánlása azt a fejlődést tükrözi, ami a nyugati 
országokban a családi erőszak kezelésében végbement. A preambulum 
fontosnak tartja, hogy megváltozzon a társadalom szemlélete, és
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mindenki elutasítsa az erőszakot mind a családban, mind pedig álta
lában a társadalmi gyakorlatban. Fel kell ismerni a konfliktusok erő- 
szakmentes rendezésének jelentőségét és törekedni kell az erővel és 
hatalommal való visszaélés korlátozására.

A komplex felfogású és szerkezetű ajánlás a következő témakör
ökre terjed ki: általános megelőző intézkedések, információterjesztés, 
az erőszak felderítése és bejelentése, az egész család segítése és keze
lése, a gyermekeket, a nőkkel és az időseket védő intézkedések, az 
elkövetőkkel kapcsolatos intézkedések, oktatás, a szociális munkások 
feladatai, az önkéntes szervezetek szerepe.

3.4. A gyermekeknek nyújtott helyettesítő gondozás

A Bizottság (77)33 számú határozata a családból kiemelt gyerme
kek elhelyezéséről, azaz helyettesítő gondozásáról szól. A határozat 
alapelvként szögezi le, hogy a családból való kiemelést szükségessé 
tevő helyzetet megfelelő intézkedésekkel kell megelőzni (1.1.pont). 
Ennek keretében a családnak olyan segítséget kell nyújtani, amely 
figyelembe veszi annak sajátos szükségleteit és problémáit (1.2. pont, 
2.1-2.3. pontok).

Az Európa Tanács nem tekinti véglegesnek a családból történt ki
emelést és állami feladatként kezeli a szülői család helyzetének javí
tását, rendezését. Az 1.2. pont szerint az elhelyezés iránti javaslatot 
úgy kell tekinteni, mint a család nehéz helyzetére figyelmeztető jelet. 
Következésképp nem csak a gyermek szükségleteit kell megérteni, 
hanem a családét is; és a gyermek érdekében tett intézkedésekkel 
együtt megfelelő intézkedéseket kell tenni a szülők segítésére is.Az 
államnak garantálnia kell, hogy az elhelyezésről szóló döntést alapos 
eljárás alapján, megfelelő körülmények között hozzák meg (2. pont). 
Az “alapos eljárás” lényegében megegyezik a nemzetközi gyakorlat
ban “fair eljárásaként jelzett követelménnyel. A “megfelelő körül
mények” kifejezés arra utal, hogy a kiemelésre csak meghatározott 
célok érdekében kerülhet sor; és hogy az eljárásnak nem csak jog
szerűségi, hanem szakmai követelményei is vannak.

A gyermek elhelyezéséről szóló döntés meghozatala előtt meg kell 
hallgatni egy “multidiszciplináris szakértői csoport” véleményét. Ugya
nilyen véleményre van szükség minden felülvizsgálat alkalmával.
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Az elhelyezés során a gyermek számára olyan megoldást kell választani, 
amely a legmegfelelőbb módon biztosítja testi és szellemi fejlődésének 
feltételeit. Biztosítani kell azokat az egészségügyi, oktatási és egyéb ellá
tásokat is, amelyek a családból kiemelt gyermek speciális problémáinak 
megoldásához szükségesek (1.3. pont). A gyermeknek kiválasztott elhe
lyezés akkor megfelelő, ha biztosítja a következőket: a kapcsolat fenntar
tása a családdal, a gondozás és az érzelmi kötelékek stabilitása, az egyéni
ség tisztelete, a társadalom által akceptált kulturális és szociális környezet, 
a gyermek integrálása a helyi közösségbe; továbbá a serdülőknek lehető
ség a felelősségvállalásra, a függetlenségre és a felnőtti szerepek megvaló
sítására. A gyermeket lehetőleg abba a helyi közösségbe kell integrálni, 
amelybe szülei is tartoznak (1.3. pont). (A dokumentum számára ez azért 
természetes, mert elsősorban a gyermek hazatérésére épít, és csak má
sodsorban arra, hogy a gyermek nem fog visszakerülni a családjához.)

A határozat 1.5. pontja szerint a családból történő kiemeléskor a gyer
mek részére tervet kell készíteni, amely a család, a gyermek és a lehetséges 
megoldások értékelésén alapul, és figyelembe veszi az elhelyezés rendel
tetésével kapcsolatban ismertetett célokat. A tervnek elsősorban a követ
kezőket kell tartalmaznia: döntés a gyermek számára kiválasztott, legked
vezőbb elhelyezési módról továbbá a gyermek helyzetének felülvizsgálata 
meghatározott időközönként (mely általában nem haladja meg a hat 
hónapot).

Az elhelyezési módok terén a Tanács a sokrétűség híve. A 2.10. 
pont javasolja, hogy az elhelyezésről döntő szerv az elhelyezési mó
dok széles skálájáról választhasson; a nevelőszülőktől a bentlakásos 
intézményekben nyújtott különféle terápiás gondozási formákig. A 
gondozás biztosításán túlmenően létre kell hozni olyan speciális tá
mogató szolgálatokat is melyek egyformán elérhetők a bentlakásos 
intézmények és a nevelőotthonok számára.

A határozat a nevelőszülői gondozást tartja a családon kívüli elhe
lyezés egyik legkedvezőbb módjának. A 2.13. pont javasolja többek 
között a nevelőszülőket toborzó rendszerek fejlesztését, a nevelőszü
lők gondos felkészítését, továbbá a nevelőszülők kötelezettségeinek és 
jogainak, a teljesítendő követelményeknek a meghatározását.

A 2.16. pont a nagy intézmények megszüntetését, helyettük kis, 
családias jellegű bentlakásos intézmények kialakítását tartja helyesnek 
(ha a nevelőszülőnél való elhelyezés valamely okból nem lehetséges
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vagy nem kívánatos). Javasolja, hogy az összes bentlakásos intézmény 
családias jellegű alegységekben szerveződjön és hogy az intézmény 
támogassa a vér szerinti szülőkkel való együttműködést.

A nevelőszülők helyzetével kapcsolatban számos elvet fogalmaz 
meg a Bizottság (87)6 számú ajánlása. Közülük az alábbiakat tartjuk 
fontosnak kiemelni.

Biztosítani kell a nevelőszülők felülvizsgálatának rendszerét. Az 
ellenőrzés eszköze lehet például a nevelőszülői tevékenység műkö
dési engedélyhez kötése. Nevelőszülői gondozás esetén is fenn kell 
tartani a gyermeknek a vér szerinti családdal való személyes kapcso
latát, feltéve hogy ez nem ellenkezik a gyermek alapvető érdekeivel.

A nevelőszülőket eleve fel kell hatalmazni azoknak a szülői fela
datoknak a gyakorlására, amelyek a mindennap előforduló vagy ha
laszthatatlan kérdésekben szükségesek a gondozásához. Ha a gyermek 
integrálódott a nevelőszülői családba, különösen ha a gondozás hu
zamosabb ideje fennáll, a nevelőszülők kérhetik meghatározott szülői 
jogok gyakorlására történő felhatalmazásukat is.

A gyermek személyét érintő minden fontos döntés előtt a nevelő
szülőknek lehetőséget kell adni álláspontjuk kifejtésére. Ha a gyer
mek a nevelőszülői család integráns részévé vált, a nevelőszülő tilta
kozhat a gyermek máshová helyezése ellen és ilyenkor a döntés meg
hozatala a bíróságra (más hatóságra) tartozik.

4. A gyermekek alapvető jogai a hazai jogban
Az államnak az alapvető emberi jogokhoz való viszonyát elsősor

ban az Alkotmány fogalmazza meg. Alkotmányunk általában élet
kortól függetlenül fogalmaz meg alapvető jogokat, és csak kivételesen 
olyanokat, melyek kifejezetten a gyermekeket illetik meg. A 8. § (1) 
bekezdés kimondja, hogy a Magyar Köztársaság elismeri az ember 
sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben 
tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

A gyermekeket érintő speciális rendelkezések a következők:
A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. (15. 

§) A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbizton
ságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit (16. §)
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Az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések 
szerint támogatást és védelmet kell nyújtani. A munka végzése során 
a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják (66. §).

A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, 
az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, 
amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A 
szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést 
megválasszák. A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kap
csolatos állami feladatokat külön rendelkezések tartalmazzák. (67. §).

A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú 
gyermekük taníttatásáról gondoskodni (70/J. §) Az állam ingyenes és 
kötelező általános iskolát, képességei alapján mindenki számára hoz
záférhető közép- és felsőfokú oktatást, továbbá az oktatásban része
sülők anyagi támogatását biztosít.

A gyermekek alapvető jogaival, a gyermekek szociális ellátásával és 
a gyermekek védelmével összefügg az Alkotmány 70/A. §. szabálya, 
mely tiltja a hátrányos megkülönböztetést, és elismeri a pozitív 
diszkrimináció elvét. Eszerint a Magyar Köztársaság biztosítja a terü
letén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az ál
lampolgárijogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, 
nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társa
dalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti kü
lönbségtétel nélkül. Az embereknek ezzel kapcsolatban történő bár
milyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. A 
Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyen
lőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.

Magyarország a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény elfogadásával 
vállalta, hogy megvalósítja az abban foglaltakat. Az Egyezményt ha
zánkban nem egy külön gyermekjogi törvény hajtja végre, hanem az 
egyes jogterületek saját törvényei tartalmazzák a gyermekjogi szem
pontból szükséges biztosítékokat.

Az Egyezmény megvalósítása terén az egyik jelentős lépést a Csjt. 
1995. évi módosítása jelentette, mely a családjog terén bővítette a 
gyermekjogait. Az 1995. évi XXXI. törvény rendelkezései közül el
sősorban az alábbiak érintik a gyermek alapvető jogait:
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a) az l.§ (2) bekezdése szerint a törvény alkalmazása során min
denkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva 
kell eljárni;

b) a 18. § (3) bekezdése szerint a felek tartós jogviszonyát rendező 
egyezség megváltoztatását - az egyéb törvényes feltételek megléte 
esetén is - csak akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének 
érdekét szolgálja, illetve, ha a körülmények változása folytán a meg
állapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti;

c) a 49. §-a pontosította az örökbefogadás engedélyezésének feltét
eleit, nagyobb védelmet biztosítva a gyermeknek a haszonszerzésre 
irányuló örökbeadás tiltásával, illetve a külföldre történő örökbefoga
dás korlátozásával;

d) az 59. § (1) bekezdése szerint személyesen, törvényes képvise
lője hozzájárulása nélkül teheti meg a jognyilatkozatát a korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú gyermek is;

e) a 71. § (1) bekezdése szerint a szülőknek biztosítaniuk kell, 
hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük az őt érintő dön
tések előkészítése során véleményt nyilváníthasson. A gyermek véle
ményét - korára, érettségére figyelemmel - tekintetbe kell venni;

f) a 72/A. § (2) bekezdése megfogalmazása szerint a gyermek el
helyezésének megváltoztatását abban az esetben lehet kérni, “ha azok 
a körülmények, amelyekre a bíróság a döntését alapította, utóbb lé
nyegesen megváltoztak, és ennek következtében az elhelyezés meg
változtatása a gyermek érdekében áll.”;

g) a 74. § szerint a bíróságnak és a gyámhatóságnak a szülői fel
ügyelettel, illetve a gyermek elhelyezésével, valamint az elhelyezés 
megváltoztatásával kapcsolatos eljárása során - indokolt esetben, így 
akkor is, ha azt a gyermek maga kéri - közvetlenül vagy szakértő útján 
meg kell hallgatni a gyermeket is. Ha a gyermek a tizennegyedik 
életévét betöltötte, az elhelyezésére vonatkozó döntés csak egyetér
tésével hozható, kivéve, ha az általa választott elhelyezés fejlődését 
veszélyezteti;

h) a 78. § (1) bekezdés szerint azt, hogy a gyermek milyen életpá
lyára készüljön, a szülői felügyeletet gyakorló szülők és a gyermek 
közösen döntik el;
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i) a 92. § (1) bekezdése szerint a gyermeknek joga, hogy különélő 
szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn.

A gyermeki jogokat megvalósító másik fontos törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A 
Gyvt. sem vált általános, a gyermekek minden alapvető jogát végrehajtó 
gyermelg'ogi törvénnyé. Azokat az alapvető gyermeki jogokat fogalmaz
za meg és hajtja végre, melyek szociális tartalmúak.45

A Gyvt. az Alapvető jogok és kötelességek című II. fejezetében 
szabályozza a szociális tartalmú alapvető gyermeki jogokat. A tör
vényben megfogalmazott jogok az alábbiak:

a) a családi környezetben nevelkedés joga,
b) a családban nevelkedés támogatásához való jog,
c) a fogyatékos gyermek különleges ellátáshoz való joga,
d) az ártalmas hatások és szerek elleni védelemhez való jog,
e) az emberi méltósághoz és a bántalmazással szembeni védelem

hez való jog,
f) az információhoz való jog,
g) a családtól való elválasztás tilalmának illetve korlátozottságának 

elve,
h) a helyettesítő védelemhez való jog,
i) a családi kapcsolatok és az azonosság megőrzéséhez való jog,
j) a tájékoztatáshoz, vélemény-nyilvánításhoz és a vélemény fi

gyelembevételéhez való jog,
k) az átmeneti nevelésbe vett gyermek sajátos alapvető jogai.
Az átmeneti vagy tartós nevelésbevett gyermek joga különösen, hogy 

életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb 
szükségleteihez igazodóan

45 A törvényalkotás folyamán voltak olyan javaslatok is, hogy a gyermekvédelmi törvény 
szabályozza a gyermekek összes alapvető jogát. Ennek csak akkor lett volna értelme, ha 
a törvény további részei - a gyermekek szociális ellátásán és védelmén túl - részletesen 
szabályozzák a gyermekekkel kapcsolatos összes állami feladatot, beleértve az oktatás
ügyet, a gyermekegészségügyet stb. A kialakult jogági határoknak és a meglévő jogsza
bályoknak ez az átalakítása semmiféle előnnyel nem járt volna
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- állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, 
gondozásban, - nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását fi
gyelembe vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön,

- gondozási helyének megváltoztatását, testvéreivel való együttes 
elhelyezését kezdeményezze,

- felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének 
megfelelő szabadidős foglalkozásokon vegyen részt,

- vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, 
kinyilvánítsa és gyakorolja, valamint hit- és vallásoktatásban ve
gyen részt,

- véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatás
ról, ellátásról, a személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tá
jékoztassák,

- érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kez
deményezze,

- támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi 
környezetébe való visszatéréshez,

- családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze,
- személyes kapcsolatait ápolhassa,
- utógondozásban részesüljön.
A Gyvt. meghatározza a gyermekek egyes kötelességeit továbbá a 

szülők egyes jogait és kötelességeit is.
A Gyvt. szerint a gyermeki jogok védelme minden olyan termé

szetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatá
sával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A Gyvt. a gyermek 
alkotmányos jogainak védelmének feladatával külön is megbízta az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosát.
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Tizennegyedik fejezet

A gyermekek szociális ellátásának 
és védelmének szabályozása

A fejezet bemutatja a gyermekek szociális ellátására és védelmére vonatkozó jogi 
szabályozás fejlődését, majd a kiskorúakról való állami gondoskodásnak 1997- 
ig működött rendszerének főbb vonásait. Ezt követően ismerteti az 1997. évi 
XXXI. törvényhez kapcsolódó gyermekvédelmi reform elveit, valamint a tör
vény alapelveit és rendszerét.

1. A gyermekek szociális ellátásának és védelmének koráb
bi szabályozása

A gyermeknek adott szociális ellátásokat, továbbá a gyermekvéde
lem megoldásait egyaránt a szociálpolitika körébe soroljuk. Mindkét 
esetben azért kerül sor a társadalmi felelősségvállalásra, mert ennek 
hiányában aránytalanul megnehezülne a gyermek családi gondozása 
és nevelése, vagy esetleg a gyermek nélkülözné a családi gondozást, 
nevelést. A gyermekjóléti ellátások és a gyermekvédelem megoldásai 
tehát támogatják vagy - rövidebb vagy hosszabb ideig - helyettesítik a 
család egyes funkcióinak betöltését.

Gyakran lehetett találkozni azzal, hogy a feladat közigazgatási vagy 
pedagógiai jellegét emelték ki. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatoknak a közigazgatási tevékenység és a pedagógiai csak az esz
közeként szolgál, nem pedig okaként. Nem azért adnak jóléti ellátást 
a gyermeknek, mert ez a közigazgatás természetéből fakad, hanem 
azért, mert a közigazgatás részt vesz a kitűzött szociálpolitikai célok 
megvalósításában. Nem azért nevelik a gyermeket a gyermekotthon
ban, mert az ott dolgozó pedagógusoknak van szabad kapacitása, ha
nem mert a gyermek éppen nélkülözi a megfelelő családi nevelést. A 
jogi szabályozás is éppen úgy eszköze a szociálpolitikai célnak, mint a 
közigazgatási vagy a pedagógiai tevékenység.
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A “gyermekek szociális ellátása” és a “gyermekvédelem” kifejezések 
nem ugyanazt jelentik, ha más korszakban vagy más társadalomban 
használjuk őket. A két szociálpolitikai intézmény hosszabb történeti 
fejlődés során alakult ki. Európa különböző országaiban előbb a gyer
mekvédelem intézményesült, majd hosszabb idő után a gyermekek 
szociális ellátása. Az utóbbi fejlődése általában arra vezetett, hogy el
mosódott a határ a gyermekvédelem megoldásai és a szociális ellátások 
között.

A magyarországi gyermekvédelem a XIX-XX század fordulóján 
több szálon jött létre. Csorna Kálmán 1929-ben írott művében a 
gyermek- és ifjúságvédelem négy “munkaterületét” különböztette 
meg:

- a nyilvános oktatás- és nevelésügy,
- a szegény- és árva-, a talált és törvénytelen gyermekek védelme,
- a züllés veszélyének kitett és bűnöző gyermekek oltalmazása, és
- az ipari gyermekvédelem.46
További területként említendő az egészségügyi gyermekvédelem, 

mely - többek között - az anya- és csecsemővédelemben testesült 
meg.

A XX. század során a gyermekvédelem egyes területei összeolvadtak, 
más területei pedig a gyermekvédelmen kívül intézményesültek. Az 
oktatásügy önálló társadalmi intézménnyé vált, és csak egyes feladatait 
sorolják a gyermekvédelemhez. Az árva, talált és elhagyott gyermekek 
védelméből fejlődött ki a gyermekvédelemnek az a fő ága, melyet a 
legutóbbi időkig is gyermekvédelemnek neveztünk. A “züllés veszélyé
nek kitett” gyermekek védelme részben az alaki és anyagi büntetőjog 
részévé vált, részben beolvadt az általános gyermekvédelembe. Az ipari 
gyermekvédelem a munkajog részévé vált. Az egészségügyi gyermek- 
védelem nagyobbrészt megmaradt az egészségügyi ellátások keretében.

A gyámhatóság szerepére koncentrálva a magyarországi fejlődés az 
alábbi lépcsőfokokkal jellemezhető.

A gyámság intézménye már kezdetektől jelen volt a magyar jog
rendben. A funkciója az volt, hogy biztosítsa az árvák és rokonaik 
vagyoni és személyi érdekeinek védelmét. Az állami beavatkozás

46 Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere. Budapest, 1929. 17.o.
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regulatív jellegű volt, a gyámság szabályozására, megfelelő szülői 
rendelkezés hiányában a gyámrendelésre, továbbá a gyám elszámol
tatására terjedt ki. A gyámság azonban alapjában véve a gyám és a 
gyámolt közötti magánjogi viszony volt. A gyámsággal foglalkozó 
igazgatási szervezet az 1715. évi LXVIII. törvénycikk alapján jött létre, 
amely a megyékre ruházta a gyámsági feladatokat. Az ügyek intézé
sére árvaszékek alakultak ki.

A Gyámsági törvény (1877. évi XX. tc.) elsősorban a már valamely 
okból megürült atyai pozíció betöltéséről rendelkezett. Az állami 
beavatkozás kiterjesztését tette viszont lehetővé a 22.§., mely szerint 
ha az atya gyermeke tartását és nevelését teljesen elhanyagolta, erköl- 
csiségét, testi jólétét, vagyonának állagát veszélyeztette, a gyámhatóság 
az atyai hatalmat megszüntethette. A vagyontalan gyámolt eltartása 
még a rokonokra vagy más jótevőkre tartozott. Ilyenek hiányában a 
gyermekről a községi szegénygondozás keretében kellett gondoskod
ni. 1898-ban létrehozták az Országos Betegápolási Alapot, mellyel az 
állam magára vállalta a talált, valamint az elhagyottnak nyilvánított, 7 
évesnél nem idősebb gyermekek gondozásának költségeit. A gondo
zást ezen gyermekek esetében is magánintézmények, magánszemé
lyek végezték.

Az állami gyermekmenhelyekről szóló 1901:VIII.tc. szerint elha
gyottnak kellett nyilvánítani azokat a 15 éven alul lévő gyermekeket, 
akiknek eltartásra és nevelésre köteles és képes hozzátartozói nem vol
tak és akiknek eltartásáról és neveléséről a rokonok, jótevők nem gon
doskodtak. A hatóságilag elhagyottá nyilvánított gyermek az állami 
gyermekmenhely kötelékébe tartozott. (A menhely kötelékébe felvett 
gyermek vagy a menhely intézeteiben volt elhelyezve, vagy külső gon
dozásba adták).

A 2.000/1925. eln. N.M.M. rendelet bővítette az elhagyottság fo
galmát. Anyagi elhagyott volt az a kiskorú, akinek tartásáról valamely 
okból senki sem gondoskodik. Erkölcsi elhagyott pedig az, “akit ne
velésének elhanyagolása vagy környezetének káros behatása erkölcsi 
romlás veszélyének teszi ki, vagy aki az előbb megjelölt okból vagy 
hajlamai következtében züllésnek indult.” A rendelet lehetővé tette a 
gondozás idejének a 15. éven túli meghosszabbítását is.

A második világháború után a 12.050/1948. Korm. sz. rendelet fo
galmazta újra az állami gyermekvédelem kereteit. Többek között
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kibővítette a 2.000/1925-ös NMM. rendelet szerinti erkölcsi elha- 
gyottság fogalmát: “Erkölcsi elhagyottság alapján elhagyottnak lehet 
nyilvánítani azt a 15. életévét meg nem haladott gyermeket is, akinek 
testi vagy szellemi fejlődését, illetőleg egészségét környezetének ma
gatartása, behatása vagy bánásmódja veszélyezteti.”

Az 1950.évi I. tv. - az első Tanácstörvény - megszüntette az árva- 
széket és a gyámhatósági feladatokat a tanácsokra bízta. A hatáskörök 
elosztása több ízben változott. 1954-ben sor került a gyermekvédelem 
átfogó rendezésére.

Az 51/1954. (VIII.6.) MT. rendelet l.§. (2) bekezdése az állami be
avatkozás elvi alapját az alábbiak szerint fogalmazta meg: “Az olyan 
kiskorú gyermek érdekében, akinek tartása, nevelése, testi vagy szel
lemi fejlődése bármilyen oknál fogva nincs biztosítva, a gyámhatóság 
haladéktalanul intézkedni köteles.” Az állami gondozásba vételnél a 
jogszabály különbséget tett a gondozás teljes hiánya és az egyébként 
veszélyeztető környezet között. A gyámhatóság állami gondozásba 
vehette azt a kiskorút, ha szülei ismeretlenek, nem élnek vagy mun
kaképtelenek, és a gyermek tartásáról valamint neveléséről sem a 
szülők, sem más tartásra kötelezhető hozzátartozók nem tudnak gon
doskodni. Másrészt a “munkaképes szülők” gyermekeit is állami 
gondozásba lehetett venni, ha a környezet a kiskorú gyermek neve
lését, fejlődését vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti és a gyer
mek érdekeinek megóvására más intézkedést nem lehet tenni vagy a 
tett intézkedés eredményre nem vezet. A rendelet a gyámhatóság 
rendelkezésére álló eszköztárat is bővítette. Az állami gondozásba 
vételen kívül megjelentek - egyenlőre még közös név és megfelelő 
részletezés nélkül - a különböző intézkedési típusok is: a szülő fi
gyelmeztetése, felhívása valamely magatartásra; valamely szerv felké
rése, hogy foglalkozzon a szülővel; eljárások kezdeményezése.

1969-70-ben került sor a gyámügyi szabályok újabb rendezésére. 
Lényeges változás volt a védő-óvó intézkedések nevesítése és részle
tezése: “A gyámhatóság rendeli el a kiskorú érdekében a büntető 
eljárás körén kívül a szükségesnek mutatkozó védő- és óvóintézke
dést, ha a kiskorú erkölcsi fejlődése, nevelése, gondozása a szülő vagy 
gondozó környezetében nincs biztosítva.”

1974-ben a Csjt. novella (1974.évi I. tv.) megteremtette az általá
nos törvényi felhatalmazást az állam gyermekvédelmi célú beavatko
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zásaira. A Csjt.72.§. (3) bekezdés szerint “Ha a kiskorú gondozása, 
nevelése, tartása, testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődése bármilyen ok
ból állami gondoskodást tesz szükségessé, erről a gyámhatóság meg
felelő intézkedések vagy a kiskorú intézeti elhelyezése útján gondos
kodik. ... Ha ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre, a 
gyámhatóság elrendelheti a kiskorú állami gondozásba vételét.”

A Csjt. egyébként közvetlenül csak a szülői felügyeleti jogot is érintő 
beavatkozásokat szabályozta. A kialakult többlépcsős szabályrendszeren 
belül a Gyér. (akkor az 1/1974. (VI.27.) OM. sz. rendelet) kétféle fel
hatalmazást is ad a gyámhatóságnak a gyermekek problémáinak keze
lésére. Eszerint a gyámhatóság “...beavatkozhat, ha a szülő a kiskorú 
gondozása, oktatása, nevelése, tartása, testi, értelmi és erkölcsi fejlődé
sének elősegítése, valamint személyi és vagyoni érdekeinek védelme 
iránti kötelezettségeinek teljesítése valamilyen körülménynél fogva 
olyan mértékben eredménytelennek bizonyul, hogy a kiskorú helyes 
irányú fejlődését környezetében bármilyen ok károsan befolyásolja vagy 
azt gátolja.” továbbá “...gondoskodik a családban élő kiskorúak nevelé
sének folyamatos figyelemmel kíséréséről és szükség esetén a család 
rendszeres segítéséről annak érdekében, hogy a szülő elláthassa a gyer
mek nevelésével kapcsolatos feladatait.”

A gyámhatóság rendelkezésére ekkor a következő megoldási eszközök 
álltak: védő-és óvóintézkedések, rendkívüli segély és rendszeres nevelési 
segély, a kiskorú intézeti elhelyezése, valamint a kiskorú állami gondo
zásba vétele. Ezek között két új megoldás volt: az intézeti elhelyezés 
(melyet a szülő beleegyezésével és a szülő önhibájának hiányában alkal
maztak), valamint a rendszeres nevelési segély, mely a “vér szerinti kihe
lyezést” váltotta ki. A rendszeres nevelési segély ekkor még szoros kap
csolatban állt az állami gondozásba vétellel; hasonló feltételek szerint 
rendelték el, a kifizetést és a hozzá tartozó ellenőrzést/gondozást pedig a 
Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet biztosította.

Az 1986-os Csjt. novella eredményeként a Csjt. “A kiskorúakról való 
állami gondoskodás” címszó alatt tárgyalta a gyermekvédelmi célú ál
lami beavatkozás alapvető szabályait. A törvény már nem csak a szülői 
felügyeletet is érintő gyermekvédelmi megoldásokat sorolta fel, hanem 
a többi megoldás-típust is. A változások eredményeként a rendszeres 
nevelési segélyezéssel összefüggő minden feladat a gyámhatósághoz 
került, továbbá átalakították a védő-óvó intézkedések megfogalmazását.

246



Gyermekvédelmi jog

A kiskorúakról való állami gondoskodás anyagi és eljárási szabályait az 
51/1986. (XI.26.) MT. sz. rendelet (Ágr.) és a 12/1987. (VI.29.)MM. 
rendelet (Gyer.) részletezték.

1990-től a települési önkormányzatok nagyobb önállóságot kaptak 
szervezetük felépítésében és feladataik teljesítésében, mint korábban a 
tanácsok. Az Öt.47 a helyi önkormányzatok feladatává tette a helyi 
közügyek intézését. Ezek közé sorolta a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátását, ezen belül többek között az alapfokú szociális ellátáso
kat. (Öt. 8.§.(1) és (4) bekezdés). A Ht.48 129.§.(2) bekezdése több
féle szociális ellátást nevesített alapellátásként.

A települési önkormányzat - egyebek mellett - köteles volt bizto
sítani

a) a kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, testi, lelki egészségének, 
családban történő fejlődésének elősegítését;

b) a veszélyeztetett kiskorúak külön jogszabályban meghatározott 
pénzbeli és természetbeni ellátását, így: rendkívüli gyermekvé
delmi segélyezést, a rendszeres nevelési segélyezést stb.

A segélyek megállapítása a gyámhatóságtól a települési önkor
mányzat képviselőtestületének hatáskörébe került. A 22/1992.(1.28.) 
Korm. rendelet 9. §-a a települési önkormányzat jegyzőjére ruházta 
azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket jogszabály a gyámható
ságok feladat- és hatáskörébe utalt.

1993-ban - a Szociális törvény megalkotásának következménye
képp - előbb a rendkívüli segélyezést, majd pedig a rendszeres neve
lési segélyt kiiktatták az Ágr-ből. Az előbbi szerepét a Szociális tör
vény 45. §-a szerinti átmeneti segély vette át.

2. A kiskorúakról való állami gondoskodás jellemzői
1997-et megelőzően a gyermekvédelem fő vonalát az ún. 

“kiskorúakról való állami gondoskodás” képezte. Alapvető rendelke
zéseit a Csjt. tartalmazta, azzal az indokkal, hogy a gyermekvédelem

47 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
48 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
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megoldásai családjogi hatásokat vonnak maguk után. A gyermekvé
delem fejlődése azonban azt eredményezte, hogy egyes megoldások 
nem jártak családjogi hatásokkal; ennek ellenére alapvető szabályaikat 
a Csjt-ben helyezték el. A gyermekvédelem jogi szabályainak többsé
ge a közigazgatási jog körébe tartozott. A részletes anyagi jogi szabá
lyozást az 51/1986.(XI.26.) MT. rendelet (az Ágr.), az eljárási szabá
lyokat a 12/1987. (VI.29.) MM. rendelet (a Gyér.) tartalmazta.

A rendszer fő jellemzői a következők voltak.
Az állam gyermekvédelmi beavatkozásának tényállásbeli alapját a 

Csjt. 92/A §-a a következők szerint fogalmazta meg: “Ha a kiskorú 
testi, értelmi és erkölcsi fejlődése bármely okból nincs megfelelően 
biztosítva, a gyámhatóság - a kiskorú veszélyeztetettségének mérté
kétől függően - a (felsorolt) intézkedéseket teheti.” Ténylegesen az 
eljáró szervek nem foglalkoztak minden (bármely) okkal, hanem 
azoknak egy jól körvonalazható csoportjával. Ezen eseteknek az volt a 
közös jellemzője, hogy a szülő nem tudott úrrá lenni a gyermeket 
súlyosan veszélyeztető helyzeten.

A jogszabály a gyermekvédelem feladatait hatóságra bízta, a meg
oldás eszközeként pedig hatósági intézkedéseket határozott meg. A 
hatóság a gyámhatóság volt, mely jogkörök utoljára a települési ön- 
kormányzat jegyzőjét illették meg. Az intézkedések fajtái voltak a 
védő-óvó intézkedések, az intézeti elhelyezés, az intézeti nevelésbe 
vétel, az ideiglenes hatályú intézetbe utalás vagy elhelyezés, valamint 
az állami nevelésbe vétel.

Az egy-egy évben alkalmazott védő-óvó intézkedések nagy része a 
gyermek figyelmeztetésében, magatartási szabályok előírásában, a 
szülő figyelmeztetésében merült ki. Az ügyintéző egy vagy legfeljebb 
két alkalommal találkozott a gyermekkel, segítő szakember csak az 
esetek jelentéktelen töredékében működött közre. A védő-óvó intéz
kedések hatástalanságát maguk az ügyintézők is ismerték, sőt gyakran 
kifejezetten az ügy formális befejezése céljából alkalmazták.

Rövid átmeneti időszakban a gyámhatóság védő-óvó intézkedés
ként rendszeres nevelési segélyt állapíthatott meg. A segélyezés évről- 
évre ütemesen nőtt, majd a segélyezési feladat átkerült a megalakult 
települési önkormányzatokhoz.

A gyámhatóságnak csak hatósági feladatot adott a jogszabály, nem 
pedig szolgáltatási jellegűeket. Ennek ellenére a gyámhatóságok tiszt
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viselői közül sokan a társadalmi elvárás nyomására kisebb-nagyobb 
mértékben foglalkoztak a gyermek és a családja gondozásával is. Ez a 
gondozás azonban egyrészt esetleges volt (az ügyintéző a gyermekkel 
legfeljebb egy-két alkalommal találkozott), másrészt nem állt mö
götte a segítő tevékenységre vonatkozó szakértelem (az ügyintézők 
többsége csak érettségivel rendelkezett).

A gyermeket a családból kiemelő megoldások esetében egyedül a 
szülőt terhelte az a kötelezettség, hogy változtasson körülményein a 
gyermek hazatérése érdekében. Az állam részéről egyetlen hatóságot 
vagy szolgáltató intézményt nem terhelt az a kötelezettség, hogy elő
segítse a gyermek hazakerülését vagy más tartós környezetbe kerülé
sét.

A családból kiemelt gyermekek esetében a Gyermek- és Ifjúságvé
dő Intézet törvény erejénél fogva ellátta a gyámi feladatokat (intézeti 
gyám néven), továbbá kijelölte vagy megváltoztatta a gyermek gon
dozásának helyét. E jogkörök gyakorlása közigazgatási eljáráson kívül 
történt.

2.1. A gyermekek szociális ellátásainak jellemzői

A gyermekeknek adható szociális (jóléti) ellátásokat elégtelenül és 
egységes rendszer nélkül szabályozta a jog. 1993-ban egyes feladato
kat (gyermekek nap közbeni ellátása, egyes szakosított ellátások stb.) 
beépítettek az Szt-be. Egyéb, a gyermekekre irányuló ellátási felada
tokat a Hatásköri törvény tartalmazott, pusztán megemlítve a felada
tokat és a feladat ellátásának felelősét.

A kiskorúakról való állami gondoskodás és a gyermekek jóléti el
látásnak rendszere között rendkívül szűk volt az átjárás. Személyes 
segítő munkát vagy más szolgáltató tevékenységet végző intézmények 
illetve szakemberek általában csak a nagyobb településeken voltak, és 
ritka volt az olyan helyi kezdeményezés, amikor a nevelési tanácsadó 
vagy a családsegítő szolgálat részt vett a veszélyeztetett gyermekek 
eseteinek kezelésében.

249



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekuédelmi jog

2.2. A gyermekvédelmi reform elvei és a gyermekvéde
lem új rendszere

A gyermekvédelmi törvénynek a kilencvenes évek elejétől folyó 
előkészítése egyben megindította a magyar gyermekvédelem átfogó 
reformját is. Egy jogszabály megalkotása természetesen nem elegendő 
a gyermekvédelem megreformálásához; szükség van többek között 
költségvetési források biztosítására; az igazgatási szervek és gyakorla
tuk módosítására; ellátó intézmények szervezetének és működésének 
átalakítására; szakemberek képzésére, átképzésére, gyakorlatuk kiala
kítására és módosítására; a társadalom, az önkormányzatok, az érintett 
egyéb szervezetek megnyerésére; továbbá az infrastrukturális elemek 
biztosítására. A gyermekvédelmi reform meghatározója és mozgatója 
mégis a törvény volt, ezért nem túlzás a reform lényeges elemeit a 
törvényi szabályozáson keresztül bemutatni.

A törvényhozó szándéka eleve a rendszer gyökeres reformjára irá
nyult, nem pedig csak a korábbi rendszer jogi szabályainak korrekció
jára és törvényi szintre emelésére. Ehhez az alapvető szándékhoz a kö
vetkező koncepcionális elemek kapcsolódtak:

- Az állam egyaránt köteles a család, illetve a gyermek védelmére. E 
két védelmi kötelezettségének akkor tud egyszerre eleget tenni, ha a 
gyermek érdekeit elsősorban a családban történő gondozás, nevelés 
támogatásával biztosítja. Ennek érdekében támogatnia kell a családot 
funkciói betöltésében, tiszteletben tartva a család önmeghatározási 
jogát. Csak a legszükségesebb mértékben alkalmazhatja az állam a 
hatósági kötelezés eszközét. Ha a gyermeket kiemelték a családból, az 
államnak szervezett tevékenységet kell folytatnia a család egységének 
és megfelelő működésének helyreállítása érdekében.

- A Gyermek Jogairól szóló Egyezménynek megfelelőn támogatni 
kell a családot feladatai ellátásban, védelmet kell nyújtani a családban 
élő veszélyeztetett gyermeknek és helyettesítő gondozást kell nyújtani a 
családi nevelést nélkülöző gyermeknek.

- Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága (77)33 határozatának 
megfelelő módon kell biztosítani a helyettesítő gondozást.

- A gyermekek jóléti ellátását és védelmét azonos rendszerben kell 
elhelyezni annak érdekében, hogy ne legyen éles választóvonal a ha
tósági beavatkozást igénylő esetek illetve az egyéb esetek kezelése
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között. Éles határvonal esetén ugyanis nem lenne esély arra, hogy a 
gyermekvédelmi rendszer folyamatosan törekedjen a hatósági kény
szer mérséklésére, a család önállóságának növelésére. Erre csak akkor 
van esély, ha a rendszer nyitott az önkéntes megoldások irányában. A 
gyermekek ellátására és védelmére szolgáló rendszer elsősorban szo
ciális ellátásokat biztosít a gyermeknek és reá tekintettel családjának. 
Az ellátásokat a család általában önként veszi igénybe, kivéve a gyer
mekvédelmi gondoskodás esetét. Az ellátórendszer ugyanazon elve
ken épül fel, mint az Szt. rendszere. A rendszer másik eleme a gyer
mekvédelmi gondoskodás alrendszere, melyben hatósági határozattal 
kötelezik a gyermeket valamely ellátás igénybevételére, illetve nyújta
nak egyéb védelmet. Gyermekvédelmi gondoskodásra csak akkor 
kerülhet sor, ha a szülő beleegyezésével nem biztosítható a gyermek 
szükségleteit kielégítő ellátás.

- Jogi, szervezeti és szakmai garanciákat kell biztosítani a rendszer 
működéséhez. Ezért meg kell különböztetni azt ellátó-szolgáltató 
feladatokat a hatósági feladatoktól. Egyértelművé kell tenni, hogy a 
jogosultat milyen jogok illetik meg az ellátásokkal kapcsolatban. 
Biztosítani kell az ellátások szakmai minőségét. A közigazgatási eljá
rásban, különösen pedig a gyermekvédelmi gondoskodás körébe 
tartozó hatósági eljárásban növelni kell az eljárási garanciákat (a fair 
eljárást). Meg kell szüntetni annak lehetőségét, hogy hatósági ügyin
tézők végezzenek szakmailag bizonytalan színvonalú és ellenőrizhe
tetlen szolgáltató tevékenységet. Meg kell szüntetni annak lehetősé
gét, hogy szolgáltató intézmény kvázi-hatósági jogkört gyakoroljon, 
eljárásjogi garanciák mellőzésével. A közreműködő közigazgatási és 
szolgáltató szervezetek között meg kell osztani a feladatokat és - 
pontosan szervezett módon - együttműködésre kell kötelezni őket.

- A közszolgáltatási feladatokat - az állam megbízásából - a helyi ön- 
kormányzatok látják el. A közszolgáltatások túlnyomó részét a telepü
lési önkormányzatok kötelesek biztosítani. Egyszerre kell garantálni azt, 
hogy a gyermekek - lakóhelyüktől függetlenül -a védelemnek lényegé
ben azonos szintjéhez jussanak, illetve hogy a helyi önkormányzatok 
gyakorolhassák az Alkotmányban biztosított autonómiájukat.

- A gyámhatósági feladatok az államra tartoznak, melyet meg kell 
osztani a létrehozandó gyámhivatal és a jegyző között. A gyámhivatal 
feladat- és hatáskörébe tartozik a gyámhatósági feladatok többsége.
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Egyes kisebb súlyú feladatok a települési önkormányzat jegyzőjére 
tartoznak.

A reform alapvető jogszabálya egy nagy terjedelmű kódex, az 1997. 
évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(Gyvt.). Ehhez az alábbi fontosabb végrehajtási jogszabályok kapcso
lódnak:

- 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermek- 
védelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének 
engedélyezéséről,

- 150/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos 
nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről,

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,

- 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,

- 7/1998. (III.11.) NM rendelet a fiatalkorúak pártfogó felügyelet
ének végrehajtási szabályairól,

- 30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról,
- 38/1996. (XI. 5.) NM rendelet a nevelőszülő és szociális gondozó 

szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról.

3. Az 1997. évi XXXI. tv célja, alapelvei és rendszere
A törvény 1. § (1) bekezdés szerint a törvény célja, hogy
“megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek sze

rint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védel
mét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott 
ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyer
mekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesíté
séhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskod
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janak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, 
valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal 
felnőttek társadalmi beilleszkedéséről”.

Látható, hogy a törvény céljainak sorrendje megegyezik a Gyermek 
Jogairól szóló Egyezmény 18-19-20. cikkei tartalmának sorrendjével:

- segítséget kell nyújtani a gyermekek jogainak érvényesítéséhez, a 
szülői kötelezettségek teljesítéséhez,

- gondoskodni kell a gyermek veszélyeztetettségének megelőzés
étről és megszüntetéséről,

- gondoskodni kell a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, vala
mint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek 
társadalmi beilleszkedéséről.

A kitűzött célból következően a törvény - bár “a gyermekek vé
delméről és a gyámügyi igazgatásról” címet viseli, valójában nem csak 
a korábban gyermekvédelemnek nevezett területet szabályozza. Tar
talma szerint a törvény következő elemekre bontható (nem említve 
egyes kisebb tartalmi egységeket):

a) a gyermekek (főképp szociális jellegű) alapvető jogai,
b) a gyermekek szociális ellátásának szabályai,
c) a gyermekvédelmi gondoskodás szabályai,
d) a gyámügyi szervezet és eljárás szabályai.
Az a) alatti rész a Gyermek Jogairól szóló Egyezményből kiindulva 

szabályozza a gyermekek egyes alapvető jogait. Csak szociális jellegű 
alapjogok kerültek szabályozásra, és különös hangsúly esik a gyermekvé
delmi szempontból fontos jogokra. (A törvény kitér a gyermekek egyes 
kötelezettségeire, valamint a szülők egyes jogaira és kötelességeire is.)

A b) alatti rész a gyermekek számára nyújtandó szociális ellátásokat 
szabályoz. Az ellátások pénzbeli, természetbeni és személyes gondos
kodást nyújtó ellátásokra oszlanak. A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokon belül meg kell különböztetni a gyermekjóléti alapellátá
sokat, valamint a gyermekvédelmi szakellátásokat. Az előbbieket a 
gyermekvédelmi gondoskodáson kívül, önként veszi igénybe a gyer
mek (illetve a család.). Az utóbbiak igénybevétele a gyámhatóságnak a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében hozott intézkedésén alapul. 
(Mindkét esetben találunk kivételeket.) Az ellátások szabályozása
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nagy mértékben igazodik az Szt-ben alkalmazott szerkezethez (például 
a feladat ellátásnak kötelezettsége, a jogviszonyt keletkeztető tények, a 
finanszírozás, a térítési díj stb. meghatározása módjánál).

A c) alatti rész a korábbi “kiskorúakról való állami gondoskodás” 
utóda, lényeges különbségekkel. Gyermekvédelmi gondoskodásra csak 
akkor kerülhet sor, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fej
lődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosít
ható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti. Ilyenkor a 
gyámhatóság (a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal) 
alkalmazza a gyermekvédelmi intézkedések valamelyikét. Az intézkedés 
általában megalapozza a (fent említett) gyermekvédelmi szakellátás 
igénybevételét. A törvény részletesen szabályozza a gyermek gondozási 
helyének meghatározásával, az egyéni elhelyezési tervvel, a gyám kiren
delésével és a felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokat.

A d) alatti rész rendelkezik a gyámhatóság új szervezeti szabályai
ról, melyek szerint a feladat-és hatáskörök többsége a gyámhivatalhoz 
kerül, és csak kisebb része marad a települési önkormányzat jegyző
jénél. A törvény egységes rendjét alkotja azoknak az eljárási szabá
lyoknak, melyeket az önkormányzatok alkalmaznak a Gyvt. körében, 
továbbá a gyámhatóságok alkalmaznak a Gyvt. körében valamint a 
gyámhatóság feladatkörébe sorolt más ügyek esetében.

A Gyvt. alapelveit részben megnevezi a törvény, részben pedig fel
ismerhetők a törvény szövegének értelmezésével. A törvény a követ
kező alapelveket nevezi meg:

A gyermek legjobb érdekének szolgálata
A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivata

lok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, más szervezetek és személyek e 
törvény alkalmazása során a gyermek mindenekfelett álló érdekét 
figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak el.

b) A család önállóságának elve
A cél az, hogy a család alkalmas legyen gyermekei felnevelésére. A 

felesleges beavatkozással nem szabad szűkíteni a család döntési jogát, 
előidézni a család függő helyzetét. (“Az eljáró szervezetek és szemé
lyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és - jogsza
bályban meghatározottak szerint - elősegítik a gyermek családban 
történő nevelkedését.”)
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c) A célszerűségelve
Az ellátásokat és intézkedéseket úgy kell megválasztani és alkal

mazni, hogy a gyermek legjobb érdekét, a törvény céljának megva
lósulását szolgálják. (“A gyermek családban történő nevelkedését 
segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez iga
zodóan kell nyújtani. A családjából bármely okból kikerült gyermek 
biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelé
sét, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell.”)

d) A legkisebb lényszer elve
A rendszer elsősorban az ellátások önkéntes igénybevételén alapul. 

Ha mégis sor kerül gyámhatósági beavatkozásra, akkor is folyamato
san törekedni kell az önkéntes részvétel, az együttműködés kialakítá
sára. (“A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általá
ban önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak 
törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás 
igénybevételére.)

e) A hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma
Nemcsak általában tilos a gyermekek hátrányos megkülönbözte

tése, hanem a gyermekek védelme során is tilos - a nemhez, nemzet
hez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való - tartozás, lelkiismereti, 
vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, - 
cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyer
mekvédelmi gondoskodásba kerülés alapján - bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés.

A törvény jelentős mértékben átalakította a gyermekek szociális 
ellátásának és védelmének korábbi rendszerét. Támaszkodott ugyan a 
meglévő rendszer számos elemére, azokat azonban a koncepciónak 
megfelelő új rendszerbe illesztette bele. A törvény új megoldásai és 
hatásai közül az alábbiakat tartjuk célszerűnek kiemelni:

- A gyermekek szociális ellátása és védelme új és nagy terjedelmű 
jogi szabályozást kapott, melynek központi eleme egy kódex, a Gyvt. 
A gyermekek szociális ellátása és védelme ennek hatására a szociális 
jogok viszonylag önálló részterületévé vált. A szabályozás mérsékli e 
részterület kapcsolatát a közigazgatási joggal és a családjoggal, noha 
azok változatlanul fontos szerepet töltenek be. Megerősödött viszont 
a kapcsolat az Szt. által szabályozott szociális jogokkal, elsősorban a 
szociális ellátások rendszerének és biztosításának hasonlósága miatt.
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- A szabályozás átalakította a helyi önkormányzatok felelősségét a 
gyermekek szociális ellátásának és védelmének területén. Megnőtt az 
önkormányzat felelőssége a helyi gyermekvédelmi rendszer kialakí
tása, az ellátások biztosítása terén. Csökkent annak lehetősége, hogy 
az önkormányzat a gyámhatóságra és annak hatósági megoldásaira 
hárítsa át saját ellátó feladatait.

- A szabályozás korlátozta a gyámhatóság beavatkozását azokban az 
esetekben, amikor szolgáltató megoldások is alkalmazhatók. A koráb
binál pontosabban szabályozta a gyermekvédelmi gondoskodás al
kalmazásának feltételeit. A gyermekvédelmi gondoskodás jogszabályi 
feltételei érvényesítik a legkisebb kényszer elvét.

- A pénzbeli ellátások közül kiemelkedik a rendszeres gyermekvé
delmi támogatás, amely jövedelemhatártól függően, alanyi jogon ad 
segélyt a gyermeket nevelő családnak.

- A településeken létrejött a gyermekjóléti szolgáltatás, illetve az 
azt biztosító gyermekjóléti szolgálat. A szolgálat feladata elsősorban 
különböző személyes szociális szolgáltatások nyújtása, szolgáltatások 
közvetítése, továbbá egyes szervezési feladatok ellátása. A települési 
önkormányzatnak a gyermekjóléti szolgálat útján kell szerveznie a 
település gyermekvédelmét.

- A szabályozás pontosan meghatározta annak az ellátásnak a feltét
eleit, amely biztosítja a gyermek részére a helyettesítő gondozást. Az 
ideiglenes elhelyezést, az átmeneti és a tartós nevelést elrendelő ha
tósági intézkedések folytán a gyermek a Gyvt. 53. §-ában szabályozott 
otthont nyújtó ellátást kap. A szabályozás pontosan rögzíti az ellá
tást nyújtó intézmények és személyek feladatait, illetve az igénybeve
vők jogait és azok védelmének módját.

- A törvény a védő-óvó intézkedések helyett bevezette a védelembe 
vételt, amely a gyermek folyamatos segítésével és ellenőrzésével jár. A 
védelembe vételhez a gyermekjóléti szolgáltatás körébe eső család- 
gondozás kapcsolódik.

- A törvény meghatározta az átmeneti illetve a tartós nevelés célját. 
Ennek lényege az, hogy a gyermek a szükséges ideig kapjon helyette
sítő gondozást, de ebből a helyzetéből belátható időn belül visszake
rüljön vér szerinti családjába vagy pedig másutt tartós környezetbe 
kerüljön.
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- A gyámhivatal eszközöket kapott arra, hogy biztosítsa a nevelésbe 
vétel céljának teljesülését. Ennek eszközei a nevelésbe vétel illetve 
annak megszüntetése, a gondozási hely meghatározása, az egyéni 
elhelyezési terv jóváhagyása, a nevelésbe vétel felülvizsgálata, továbbá 
a gyám kirendelése.

A Gyvt. szabályozásának rendszere megismerhető a törvény szer
kezeti felépítéséből:

ELSŐ RÉSZ: Alapvető rendelkezések
Általános rendelkezések (A törvény célja, alapelvei, hatálya. Értel

mező rendelkezések)
Alapvető jogok és kötelességek (Gyermeki jogok. Gyermeki jogok 

védelme. Szülői jogok és kötelességek). A gyermekek védelmének 
rendszere

MÁSODIK RÉSZ: Ellátások

Pénzbeli és természetbeni ellátások. A személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások. Gyermekjóléti alapellátások. A gyermekvédelmi 
szakellátások.

EIARMADIK RÉSZ: Gyermekvédelmi gondoskodás

Védelembe vétel, Családba fogadás, Ideiglenes hatályú elhelyezés, 
Nevelésbe vétel, A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló egyes 
gyermek gyámsága, Utógondozás. Utógondozói ellátás

NEGYEDIK RÉSZ: A gyermekvédelmi feladatok ellátása és 
irányítása

A helyi önkormányzat feladatai (A települési önkormányzat fela
datai. A megyei és a fővárosi önkormányzat feladatai. A feladatok 
ellátásának módja. Ellátási szerződés. A gyermekvédelmi szolgáltatást 
végző nem állami szervek működésének engedélyezése)

A népjóléti miniszter feladatai (Az Országos Család- és Gyermek
védelmi Intézet. A Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégi- 
um(ok))

Az intézmény fenntartójának irányítási jogköre
ÖTÖDIK RÉSZ: A gyámügyi igazgatás szervezete és fela

data
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A gyámügyi igazgatás szervei. A települési önkormányzat jegyzőjének 
feladat- és hatásköre. A gyámhivatal feladat- és hatásköre. A gyermekvé
delmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai

HATODIK RÉSZ: Egyéb rendelkezések

Adatkezelés. A gyermekek védelmének főbb finanszírozási szabá
lyai (Térítési díj. Gondozási díj). Záró rendelkezések.
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Tizenötödik fejezet

A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 
szervezete, feladatai és eljárása

A fejezet bemutatja a gyámhatóságok új szervezeti felépítését, továbbá azok fe
ladat- és hatáskörét. Ismerteti az önkormányzatok, a jegyző illetve a gyámhi
vatal előtt folyó gyámhatósági és gyermekvédelmi eljárások sajátos eljárási sza
bályait.

1. A  gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szervei
A gyermekvédelem igazgatási feladatai és a gyámügyi igazgatás te

rülete nem esnek egybe. A Gyvt.-ben meghatározott ellátási feladatok 
többségének teljesítése a helyi önkormányzatokra tartozik, melyet 
azok részben az önkormányzati igazgatás eszközeivel, részben szol
gáltató eszközökkel teljesítenek. A Gyvt.-ben meghatározott igazga
tási feladatok másik része az államigazgatásra tartozik, melyet a 
gyámhatóságok teljesítenek. A gyámhatóságok ellátnak továbbá 
számtalan olyan feladatot is, melyek a Gyvt. körén kívül esnek, és 
tartalmukat külön jogszabályok határozzák meg részletesen. (A Gyvt. 
e feladatokat csupán felsorolja.)

A Gyvt.-ben meghatározott gyámhatósági feladatok illetve a hiva
tásos pártfogói feladatok ellátása és irányítása, továbbá a gyermekek 
védelmét biztosító ellátórendszer működésének ellenőrzése állami 
feladat. Az állam e feladatokat a települési önkormányzat jegyzője, a 
városi és megyei gyámhivatal, a megyei gyámhivatal mellett működő 
hivatásos pártfogók útján látja el. Ajegyző és a gyámhivatal állam- 
igazgatási feladat- és hatáskörben jár el. A pártfogó sajátos, a szolgál
tatás és a közigazgatási tevékenység határán lévő feladatot lát el.

Gyámügyi igazgatási ügyekben első fokon jár el a települési ön
kormányzatjegyzője, valamint a városi gyámhivatal.
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A kijelölt városi gyámhivatal feladat- és hatásköreit kormányren
deletben meghatározott illetékességi területén a településekre kiterje
dően is ellátja. A városi gyámhivatal a törvényben meghatározott 
kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály az 
első fokú gyámhatóság hatáskörébe utal. A gyámügyi igazgatási 
ügyekben másodfokon jár el a megyei gyámhivatal.

1.1. A települési önkormányzat jegyzője

A jegyző a gyermekvédelemmel kapcsolatban az alábbi fela
datokat látja eh

- dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
- ideiglenes hatállyal elhelyezi a gyermeket,
- dönt a jogszabályban meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatás 

működésének engedélyezéséről,
- környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhi

vatali határozat végrehajtásában,
- közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyer

mektartásdíj behajtásában.
Ajegyző ellát néhány, nem a gyermekvédelem körébe eső gyám- 

hatósági feladatot is (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz 
fel; külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti 
gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá meg
állapítja munkadíját; a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gond
noksági ügyekben leltározási feladatokat végez; felveszi a szülő nyi
latkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 
örökbefogadásához; szakértőt rendel ki és ment fel, továbbá megálla
pítja a szakértői díjat; közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény 
érvényesítésében; ellátja a hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladato
kat).

1.2. A gyámhivatal

A gyámhivatal az illetékességi területén a Gyvt-ben, valamint kü
lön jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköröket gyakorolja. 
A gyámhivatal általános feladatai a következők:
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- ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó ellátást,
- ellenőrzi a gyámügyi igazgatási feladatok ellátását,
- véleményezi az ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatokat,
- közreműködik a képzési, továbbképzési feladatok ellátásában,
- első fokú hatósági jogkört gyakorol a törvényben vagy kormány- 

rendeletben megállapított ügyekben,
- felettes szervként jár el jogszabályban megállapított gyámügyi 

igazgatási hatósági ügyekben,
- ellátja a hatáskörébe utalt egyéb közigazgatási feladatokat.
A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre több terület között 

oszlik meg. Ezek a teendők
- a gyermekvédelmi gondoskodással,
- a pénzbeli támogatásokkal,
- a gyermek családi jogállásának rendezésével,
- az örökbefogadással,
- per indításával, kezdeményezésével,
- feljelentés tételével,
- a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal,
- a gyámsággal és gondnoksággal,
- a vagyonkezeléssel függnek össze.
A) A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében
- ideiglenes hatállyal elhelyezi a gyermeket
- megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
- dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

megszüntetéséről és megváltoztatásáról,
- átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és gyámot (hivatásos gyá

mot) rendel,
- tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és gyámot (hivatásos gyámot) 

rendel,
- dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattar

tásáról,
- figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intéz
ménnyel való együttműködését,
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- dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének meg
szüntetéséről,

- dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
- dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve 

megszüntetéséről,
- megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbevett gyermek la

kóhelyét.
B) A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt
- az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
- a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.
C) A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdeké

ben ellátja a hatáskörébe sorolt feladatokat (teljes hatályú apai elismerő nyilat
kozatot vesz fel, megállapítja a gyermek családi és utónevét, hozzájárul - cse
lekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per 
megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel).

D) A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban ellátja a hatás
körébe sorolt feladatokat (dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkal
masságáról, és kérelmére elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek 
nyilvántartásba való felvételét; dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvání
tásáról; elbírálja és jóváhagyja a szidőnek azon jognyilatkozatát, amelyben 
hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához; dönt az 
örökbefogadás engedélyezéséről; dönt a felek közös kérelme alapján az örökbe
fogadás felbontásáról; kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adata
iról).

E) A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet a jogszabály
ban meghatározott esetekben (a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, a gyerme
ket megillető tartási követelés érvényesítése, a szülői felügyelet megszüntetése 
vagy visszaállítása, a gyermek örökbefogadásának felbontása, a cselekvőképes
séget érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, a számadási 
kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt).

F) A városi gyámhivatal feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése vagy a 
tartás elmulasztása, illetve a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 
miatt.

G) A városi gyámhivatal dönt a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermek
tartásdíjjal kapcsolatban a hatáskörébe sorolt ügyekben (a gyermek és a szülő 
kapcsolattartásáról, intézkedik a bíróság vagy a gyámhivatal által szabályozott 
kapcsolattartás végrehajtásáról, dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességé
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hez szükséges jóváhagyásról, dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan 
kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutot
tak egyetértésre, hozzájárul a gyermek családba fogadásához, jóváhagyja a 
gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, engedélyezi a 
gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely 
elhagyását, dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, eljár a külföld
ön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj igényével kapcsolatos ügyben.)

H) A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban el
látja a hatáskörébe sorolt feladatokat (a gyermek részére gyámot, hivatásos 
gyámot rendel; ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel; 
irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét; felfüggeszti, el
mozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; külön jogszabályban meghatá
rozott esetekben eseti gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek 
vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot 
rendel.)

I) A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban ellátja a hatásköré
be sorolt feladatokat (dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának 
gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az 
elhelyezett pénz felhasználásáról, befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint 
egyéb tárgyak letétbe helyezéséről; dönt a gyám, a gondnok jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; rendszeres felügyelete alá vonhatja a 
vagyonkezelést; elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, a végszámadást; 
közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és 
vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben; közreműködik a hagyatéki eljárás
ban)

1.3. A megyei gyámhivatal feladat- és hatásköre
A megyei gyámhivatal
- ellátja az illetékességi területéhez tartozó gyámhatóságok 

(települési önkormányzat jegyzői, városi gyámhivatalok) szakmai 
irányítását és felügyeletét,

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol ajegyző és a városi gyám
hivatal gyámügyi hatósági ügyeiben,

- kijelöli a szakmai módszertani és továbbképzési feladatokat ellátó 
intézményeket,
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- ellenőrzi az állami és nem állami gyermekjóléti és gyermekvé
delmi intézmények működését,

- a jogszabályban meghatározott esetben első fokon dönt a gyer
mekvédelmi szolgáltatás működésének engedélyezése ügyében,

- közreműködik képzések, továbbképzések szervezésében,
- véleményezi az önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonat

kozójavaslatot, szükség esetén kezdeményezi annak megváltoztatását.
A megyei gyámhivatal mellett működő hivatásos pártfogó ellátja a 

fiatalkorú pártfogó felügyeletét.

1.4. A gyámhivatalok jogállása

A városi gyámhivatal feladatait a székhelyén működő önkormányzat 
polgármesteri hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező 
ügyintézője látja el. (Ez azt jelenti, hogy az ügyintéző ugyan a szemé
lyét illetően a polgármesteri hivatal állományába tartozó tisztviselő, a 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben azonban önállóan dönt.) A 
városi gyámhivatal illetékessége a székhely településre, valamint a jog
szabályban felsorolt más településekre (községekre) terjed ki. A városi 
gyámhivatal szakmai irányítását a megyei gyámhivatal gyakorolja.

A megyei gyámhivatal és a hivatásos pártfogók feladatait a megyei, 
fővárosi közigazgatási hivatal igazgatási szerve látja el. A megyei 
gyámhivatal szakmai irányítását a népjóléti miniszter - a megyei 
gyámhivatal vezetője útján - gyakorolja.

A megyei gyámhivatal (az államigazgatási feladat- és hatáskörök 
gyakorlásának ellenőrzése körében) ellenőrzi az illetékességi területé
hez tartozó jegyző, valamint a városi gyámhivatal gyámügyi és gyer
mekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, a Gyvt. 
hatályosulását.

A szociális és családügyi miniszter ellenőrzi a megyei gyámhivata
lok gyámügyi és gyermekvédelmi tevékenységét, valamint (az iga
zságügy-miniszterrel együttesen) a hivatásos pártfogók tevékenységét. 
A miniszter a megyei gyámhivatal vezetőjét az ellenőrzési tervben 
meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására kérheti fel.
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2. A helyi önkormányzatok és szerveik
A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkor

mányzat
- feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése 

és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszerve
zése,

- biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alap
ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek nap
közbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását,

- szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 
hozzájárulást.

A megyei és a fővárosi önkormányzat biztosítja a személyes gon
doskodást nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátást, a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

3. Speciális eljárási szabályok a gyámügyi és gyermekvé
delmi igazgatás körében

A közigazgatás eljárásának szabályait az államigazgatási eljárás álta
lános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) szabályozza, a 
Gyvt. pedig egyes kérdésekben ettől eltérő szabályokat állapít meg. 
Ezért a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásra az Áe. rendelkezéseit a 
Gyvt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Gyvt. eljá
rásjogi rendelkezéseinek végrehajtási szabályait a 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet (Gyér.) tartalmazza.

A továbbiakban ismertetjük az Áe. egyes szabályait, továbbá a Gyvt. 
(és a Gyér) speciális szabályait.

3.1. Az ügy fogalma
Államigazgatási ügy minden olyan ügy, amelyben az államigazga

tási szerv az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot 
igazol, nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez (Áe. 3.§
(3) bekezdés). Ügynek a Gyvt. körében és a más jogszabályon alapuló
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gyámhatósági feladatok körében ugyanezeket kell tekintenünk. A 
Gyvt. körében külön meg kell említeni azokat az ügyeket, melyek az 
ellátásra jogosultság megállapítására vonatkoznak.

3.2. Az ügyfél és a képviselő

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező más szervezet, amelynek jogát vagy jogos érdekét az 
ügy érinti. Az ügyfél jogai megilletik azt a szervet, amelynek feladat
körét az ügy érinti (Ae. 3.§ (4) bekezdés). A Gyvt. az ügyféllel kap
csolatban nem tartalmaz speciális rendelkezést.

Ha nem írja elő jogszabály az ügyfél személyes eljárását, helyette 
törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat (Ae. 18. § (1) 
bekezdés).

A gyermekvédelmi ügyben eldöntendő kérdés, hogy ki lesz ügyfél: 
a gyermek, a szülő, mindkét szülő, vagy valamennyien együtt? Ma
gától értetődően a kérelmet a saját nevében benyújtó személyt ügy
félnek kell tekinteni, a más nevében kérelmet beadó személy viszont 
képviselőnek minősül. Másrészt viszont - az Ae. általános szabálya 
alapján - azt is ügyfélnek kell tekinteni, akinek jogát vagy jogos érde
két az ügy érinti

A Gyvt. és a Gyér nem foglalnak állást arról, hogy gyermekvédelmi 
ügyekben kit kell ügyfélnek tekinteni. A törvény egyes esetekben a 
gyermeket nevezi meg az ellátás jogosultjaként, más esetben pedig azt 
jelöli meg, hogy ki lehet kérelmező. A rendszeres illetve a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás jogosultja a gyermek (Gyvt. 19.(2) bekez
dés). A gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a Gyvt. a tartásdíjra 
jogosult személyt tekinti kérelmezőnek (Gyvt. 22.§). Az otthonterem
tési támogatás jogosultja és egyben a kérelem benyújtója a fiatal felnőtt. 
(Gyvt. 25.§). A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a törvény 
másként nem rendelkezik - az ellátást igénylő (kérelmező) kérelmére 
történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője 
terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes 
képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A korlátozottan cselek
vőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevé
telével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a 
települési önkormányzat jegyzője dönt (Gyvt. 31. § (1) bekezdés).
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A Gyer. 10. §-a részletes szabályozást ad a képviselettel kapcsolat
ban. Eszerint a gyámhatóság az eljárás minden szakaszában hivatalból 
vizsgálja, hogy a gyermeknek, illetve a gondnokság alatt álló személy
nek van-e törvényes képviselője. A törvényes képviselő az ügyben 
való képviselet ellátására meghatalmazottat is megbízhat, kivéve, ha 
jogszabály személyes eljárását írja elő. A szülői felügyeletet együttesen 
gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhat
nak egymásnak. Ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvé
nyes képviselő eljárását vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyele
tet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell eljárnia, 
illetőleg személyesen kell nyilatkoznia.

A Gyer 10.§ (5) bekezdése mondja ki, hogy ha a gyermek vagy a 
gondnokság alatt álló személy és törvényes képviselője között érdek- 
ellentét áll fenn, a gyámhatóság eseti gondnok útján gondoskodik 
képviseletükről.

(A törvényes képviselet általános szabályait meghatározó Csjt. 87. § szerint a 
szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, amelyen ő maga vagy házas- 
társa', egyenesági rokona avagy az ő törvényes képviselete alatt álló más személy 
a gyermekkel szemben ellenérdekű félként szerepel, vagy amelynek tárgya a 
gyermek családi jogállásának megállapítása. E rendelkezés még nem akadá
lyozná azt, hogy a gyermekével érdekellentétben lévő szülő a gyermekvédelmi 
eljárásban fellépjen a gyermeke képviseletében. Különösen visszás lenne az, ha a 
gyermekét súlyosan veszélyeztető szülő képviselné a gyermeket abban az eljá
rásban, melynek tárgya a gyermek átmeneti nevelésbe vétele. E problémát oldja 
meg a Gyer. 10. § (5) bekezdésének tiltó rendelkezése.)

3.3. Hatáskör és illetékesség
A hatáskör és az illetékesség általános szabályait az Áe. 5-8. §-ai 

határozzák meg. A Gyvt. és a Gyer. e kérdésekben részletes szabályo
kat tartalmaznak. A hatásköri szabályokat a települési önkormányzat 
feladat- és hatásköreinél, valamint a gyámhatóság feladat- és hatás
köreinél soroltuk fel. A Gyvt. és a Gyer. illetékességi szabályai a kö
vetkezők:

Az eljárásra az a települési önkormányzat képviselő- testülete, 
jegyzője vagy az a gyámhivatal illetékes, amelynek a területén a gyer
mek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának, az ügyei
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vitelében akadályozott, illetőleg a cselekvőképességet érintő gond
nokság alatt álló személy gondnokának a lakóhelye van.

Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők bejelentett la
kása különböző illetékességi területen található, az eljáró szerv illeté
kességét a gyermek bejelentett lakóhelye határozza meg. Ha a gyer
mek bejelentett lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, 
az a szerv jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található. La
kóhely hiányában az eljáró szerv illetékességét a tartózkodási hely 
határozza meg. Belföldi lakóhely hiányában, vagy ha a tartózkodási 
hely ismeretlen, az eljáró szerv illetékességét az utolsó ismert hazai 
lakóhely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a fővárosi fő
jegyző illetékes.

3.4. Egyéb illetékesség

Bármely települési önkormányzat képviselőtestülete az arra rá
szoruló gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biz
tosít, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét 
veszélyeztetné. Az ellátást biztosító települési önkormányzat hala
déktalanul értesíti az illetékes települési önkormányzatot, amelytől 
követelheti a kifizetett támogatás megtérítését.

Bármely települési önkormányzat jegyzője, illetve bármely gyám
hivatal - a törvényi feltételek fennállása esetén - intézkedik a gyermek 
ideiglenes hatályú elhelyezése iránt, melyről haladéktalanul értesíti az 
illetékes gyámhivatalt.

Ha a szülő a gyermek örökbefogadásához úgy ad hozzájáruló nyilat
kozatot, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem is
meri, a nyilatkozat felvételére bármely települési önkormányzat jegy
zője, illetve bármely gyámhivatal illetékes.

Ha a gyermeket a gyámhivatal ideiglenes hatállyal a különélő má
sik szülőnél, másik hozzátartozónál vagy arra alkalmas más személy
nél helyezte el, az illetékesség nem változik a gyermek elhelyezésére 
irányuló per jogerős befejezéséig.

Ha a gyermeket átmeneti nevelésbe vették, a gyámhivatal illeté
kessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek lakóhelye nem válto
zik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a gyámhivatal illeté
kességét a gyermek lakóhelye határozza meg.

268



Gyermekvédelmi jog

A gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe vétel fennállása alatt 
nem változik.

A szülői felügyelet megszüntetése iránt pert indító gyámhivatal il
letékes a gyermek tartós nevelésbe vételére is.

A fiatal felnőttek utógondozói ellátása ügyében az a gyámhivatal 
illetékes, amely az önjogúvá válással összefüggésben döntött.

Ha a gyermeknek, illetve az ügyei vitelében akadályozott vagy cselekvőképessé
get érintő gondnokság alatt álló személynek nincs törvényes képviselője, illetve 
annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a szerv illetékes, amelynek 
területén a gyámrendelés, illetve gondnokrendelés szükségessé vált.
A gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtása iránti eljá
rásra a kötelezett lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes 
Az ideiglenes gondnok rendelésével, működésével és felmentésével, valamint a 
gondnokság alá helyezés iránti perrel kapcsolatos eljárásra a gondnokság alá 
helyezendő személy állandó lakóhelye szerinti gyámhivatal az illetékes. 
Méhmagzat részére az a gyámhivatal illetékes gondnokot rendelni, amelynek 
területén az anya lakóhelye van.
Eseti gondnok rendelésére az a települési önkormányzat jegyzője, illetve az a 
gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gondnok működésére szükség van. 
Ha a 16. évét betöltött gyermek kíván házasságot kötni, az előzetes engedélyt 
bármelyik házasulandó fél lakóhelye szerinti gyámhivatal megadhatja.
Ha a gyermek a gyámhivatal engedélyével a szülői házat elhagyta, ezt követően 
a gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.
Ha az örökbefogadás felbontásakor az örökbefogadott nagykorú, az illetékességet 
lakóhelye, ennek hiányában az örökbefogadó lakóhelye határozza meg.
Ha a fiatalkorú nem a lakóhelyén tartózkodik, illetve a bíróság és - a vádemelés 
elhalasztása esetén - az ügyész magatartási szabályként tartózkodási helyéül 
nem a lakóhelyét állapította meg, a pártfogó felügyeletet a tartózkodási hely sze
rint illetékes hivatásos pártfogó látja el.

3.5. Az eljárás megindítása
Az általános szabályokat az Áe. 13-14. §-ok tartalmazzák. A 13. § 

(1) bekezdés szerint az államigazgatási eljárás az ügyfél kérelmére, 
bejelentésére, nyilatkozatára vagy hivatalból indul meg. A felettes 
szerv az államigazgatási szervet az eljárás megindítására vagy folytatá
sára utasíthatja.
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A települési önkormányzat jegyzője vagy a gyámhivatal - ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik - a hatáskörébe tartozó ügyekben az eljárást 
hivatalból is megindíthatja illetve folytathatja (Gyvt. 127.§ (1) bekezdés). 
A gyámhatóságnak meg kell indítania az eljárást, ha azt a gyermek veszé
lyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálat vagy más, a Gyvt. 17. §-ának 
(l)-(2) bekezdésében meghatározott szerv vagy személy49 kezdeményez
te. Névtelen beadvány alapján az eljárást megindítani akkor szükséges, ha 
a beadványban feltüntetett körülmények alapján nagy valószínűséggel 
fennáll a gyermek veszélyeztetettsége (Gyer 8.§).

3.6. Az elintézési határidő
Az elintézési határidő szabályait az Áe.15. § tartalmazza. Az érdemi 

határozatot a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból 
történt megindításától számított harminc napon belül kell meghozni. 
Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig csak 
törvény, törvényerejű rendelet vagy kormányrendelet állapíthat meg. 
A testületi szerv hatáskörébe tartozó egyedi államigazgatási ügyben a 
fenti határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, legkésőbb a soron 
következő testületi ülésen kell határozni.

A Gyvt. és a Gyer. nem tartalmaznak általános szabályt az elinté
zési határidővel kapcsolatban. Speciális rendelkezést találunk az ide
iglenes hatályú elhelyezésnél: Az ideiglenes hatályú elhelyezés idő
tartama legfeljebb 30 nap, kivéve, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés 
vizsgálatára jogosult gyámhivatal pert indított a gyermek elhelyezése, 
elhelyezésének megváltoztatása vagy a szülői felügyelet megszünte
tése iránt (Gyer. 96.§ (3) bekezdés). A gyámhivatal - amennyiben 
indokolt a per megindítása - 30 napon belül köteles megindítani a 
pert a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet 
megszüntetése iránt (Gyvt.73-75 §-ok).

49 E körbe tartoznak az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgá
lat, a háziorvos, a házi gyermekorvos; a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így 
különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ; a közoktatási intézmények, így 
különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, 
a bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi 
szervezetek, egyházak, alapítványok. A felsorolt intézmények és személyek kötelesek jel
zéssel élni a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben kötelesek hatósági eljárást 
kezdeményezni. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek 
érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
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3.7. Kérelem
A kérelemről az Áe. 16. §-a rendelkezik. A Gyvt. és a Gyer. nem 

tartalmaznak a kérelemre vonatkozó általános szabályt.
Néhány esetben találni speciális rendelkezést a Gyvt-ben: Ha tör

vény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben 
szabályozza az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére 
irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának 
szempontjait (Gyvt. 29. § (2) bekezdés). A személyes gondoskodás 
feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell 
(Gyvt. 33. § (1) bekezdés). A gyámhivatal a családbafogadás iránti ké
relem benyújtásakor tájékoztatja a szülőt jognyilatkozatának következ
ményeiről (Gyvt. 70. § (4) bekezdés).

3.8. Jegyzőkönyv
Az Áe. 17.§ rendelkezik a jegyzőkönyvről. A Gyvt. a környezetta

nulmány esetében tartalmaz külön rendelkezést (lásd ott). A Gyer. 
több rendelkezése foglalkozik a jegyzőkönyvvel, melyek között em
líthető a következő:

Védelembe vétel esetén a jegyző ismerteti az egyéni gondozási- 
nevelési tervet a szülővel és a gyermekkel, az ismertetés tényét jegy
zőkönyvben kell rögzíteni (Gyer. 89. § (1) bekezdés).

3.9. Idézés, értesítés
Az idézés és az értesítés szabályait az Áe. 22-25.§-ok tartalmazzák. 

A Gyer rendelkezése szerint ha a gyámhatóság tárgyalást tart, az ügy
feleket székhelyére idézheti (Gyer. 13. § (1) bekezdés).

3.10. A tényállás tisztázása
A tényállás tisztázásának szabályait az Áe. 26-35. §-ai tartalmazzák. 

Általános szabály a szabad bizonyítás, melyet az Áe. 26. § (4) bekezdés 
az alábbiak szerint fogalmaz meg:
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“Az államigazgatási szerv a bizonyítékokat egyenként és 
összességükben^ értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése 
szerint állapítja meg a tényállást.”

A Gyvt. és a Gyér, a tényállás tisztázása körében az alábbi szabályokat 
tartalmazzák:

3.11. Meghallgatás

A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes 
képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az 
ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá 
minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megál
lapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátar
tozóit.

A gyámhatósági eljárásban a meghallgatást mellőzni lehet, ha a 
meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel 
jár, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagy
korú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. A 
gyámhatóság a gyermeket az őt érintő kérdésekben közvetlenül vagy 
más módon, így különösen a gyermekjóléti szolgálat, valamint a 
Gyvt. 132. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerv vagy sze
mély50 útján hallgatja meg. A gyámhatóság nem mellőzheti a gyer
mek közvetlen meghallgatását, ha azt az ítélőképessége birtokában 
lévő gyermek maga kéri, vagy ha azt jogszabály rendeli el. A gyám
hatóság a gyermeket törvényes képviselője, illetve egyéb érdekelt 
jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a gyermek érdekében áll.

Az eljáró szerv az ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérel
mezőt kötelezheti arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól 
nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A gyermek szülője és más törvé
nyes képviselője, gondozója kötelezhető arra, hogy saját vagy gyer
meke egészségi állapotáról, munkavégzéséről, tanulói, hallgatói jog
viszonyáról nyilatkozzék, azokat igazolja.

50 Gyvt. 132. § (1) Ha az ügyben a gyermek személyiségével kapcsolatos jelentős tény 
vagy körülmény megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőként első
sorban nevelési tanácsadót, szakértő- és rehabilitációs bizottságot, pszichiátriai szakel
látó intézményt vagy családvédelemmel foglalkozó szervet, illetve szakértői névjegy
zékbe felvett személyt kell megkeresni.
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3.12. Ismeretlen helyen való távoliét
Az ismeretlen helyen való távoliét megállapítását
- a körözés sikertelen voltát igazoló rendőrségi okirat,
- a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal (a Hivatal) lakcím

kivonata,
- az ismeretlen helyre távozást tanúsító külföldi okirat,
- egyéb, hitelt érdemlő okirat alapozza meg.
A meghallgatandó személyt ismeretlen helyen tartózkodónak kell 

tekinteni, ha
- a Hivatal közlése szerint ismeretlen és tartózkodási helyére utaló 

adat nem áll rendelkezésre,
- a Hivatal által közölt címről vagy az ügyfél az általa megadott 

címről az idézés két alkalommal “ismeretlen helyre költözött “ jel
zéssel érkezett vissza.

Az ismeretlen helyen tartózkodás tényét az ügy érdemében hozott 
határozatban meg kell állapítani. A határozatot az ismeretlen helyen 
tartózkodó személy részére kirendelt kézbesítési ügygondnoknak kell 
megküldeni.

3.13. Környezettanulmány
Ha az eljáró szerv a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kultu

rális, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tart, 
az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat jegy
zőkönyvben (környezettanulmány) rögzíti.

Az eljáró szerv az eljárásban felhasználhat más hatóság, illetőleg 
családvédelemmel foglalkozó más szerv vagy személy által készített 
környezettanulmányt is, feltéve, hogy annak elkészítése óta 6 hónap 
még nem telt el. Az eljáró szerv a bíróság és az ügyészség megkere
sésére környezettanulmányt készít.

A gyámhivatal megkeresheti a települési önkormányzat jegyzőjét, 
hogy készítsen környezettanulmányt. A gyámhatóság környezetta
nulmány (helyzetértékelés) elkészítésére elsősorban a gyermekjóléti 
szolgálatot, a körzeti védőnői szolgálatot, illetve a területi gyermek- 
védelmi szakszolgálatot kérheti fel.
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A szemle az államigazgatási eljárásban a tényállás tisztázására irá
nyuló cselekmény, egyben pedig bizonyítási eszköz. A szemle szabá
lyait elsősorban az Áe. rögzíti.51

Bizonyítási eszközök különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallo
más, a szemle és a szakértői vélemény (Ae. 26. § (3) bekezdés). A tényállás 
tisztázására szemle rendelhető el, ennek megtartása során helyszíni szemle tart
ható. (Áe. 30. § (0) bekezdés). Az államigazgatási szerv köteles az ügyfelet a 
szemléről azzal a tájékoztatással értesíteni, hogy azon részt vehet, de megjele
nése nem kötelező. Ha a szemle eredményét az érdekeltek előzetes idézése vagy 
értesítése veszélyeztetné, a szemle elrendelését megkezdése előtt szóban kell kö
zölni. (Ae. 23.§ és 31.§). A helyszíni szemlét akadályozó személlyel szemben 
bírságot lehet kiszabni. (Ae.33.§ (3) bekezdés). A szemle lefolytatásáról egyi
dejűleg jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
eljáró államigazgatási szerv megnevezését, a jegyzőkönyv készítésének helyét és 
idejét, a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét, 
a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést, továbbá az ügyre vonatkozó 
lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, végül - írásban készült jegyző
könyv esetén - a meghallgatott személy, az ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető 
aláírását. (Áe.17. §.).

A Gyvt. speciális szabálya szerint a környezettanulmánynak (helyzet- 
értékelésnek) tartalmaznia kell az ügy szempontjából lényeges adatokat, 
tényszerű megállapításokat, nyilatkozatokat, a család körülményeinek 
értékelését, az ügyben felvilágosítást adó személy(ek) nevét és lakcímét, 
valamint a környezettanulmány (helyzetértékelés) készítőjének aláírá
sát, beosztását.

A Gyvt.-nek a környezettanulmányra vonatkozó szabályai tehát nem említik 
az Áe. szerinti következő feltételeket: az eljáró államigazgatási szerv megneve
zése, a jegyzőkönyv készítésének helye és ideje, a meghallgatott személy termé
szetes személyazonosító adatai (kivéve a nevét), a jogokra és kötelezettségekre 
való figyelmeztetés, a meghallgatott személy és a jegyzőkönyvvezető aláírása.

A környezettanulmány mint bizonyítási eszköz törvényességével
kapcsolatban alapvető fontosságú a Gyvt. azon meghatározása, hogy a 
környezettanulmány nem más, mint a helyszíni szemle alapján felvett 
jegyzőkönyv, amely az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és 
megállapításokat rögzíti. Ebből az alábbiak következnek:

A hatóságnak vagy a felkért szervezetnek (dolgozójának) helyszíni 
szemlét kell tartania. (Környezettanulmányt nem lehet helyszíni

51 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól.
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szemle nélkül, például valamely korábbi látogatás alapján felvenni. A 
szemléről értesíteni kell az ügyfelet, kivéve ha az a szemle eredmé
nyességét veszélyeztetné. Az utóbbi esetben is a szemle megkezdése
kor szóban közölni kell, hogy szemlére kerül sor.)

A környezettanulmányban foglalt adatoknak, tényszerű megállapí
tásoknak, nyilatkozatoknak, a család körülményei értékelésének a 
helyszíni szemlén észlelteken kell alapulniuk. A jegyzőkönyvet úgy 
kell felvenni, hogy egyértelműen megállapítható legyen: adatról, 
tényszerű megállapításról, nyilatkozatról vagy értékelésről van szó. 
(Az eljáró személy a szemlén maga észleli az adatot, illetve ott közlik 
vele. A nyilatkozatot a helyszíni szemlén jelen lévő személy teszi. Az 
eljáró személy a helyszínen észlelt adatok alapján maga tesz tényszerű 
megállapítást illetve értékeli a család körülményeit. A megállapításnak 
és az értékelésnek okszerűen kell következnie a szemlén észlelt ada
tokból.)

A Gyér. a szülői ház elhagyása, a gyermek végleges külföldre távo
zása, a kiskorú házasságkötésének engedélyezése, az örökbefogad- 
hatónak nyilvánítás, az örökbefogadás előtti eljárás, az örökbefogadási 
kérelem elbírálása, az otthonteremtési támogatás, a védelembe vétel, a 
családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott döntés 
vizsgálata, az átmeneti nevelésbe vétel, a gondozási díj megállapítása 
és felülvizsgálata valamint gondnokság alá helyezés iránti ügyekben 
előírja a környezettanulmány beszerzését.

3.14. Szakértő

Ha az ügyben a gyermek személyiségével kapcsolatos jelentős tény 
vagy körülmény megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szak
értőként elsősorban nevelési tanácsadót, szakértő- és rehabilitációs 
bizottságot, pszichiátriai szakellátó intézményt vagy családvédelemmel 
foglalkozó szervet, illetve szakértői névjegyzékbe felvett személyt kell 
megkeresni. A települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal arra 
kötelezi a szülőt vagy a törvényes képviselőt, hogy a gyermekkel keresse 
fel a szakértőként kirendelt szervet vagy személyt, és közreműködésével 
járuljon hozzá a szakértői vizsgálat eredményességéhez.
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3.15. Nyilatkozat, igazolás

Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit 
érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül 
értesíti az eljáró szervet.

A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás 
és a nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbí
rálás részletes szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó idősza
kot a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza. A jövedelemszá
mításnál irányadó időszak - ha a törvény másképpen nem rendelkezik 
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 6 hónapot, egyéb 
jövedelmeknél pedig az 1 évet nem haladhatja meg.

3.16. A tárgyalás
AzÁe. 36. § szerint az államigazgatási szerv tárgyalást tart, ha ezt jogszabály 
előírja, vagy a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő 
személyek együttes meghallgatására. A tárgyaláson az államigazgatási szerv 
meghallgatja az ügyfelet, a tanút, a szakértőt, és megszemléli a szemletárgyat. 
Az ügyfél és képviselője a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehet, a meg
hallgatott személyhez kérdést intézhet, és más személy meghallgatását vagy más 
bizonyíték beszerzését indítványozhatja.

A Gyér szabálya szerint a gyámhatóság szükség esetén, illetve az 
ügyfél kérelmére tárgyalást tart, melyre az ügyfeleket székhelyére idéz
heti. A gyámhivatal - a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy 
érdekében - illetékességi területén bárhol tarthat tárgyalást, különösen 
akkor, ha több ügyfélnek kellene más helységből a székhelyre utaznia. 
A tárgyalás helyszíne ilyen esetben az ügyfél lakóhelyéhez legközelebb 
lévő települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hivatalos he
lyisége. Ha az ügyfél által kezdeményezett ügyben a gyámhatóság tár
gyalást tart és a tárgyaláson az ügyfél nem jelent meg és távolmaradását 
nem mentette ki, a gyámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján 
dönt, vagy az eljárást megszünteti. (Gyér 13.§)

Kötelező tárgyalást tartani - a Gyér. rendelkezése folytán - a kapcso
lattartás rendezése, nyílt örökbefogadás engedélyezése, védelembe vé
tel, átmeneti nevelésbe vétel, továbbá - indokolt esetben - a nevelésbe 
vétel felülvizsgálata iránti eljárásokban.
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3.17. Egyezség

Általános szabályait az Áe. 38.§ tartalmazza. A Gyer. a költségvise
lési szabályoknál említi az egyezséget, tehát egyezség a gyermekvé
delmi és gyámügyi igazgatási ügyekben is köthető. Külön említi a 
Gyer. az egyezséget a kapcsolattartás rendezésénél (Gyer 30.§).

3.18. A határozat alakja és tartalma
A határozat alakjáról és tartalmáról az Áe.42-44.§-ok rendelkeznek.

43. § (1) A határozatnak tartalmaznia kell:
- az eljáró államigazgatási szerv megnevezését, az ügyfél nevét és lakóhelyét
(székhelyét), az ügy számát, tárgyának és ügyintézőjének megjelölését;
- a rendelkező részben az államigazgatási szerv döntését, továbbá a fellebbezés 
és a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről való tájékoztatást;
- az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bi
zonyítékokat; az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés 
indokait; az eljárt szakhatóságok megnevezését és azokat a jogszabályokat, 
amelyek alapján az államigazgatási szerv a határozatot hozta;
- a határozat hozatalának helyét és idejét, a határozat aláírójának nevét, hiva
tali beosztását és az államigazgatási szerv bélyegzőlenyomatát.

A Gyer. 14. §-a szerint a határozat rendelkező részének az Áe. 43. §-a 
(1) bekezdésének b) pontjában foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

- a gyermeknek, valamint annak a személynek a természetes sze
mélyazonosító adatait, akinek képviseletére gondnokot rendelte vagy 
akire nézve kötelezettséget állapítottak meg, illetve akit valamire fel
jogosítottak,

- a határozatban foglalt döntés jogkövetkezményeiről való tájé
koztatást és a teljesítés elmulasztásának következményeire történő 
figyelmeztetést,

- a határozatba foglalt döntés végrehajtásában, teljesítésében érde
kelt szerv megkeresését.

A határozat speciális tartalmi elemeit sok ügytípus esetében meg
határozza a Gyer.
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3.19. Jogorvoslatok
A jogorvoslatok általános szabályait az Áe. 60-75. §-ok tartalmaz

zák. A Gyér. a jogerő kérdésében tartalmaz speciális szabályt. Minden 
olyan ügyben, amelyben a döntés más szerv feladatkörét is érinti, 
vagy a döntés valamely jog érvényesítéséhez, kötelezettség teljesítésé
hez, illetőleg eljárás lefolytatásához szükséges, az ügyfelet és a fela
datkörében érintett más szervet vagy személyt a határozat jogerőre 
emelkedéséről értesíteni kell.

3.20. Jogellenesen igénybe vett ellátás megtérítése

A Gyvt. 133.§ szerint a törvényben meghatározott feltételek hiá
nyában nyújtott ellátást meg kell szüntetni. Az ellátást jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás 
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfi
zetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi 
terítési díj összegének megfizetésére. Az ellátás megtérítését az eljáró 
szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való tudomásszerzéstől 
számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést 
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy 
év már eltelt. Az eljáró szerv a megtérítést méltányosságból elenged
heti, illetve csökkentheti.

3.21. Az eljárási költség viselésének szabályai

A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gyámhatósági eljárás 
költségeit az eljáró szerv viseli; egyes esetekben azonban más viseli a 
költségeket. A gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatósági 
ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli 
(Gyér 16.§).
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Ellátást nyújtó intézmények és személyek

A fejezet ismerteti a gyermekvédelmi törvény körébe tartozó ellátásokat nyújtó 
intézményeket, azok alapvetőfeladatait. Ismerteti a helyettes szülőre és a neve
lőszülőre vonatkozó alapvető szabályokat.

1. Az  alap- és szakosított ellátás intézményi formái
A korábbi gyermekvédelmi rendszer nem minden esetben különí

tette el elvi tisztasággal a hatósági intézkedést, az ellátást és az ellátó 
intézményt. A Gyvt. határozott különbséget tesz az ellátások és az azo
kat biztosító intézmények (személyek) között. A Gyvt. 15. § az ellátá
sokat felosztja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátásokra (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellá
tása és a gyermekek átmeneti gondozása) valamint a személyes gondos
kodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásokra (otthont nyújtó 
ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás).

A Gyvt. szerint
- a gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekjóléti szolgálat nyújtja,
- a gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető különösen böl

csődében, családi napköziben, óvodában, iskolai napközis foglalkozás 
vagy házi gyermekfelügyelet keretében,

- a gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető különösen he
lyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában, családok átmeneti 
otthonában, vagy - a gyermekek átmeneti házi gondozásaként a gyer
mek saját otthonában,

- az otthont nyújtó ellátást a nevelőszülő (a fenntartó támogatásá
val), ha ez nem lehetséges, a gyermekotthon, vagy más bentlakásos 
intézmény (a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közreműködésé
vel) biztosítja,

279



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

- a gyermekvédelmi szakszolgáltatást gyermekvédő intézet vagy 
más, szakszolgáltatást nyújtó intézmény működtetésével kell biztosí
tani (területi gyermekvédelmi szakszolgálat).

Az egyes intézmények más ellátási formába tartozó ellátást is 
nyújthatnak. Vállalkozási tevékenységük nem veszélyeztetheti alap
feladatainak ellátását, illetve a gyermekotthonban elhelyezett gyerme
kek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését

2. Gyermekjóléti szolgálat

Feladatának lényege: Minden olyan funkciót közszolgáltatásnak 
kell nyilvánítani, amely a gyermek családban történő nevelkedését 
illetve veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését szolgálja - 
kivéve ha valamely funkciót nem lehet máshogyan ellátni, csak köz
hatalom gyakorlása útján. Az alapellátásnak minősülő szolgáltatást a 
település területén kell biztosítani, a Gyermekjóléti Szolgálat útján.

Atelepülési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, 
irányítását és összehangolását gyermekjóléti szolgálat működtetésével 
vagy családsegítő szolgálat keretében, illetve a külön jogszabályban 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoz
tatásával biztosítja.52 Az önkormányzat speciális feladatkörű gyer
mekjóléti szolgálatot is szervezhet.

A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási fe
ladatokat végez. Teljesíti a Gyvt. 39. § szerinti gyermekjóléti szolgál
tatást, valamint a Gyvt. 40.§-ban felsorolt feladatokat.53

52 A 15/1997. NM. r. szerint A gyermekjóléti szolgálat szervezhető különösen önálló gyer
mekjóléti szolgálat működtetésével, más intézmény keretében, illetve önálló családgondo
zó alkalmazásával.

53 A Gyvt. 4O.§ szerinti feladatok: a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő 
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, b) meghallgatja a gyermek pana
szát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, c) elkészíti a vé
delembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, d) szervezi a helyettes szülői hálóza
tot, e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, í) fel
kérésre környezettanulmányt készít, g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új 
ellátások bevezetését, h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfe
lelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.
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3. Gyermekek nap közbeni ellátását nyújtó intézmények és 
személyek

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető napközbeni 
vagy hetes időszakra, különösen bölcsődében, családi napköziben, 
óvodában, iskolai napközis foglalkozás vagy házi gyermekfelügyelet 
keretében.

3.1. Bölcsőde

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás kere
tében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek szá
mára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása- 
nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori 
és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöl
tését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
A bölcsőde a feladat jellegétől függően napos bölcsőde, vagy hetes (5 
napos) bölcsőde lehet. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek 
korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is.

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanács
adással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésé
vel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a 
családokat.

3.2. Családi napközi

Az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátására családi 
napközi működtethető az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más, e 
célra kialakított helyiségben. A családi napközi a családban nevelkedő 
gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyele
tet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos 
gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell 
nyújtani.

Családi napköziben a gyermeklétszám a saját, napközbeni ellátást 
igénylő gyermeket is figyelembe véve
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- három 5 éves kor alatti egészséges gyermek - akik közül egy lehet 
1 évesnél fiatalabb, de 20 hetesnél idősebb továbbá két iskolás korú 
gyermek, vagy

- öt fő 5 évesnél idősebb egészséges gyermek, vagy
- egy fogyatékos gyermek és két 5 évesnél fiatalabb nem fogyatékos 

gyermek, vagy
- két fogyatékos gyermek
lehet. A fentieken túl egy 3 év alatti és egy 3 év feletti gyermekkel 

több gyermek ellátása engedélyezhető, ha az ellátást végzőnek kise
gítő feladatokra állandó segítsége van.

3.3. Házi gyermekfelügyelet

A házi'segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenységet hi
vatásos és társadalmi gondozó végzi. A gondozó napi gondozási tevé
kenységéről gondozási naplót vezet.

4. Gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézmények és 
személyek

4.1. Helyettes szülő

A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását sa
ját háztartásában biztosítja.

A helyettes szülői jogviszony kérdéseit a 150/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet szabályozza

A helyettes szülői jogviszony - a gyermekjóléti szolgálat javaslatá
nak figyelembevételével - a működtető és a helyettes szülő között, a 
gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötele
zettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő 
jogviszony. A helyettes szülő jogviszonyára a nevelőszülőre vonatko
zó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A gyermek átmeneti gondozását ellátó helyettes szülőt a települési 
önkormányzat jegyzője - a kiskorú törvényes képviselőjének kérel
mére -jelöli ki, és erről értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. A kijelölés
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során ajegyző figyelembe veszi a törvényes képviselőnek a helyettes 
szülő személyére vonatkozó kérelmét, a helyettes szülőnél nevelkedő 
gyermekek számát, valamint tiszteletben tartja a helyettesítő védelem 
során biztosítandó gyermeki jogokat. A kijelölés során törekedni kell 
arra, hogy a gyermek átmeneti gondozása - lehetőség szerint - óvoda- 
, illetve iskolaváltoztatás nélkül történjen. E szabályok szerint kell 
eljárni akkor is, ha a helyettes szülői hálózatot nem állami szerv léte
síti és tartja fenn.

A helyettes szülői jogviszony fennállása alatt a helyettes szülő 
együttműködik a működtetővel, a települési önkormányzat jegyzőjé
vel, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermek törvényes képviselőjével, 
továbbá a helyettes szülő tevékenységét ellenőrző gyámhivatallal. A 
gyermekjóléti szolgálat szakmai tanáccsal segíti a helyettes szülő tevé
kenységét és szervezi a továbbképzésben történő részvételét.

A helyettes szülőt a nevelőszülőnek járó, azzal megegyező összegű 
nevelési díj és ellátmány illeti meg, amelyet a gyermek ellátására kell 
fordítani. A helyettes szülő gondozási, nevelési feladatának ellátásáért 
a helyettes szülői jogviszony létrehozására irányuló megállapodásban 
meghatározott, a nevelőszülővel azonos mértékű díjazásra jogosult 
(helyettes szülő díj).

4.2. Gyermekek átmeneti otthona

A gyermekek átmeneti otthona folytonos munkarend szerint mű
ködő bentlakásos gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a 
gyermek számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít.

4.3. Családok átmeneti otthona

A családok átmeneti otthona folytonos munkarend szerint műkö
dő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek 
és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. szerinti 
átmeneti gondozást. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok 
átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, 
ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a 
gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől.
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5. Az otthont nyújtó ellátást teljesítő intézmények és sze
mélyek

5.1. Nevelőszülőik

Nevelőszülő az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű, a 
külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon ered
ménnyel részt vett személy lehet, aki személyisége és körülményei 
alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlő
désének biztosítására, és a családjába történő visszakerülésének támo
gatására. Hivatásos nevelőszülő az a nevelőszülő, aki a külön jogsza
bályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. Speciális 
hivatásos nevelőszülő az a hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési elő
írásoknak megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett beilleszkedési, ma
gatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, illetve 
egyéb körülmény miatt sajátos ellátást igénylő gyermek kiegyensú
lyozott nevelésének biztosítására és családjába történő visszakerülésé
nek elősegítésére.

A nevelőszülő tevékenységét a külön jogszabályban meghatározott 
nevelőszülői jogviszonyban végzi. A nevelőszülőt az ideiglenes ha
tállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, 
valamint a volt gondozott fiatal felnőtt ellátására nevelési díj illeti 
meg. A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is ré
szesül a gyermek ruházatára, tankönyvére, tanszerére és a tanulmá
nyai végzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek költőpénzé
re, valamint a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére.

A nevelőszülői jogviszony kérdéseit a 150/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet szabályozza:

5.1.1. A nevelőszülői jogviszony

A nevelőszülői jogviszony a működtető és a nevelőszülő között, 
jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás 
alapján létrejövő jogviszony. A jogviszony határozatlan időre jön 
létre. Kivételesen - helyettesítés vagy egyéb méltányolható ok esetén - 
ajogviszony határozott időre is létesíthető, ebben az esetben ajogvi
szony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell megha
tározni.
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Nevelőszülői jogviszony létesítésére irányuló megállapodást azzal 
lehet kötni, aki

- 24. életévét betöltötte és a gondozásába helyezett gyermeknél le
galább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb,

- a külön jogszabályban előírt - a működtető által biztosított - fel
készítő tanfolyamon eredményesen részt vett,

- gyermeknevelésre való fizikai alkalmasságát a háziorvos, pszichés 
alkalmasságát - indokolt esetben - a működtető által felkért szakértő 
véleményének becsatolásával igazolta,

- a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével gyer
meknevelésre alkalmas környezettel rendelkezik.

Házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő személy nevelőszü
lőként csak akkor foglalkoztatható, ha a nevelőszülői tevékenységéhez 
házastársa, illetve élettársa hozzájárul.

5.1.2. A nevelőszülő feladatai
A nevelőszülő alapfeladatai a következők:
- saját háztartásában ellátja az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 

továbbá ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél elhelyezett gyermek ne
velését, felügyeletét,

- gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, 
támogatja szükséges felzárkóztatását, kapcsolatot tart az oktatási in
tézménnyel,

- elősegíti a gyermek pályaválasztásra, illetve munkába állásra való 
felkészülését,

- felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető szemé
lyes ügyeinek intézésére,

- a gyámhivatal határozatában foglaltaknak megfelelően biztosítja a 
gyermek kapcsolattartását szüleivel és más közeli hozzátartozóival,

- az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően elősegíti a gyermek vér 
szerinti családjába való visszakerülését vagy ha ez nem lehetséges, 
örökbe fogadó családhoz történő elhelyezését,

- saját háztartásában biztosítja az utógondozói ellátásban részesülő 
fiatal felnőtt (a továbbiakban: fiatal felnőtt) lakhatását és szükség sze
rint további ellátását,
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- segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi 
beilleszkedéséhez és a hozzátartozóival való kapcsolattartásához.

A nevelőszülő - a működtető egyetértésével - az alapfeladatok el
látásán túl - elláthatja a tartósan beteg, a fogyatékos, illetve a szenve
délybeteg, a személyiség-, beilleszkedési vagy magatartási zavarban 
szenvedő gyermek speciális nevelését; illetve részt vállalhat a gyermek 
vér szerinti családjának komplex gondozásában.

A nevelőszülői jogviszony fennállása alatt a nevelőszülő együttmű
ködik a működtetővel, valamint - ha a nevelőszülői hálózatot gyer
mekotthon, illetőleg nem állami szerv működteti - a gyermekvédelmi 
szakszolgálattal, továbbá a tevékenységét ellenőrző gyámhivatallal és a 
hivatásos gyámmal. A működtető szakmai tanáccsal segíti a nevelő
szülő tevékenységét, szervezi továbbképzését, ellátja szakmai ellenőr
zését. A nevelőszülőnél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek 
számát a működtető a nevelőszülővel egyetértésben - a Gyvt.-ben 
előírt keretek között - állapítja meg. Ennek során tekintettel kell lenni 
a gyermekek és a fiatal felnőttek életkorára, egészségi állapotára, fej
lettségére vagy egyéb különleges nevelést indokló szempontra, továb
bá a nevelőszülő személyiségére és életkörülményeire.

5.1.3. Ajogviszony megszűnése
A nevelőszülői jogviszony megszűnik:
- a nevelőszülő halálával,
- a működtető jogutód nélküli megszűnésével,
- a határozott idő lejártával,
- ha a nevelőszülő gondozásából valamennyi gyermek, fiatal fel

nőtt kikerült és a gyámhivatal az ezt követő három hónapon belül 
újabb gyermeket, illetve fiatal felnőttet nem helyezett el a gondozásá
ba.

A nevelőszülői jogviszony megszüntethető a felek közös megegye
zésével, továbbá felmondással. A működtető köteles felmondani a 
nevelőszülői jogviszonyt a jogszabályban meghatározott esetekben 
(pl. ha a nevelőszülő cselekvőképességét elvesztette vagy korlátozot
tan cselekvőképessé vált; büntetett előéletűvé vált; vagy a bíróság a 
szülői felügyeleti jogát jogerős ítéletével megszüntette).
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A gyámi feladatokat is ellátó nevelőszülő esetében a nevelőszülői 
jogviszony megszüntetésének csak a nevelőszülőt gyámi tisztségéből 
felmentő, azonnali hatállyal felfüggesztő, illetve elmozdító jogerős 
gyámhivatali határozat alapján van helye.

Ha a nevelőszülő a gyermek nevelése, ellátása során meg nem enge
dett nevelési módszereket alkalmaz, így különösen, ha a gyermeket 
bántalmazza, élelmezését megvonja, ha a gyermek gondozását, nevelé
sét elhanyagolja, illetőleg, ha a gyermek ellátásához biztosított juttatá
sokat nem a gyermek szükségleteire fordítja, a működtető megkeresi a 
gyámhivatalt a gyermek új gondozási helyének kijelölése érdekében.

A nevelőszülőt tevékenységéért - a nevelőszülői jogviszony létrehozá
sára irányuló megállapodásban meghatározott - díjazás illeti meg 
(nevelőszülő díj). A nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyerme
kenként - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 20%-a; ettől 
érvényesen eltérni nem lehet. A nevelőszülői díj mértékének megállapí
tásánál figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott körülmé
nyeket (pl. a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek 
számát és életkorát; a külön jogszabályban meghatározott nevelőszülői 
szakképesítés megszerzését stb.).

5.1.4. A hivatásos nevelőszülői jogviszony
A hivatásos nevelőszülői jogviszony a működtető és a hivatásos ne

velőszülő, illetve a speciális hivatásos nevelőszülő (együtt: hivatásos 
nevelőszülő) között, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba 
foglalt megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony. A 
hivatásos nevelőszülőt - a hivatásos nevelőszülői jogviszony létreho
zására irányuló megállapodásban meghatározott - díjazás illeti meg, 
amely nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) 150%-ánál; ettől érvényesen eltérni nem lehet. A hiva
tásos nevelőszülő szabadsága, betegsége vagy egyéb akadályoztatása 
esetén a gyermek - lehetőség szerint megszokott környezetben való - 
teljes körű ellátásáról a működtető gyermekgondozó alkalmazásával 
vagy megbízásával gondoskodik.

287



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

5.2. Gyermekotthon

A gyermekotthon folytonos munkarend szerint működő, bentla
kásos gyermekintézmény, amely a szakellátás keretében a gondozott 
gyermek számára alaptevékenységként biztosítja az otthont nyújtó 
ellátást. (A gyermekotthon a korábbi nevelőotthon utóda.)

A gyermekotthon a területi szükségletekhez, valamint a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályokhoz igazodóan ala
kítja ki szervezetét, nevelési, gondozási rendszerét. Az intézmény 
gondozási, nevelési alapdokumentuma a nevelés célját, alapelveit és 
módszereit tartalmazó szakmai program.

A speciális gyermekotthon, vagy a gyermekotthon speciális csoportja 
az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, 
tartósan beteg, illetőleg fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy 
tanulási zavarokkal küzdő, szenvedélybeteg, illetve kora miatt különle
ges ellátást igénylő gyermeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és 
reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.

A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 40 - önálló lakóegy
ségben elhelyezett - gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja. A 
lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek 
otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, 
családias körülmények között. A beilleszkedési, magatartási vagy ta
nulási zavarokkal küzdő gyermekek speciális gyermekotthona - 
korukra, egészségi állapotukra és fejlettségükre tekintettel - legfeljebb 
15 gyermek otthont nyújtó ellátását, gondozását, habilitációját és 
rehabilitációját biztosítja. A speciális gyermekotthonban általában 
legfeljebb 15 fő helyezhető el.

Ha a gyermekotthon kizárólag a fiatal felnőttek teljes körű utó
gondozói ellátását biztosítja, a gyermekotthon utógondozó otthon
ként működik.

A gyermekotthon alapfeladatként biztosíthat egyéb személyes 
gondoskodást nyújtó ellátási formákat is. Az alaptevékenységével 
összhangban szolgáltatást végezhet a lakosság számára (pl. gyermek- 
üdültetés, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gon
dozása.
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5.3. A Szociális és Családügyi Minisztérium speciális 
gyermekotthonai

A Minisztérium országos illetékességgel speciális gyermekotthont 
működtet. A minisztérium gyermekotthona működésére a speciális 
gyermekotthonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a jog
szabályban meghatározott eltérésekkel. A minisztériumi gyermekott
hon - átmeneti időre - biztosítja a 10. életévét betöltött, súlyos beil
leszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő átmeneti vagy 
tartós nevelt gyermek teljes körű speciális ellátását, oktatását, képzé
sét, amíg korábbi környezetéből való távolléte indokolt.

6. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A megyei és a fővárosi önkormányzat a Gyvt-ben meghatározott 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást gyermekvédő intézet vagy más, 
szakszolgáltatást nyújtó intézmény működtetésével biztosítja. A te
rületi gyermekvédelmi szakszolgálat különösen

- eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi háló
zatot működtet,

- ellátja a szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat, valamint
- a megyei, fővárosi önkormányzat döntése alapján a gyermekek 

átmeneti gondozását és ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító ott
hont működtet.

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a korábbi gyermek- és if
júságvédő intézet helyébe lép, több ponton lényegesen eltérő felada
tokkal. A feladat biztosítására köteles megyei (fővárosi) önkormány
zatot széles körű mérlegelési jog illeti meg a szervezet jellemzőinek 
megválasztásában.

7. Módszertani intézmény
A megyei, fővárosi gyámhivatal által kijelölt módszertani és to

vábbképzési feladatokat ellátó intézmény feladata - többek között - 
az, hogy szervezze a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgo
zók tapasztalatcseréjét és továbbképzését; elemezze és értékelje a
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személyes gondoskodást nyújtó személyek, illetve intézmények mű
ködését, és javaslatot tegyen a működés javítására.

8. Javítóintézet
A javítóintézet a gyermekvédelmi rendszer részeként, a népjóléti 

miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt működik. Az inté
zetet a Népjóléti Minisztérium tartja fenn. Az igazságügy-miniszter 
szakfelügyeletet gyakorol az intézet felett a bírósági határozatok vég
rehajtását illetően.

Az intézet teljes ellátást biztosít a fiatalkorú számára, és ellátja gon
dozását, nevelését, felügyeletét, továbbá oktatását, képzését, munka
foglalkoztatását, valamint az ügyeivel kapcsolatos adminisztrációs 
feladatokat. A fiatalkorúnak a társadalomba való sikeres beilleszkedése 
érdekében az intézet előkészíti elbocsátását, és figyelemmel kíséri 
további életútját.

Az intézet belső életének rendjét a házirend tartalmazza. A házi
rendben kell megállapítani különösen a napi- és hetirend végrehajtá
sával, a tanulással, a munkafoglalkoztatással, az önkiszolgálással és a 
szabadidő eltöltésével kapcsolatos feladatokra; továbbá az intézetből 
való eltávozás és visszatérés rendjére, az intézeten kívül töltött idő 
alatt követendő magatartási szabályokra; valamint a zárt jellegű inté
zetrészleg működésének rendjére vonatkozó előírásokat. Az intézet 
nevelési alapdokumentuma a nevelőtestület által elfogadott, az inté
zetben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai 
program.
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Tizenhetedik fejezet

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások

A fejezet bemutatja a gyermekvédelem rendszerét és az ellátások
nak e rendszerben betöltött szerepét. (Az ellátásokkal kapcsolatos 
általános kérdések a könyv I. részéből ismerhetők meg.) A fejezet 
részletesen ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások 
szabályait.

1. A gyermekek védelmének rendszere
A Gyvt. nem csupán a korábbiak szerint értelmezett gyermekvé

delem törvénye. (Azaz nem csupán a veszélyeztetett gyermekek 
gyámhatósági határozat alapján történő védelmére vonatkozik, hanem 
egy annál sokkal szélesebb rendszerre.)

A Gyvt. 14.§ szerint a gyermekek védelme a gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gon
doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézke
dések biztosítják:

Pénzbeli (és természetbeni) ellátások:
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- a gyermektartásdíj megelőlegezése,
- az otthonteremtési támogatás.
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A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellá
tások:

- a gyermekjóléti szolgáltatás,
- a gyermekek napközbeni ellátása,
- a gyermekek átmeneti gondozása.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szak
ellátások:

- az otthont nyújtó ellátás,
- a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intéz
kedések:

- a védelembe vétel,
- a családbafogadás,
- az ideiglenes hatályú elhelyezés,
- az átmeneti nevelésbe vétel,
- a tartós nevelésbe vétel,
- az utógondozás elrendelése,
- az utógondozói ellátás elrendelése.

A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti ne
velésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak 
intézeti ellátása, továbbá a fiatalkorúak pártfogó felügyelete is

Az ellátások alapjában véve gyermekjóléti célokat valósítanak meg. 
A Gyvt. értelmező rendelkezése szerint a gyermekjólét: a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, va
gyoni és egyéb jogainak biztosítása. Egyes ellátások azonban a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében hozott intézkedés alapján 
vehetők igénybe (a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyer
mekvédelmi szakellátások). A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 
tartozó hatósági intézkedések és a gyermekvédelmi szakellátások 
együtt jelentik a gyermekvédelmi gondoskodást. (A gyermekvédelmi 
gondoskodás fogalma a Gyvt. értelmező rendelkezése szerint: a Gyvt- 
ben meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésen alapuló 
ellátás és védelem.)
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
1997. évi XXXI. tv.

pénzbeli ellátások természetben nyújtott 
ellátások

személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások

101 rendszeres gyermekvé
delmi támogatás
102 rendkívüli gyermekvé
delmi támogatás

103 gyermektartásdíj megelő
legezése,
104 otthonteremtési támogatás

105 pénzbeli ellátás helyett 
nyújtott természetbeni ellátás

alapellátások:
106gyermekjóléti szolgáltatás
107 gyermekek napközbeni 
ellátása
108 gyermekek átmeneti 
gondozása.
szakellátások:
109 otthont nyújtó ellátás

110 területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás
111 utógondozás
112 utógondozói ellátás

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások
(101) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Az ellátás célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetben 

történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a csa
ládból.

A jogosultság jellege: Alanyi jogú, jövedelemhatártól függő el
látás.

Jogosultsági feltételek:
A gyermeket gondozó családban
- az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és
- a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével el

lentétben.
Ha a gyermek középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nap

pali tagozatán tanul, a támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is 
megállapítható és tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig 
tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. 
évének betöltéséig.
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Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el
látás. Havi összege - gyermekenként - nem lehet kevesebb mint az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a. A folyósítás időtartama 
a feltételek fennállásáig tart. Összege az önkormányzat rendeletétől 
függően magasabb is lehet. A támogatást - részben vagy egészben - 
természetbeni formában is lehet nyújtani.

Fontosabb eljárási szabályok:
A rendszeres támogatás iránti kérelmet a szülő vagy (törvényes 

képviselő) a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat pol
gármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatá
rozott más szervnél terjeszti elő. A benyújtott jövedelemnyilatkozat
ban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során - szük
ség esetén - környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével elle
nőrizhető.54 A támogatást az önkormányzat képviselő-testülete álla
pítja meg és folyósítja. A jogosultság feltételeit az önkormányzat 
évente legalább egyszer felülvizsgálja

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hat hó
nap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jöve
delmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

(102) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Az ellátás célja a gyermek (illetve az őt nevelő család) anyagi tá

mogatása, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A jogosultság jellege: Az önkormányzat rendeletében foglalt 
szabályoktól függ.

Jogosultsági feltételek: A Gyvt. szerint elsősorban azokat a 
gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, 
akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illet
ve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen az átmeneti 
és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának 
elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő 
gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi 
segítségre szorulnak. A jogosultsági feltételek egyebekben az önkor
mányzat rendeletétől függenek.

54 149/1997. Korm. r. 65. § (3).
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Az ellátás tartalma: Az önkormányzat rendeletétől függ.
Fontosabb eljárási szabályok: A települési önkormányzat kép

viselőtestülete vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott 
egyéb szerv állapítja meg.

(103) gyermektartásdíj megelőlegezése
Az ellátás célja a gyermek eltartásához szükséges összeg biztosí

tása, ha a gyermektartásdíj átmeneti behajthatatlansága veszélyezteti a 
gyermek megélhetését.

A jogosultság jellege: A családjogi tartást helyettesítő, a rászo
rultság mérlegelésén alapuló ellátás. Lényegét tekintve szociális célú 
kölcsön melyet a tartásdíj kötelezettjén hajtanak be.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha
- a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította 

(vagy van olyan külföldi bíróság vagy más hatóság által hozott jogerős 
határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi 
szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani),

- ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen,
- a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a 

szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó család
ban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének háromszorosát.

Kizáró (negatív) feltételek:
Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett
- sorkatonai szolgálatának idejét tölti,
- külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy lakóhelye olyan ál

lamban van, ahol a tartásdíj érvényesítésére nincs nemzetközi szerző
dés, és viszonosság sem áll fenn,

- a jogosulttal közös háztartásban él.
Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének
- ha az eljárás során a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy a meg

előlegezett gyermektartásdíj megtérülésére nincs remény, továbbá
- lejárt gyermektartásdíj esetén.
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A gyámhivatal a gyermektartásdíj folyósítását - legfeljebb 6 hó
napra - felfüggeszti, ha

- a kérelmezőnek a jogosultság alapjául szolgáló körülményeiben 
változás következett be,

- a kötelezett a kérelmező részére közvetlenül fizet tartásdíjat,
- a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára 

vezetett végrehajtás eredménnyel jár,
- a gyermek nagykorúvá vált és tanulmányokat nem folytat,
- a gyermek munkavégzéssel járó tevékenységért rendszeres jöve

delmet kap,
- a gyermeket a gyámhivatal átmeneti nevelésbe vette,
- a nagykorú a tanulmányát abbahagyta, vagy befejezte.
Meg kell szüntetni a gyermektartásdíj megelőlegezését, ha a gyer

meket tartós nevelésbe vették.
Az ellátás tartalma: Havonta folyósított rendszeres pénzbeli el

látás.
A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező ha

tározatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az 
alapösszeget előlegezi meg. A gyámhivatal ennél összegnél alacso
nyabb összeget akkor állapíthat meg, ha a gyermek tartását a gondozó 
szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az 
esetben sem lehet kevesebb a bíróság által megállapított összeg 50%- 
ánál.

A folyósítás időtartama az alapul szolgáló ok előrelátható fennállá
sáig, legfeljebb azonban - a megelőlegezett összeg első ízben történő 
kifizetésétől számított - 3 évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés 
ismét elrendelhető.

Fontosabb eljárási szabályok: A gyermektartásdíj megelőlege
zése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult törvényes képviselőjé
nek vagy gondozójának kérelmére indul. A gyámhivatal határozata 
alapján a - székhelye szerinti - települési önkormányzat jegyzője a 
gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére 
biztosítja.

A gyámhivatal a tartásdíj behajthatatlanságát a tartásdíj fizetésére 
kötelezett személy rendszeres jövedelmére vezetett eredménytelen
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végrehajtást követően állapítja meg. Amennyiben a kötelezett egyéb 
vagyonára vezetett végrehajtás időközben eredményre vezet, a gyám
hivatal a tartásdíj megelőlegezésének szükségességét hivatalból felül
vizsgálja.

A megelőlegezett gyermektartásdíjat a tartásdíj kötelezettje - a Ptk. 
232. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékű - kamattal 
köteles az államnak megtéríteni. A megelőlegezett gyermektartásdíj
nak meg nem térült összegét a kötelezettől adók módjára kell behaj
tani.

A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti 
- legalább 3 havi - behajthatatlanságáról. A gyermektartásdíj megelő
legezésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozat
ban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását, és a kötele
zett munkabérére és más rendszeres jövedelmére vezetett végrehajtás 
eredménytelen volt. Ha még nem indult meg a gyermektartásdíj 
behajtása iránti végrehajtási eljárás, a jogosultnak kezdeményeznie 
kell a tartásdíj behajtását, és igényének érvényesítését igazolnia kell.

A gyámhivatal értesíti a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett sze
mélyt az eljárás megindításáról és felhívja őt a tartásdíj haladéktalan 
megfizetésére, valamint az erre vonatkozó nyilatkozattételre. A köte
lezettet figyelmeztetni kell a következményekre. A megelőlegezett 
gyermektartásdíjat a kötelezett kamatostól köteles az államnak meg
téríteni, és a meg nem térült összeget adók módjára kell behajtani.

A határozatnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó felhívást is, hogy 
az érintettek kötelesek haladéktalanul bejelenteni a gyámhivatalnak, ha 
tudomást szereznek a kötelezett jövedelméről, vagyonáról, illetve a 
gyermektartásdíj-fizetés feltételeinek megszűnéséről. Az érintettek 
kötelesek továbbá bejelenteni, a törvényben felsorolt okok bekövetke
zését is.

(A gyermeket gondozó személy már képes a gyermek részére a szükséges tartást 
nyújtani, illetve az egy főre jutó jövedelem összege már eléri el az öregségi nyug
díj legkisebb összegének háromszorosát; a kötelezett a kérelmező részére köz
vetlenül fizet tartásdíjat, a kötelezettel szembeni végrehajtás eredménnyel jár; a 
gyermek nagykorúvá vált és tanulmányokat nem folytat; a gyermek munkavég
zéssel járó tevékenységért rendszeres jövedelmet kap; a gyermeket a gyámhivatal 
átmeneti nevelésbe vette; a nagykorú a tanulmányát abbahagyta vagy befejezte.)
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Amennyiben a jogosult a gyermektartásdíj előlegezésének ideje 
alatt rendszeresen vagy alkalomszerűen kétszeres vett fel tartásdíjat, 
az erre az időszakra eső előlegezett tartásdíjat köteles az államnak 
visszafizetni.

(104) otthonteremtési támogatás
Az ellátás célja az átmeneti vagy a tartós nevelésből kikerült fiatal 

felnőtt lakáshoz jutásának, tartóslakhatása megoldásának elősegítése.
A jogosultság jellege: Alanyi jogú, a saját vagyon mértékétől és a 

nevelésbe vétel időtartamától függő ellátás.
Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek le

galább 2 éves időtartamú megszakítás nélküli nevelésbe vétele a nagy
korúvá válásával szűnt meg és készpénz- vagy ingatlan vagyonának 
értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 50-szeresét. Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a 
támogatásra, ha a 2 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére a 
Gyvt. 80. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okból került 
sor.55

Az ellátás tartalma: Meghatározott célra egy alkalommal folyó
sított pénzbeli ellátás.

Az otthonteremtési támogatás mértékét a nevelésben eltöltött évek 
és a jogosult vagyoni körülményei alapján úgy kell megállapítani, 
hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal 
rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el

- a 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosát,

- a 3 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 30-szorosát,

- a 4 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 40-szeresét,

55 A szülő (szülők) felügyeleti jogának megszüntetése miatt vagy más okból a gyermek
nek nincs felügyeletet gyakorló szülője, feltéve, és a gyermek neveléséről a Csjt. 95-97. 
§-a alap ján kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni.
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- az 5 vagy ennél több évet meghaladó időtartamú nevelésbe vétel
nél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét.

A támogatás felhasználható építési telek, lakás, családi ház vásárlá
sára, illetve építésére, lakhatóvá tételére, felújítására, bővítésére, bér
lakás vagy albérlet bérleti díjának kifizetésére, felújítására, valamint 
otthonteremtést elősegítő pénzintézeti kölcsön törlesztésére és lakás
célú előtakarékosságra.

Fontosabb eljárási szabályok:
A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozatá

ban - egyebek mellett
-jóváhagyja az otthonteremtési támogatás iránti kérelemben meg

jelölt célt és a pénzfelhasználási tervet,
- rendelkezik az otthonteremtési támogatás összegéről és az igénybe

vétel módjáról,
- kötelezi a támogatást igénybe vevő fiatal felnőttet és az utógon

dozót az együttműködésre,
- megállapítja a támogatás összegéről történő elszámolás feltételeit és 

határidejét.
A gyámhivatal az utógondozó írásban benyújtott tájékoztatójának 

figyelembevételével elbírálja a fiatal felnőttnek az otthonteremtési 
támogatás felhasználásáról készített elszámolását. A gyámhivatal in
tézkedik az otthonteremtési támogatás összegének kifizetése iránt. A 
gyámhivatal határozata alapján a - székhelye szerinti - települési ön- 
kormányzat jegyzője az a központi költségvetés terhére biztosítja a 
támogatást.

A gyámhivatal a gyermeket nagykorúságának elérése előtt 6 hó
nappal írásban tájékoztatja az otthonteremtési támogatás lehetőségé
ről. Az otthonteremtési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell 
az ellátásra jogosultság jogszabályi feltételeiről, valamint arról, hogy a 
fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás felhasználásában az utó
gondozójával - az elszámolás benyújtásáig - együttműködik, illetve az 
együttműködést vállalja. Az otthonteremtési támogatás céljának meg
valósulásához az utógondozó egy évig köteles segítséget nyújtani.
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(105) Természetbeni ellátások
A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a 

rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni 
ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek 
számára. Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyerme
kek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények 
étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatá
sért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjó
léti alapellátások

3.1. A gyermekjóléti alapellátások célja

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, ér
zelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelé
sének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kiala
kult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek csa
ládjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás kere
tében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogo
sult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást 
nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

(106) A gyermekjóléti szolgáltatás

Az ellátás célja, hogy különféle személyes szociális szolgáltatá
sokkal segítse a gyermek testi, lelki egészségének biztosítását, család
ban történő nevelését; a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését; 
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését; továbbá a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését.

A jogosultság jellege: Az indokoltság mérlegelésén alapuló sze
mélyes szolgáltatás. Egyes esetekben a gyermek és a szülő köteles 
együttműködni a gyermekjóléti szolgálattal.

Jogosultsági feltételek: Az igénybevétel feltételeit általában véve 
az önkormányzat rendelete határozza meg. A gyermekvédelmi gon
doskodáshoz kapcsolódó szolgáltatás a jogszabály rendelkezésén illet
ve a gyámhatóság határozatán alapul.
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Az ellátás tartalma: Különféle személyes szociális szolgáltatások 
csoportja

a) feladatok a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésé
nek elősegítése érdekében:

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatá
sokról való tájékoztatás,

- a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a 

mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás 
vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

- a szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segí
tése, tanácsokkal való ellátása,

- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.
b) feladatok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a 

nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének előse
gítése a megelőző rendszerben,

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására 
javaslat készítése,

- a jogszabályban felsorolt személyekkel és intézményekkel való 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

c) feladatok a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellen- 

súlyozására,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a vá

lás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatko

zás kezdeményezése,
-javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a le

endő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
d) feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a 

területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
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együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megte
remtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat hely
reállításához,

- az utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), 
ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel 
(szervezés) kell biztosítani. A gondozó tevékenységet, így különösen a 
családgondozást a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja vagy megbízott 
szakembere látja el. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével 
segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását valamely - nem a 
szolgálat által nyújtott - szolgáltatáshoz. A gyermekjóléti szolgálat szer
vezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programoknak, a 
gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együtt
működésének, valamint a helyettes szülői hálózatnak a szervezéséről.

Fontosabb eljárási szabályok: A szolgáltatás általában a jogosult 
kérelmére, az intézmény vezetőjének intézkedése alapján történik. 
Egyes esetekben a szolgáltatás a jegyző védelembe vételt elrendelő 
határozatán, illetve - az otthont nyújtó ellátáshoz kapcsolódóan - a 
törvény rendelkezésén alapul.

A gyermekjóléti szolgáltatás szerepe a gyermekvédelem 
rendszerében

A gyermekjóléti szolgáltatás és az azt teljesítő gyermekvédelmi 
szolgálat az új gyermekvédelem döntő fontosságú elemei. Korábban a 
gyámhatóság volt a települési gyermekvédelem fő felelőse, mely fela
datát döntően a hatósági igazgatás eszközeivel végezte. A gyermekek 
szociális ellátását nagyobbrészt a települési önkormányzat hangolta 
össze, a polgármesteri hivatal igazgatási tevékenysége útján.

A Gyvt. rendszerében a települési önkormányzat a településen élő 
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését a gyermekjóléti szol
gáltatás útján szervezi. E rendelkezésből egyrészt az következik, hogy 
az önkormányzatnak nem csupán az egyes ellátásokat kell biztosíta
nia, hanem meg kell szerveznie a helyi gyermekvédelmi rendszert. 
Másrészt az következik belőle, hogy az önkormányzat nem akárho
gyan, hanem kifejezetten a gyermekjóléti szolgálaton keresztül köte
les ellátni e szervezési feladatokat. (Hasonlóan ahhoz, ahogyan az
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alapfokú oktatást az iskolán, az egészségügyi alapellátást a háziorvo
son keresztül kell biztosítani.) A jegyző (illetve a jegyző gyámhatósági 
ügyeit intéző tisztviselő) nem bíztató meg a település gyermekvédel
mének szervezésével, mert a feladatot nem igazgatási, hanem szol
gáltatási eszközökkel kell ellátni.

Észlelő és jelző rendszer

Az önkormányzat - a gyermekjóléti szolgálat útján - olyan észlelő- 
és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket álta
lában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszé
lyeztetettségének időben történő felismerését. A gyermekjóléti szol
gálat tehát nem csupán fogadja a jelzéseket, hanem köteles cselekvőén 
fellépni az adatok feltárása érdekében. A jogszabály nem határozza 
meg az észlelő- és jelzőrendszer szabályait, annak azonban alkalmas
nak kell lennie az általános illetve az egyedi veszélyeztető körülmé
nyek felderítésére.

Az észlelő- és jelzőrendszer keretében figyelemmel kíséri a tele
pülésen élő gyermekek

- életkörülményeit és szociális helyzetét,
- gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, to

vábbá
- gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő hely

zetét.
Esetmegbeszélés
Az érintett személyekkel és intézményekkel való együttműködés, 

valamint tevékenységük összehangolása érdekében, a gyermekjóléti 
szolgálat szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel esetmeg
beszélést tart. Az esetmegbeszélés célja a szolgáltatásra rászoruló 
gyermeket és családot érintő információk cseréje, a feladatok megha
tározása, illetve elosztása a részt vevők között. Évente legalább egy 
alkalommal - a gyermekjóléti szolgálat által szervezett tanácskozáson 
- át kell tekinteni a település gyermekvédelmi rendszerének műkö
dését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
A 15/1998.(IV.30.)NM. rendelet családgondozásnak nevezi a Szol

gálat egyik tevékenységi formáját. Valójában a szociális munka nevű 
szakmai tevékenység végzését rendeli a jogszabály, csupán a szóhasz
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nálat veszi át - nem teljesen logikusan - az Szt. szerinti családgondo
zás kifejezést. A Szolgálat által végzett szociális munkának a gyer
mekre kell irányulnia, és - szükség esetén, a gyermek érdekében - ki 
kell terjednie a gyermek családjára is. (Az már szakmai kérdés, hogy a 
feladatot ugyanarra a családgondozóra vagy külön családgondozókra 
kell bízni.)

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgon
dozás körében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes 
segítő kapcsolat keretében

- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárítá
sában, személyisége helyes irányú fejlődésében,

- segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszerve
zésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében, 
illetve

- kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátások
kal összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére a szociális 
alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.

A családgondozást tervezett módon, határidő megállapításával kell 
teljesíteni. A családgondozó a gondozás megkezdésekor rögzíti a 
gyermek és szülője (törvényes képviselője) személyi adatait, továbbá 
helyzetértékelést készít. A családgondozó - a gyermek és a szülő 
(törvényes képviselő) közreműködésével - gondozási tervet készít. A 
gondozási tervet ismertetni kell a gyermekkel és a szülővel (törvényes 
képviselővel). A családgondozó - a gyermek és a szülő (törvényes 
képviselő) közreműködésével - szükség szerint, de legalább hat hó
naponként értékeli a gondozás eredményességét, és a megállapításo
kat a helyzetértékelésben rögzíti.

A családba visszahelyezést segítő családgondozás
A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelye

zését segítő családgondozást a gyámhivatal által elfogadott egyéni 
elhelyezési terv alapján teljesíti. A gyermekjóléti szolgálat családgon
dozója együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vagy a 
nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a gyermekotthon család- 
gondozójával. Az együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel 
megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermek
kel való kapcsolattartásban.
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A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a családgondozást külö
nösen a következő szolgáltatásokkal teljesíti:

- személyes segítő kapcsolat keretében a szülő és a gyermek kapcso
latának helyreállítása, továbbá folyamatos kapcsolattartásuk segítése,

- a szülők nevelési, gondozási, háztartásszervezési ismeretei gyarapí
tásának támogatása,

- közreműködés a család lakáskörülményeinek rendezésében, a la
kás felszerelésének és berendezésének elfogadhatóvá tételében,

- a szülők szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutásának, ügyeik 
intézésének támogatása, társadalmi szervezetek és önkéntes segítők 
közreműködésének kezdeményezése.

A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok
Ha a jegyző a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet ( Gyér.) 85. §-a 

alapján - a védelembe vétel mellőzésével - felhívta a gyermekjóléti 
szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségadásra, a gyer
mekjóléti szolgálat felveszi a kapcsolatot a gyermekkel, illetve család
jával, és szükség szerint biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.

A gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a gyermek védelembe vé
telére, ha a szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyer
meknek az alapellátás keretében történő segítését, de az a gyermek 
vagy a szülő (törvényes képviselő) együttműködésének hiánya miatt 
nem vezetett eredményre.

A védelembe vétel során a gyermekjóléti szolgálat vezetője, illetve 
a kirendelt családgondozó a jegyző határozata alapján biztosítja a 
gyermekjóléti szolgáltatást. A családgondozó a gondozási-nevelési 
tervet a szülővel és a gyermekkel együttműködve készíti el. A véde
lembe vétel során a kirendelt családgondozó feladata a gyermek gon
dozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés támogatásának 
folyamatos biztosítása; valamint a jegyző tájékoztatása a gyermek 
veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről.

A családgondozó a szülővel és a gyermekkel fenntartott segítő kap
csolata során elősegíti, hogy

- a szülő, illetve a gyermek fogadják el a gondozási-nevelési terv 
céljait, és működjenek együtt a tervben meghatározottak teljesítése 
érdekében,

- a szülő, illetve a gyermek nyilatkozattal vállalják az együttműködést,
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- a szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket 
veszélyeztető körülmények elhárítására és a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására,

- és a fentiek alapján sor kerülhessen a védelembe vétel megszün
tetésére.

Amennyiben a gondozási-nevelési terv megvalósítása a szülő, illet
ve a gyermek megfelelő együttműködésének hiánya miatt nem le
hetséges, a családgondozó módosítja a gondozási-nevelési tervet; 
felhívja a szülő, illetve a gyermek figyelmét arra, hogy a védelembe 
vétel sikertelensége esetén a gyermekvédelmi gondoskodás más esz
közének alkalmazására kerülhet sor; továbbá javaslatot tesz a jegyző
nek, illetve a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi gondoskodás más 
eszközének alkalmazására. A családgondozó a védelembe vétel felül
vizsgálata során tájékoztatja a jegyzőt a védelembe vétel körében vég
zett családgondozói tevékenységéről, és javaslatot tesz a védelembe 
vétel fenntartására vagy megszüntetésére, illetve a jegyző vagy a 
gyámhivatal által teendő intézkedésekre.

(107) A gyermekek napközbeni ellátása

Az ellátás célja: Nap közbeni ellátás biztosítása azon gyermekek 
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegsé
gük vagy egyéb ok miatt arról nem tudnak gondoskodni.

A jogosultság jellege: Az önkormányzat rendeletében meghatá
rozottak szerint, a szükséglet fennállásától függő ellátás.

Jogosultsági feltételek: A feltételeket a települési önkormányzat 
rendelete határozza meg.

A Gyvt. szerint az ellátást különösen az olyan gyermekek számára 
kell biztosítani

- akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó nap
közbeni ellátásra van szüksége,

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a 
családban három vagy több gyermeket nevelnek (kivéve azt, akire 
nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díj
ban vagy ápolási díjban részesül),

- akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról 
nem tud gondoskodni.
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Nem gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindad
dig, amíg a kezelőorvos igazolása szerint

Az ellátás tartalma: Nap közbeni ellátás.
A gyermek részére az életkorának megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell biztosítani.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető napközbeni 

vagy hetes időszakra, különösen bölcsődében, családi napköziben, 
óvodában, iskolai napközis foglalkozás vagy házi gyermekfelügyelet 
keretében.

Fontosabb eljárási szabályok: Az igénybevételről - önkormány
zati intézmény esetében - az intézmény vezetője vagy az önkormányzat 
rendeletében meghatározott szerv dönt. Nem állami intézmény eseté
ben az igénybevétel alapulhat megállapodáson is.

A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén 
(augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, illetve ha 
a jogszabályban meghatározott más életkort elérte. Meg kell szüntetni 
annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvélemé
nye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 
illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

Egyéb fontosabb szabályok: A házi gyermekfelügyelet keretében 
a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő 
otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos 
ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a 
szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja 
megoldani. A házi gyermekfelügyelet keretében végzett napközbeni 
ellátás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik.

A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyilvántar
tási időn belül biztosítja a gyermek ellátását. Alapfeladatként nyújtott 
ellátás esetén egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem 
haladhatja meg. A hetes bölcsőde naptári hetenként legalább százhúsz 
óra időtartamban bentlakásos formában folyamatos ellátást biztosít. 
Heti bölcsődébe azt a gyermeket lehet felvenni, akinek egészsége, 
testi vagy szellemi fejlődése a család szociális helyzete, illetve otthoni 
körülményei miatt otthonában bét közben nem biztosítható. Ha a 
gyermek hetes bölcsődei elhelyezésére okot adó körülmények meg
változtak, a hetes bölcsődei ellátást meg kell szüntetni.
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A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi 
állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltétele
it, így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő 
fokozatos beilleszkedés lehetőségét, megfelelő textíliát és bútorzatot, 
a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésnek feltételeit, az étkeztetést.

A fogyatékos gyermek habilitációs céllal a korai fejlesztés feltételei
vel rendelkező bölcsődébe felvehető és a szakértői bizottsággal 
egyeztetett vélemény alapján gondozható, ha a bölcsődei gondozás 
során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét. A szakér
tői bizottság szakvéleménye alapján felvehető a bölcsődébe és 6 éves 
koráig gondozható az a fogyatékos gyermek, aki valószínűsíthetően 
képzési kötelezettséget fog teljesíteni.

(108) A gyermekek átmeneti gondozása
Az ellátás célja hogy ideiglenesen pótolja a gyermek gondozásá

ban akadályozott szülő gondoskodását, illetve hogy együttes elhelye
zést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke 
számára.

A jogosultság jellege: A szükséglet mérlegelésén alapuló ellátás, 
melynek feltételeit az önkormányzat rendelete határozza meg.

Jogosultsági feltételek Az önkormányzat rendelete határozza 
meg a feltételeket.

Az ellátás tartalma: A gyermekek átmeneti gondozása keretében 
az ún. teljes körű ellátásról kell gondoskodni: a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egés
zségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetése, 
ruházattal való ellátása, mentálhigiénés és egészségügyi ellátása, gon
dozása, nevelése, lakhatása.

Az ellátás részletes feltételeit a 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet 76 -82. 
§-ok határozzák meg. A gyermekek átmeneti gondozása megszervez
hető hetes vagy hosszabb időtartamra, különösen a települési önkor
mányzatjegyzője által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti 
otthonában vagy családok átmeneti otthonában. A gyermekek átmeneti 
házi gondozásaként - a szülő kérelmére - a gyermek saját otthonában 
történő ellátását gondozó biztosíthatja, ha testi vagy lelki betegsége
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miatt a gyermek ellátása bentlakásos gyermekintézményben nem old
ható meg és ha ez a gondozás a gyermek érdekét szolgálja.

A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállá
sáig, de legfeljebb hat hónapig tart.

Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátásról a települési önkor
mányzat képviselőtestülete vagy az önkormányzat rendeletében meg
határozott más szerv dönt. A családok átmeneti otthonában az ellá
tásra vonatkozóan az intézmény vezetője és az igénybevevő szülő 
írásbeli megállapodást kötnek.

Más fontosabb szabályok: A gyermekek átmeneti gondozása 
keretében speciális ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani az 
olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így 
ellátás és felügyelet nélkül maradt. A gyermeknek az ilyen okból tör
ténő elhelyezéséhez minden esetben be kell szerezni a szülő bele
egyező nyilatkozatát. Ha a szülő gyermekéről - az átmeneti gondo
zásról való értesítést követő - 3 napon belül nem gondoskodik, illetve 
ha az átmeneti gondozáshoz nem járul hozzá, haladéktalanul értesí
teni kell a gyámhivatalt, a szükséges hatósági intézkedések megtéte
lére. (A jogszabály részletesen meghatározza az ilyen gyermek eseté
ben teljesítendő feladatokat.)

A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthonta
lanná vált szülője is elhelyezhető. A 14. évét be nem töltött gyermeket 
szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet. A szülő 
gyermeke ellátásában munkarendjéhez igazodóan részt vesz.

Az átmeneti gondozás megkezdésekor - ha az előre láthatólag egy 
hónapnál hosszabb időtartamú lesz - el kell készíteni a gyermekre 
vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervet. A terv célja a gyermek 
gondozásával, nevelésével, családjába történő visszajuttatásával kap
csolatos feladatok részletes megtervezése és az abban részt vevő szak
emberek közötti munkamegosztás kidolgozása.

A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadá
lyoztatása esetén a családok átmeneti otthona segítséget nyújt a szülő
nek gyermeke ellátásához, gondozásához. A családok átmeneti otthona 
a teljes körű ellátás mellett pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigié
nés segítséget nyújt, így különösen a fiatal szülő, a családi krízis követ
keztében védelmet kereső szülő és gyermeke, a szociális krízis miatt 
bekerülő családok számára.
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4. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvé
delmi szakellátások

4.1. A gyermekvédelmi szakellátások célja

A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhe
lyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó 
ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szak
ellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.

(109) Az otthont nyújtó ellátás
Az ellátás célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében 

helyettesítő gondozás biztosítása a gyermek részére. A helyettesítő 
gondozás feladata az - átmeneti időszakra történő - teljes körű ellátás, 
a tartós környezetbe kerülés elősegítése és a tartós környezethez való 
adaptálódás támogatása.

A jogosultság jellege: Az ideiglenes elhelyezés, az átmeneti illet
ve a tartós nevelés esetében a gyermeket a törvény rendelkezésénél 
fogva megillető bentlakásos ellátás.

Jogosultsági feltételek (pozitív feltételek):
Az otthont nyújtó ellátásra jogosult az ideiglenes hatállyal elhelye

zett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek. A gondozás he
lyéről és céljáról a gyámhivatal dönt.

Az ellátás tartalma:
- a Gyvt. 45. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátás (A gyermek 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, 
egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetése, 
ruházattal való ellátása, mentálhigiénés és egészségügyi ellátása, gon
dozása, nevelése, lakhatása.),

- a családi környezetbe történő visszahelyezését előkészítő, családi 
kapcsolatainak ápolását segítő családgondozás, vagy ha ez nem lehetsé
ges, az örökbefogadásának elősegítése,

- a családjába történő visszailleszkedéshez, önálló életének meg
kezdéséhez szükséges utógondozás.

A fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal 
küzdő, valamint a kora miatt sajátos szükséglettel bíró gyermek szá
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mára speciális ellátást kell biztosítani. A speciális ellátás kiterjed a 
szükséges oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolásra, 
szocializációra és reszocializációra, továbbá a habilitációs és rehabili
tációs kezelésre is.

Az otthont nyújtó ellátást
- a nevelőszülő (a fenntartó támogatásával) ha ez nem lehetséges,
- a gyermekotthon, vagy
- más bentlakásos intézmény (a területi gyermekvédelmi szakszol

gálat közreműködésével) biztosítja.
Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátás a gyámhivatalnak a 

gyermekvédelmi gondoskodás keretében hozott határozatán, átme
netileg pedig az ideiglenes elhelyezésről intézkedő szerv (a beutaló 
szerv) intézkedésén alapul.56

Egyéb fontos szabályok: A 15/1998. rendelet a teljes körű ellátás 
tartalmát az alábbi feltételek részletes szabályozásával határozza meg:

a) Az ellátás tárgyi feltételei körében a jogszabály normatív mó
don szabályozza a következőket: étkezés, ruházat, a személyi higiéné 
biztosítása; textíliával való ellátás; az iskolai oktatáshoz, szakképzéshez, 
felsőfokú tanulmányokhoz szükséges feltételek; a személyes kapcsola
tok fenntartásának eszközei illetve költségei; a szabadidő eltöltésének 
eszközei és költségei; a gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, gyógyu
lásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges eszközök; valamint a 
zsebpénz.

b) Gondozás, nevelés
A gondozás, nevelés célja, hogy a gyermek testileg, értelmileg, ér

zelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, 
személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé 
váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy nevelő
szülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, vagy az 
önálló életvitelre.

Az ellátás megkezdésekor el kell készíteni a gondozott gyermekre 
vonatkozó gondozási, nevelési programot tartalmazó egyéni gondo

56 Ideiglenes elhelyezés esetében beutaló szerv lehet a települési önkormányzat jegyzője, 
a gyámhivatal, valamint a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtási 
intézet* parancsnoksága.
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zási-nevelési tervet. Az egyéni gondozási-nevelési terv célja az egyéni 
elhelyezési terv megvalósulását biztosító gondozással, neveléssel kap
csolatos feladatok részletes megtervezése és az abban részt vevő szak
emberek közötti munkamegosztás meghatározása.

Az ellátást nyújtónak az egyéni gondozási-nevelési terv alapján el
látandó feladatai különösen az alábbiak:

- testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító, családpótló 
ellátásban, a szülői gondoskodást helyettesítő védelemben részesíti a 
gondozott gyermeket,

- felkészíti a gondozott gyermeket a családjába való visszailleszke
désre, illetve nevelő- vagy örökbefogadó családba való beilleszkedés
re, valamint az önálló életkezdésre és életvitelre, a pályaválasztásra, a 
munkavállalásra.

Az ellátást nyújtó a gondozás, nevelés során figyelembe veszi a gon
dozott gyermek szülőjének (törvényes képviselőjének) a gyermek sze
mélyét és ellátását érintő véleményét. Az ellátást nyújtó lehetővé teszi, 
hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatá
son vehessen részt. Elő kell segíteni, hogy a nemzeti vagy etnikai ki
sebbséghez tartozó gondozott gyermek megőrizhesse kisebbségi ön
azonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség kul
turális értékeihez.

c) A családi kapcsolatok, a családgondozás

A kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó és a gondozott gyermek 
kapcsolattartását a gyámhivatal határozata alapozza meg. A kapcsolat- 
tartás formái különösen: a gondozott gyermek meglátogatása tartóz
kodási helyén, továbbá alkalmanként legfeljebb 2 napra történő elvi
tele (folyamatos kapcsolattartás); a gondozott gyermek szabadságra 
történő elvitele (időszakos kapcsolattartás); továbbá a levelezés, a 
telefonkapcsolat, az ajándékozás, és a csomagküldés.

Az ellátást nyújtó elősegíti a gondozott gyermeknek hozzátartozó
jával való folyamatos kapcsolattartását. A hozzátartozó köteles a gon
dozott gyermekért a megjelölt időpontban megjelenni, és őt a meg
adott időben visszavinni. A hozzátartozó a kapcsolattartás során kö
teles az ellátást nyújtó személlyel, illetve az ellátást nyújtó intézmény 
munkatársaival együttműködni, és az intézmény házirendjét betarta
ni. Az ellátást nyújtó a kapcsolattartás során folyamatosan tájékoztatja 
a hozzátartozót a gondozott gyermek neveléséről, fejlődéséről és a
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vele kapcsolatos fontosabb eseményekről. A gondozott gyermek to
vábbtanulásának, képzésének, életpályájának kijelölése előtt a gyám 
kikéri a szülő véleményét.

A gondozott gyermek és a hozzátartozó kapcsolattartásának alaku
lásáról, a szülőnek az ellátást nyújtóval való együttműködéséről a 
gyermekotthon és a hivatásos tájékoztatja a gyámhivatalt. E kérdésről 
a nevelőszülő is beszámol a szakszolgálatnak, hivatásos gyámnak, 
illetve megkeresésére a gyámhivatalnak.

A gondozott gyermek és családja közötti kapcsolat ápolása, a csa
ládnak a gyermek visszafogadására alkalmassá tétele érdekében a 
gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a szak- 
szolgálat családgondozója együttműködik az illetékes gyermekjóléti 
szolgálat családgondozójával. A családgondozást az egyéni elhelyezési 
terv szerint kell végezni. A családgondozó feladata - egyebek mellett - 
a gyermek és családja közötti kapcsolat elősegítése, a gyermek felké
szítése a családba való visszakerülésre, továbbá a hazakerülést követő 
teendők megtervezése.

(110) A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
A tevékenység célja, hogy javaslatok kidolgozásával személyes 

szociális szolgáltatásokkal és egyéb szervező tevékenységgel segítse a 
gyermekvédelmi gondoskodás intézkedéseinek alkalmazását és a 
gyermekvédelmi szakellátások teljesítését.

A jogosultság jellege és feltételei: A feladatok általában a 
gyámhatóság rendelkezésén vagy a törvényből folyó kötelezettségen 
alapulnak

Az ellátás tartalma: Szakértői tevékenység, személyes szociális 
szolgáltatás és egyéb szervező tevékenység.

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós neve

lésbe vett gyermek gondozási helye meghatározása érdekében
- a gyermek személyiségvizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvé

lemény és elhelyezési javaslat elkészítése,
- a gyermek egyéni elhelyezési tervének elkészítése,
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- az ideiglenes elhelyezési feladatot is ellátó nevelőszülő és gyermek
otthon kijelölése.

b) a nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése 
érdekében

- a nevelőszülői alkalmasság vizsgálata, a nevelőszülő kiválasztása,
- a nevelőszülő felkészítése feladatai ellátására és folyamatos segí

tése szakmai tanácsadással.
c) a gyermek örökbefogadásának, illetve az átmeneti és a tartós ne

velésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának és örökbe 
adásának szakmai előkészítése, az örökbefogadási eljárások lebonyo
lítása érdekében

- nyilvántartás vezetése az örökbe fogadhatónak nyilvánított illetve 
az örökbe fogadható gyermekről,

- az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása és felkészí
tése az örökbefogadásra,

- az örökbe fogadni szándékozó egészségügyi és lélektani alkal
masságának vizsgálata és róla - a gyámhivatal határozata alapján - 
nyilvántartás vezetése,

- eseti gondnoki feladatok ellátása az átmeneti vagy a tartós neve
lésbe vett gyermek esetén.

d) az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos 
gyámja), gondozója gondozási, nevelési tevékenységének segítése és 
szakmai ellenőrzése érdekében

- elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét,
- tájékoztatja a gyámhivatalt a gondozással-neveléssel kapcsolatos 

feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülő kapcsolattartásának alaku
lásáról, illetve a szülőnek a gyermekét gondozó intézménnyel vagy 
személlyel való együttműködéséről,

- jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyám (a hivatásos gyám) jogkörének 
korlátozása, tisztségéből való felmentése vagy felfüggesztése indokolt,

- szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében - a 
gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - családgondozást végez a 
vér szerinti család gyermekneveléséhez szükséges körülményei meg
teremtéséhez, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításá
hoz,
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- családgondozást, utógondozást végez - a gyermekjóléti szolgálat
tal együttműködve - a gyermek családjába való visszailleszkedéséhez, 
illetve önálló életvitelének elősegítéséhez, ha a gyermek gondozási 
helye nem gyermekotthon.

e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelés
be vett gyermek gyámsága érdekében

- eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a 
gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha - különleges szakér
telmet igénylő ügyben - a gyám nem tudja a gyermek képviseletét 
ellátni,

- eseti gondnoki jogkörben ellátja a vagyonkezelői gondnoki fela
datokat, ha a gyámhivatal nem hatalmazta fel a gyámot a gyermek 
vagyonának kezelésére,

- a Csjt. 98. §-ának (4) bekezdése alapján hivatásos gyámi jogkör
ben ellátja az egyes gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat.

f) a szaktanácsadás keretében
- szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra 

irányuló szakfeladatok ellátásához,
- javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudomá

nyos kutatómunka gyakorlati alkalmazását.
Fontosabb eljárási szabályok: A feladat ellátása általában a 

gyámhivatal rendelkezésén alapul.
Javaslat a gondozási hely meghatározásához
A gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében a szak- 

szolgálat - a gyámhivatal megkeresésére - elkészíti a gyermekre vo
natkozó szakvéleményt, valamint az erre alapozott elhelyezési javas
latot. A szakvélemény elkészítéséhez el kell végezni a gyermek sze
mélyiségvizsgálatát, melynek célja a gyermek egészségi, illetve sze
mélyiségállapotának meghatározása. Az elhelyezési javaslat kialakítása 
érdekében a szakszolgálat elhelyezési értekezletet hív össze. Az érte
kezletre meg kell hívni a gyermeket és szülőjét, valamint a gyermek 
lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat, illetve a javasolni 
kívánt gondozási hely képviselőjét. A javaslatot és annak indokolását 
írásban kell elkészíteni, melyhez mellékelni kell az érintettek véle
ményét is. A javaslatot a megkereséstől számított 30 napon belül kell 
a gyámhivatal részére megküldeni.
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Az egyéni elhelyezési terv elkészítése
A szakszolgálat a gyámhivatal megkeresésére elkészíti - a szülő, a 

gyermek, valamint a gondozási hely, illetve a gyermek lakóhelye sze
rinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a hivatásos gyám 
bevonásával - a gyermek további életútjának alakítására vonatkozó 
célkitűzéseket és a szükséges intézkedéseket magában foglaló egyéni 
elhelyezési tervet. Az elhelyezési terv elkészítésére a szakszolgálat 
értekezletet hív össze, amelyre meghívja jogszabályban felsorolt sze
mélyeket. Az egyéni elhelyezési tervet úgy kell elkészíteni? hogy al
kalmas legyen a gondozott gyermek saját családjába történő visszaté
résének, az örökbefogadásnak, vagy más családot pótló környezetbe 
kerülésének elősegítésére. Az egyéni elhelyezési tervnek a Gyér. 107. 
§ (2) -(3) bekezdésében, illetve a Gyér. 113. §-ban meghatározott 
rendelkezéseket kell tartalmaznia. A tervben külön fel kell tüntetni a 
gyámhivatal jóváhagyását igénylő rendelkezéseket.

A tervben meg kell jelölni azt a személyt, akinek gondozásába ke
rül a gyermek, az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetését követően. 
Általában annak a szülőnek vagy más közeli hozzátartozónak a gon
dozására kell bízni a gyermeket, aki őt az átmeneti nevelésbe vételkor 
jogszerűen tartotta magánál és gondozta. Amennyiben ez ellentétes a 
gyermek érdekeivel, a gyermek gondozását arra alkalmas más sze
mélynél kell biztosítani.

A tervben meg kell határozni azt a határidőt, ameddig az átmeneti 
nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételeket biztosítani 
kell. A határidő lejártakor felül kell vizsgálni, hogy ezek megvalósul
tak-e. A tervben meg kell határozni az egyes feltételek megteremté
sének határidejét is.

A tervben meg kell határozni
- a gondozott gyermek és a szülő kapcsolattartására vonatkozó el

várásokat és a kapcsolattartást segítő szolgáltatásokat,
- azokat a feltételeket, melyeket a szülőnek biztosítani kell az át

meneti nevelésbe vétel megszüntetéséhez (pl. megfelelő lakás, a 
megfelelő lakberendezés, a rendszeres jövedelem, az alkoholfüggő
ség, drogfüggőség rendeződése, az antiszociális magatartás megszün
tetése stb.),

- azokat a feltételeket, melyeket a gondozott gyermeknek teljesíte
nie kell az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetéséhez (pl. szüleihez
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vagy másokhoz fűződő személyes viszonyának megváltoztatása, az 
alkoholfüggőség vagy más kóros szenvedély rendeződése, az antiszo
ciális magatartásának megszüntetéséhez stb.).

A szülőt, illetve a gondozott gyermeket figyelmeztetni kell arra, 
hogy a meghatározott feltételek teljesítése nem kötelező, de a teljesí
tés hiányában az átmeneti nevelés nem szüntethető meg.

Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése
A szakszolgálat készíti el az általa működtetett nevelőszülői háló

zatnál, illetve a más bentlakásos intézményben elhelyezett átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét. 
(Nem terheli ez a feladat a gyermekotthonban elhelyezett gyermek 
esetében.)

Szakmai segítés, ellenőrzés és tájékoztatás
A szakszolgálat szakmailag folyamatosan segíti és ellenőrzi a gon

dozott gyermek gyámjának, gondozójának gondozói, nevelői, illetve 
gyámi tevékenységét, az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak 
végrehajtását, az egyéni elhelyezési terv megvalósulását. A szakszol
gálat munkatársa szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta 
egyszer köteles felkeresni a gondozóhelyet és találkozni a gondozott 
gyermekkel, a gondozóval, a gyámmal. A szakszolgálat figyelemmel 
kíséri a gondozási hely megfelelőségét, a szülő és a gyermek kapcso
lattartását, a gondozást tejesítő és a gyám tevékenységét. A tapaszta
latokról tájékoztatja a gyámhivatalt és szükség szerint intézkedést 
kezdeményez.

Családgondozás, utógondozás
Amennyiben a gondozott gyermek gondozási helye nem gyer

mekotthonban van, a gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozója 
a személyes segítő munka során segíti a gyermeket a családi, lakóhelyi 
és iskolai környezetbe történő visszailleszkedésben; közreműködik a 
gyermek és szülei kapcsolatának rendezésében, továbbá segíti a gyer
meket (fiatal felnőttet) önálló életvitelének kialakításában. E feladatok 
teljesítése során a gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozója és a 
gyermekjóléti szolgálat együttműködnek.
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(111) Az utógondozás
Az ellátás célja: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnését 

vagy megszüntetését követően, otthont nyújtó ellátás keretében se
gítséget nyújtanak a gondozott gyermek, a fiatal felnőtt családjába 
való sikeres visszailleszkedéséhez, illetve önálló életének megkezdé
séhez.

A jogosultság jellege: A hatóság kötelező rendelkezése alapján 
igénybe veendő szolgáltatás.

Jogosultsági feltételek: Az átmeneti és a tartós nevelés meg
szüntetése vagy megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év idő
tartamra elrendeli az utógondozást

Az ellátás tartalma: Személyes szociális szolgáltatás, mely a gyer
mek, a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedésének 
illetve önálló életének megkezdésére irányul. Az utógondozás valójában 
a Gyvt. 53.§ szerinti otthont nyújtó ellátás része, melyről a gyámhivatal 
a Gyvt. 92.§ (1) bekezdés alapján külön rendelkezik.

Utógondozóként a gyámhivatal az átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vétel megszüntetése esetén a gyermekjóléti szolgálat családgondozó
ját, a volt gondozott fiatal felnőtt részére a gyermekotthon vagy a 
gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozóját rendeli ki. Az utó
gondozást a kirendelt utógondozó a gyermekjóléti szolgálattal 
együttműködve, a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházi jogi 
személyek közreműködésével végzi.

Ha a fiatal felnőtt utógondozói ellátásban részesül, az utógondozó 
feladatait a gyermekotthon utógondozó részlegén, illetve az utógon
dozó otthonban dolgozó nevelő is elláthatja.

Fontosabb eljárási szabályok: Az utógondozás elrendeléséről 
szóló határozatban a gyámhivatal dönt az utógondozó kirendeléséről 
és a gondozás időtartamáról, amely legfeljebb a fiatal felnőtt 24. évé
nek betöltéséig tart. Amennyiben a fiatal felnőtt az utógondozás idő
tartama alatt otthonteremtési támogatásban részesül, az utógondozás 
időtartama meghosszabbodik az otthonteremtési támogatás elszámo
lásának időpontjáig.

A gyámhivatal az utógondozást megszünteti, ha a gyermek véde
lembe vétele, családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, átme
neti vagy tartós nevelésbe vétele válik szükségessé, illetve a fiatalkorú 
vagy a fiatal felnőtt hivatásos pártfogói felügyeletét elrendelték.
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Egyéb fontos szabályok:
Az utógondozó feladatai különösen a következők:
a) Az utógondozó köteles tájékoztatást adni a gyámhivatalnak az 

utógondozás eredményéről.
b) Az utógondozó a hazakerülést követően figyelemmel kíséri, il

letve segíti az utógondozottnak a családjába való beilleszkedését. Se
gítséget nyújt önálló életvitelének kialakításához, az önálló lakhatásá
nak megoldását. Segíti az utógondozottat a megfelelő közoktatási, 
szakképző, illetve felsőoktatási intézmény vagy munkahely kiválasz
tásában, és a felvétellel kapcsolatos teendők intézésében. A jogsza
bályok által biztosított támogatási lehetőségek ismertetésével segíti a 
fiatalt szociális gondjai megoldásában. Tanácsot ad, segítséget nyújt 
az utógondozottnak konfliktushelyzetei megoldásához. Szükség sze
rinti rendszerességgel - de legalább havonta egyszer - felkeresi az 
utógondozottat, és tájékozódik körülményeinek és életvezetésének 
alakulásáról. Legalább heti egy fogadónapon lehetőséget biztosít arra, 
hogy az utógondozott problémái megbeszélésére felkereshesse.

c) Az utógondozó segítséget nyújt a fiatal felnőttnek az otthonte
remtési támogatás iránti kérelem elkészítéséhez és benyújtásához. Az 
utógondozó a gyámhivatal megkeresésére véleményezi a fiatal felnőtt 
által benyújtott kérelemben foglaltak megvalósíthatóságát, valamint 
azt, hogy az igényelt támogatás és annak felhasználási módja meg- 
oldja-e a fiatal felnőtt tartós lakhatását. Az utógondozó a gyámhivatal 
megkeresésére javaslatot tesz a támogatás összegével való elszámolás 
módjára és időpontjára. Az utógondozó a gyámhivatal határozatában 
foglaltak szerint együttműködik a fiatal felnőttel a támogatás összegé
nek célszerű felhasználásában, és erről tájékoztatja a gyámhivatalt.

(112) Az utógondozói ellátás
Az ellátás célja: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése 

után megfelelő átmenetet biztosítani a fiatal felnőtt részére az önálló 
életvitelének megkezdéséhez.

A jogosultság jellege: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszű
nése után a rászorultság mérlegelésén alapuló ellátás.

Jogosultsági feltételek: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése 
után a fiatal felnőtt további utógondozói ellátásban részesülhet, ha lét
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fenntartását önállóan biztosítani nem tudja, nappali tagozaton tanulmá
nyokat folytat, illetve szociális bentlakásos intézménybe felvételét váija.

Az utógondozói ellátásban részesülő nappali tagozaton tanulmányo
kat nem folytató munkaképes fiatal felnőtt köteles a megyei, fővárosi 
munkaügyi központtal együttműködni. A fiatal felnőtt további köte
lességeit az intézmény házirendje állapítja meg.

Az ellátás tartalma: Bentlakásos formájú személyes gondosko
dást nyújtó ellátás, lényegében az átmeneti gondozásnak megfelelő 
tartalommal. A fiatal felnőtt továbbra is a nevelőszülő háztartásában, 
illetve a gyermekotthonban vagy utógondozó otthonban maradhat, és 
ott folytatódik korábbi ellátása.

Az utógondozói ellátás keretében a rászoruló fiatal felnőtt számára
- szükség szerinti ellátást kell biztosítani azon időszak alatt, amíg 

létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, vagy nappali tagozaton 
folytatja tanulmányait, vagy felvételét várja szociális bentlakásos in
tézménybe, továbbá

- segítséget kell nyújtani azon feltételek megteremtéséhez, ame
lyek az ellátásból kikerülő fiatal felnőtt önálló életének megkezdésé
hez, megélhetéséhez szükségesek.

Fontosabb eljárási szabályok: Az ellátást a gyámhivatal a fiatal 
felnőtt kérelmére, a gyám (hivatásos gyám) javaslatára rendeli el. A 
határozat tartalmazza - egyebek mellett - az utógondozó ellátást biz
tosító nevelőszülő, gyermekotthon vagy utógondozó otthon megne
vezését, továbbá a fiatal felnőtt számára meghatározott magatartási 
szabályokat (így különösen hogy működjön együtt a munkaügyi köz
ponttal, nevelőszülőjével szemben megfelelő magatartást tanúsítson, 
tartsa be a gyermekotthon, utógondozó otthon házirendjét stb.).

Az ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt az utógondozói ellátásról írás
beli megállapodást köt. Az utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal 
felnőtt az ellátásért térítési díjat fizet.

Megszűnik az utógondozói ellátás a jogosult erre vonatkozó beje
lentése alapján; illetve a 24. évének betöltésével. A gyámhivatal az 
utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt ellátásának feltét
elei már nem állnak fenn; ellátását áthelyezés miatt más intézmény 
biztosítja, a házirendet többször súlyosan megsérti; továbbá ha a ne
velőszülőjével szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
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Tizennyolcadik fejezet

A gyermekvédelmi gondoskodás

A fejezet ismerteti a gyermekvédelmi gondoskodás fogalmi kérdéseit és alkalma
zásának feltételeit. Részletesen bemutatja a gyermekvédelmi gondoskodás egyes 
intézményeinek feltételeit és alkalmazását.

1. A gyermekvédelmi gondoskodás általános szabályai

1.1. A gyermekvédelmi gondoskodás fogalma és alkalma
zásának feltételei

A Gyvt. rendszerében a gyermekvédelmi gondoskodás fogalma az 
e körbe sorolt hatósági intézkedéseket, valamint az ilyen intézkedések 
által elrendelt ellátásokat jelöli. A Gyvt. rendszere szempontjából 
kulcsfontosságú annak meghatározása, hogy meddig tart az önkénte
sen igénybe vett ellátások területe, és hol kezdődik a gyámhatóság 
intézkedésén alapuló kötelező ellátások (és egyéb jogi következmé
nyek) területe. Ennek határát a Gyvt. 67. § (i) bekezdés az alábbiak 
szerint határozza meg:

Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésé
hez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosít
ható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti, a tele
pülési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal a veszé
lyeztetettség mértékétől függően a 15. § (4) bekezdésében 
felsorolt intézkedések valamelyikét megteszi.

Mivel a Gyvt. 3. § (1) bekezdés szerint a jogszabályban meghatáro
zott ellátások igénybevétele általában önkéntes; továbbá a gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatáro
zott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére - ebből 
következően csakis a Gyvt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi 
tényállás minden elemének megvalósulása esetén lehet jogszerűen
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gyermekvédelmi intézkedést alkalmazni és annak alapján valamely 
ellátást elrendelni.

A feltételek a következők:
a) a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szüksé

ges ellátás nem biztosítható,
b) ennek akadálya a szülő beleegyezésének hiánya,
c) az a) és b) pontok szerinti helyzet a gyermek fejlődését veszé

lyezteti.
A Csjt. 92/A §-a - mely a Gyvt. hatályba lépéséig a kiskorúakról 

való állami gondoskodás alapjait meghatározta - nem tartalmazta azt a 
feltételt, hogy gyámhatósági intézkedésnek csak akkor van helye, ha a 
szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható. Ezért a 
kiskorúakról való állami gondoskodás intézkedéseit olyankor is al
kalmazni lehetett, amikor a szülő maga beleegyezett volna a gyermek 
érdekeit szolgáló ellátásokba, egyéb megoldásokba. Az új szabályozás 
azokra az esetekre tartja fenn a kötelezés lehetőségét, amikor a szülő 
beleegyezése nem biztosítható a szükséges ellátásokhoz.

A beleegyezés hiányát a Gyér az alábbiak szerint fogalmazza meg:
82.§ (4) A jegyző, illetve a gyámhivatal a gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó intézkedést tesz, ha
a) a veszélyeztetettség megszüntetése a szülő együttműködé

sével nem biztosítható,
b) a gyermeknek nincs a szülői felügyeleti jog gyakorlására 

képes és jogosult szülője, és a gyermeket veszélyeztető kö
rülmények elhárítása gyám kirendelésével sem biztosítható,

c) a gyermek saját családjában történő gondozása, a szülő 
egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok mi
att nem biztosított.

Magától értetődően a fenti rendelkezések is csak a Gyvt. 67. §
(1) bekezdés keretein belül alkalmazhatók; azaz csakis akkor, 
ha a szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható. 
A fenti a) pontban azért hiányzik a beleegyezés, mert a szülő 
nem működik együtt. A b) pont esetében azért, mert (jogi ér
telemben) nincs szülő. A c) pont esetében azért hiányzik a be
leegyezés, mert a szülő - átmenetileg - nem érhető el.

322



Gyermekvédelmi jog

(5) A szülő nem tekinthető együttműködőnek, ha megfelelő 
segítség és figyelmeztetés ellenére

a) nem teszi meg a gyermek érdekében szükséges intézke
déseket,

b) nem járul hozzá vagy egyébként akadályozza a gyermek 
körülményeinek megfelelő gyermekjóléti, illetve más szociá
lis, egészségügyi vagy közoktatási ellátás igénybevételét.

Fontos az (5) bekezdésnek az a feltétele, hogy csak a megfelelő se
gítség és figyelmeztetés ellenére cselekvő szülőt tekinthetjük nem 
együttműködőnek. A feladatát fel nem fogó vagy a feladatát egymaga 
ellátni képtelen szülőt nem lehet nem együttműködőnek tekinteni.

A veszélyeztetettség fogalmát a Gyvt. a kiskorúakról való állami 
gondoskodás rendszerétől átvette. A fogalmat azonban először a 
Gyvt. definiálja, a következők szerint: a veszélyeztetettség olyan - 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - álla
pot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza,

A Gyvt. 67.§ (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat jegy
zője, illetve a gyámhivatal a veszélyeztetettség mértékétől függően 
teszi meg a Gyvt. 15. § (4) bekezdésében felsorolt intézkedések vala
melyikét. A veszélyeztetettség mértéke kifejezés azonban nem vala
miféle nagyságrendre, vagy pedig valamiféle mértékegységre vonat
kozik. A kifejezés arra utal, hogy a veszélyeztetettséghez igazodó in
tézkedést kell alkalmazni. Ezt megerősíti a Gyér 82. § (6) bekezdése, 
mely szerint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézke
dések kiválasztásánál figyelembe kell venni

- a veszélyeztetettség jellegét,
- a gyermek személyiségét,
- a gyermek családi körülményeit,
- az intézkedés várható hatásait,
- a gyermeknek saját családi környezetében történő nevelkedéséhez 

fűződő jogát.
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1.2. A gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezése

A Gyvt. egységes rendszerbe foglalta a (család önkéntességén ala
puló) gyermekjóléti ellátásokat, valamint a (gyámhatóság intézkedé
sén alapuló) gyermekvédelmi gondoskodást. Általában is a törvény 
alapelve az ellátások önkéntes igénybevétele, és kivételes az igénybe
vételre való kötelezés. A gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazásá
nak külön is feltétele az, hogy a szülő beleegyezésével - megfelelő 
segítség és figyelmeztetés ellenére - nem biztosítható a gyermek ré
szére szükséges ellátás. E követelményekre tekintettel a Gyvt-nek 
olyan rendszert kellett alkotnia, amely biztosítja, hogy az ellátások 
önkéntes igénybevételével kezelhető ügyek előbb az alapellátást biz
tosító intézményekhez kerüljenek és csak a törvényben meghatáro
zott feltételek bekövetkezése esetén kerüljenek a gyermekvédelmi 
gondoskodás alkalmazásáról döntő gyámhatságokhoz.

A Gyvt. által alkotott rendszerben a gyermek szociális problémái
nak illetve veszélyeztetettségének kezelését elsősorban a gyermekjó
léti szolgálat szervezi. Ennek a feladatnak a részét képezi

- a gyermekek problémáit illetve a veszélyetetettségét észlelő 
rendszer működtetése (Gyvt.39.§ (2) bekezdés a. pontja),

- a településen élő gyermekek szociális helyzetének illetve veszé
lyeztetettségének figyelemmel kísérése (Gyvt. 4O.§ (2) bekezdés a. 
pontja),

- a jelzések fogadása (15/1998. (IV.30.) NM. r.),
- a gyermek panaszának meghallgatása, a megfelelő intézkedés 

megtétele (Gyvt. 4O.§ (2) bekezdés b. pontja),
- szolgáltatások nyújtása illetve a mások által nyújtott szolgáltatások 

közvetítése (15/1998. (IV.30.)NM. r„
- szükség esetén a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezése 

(Gyvt.39.§ (3) bekezdés c. és d. pont).
A gyermekjóléti szolgálat - mint látható - köteles aktívan cseleked

ni annak érdekében, hogy birtokába jussanak a gyermekek szociális 
problémáit illetve veszélyeztetettségét jelző adatok. A probléma illet
ve veszélyeztetettség észlelése esetén a gyermekjóléti szolgálat köteles 
megtenni a feladatkörébe sorolt szolgáltató, közvetítő illetve szervező 
jellegű feladatot.
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A gyermek helyzetére vonatkozó információ további forrása a 
gyermek illetve a törvényes képviselő kérelme (panasza), illetve a 
különféle szervezetek és személyek jelzése. A Gyvt. 17. §-a felsorolja a 
gyermekvédelemben közreműködő szervezeteket és személyeket. 
Előírja, hogy az említettek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszé
lyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt 
esetben kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni. Ilyen jelzéssel és 
kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit kép
viselő társadalmi szervezet is élhet. A Gyér. szabályai pontosítják azt, 
hogy a jelzéseket melyik esetben hova kell intézni, illetve hogy a jel
zést fogadó szervnek mik az ezzel kapcsolatos feladatai.

A Gyvt. 11. §-ának (1) -(2) bekezdésében meghatározott szerv 
vagy személy, valamint a gyermekjóléti szolgálat akkor kezdeményezi 
a jegyző, illetve a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi 
intézkedést, ha az alapellátás nem vezet eredményre, vagy attól ered
mény nem várható. A pártfogói felügyelet alatt álló gyermek esetében 
az intézkedés a hivatásos pártfogó is kezdeményezheti.

Ajegyző az általa folytatott eljárás során
- felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a gyermeknek az alapellátás 

keretében történő ellátásra, ha a gyermek helyzete nem indokolja 
gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását,

- ha pedig a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése sem az 
alapellátás keretében, sem ajegyző által alkalmazott gyermekvédelmi 
intézkedéssel nem biztosítható, megkeresi a gyámhivatalt a hatáskö
rébe tartozó gyermekvédelmi intézkedés megtételére,

A gyámhivatal az általa folytatott eljárás során
- felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a gyermeknek az alapellátás 

keretében történő ellátására, ha a gyermek helyzete nem indokolja 
gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását, illetve

- megkeresi a jegyzőt, ha a gyermek veszélyeztetettségének meg
szüntetéséhez a jegyző hatáskörébe tartozó intézkedés megtétele in
dokolt vagy szükséges.

Értelemszerűen kell alkalmazni a fenti rendelkezéseket akkor is, ha 
ajegyző illetve a gyámhivatal az általa addig alkalmazott gyermekvé
delmi intézkedést megszünteti.
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2. Védelembe vétel

2.1. A védelembe vétel általában

A védelembe vétel az állami gondoskodás keretébe tartozó intéz
kedés, melynek lényege a családjában nevelkedő veszélyeztetett 
gyermeknek hatósági intézkedés alapján történő folyamatos támoga
tása és ellenőrzése. A védelembe vételt ajegyző alkalmazhatja gyám- 
hatósági hatáskörében. A védelembe vétel alapján a gyermekjóléti 
szolgálat családgondozója a gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó 
családgondozást nyújt.

A védelembe vétel bevezetésével megszűnt a jegyzőnek 
(gyámhatóságnak) az a joga, hogy eseti jellegű védő-óvó intézkedést 
alkalmazzon. Ha úgy dönt, hogy az önkéntes megoldás sikertelensége 
miatt hatósági beavatkozásra van szükség, akkor a folyamatos jellegű 
védelembe vételt alkalmazhatja. A védelembe vétellel a hatóság tartós 
ellenőrzése alá vonja a gyermeket, egyidejűleg a gyermek segítésére és 
ellenőrzésére szociális szakembert rendel ki.

A védelembe vétel és a korábbi védő-óvó intézkedések között a 
következő különbségek találhatók:

- a védő-óvó intézkedéseket általában nem előzte meg semmiféle 
szervezett gyermekvédelmi tevékenység; a védelembe vételt megelőzi 
a gyermekjóléti szolgálatnak az alapellátás keretében nyújtott szolgál
tatása,

- a védő-óvó intézkedések többsége nem jelentett mást, mint a 
hatóság egyszeri intézkedését; a védelembe vétel viszont kizárólag 
folyamatos formában létezik,

- a védő-óvó intézkedések töredékénél került sor személyes segítő 
munka alkalmazására; védelembe vétel esetén minden esetben köte
lező a családgondozó kirendelése,

- a védő-óvó intézkedés esetében nem folyt tervezett munka a 
gyermek helyzetének változtatására; a védelembe vétel minden eset
ben egyéni gondozási terv elkészítésével jár,

- a védő-óvó intézkedés alkalmazásához nem kellett tárgyalást tar
tani, a védelembe vételre irányuló eljárás keretében tárgyalást kell 
tartani,

A két megoldás között hasonlóságok is vannak:
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- az intézkedést a települési önkormányzat jegyzője alkalmazza,
- az intézkedés nem érinti a szülő felügyeleti jogát.
Bizonyos mértékig eltérő a két intézmény abban, hogy miként te

szik lehetővé egyedi jellegű intézkedések alkalmazását. A védő-óvó 
intézkedés szinte minden esetben egyedi, az intézkedés meghozatalá
val befejezett intézkedést jelentett. A védelembe vétel esetén mindig 
folyamatról van szó, ennek keretén belül azonban alkalmazhatók 
egyedi intézkedések is.

A Gyvt. szabálya szerint
“ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem 
akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek 
fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a tele
pülési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.”

A védelembe vétel azt a szűk rést hivatott kitölteni, ami a család 
önkéntes együttműködése és a minden együttműködéstől való elzár
kózása között húzódik meg. A tapasztalatok szerint a szülők és gyer
mekek többsége nem zárkózik el a gyermekjóléti szolgálattal vagy 
más intézményekkel való együttműködéstől, és megfelelő szakmai 
munkával növelhető együttműködésük szintje. Ha viszont a család 
semmiféle eszközzel nem vehető rá az együttműködésre, akkor a 
védelembe vétel sem tud eredményes lenni. A védelembe vételnek 
tehát akkor van helye, ha az alapellátás keretében az együttműködés 
hiányában nem volt kezelhető a probléma, de alaposan feltehető, 
hogy a hatóság fellépése és intézkedése hatására a család hajlandó lesz 
bizonyos szintű együttműködésre.

A védelembe vétellel egyidejűleg a jegyző családgondozót rendel 
ki, a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának meg
szervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében, és szükség esetén

- kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek 
napközbeni ellátását,

- kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely család- 
védelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,

- kezdeményezi az illetékes háziorvosnál - súlyos veszélyeztetett
ség esetén bármely orvosnál - a betegsége, illetve szenvedélybetegsége
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következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, 
a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,

- intézkedik a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények 
megszüntetéséről az illetékes szervek bevonásával,

- magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogá
solt magatartásának megszüntetése érdekében,

- figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának 
következményeire, és felszólítja annak megváltoztatására. (Gyvt. 68. §
(2) bekezdés a-f. pontjai)

Családgondozóként a gyermekjóléti szolgálat családgondozója 
rendelhető ki. A családgondozó a védelembe vételkor a gyermekre 
vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melyhez a tele
pülési önkormányzat megkeresésére a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat segítséget ad.

A települési önkormányzat jegyzője - kérelemre bármikor, hivatal
ból évente - felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. Ha a vé
delembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem 
lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más 
módját kell választani. Erre a jogkövetkezményre a szülőt figyelmez
tetni kell.

A települési önkormányzat jegyzője védelembe veheti a szabály
sértési hatóság értesítése alapján a tanköteles vagy rendszeres iskolai 
oktatásban részesülő, szabálysértést elkövetett fiatalkorút; a rendőr
ség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút; továbbá a nyomozó ha
tóság nyomozást megtagadó határozata alapján a 14. évét be nem 
töltött gyermeket is. Ilyenkor a védelembe vétel alkalmazásának célja 
az ügy dekriminalizálása, tehát az, hogy ne a szabálysértési vagy a 
büntető eljárás rendjén intézkedjenek a fiatalkorúval, különösen pe
dig (mert a törvény eleve tiltja) a gyermekkorúval szemben. Termé
szetesen a védelembe vétel ebben az esetben is csak akkor alkalmaz
ható, ha a fennállnak a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazásának 
a Gyvt. 67.§-ban meghatározott feltételei; tehát az a feltétel is, hogy a 
szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható.
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2.2. Az eljárás megindítása

A gyermekjóléti szolgálat a javaslatára indult védelembe vétel iránti 
eljárás során

- nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének okáról,
- nyilatkozik a gyermek és szülő együttműködési készségéről,
- megküldi a gyermekjóléti alapellátás során felvett adatlapot, kör

nyezettanulmányt és gondozási tervet,
- véleményt nyilvánít a gyermek veszélyeztetettségének okairól,
-javaslatot tesz a kirendelhető családgondozó személyére,
-javaslatot tesz a Gyvt. 68. §-a (2) bekezdésének a) -f) pontja alap

ján szükséges intézkedésekre.
Ha a védelembe vétel iránti eljárás nem a gyermekjóléti szolgálat 

javaslatára indult, a jegyző megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot a 
fentieket tartalmazó javaslat megtételére.

Ajegyző a védelembe vétel iránti kérelem elutasításával, illetve az 
eljárás megszüntetésével egyidejűleg a gyermekjóléti szolgálatot fel
hívja az alapellátás keretében történő segítségadásra, ha nem állnak 
fenn a védelembe vétel feltételei, vagy ha a gyermek és szülője nyilat
kozatban vállalják a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést, 
és valószínűsíthető annak eredményessége.

Ajegyző a védelembe vétel iránti eljárás során tárgyalást tart. A tár
gyalást úgy kell megtartani, hogy hozzásegítse a gyermeket és a szülőt 
a védelembe vétel okának, céljának és jogkövetkezményeinek megis
meréséhez. A tárgyaláson meg kell hallgatni - mások mellett - azt a 
családgondozót is, aki a gyermek gondozását a védelembe vételt meg
előzően segítette. Az eljárás során a gyermeket és a szülőt nyilatkoz
tatni kell arról, hogy vállalják-e a gyermekjóléti szolgálattal az alapel
látás keretében való együttműködést. A nyilatkozattétel előtt a gyer
meket és a szülőt figyelmeztetni kell az együttműködés hiányában 
alkalmazható jogkövetkezményekre.

A védelembe vételről szóló határozat rendelkező része kívül tartalmaz
za - egyebek mellett

- a családgondozó kirendelését,
- a kirendelt családgondozó felhívását a gondozási-nevelési terv el

készítésére,
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- a gyermek és a szülő kötelezését a családgondozóval való együtt
működésre,

- a gyermek és a szülő figyelmeztetését az együttműködés megta
gadásának jogkövetkezményeire,

- a Gyvt. 68. §-a (2) bekezdésének a)-f) pontja alapján elrendelt 
intézkedéseket,

- a felülvizsgálat határidejét.

2.3. A családgondozó kirendelése és felmentése

Családgondozóként elsősorban a gyermekjóléti szolgálat azon csa
ládgondozóját kell kirendelni, aki a védelembe vételt megelőzően a 
gyermeket gondozta, a veszélyeztetettségét feltárta. A kirendelt csa
ládgondozó általában közvetlenül tart kapcsolatot a jegyzővel 
(ténylegesen a jegyző gyámhatósági jogkörében eljáró ügyintézővel). 
A családgondozó tisztsége megszűnik a védelembe vétel megszűnésé
vel, illetve, ha a jegyző a családgondozót felmenti vagy elmozdítja.

2.4. Egyéni gondozási-nevelési terv

A családgondozónak az egyéni gondozási-nevelési tervet lehetőség 
szerint a szülővel és a gyermekkel együttműködve kell elkészíteni. A 
jegyző az elkészült gondozási-nevelési tervet minden esetben ismer
teti a szülővel és a gyermekkel. Az ismertetés tényét jegyzőkönyvben 
kell rögzíteni. Az egyéni gondozási-nevelési tervben kell meghatá
rozni a családgondozó, a szülő és a gyermek azon feladatait, melyek a 
gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez szükségesek.

2.5. A védelembe vétel felülvizsgálata

A védelembe vételt felül kell vizsgálni, határidejét a védelembe 
vételt elrendelő határozat illetve a felülvizsgálatról szóló határozat 
tartalmazza. A felülvizsgálat iránti eljárás hivatalból vagy a kirendelt 
családgondozó, a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő ké
relmére indul. A felülvizsgálat eredményéről szóló határozatban ren
delkezni kell:

- a védelembe vétel fenntartásáról vagy megszüntetéséről,
- a következő felülvizsgálat határidejéről,
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- az új egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésére vonatkozó fel
hívásról a határidő megjelölésével,

- és - szükség esetén - a Gyvt. 68. §-ának (2) bekezdésének a)-f) 
pontja alapján elrendelt újabb intézkedésekről

2.6. A védelembe vétel megszüntetése és megszűnése

A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha eredménnyel járt és a 
gyermek további nevelése a családjában védelembe vétel nélkül is 
biztosítható, vagy pedig ha eredménytelensége miatt a gyermekvé
delmi gondoskodás más formájáról kell intézkedni. A védelembe 
vétel megszűnik a gyermek nagykorúvá válásával.

3. Családba fogadás
A családba fogadás az állami gondoskodás keretébe tartozó intéz

kedés, melynek keretében - a gyámhivatal hozzájárulásával - a szülő 
által megnevezett más család átmenetileg átveszi a gyermek gondo
zását és nevelését. A családba fogadás szűkebb értelemben a gyámhi
vatalnak azt az intézkedését jelenti, mellyel dönt a szülő (szülők) 
illetve a megjelölt családhoz tartozó személyeknek a gyermek család
ba fogadására vonatkozó jognyilatkozatáról.

A Gyvt. által bevezetett intézkedés abba a sorba illik, amely a le
hető legszűkebbre korlátozza a gyermeknek a családból hatósági úton 
történő kiemelését. (1974-ig kizárólag az állami gondozás szolgált 
arra, hogy a gyermeket a családon kívül neveljék. 1975-től a gyerme
ket - a szülő kérésére vagy beleegyezésével - intézeti elhelyezésben 
lehetett részesíteni. 1993-tól az Szt. bevezette a gyermekek átmeneti 
otthonban történő ellátását. A Gyvt. részletesen meghatározta a 
gyermekek átmeneti gondozása elnevezésű, az alapellátáshoz sorolt 
személyes gondoskodást nyújtó ellátás feltételeit, továbbá bevezette a 
családba fogadás jogintézményét.)

A Gyvt. 70. § (1) bekezdés szerint
A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy a szülői 

felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére a gyámhivatal 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indo
kolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szüksé
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ges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befo
gadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a 
gyermek érdekében áll.

A gyámhivatal a családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a család
ba fogadó szülő személyisége és körülményei alapján alkalmas a 
gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, valamint e 
feladatok ellátását maga is vállalja.

A családba fogadás feltételei tehát a következők:
- a szülői felügyeletet gyakorló szülők (vagy a felügyeletet egyedül 

gyakorló szülő) kérelmet adnak (ad) be,
- a nyilatkozat arra irányul, hogy gondozást és nevelést a megnevezett 

család veszi át,
- a családba fogadásnak fennállnak a törvényes indokai,
- a családba fogadás a gyermek érdekében áll,
- a családba fogadó szülő személyisége és környezete alkalmas a 

gyermek gondozására és nevelésére,
- a családba fogadó szülő viselhet gyámságot,
- a családba fogadó szülő nyilatkozatban vállalja a feladatok ellátását.
A gyámhivatal nem kezdeményez családba fogadást, nem keres 

családba fogadó szülőt, és nem mérlegel több lehetséges családba 
fogadó szülő között. A gyámhivatal a fenti feltételek megvalósulása 
esetén köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a megnevezett személy a 
gyermeket a családjába fogadja.

A családbafogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel, a 
szülő tartási kötelezettségét azonban nem érinti. A családba fogadó 
szülőt (szülőket) a gyámhivatal gyámul rendeli. A szülőt megilleti a 
kapcsolattartás joga, valamint a gyermek sorsát érintő lényeges kér
désekben való együttes döntési jog. A gyermek sorsát érintő lényeges 
kérdésekben felmerült vitákban a gyámhivatal dönt. Különösen in
dokolt esetben a gyámhivatal a szülőt feljogosíthatja a vagyonkezelés 
és a gyermek vagyoni ügyében a törvényes képviselet jogával.

A családbafogadás az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig 
tart. A családbafogadást a gyámhivatal a gyám tájékoztatása alapján 
évente felülvizsgálja. A Gyér. szabályai szerint a gyám éves jelentésé
nek és számadásának elbírálásával egyidejűleg a gyámhivatal vizsgálja
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azt is, hogy a családba fogadás fenntartása a gyermek érdekében to
vábbra is indokolt-e. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhi
vatal azt állapítja meg, hogy a családba fogadás fenntartása ellentétes a 
gyermek érdekével, a gyámhivatal intézkedik a gyermek saját család
jába történő visszahelyezése iránt, feltéve, hogy a családba fogadásra 
okot adó körülmények már nem állnak fenn. Ellenkező esetben a 
gyermekvédelmi gondoskodásnak azt a formáját rendeli el, amely a 
gyermek számára a legmegfelelőbb.

A családbafogadást meg kell szüntetni, ha azt a szülő vagy a családba 
fogadó szülő kérte. Ha a családbafogadás oka továbbra is fennáll, a 
gyámhivatal a családbafogadás megszüntetését követően a gyermekvé
delmi gondoskodás más formájáról intézkedik. A Gyér. szabályai sze
rint a családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem elbírálásánál 
vizsgálni kell, hogy a gyermek saját családjába visszahelyezhető-e. El
lenkező esetben a gyámhivatal a gyermekvédelmi gondoskodás más 
formája iránt intézkedik.

4. Ideiglenes hatályú elhelyezés
Az ideiglenes hatályú elhelyezés az állami gondoskodás keretébe 

tartozó intézkedés, melynek lényege a felügyelet nélkül maradó vagy 
a súlyosan veszélyeztetett gyermek azonnali elhelyezése. Az ideigle
nes hatályú elhelyezésről a települési önkormányzat jegyzője, a 
gyámhivatal, valamint a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, a bünte
tés-végrehajtási intézet parancsnoksága intézkedhet. Az ideiglenes 
hatályú elhelyezést a gyámhivatal 30 napon belül felülvizsgálja és 
intézkedik más megoldás alkalmazása érdekében. Az ideiglenes hatá
lyú elhelyezés alapján a gyermek - a nevelőszülőnél, a gyermekott
honban vagy más intézményben - otthont nyújtó ellátásban részesül.

A Gyvt.-ben szabályozott ideiglenes hatályú elhelyezés a módosí
tott változata a korábban a Csjt-ben szabályozott ideiglenes hatályú 
intézetbe utalásnak illetve a különélő szülőnél vagy más alkalmas 
személynél történő ideiglenes elhelyezésnek. A Gyvt. által alkalma
zott megoldás a korábbiaktól az alábbi pontokon különbözik:

- egybeolvasztja a két, azonos joghatású megoldást,
- sorrendiséget állapít meg az elhelyezési módok között,
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- határidőt szab az ideiglenes elhelyezés felülvizsgálatára és az ideig
lenes elhelyezés megszüntetését eredményező intézkedés megtételére,

- meghatározza a gyermeknek nyújtott ellátás jellegét (nevelőszülő, 
gyermekotthon vagy más bentlakásos intézmény esetében).

A Gyvt.72. § (1) bekezdésének szabálya szerint
“Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete súlyosan ve
szélyezteti és emiatt a gyermek azonnali elhelyezése szüksé
ges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, vala
mint a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, a büntetés
végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló 
szerv) a szakellátás keretében a gyermeket ideiglenesen

a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más 
hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehe
tőség,

b) a legközelebbi ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó 
nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség, gyermekotthon
ban vagy más bentlakásos intézményben helyezi el, és erről 
haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt?1

Az intézkedés alkalmazásának feltételei:
- a gyermek felügyelet nélkül maradt, vagy
- testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete 

súlyosan veszélyezteti, továbbá - mindkét esetben -
- emiatt a gyermek azonnali elhelyezése szükséges
A gyermek felügyelet nélküli helyzete nem feltétlenül indokolja az 

ideiglenes hatályú elhelyezés alkalmazását.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások kö

rébe tartozó gyermekek átmeneti gondozása elnevezésű ellátásnak 
ugyancsak feladata, hogy elássa a felügyelet nélkül maradó gyermeket. 
(Gyvt.45.§ (2) bekezdés, Gyvt. 46.§ (1) bekezdés). Tekintettel a 
gyermekvédelmi gondoskodásnak a Gyvt. 67.§-ban, meghatározott 
feltételeire, a felügyelet nélkül maradó gyermeket csak akkor lehet 
ideiglenesen hatállyal elhelyezni, ha a szükséges ellátás a szülő bele
egyezésével nem biztosítható. A korábban leírtak szerint a beleegye
zés hiányát csak akkor lehet megállapítani, ha a helyzetről tudomással 
bíró szülő nem hajlandó együttműködni; ha a gyermeknek nincs a
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szülői felügyeleti jog gyakorlására képes és jogosult szülője, illetve ha 
a szülő nem nyilatkoztatható (egészségi állapota, indokolt távolléte 
vagy más családi ok miatt).

Az átmeneti gondozásnak ideiglenes hatályú elhelyezésbe való át
fordulását szabályozza a Gyvt. 46. §-a, eszerint ha a szülő gyermeké
ről - az átmeneti gondozásról való értesítést követő - 3 napon belül 
nem gondoskodik, illetve ha az átmeneti gondozáshoz nem járul 
hozzá, haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges ha
tósági intézkedések megtételére

A súlyosan veszélyeztető helyzet fogalmának értelmezését a Gyér. 
95.§-a adja meg: eszerint az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó 
súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, 
elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki vagy fejlődé
sében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

Az ideiglenes hatályú elhelyezés jogintézménye egyrészt azt a célt 
szolgálja, hogy (a törvényben meghatározott feltételek esetén) azon
nali intézkedést lehessen foganatosítani a gyermek érdekében. Ugya
nezen jogintézmény szabályainak azt is kell biztosítaniuk, hogy az 
ideiglenes hatályú elhelyezés ne adjon lehetőséget az eljárási garanci
ák megkerülésére, az ideiglenesnek mondott helyzet határidő nélküli 
fenntartására. Ennek megfelelően szabályozza a Gyvt. az ideiglenes 
hatályú elhelyezéssel kapcsolatos hatásköröket. Az ideiglenes hatályú 
elhelyezés két szakaszból áll:

a) az első szakaszban a beutaló szerv észleli a gyermek azonnali 
helyzetét, és intézkedik a gyermek elhelyezése iránt.

b) a második szakaszban a gyámhivatal felülvizsgálja a beutaló 
szerv által alkalmazott intézkedést, és intézkedik az ideiglenes hatályú 
elhelyezés fenntartásáról vagy megszüntetéséről, továbbá - szükség 
szerint - a gyermek helyzetét rendező per vagy más eljárás megindí
tásáról.

ad a) a beutalás szakasza
Beutaló szerv a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, 

valamint a íróság, a rendőrség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtási 
intézet parancsnoksága lehet. A beutaló szerv az ideiglenes hatályú 
elhelyezésről való döntése előtt meghallgatja a törvényben meghatá
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rozott57 személyeket, kivéve, ha a súlyos veszélyeztetettség a gyermek 
életét közvetlen veszélynek teszi ki. A beutaló szerv az ideiglenes 
hatályú elhelyezés formájának meghatározásánál a gyermek szemé
lyiségének, egészségi állapotának megfelelően a Gyvt. 72. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott sorrendiség figyelembevételével dönt. A 
beutaló szerv határozata fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal 
végrehajtható. A gyermeknek a gondozási helyre viteléről a beutaló 
szerv gondoskodik.

Az ideiglenes hatályú elhelyezésnek az a joghatása, hogy ettől kez
dődően a szülő gondozási, nevelési joga szünetel.

ad b) a felülvizsgálat szakasza
Az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama legfeljebb 30 nap, ki

véve, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vizsgálatára jogosult gyám
hivatal pert indított a gyermek elhelyezése, elhelyezésének megvál
toztatása vagy a szülői felügyelet megszüntetése iránt.

Az ideiglenes elhelyezés második szakaszában meghatározott fela
datok kizárólag a gyámhivatal hatáskörébe tartoznak (más beutaló 
szerv nem bírálhatja felül az elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezést). 
A felülvizsgálat során a gyámhivatal 30 napon belül megvizsgálja az 
ügyet és megteszi az alábbi intézkedések valamelyikét:

- pert indít a szülő felügyeleti jogának megszüntetése iránt,
- pert indít a szülő (szülők) ellen a gyermeknek a különélő másik 

szülőnél vagy harmadik személynél történő elhelyezése iránt,
- a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi.
A per megindítása esetén az ideiglenes elhelyezést a per befejezéséig 

fenn lehet tartani.
A gyámhivatal megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha
- a bíróság a szülői felügyelet megszüntetése, illetve a gyermek el

helyezésének megváltozatása iránti perben jogerősen döntött,
- a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe vette, vagy
- a gyermek fejlődése korábbi környezetében - szükség esetén vé

delembevétel mellett - biztosítható.

57 Gyvt. 128. §.
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A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést megváltoztatja, ha 
megállapítja, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés feltételei fennálltak, 
azonban a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben történő elhelyezését követően válik ismertté, 
hogy van a gyermek nevelésére alkalmas és azt vállaló különélő másik 
szülő, más hozzátartozó, illetve más személy, akinél a gyermek ideigle
nes hatállyal elhelyezhető.

A gyámhivatal a gyermek elhelyezésére irányuló per megindításá
val egyidejűleg megállapítja a szülő felügyeleti jogának szünetelését, a 
különélő másik szülő felügyeleti jogának feléledését; illetve gyámul 
rendeli ki azt a személyt, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal el
helyezték

A gyámhivatal a szülői felügyeleti jog megszüntetésére irányuló 
per megindításával egyidejűleg megállapítja a szülő felügyeleti jogá
nak szünetelését, továbbá

- megállapítja a különélő másik szülő szülői felügyeleti jogának fel
éledését, és felhívja őt e joga gyakorlására, ha a gyermeket ideiglenes 
hatállyal nála helyezték el,

- a gyermek gyámjául rendeli azt a hozzátartozót vagy más sze
mélyt, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték,

- gyámot (hivatásos gyámot) rendel, ha a gyermeket ideiglenes ha
tállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos in
tézményben helyezték el.

5. Nevelésbe vétel
A nevelésbe vétel az állami gondoskodás keretébe tartozó intézke

dés, melynek lényege a veszélyeztetett gyermeknek a szülő (egyéb 
gondozó személy) gondozásából való kivétele és a gondozást köz
szolgáltatásként teljesítő személynél vagy intézménynél történő el
helyezése. A nevelésbe vétel két formája az átmeneti és a tartós neve
lés. Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének szünetel a szülői 
felügyeleti joga, tartós nevelésbe vételre pedig akkor kerülhet sor, ha 
nincs szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő. Mindkét intézke
dés célja a gyermeknek tartós - családi vagy azt pótló - környezetbe 
juttatása, annak megvalósulásáig pedig a gyermek részére helyettesítő
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gondozás biztosítása. A nevelésbe vételt a gyámhivatal rendeli el és 
gondoskodik a nevelésbe vétel céljának megvalósulásáról. A nevelésbe 
vett gyermekjogosult az otthont nyújtó ellátásra.

Az állami gyermekvédelem kezdetektől fogva alkalmazott olyan 
megoldást, mellyel a gyermeket kiemelték a családból és közpénzből 
nyújtottak részére gondozást. A megoldás egyik oldala az a jogintéz
mény, amely keretében a gyermeket kiveszik a szülő gondozásából. 
Másik oldala az a gondozás, melyet a gyermek részére biztosítanak. 
Az elsőként említett jogintézmény Magyarországon előbb az elha
gyottá nyilvánítás, majd az állami gondozásba vétel nevet viselte. 
1986-tól az állami gondozásba vétel helyébe lépett az intézeti neve
lésbe vétel és az állami nevelésbe vétel. Az intézeti nevelésbe vétel 
azzal a joghatással járt, hogy a szülő felügyeleti joga szünetelt. Állami 
nevelésbe - az egyéb feltételek fennállása esetén - azt a gyermeket 
vették, aki felett senki nem volt jogosult szülői felügyeletet gyakorol
ni. Az intézeti vagy állami nevelésben lévő gyermeknek nyújtott gon
dozás jogi formáját a korábbi jogszabályok nem fogalmazták meg 
részletesen; ajogszabályok a feladat biztosítására köteles Gyermek- és 
Ifjúságvédő Intézetre, valamint a gondozást teljesítő nevelőotthonra 
és nevelőszülőre utaltak csak.

A Gyvt. szerinti nevelésbe vétel (illetve az annak részét képező át
meneti nevelésbe vétel valamint tartós nevelésbe vétel) a korábbi 
intézeti nevelésbe vétel és állami nevelésbe vétel utóda, lényegesen 
módosult tartalommal.

Változatlan az, hogy
- az átmeneti nevelésbe vétel joghatása a szülői felügyelet szünete

lése, tartós nevelésbe vételre pedig - egyéb feltelek fennállása esetén - 
akkor kerülhet sor, ha nincs a szülői felügyelet gyakorlására jogosult 
szülő,

- a gyermek gyámság alá kerül,
- a gyermek részére helyettesítő gondozást nyújtanak,
Eltérőek a következő elemek:
- a törvény meghatározza az átmeneti illetve tartós nevelésbe vétel 

célját és a cél elérésének eszközeit,
- a gyermek gondozási helyét a gyámhivatal határozza meg,
- a gyámot a gyámhivatal rendeli ki,
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- egyéni elhelyezési tervet kell készíteni, melynek jóváhagyásáról a 
gyámhivatal dönt,

- a gyámhivatal meghatározott időközönként felülvizsgálja a neve
lésbe vételt és annak körülményeit.

5.1. Átmeneti nevelésbe vétel

A Gyvt. 77. § (1) bekezdés szerint
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a 

gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszé
lyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatá
sokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntet
ni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek 
megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható.

Az átmeneti nevelésbe vétel általános és különös feltételei a követ
kezők:

- a gyermekvédelmi gondoskodás Gyvt. 67.§ (1) bekezdés szerinti 
általános feltételek fennállása (a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem 
biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti), és

- a Gyvt. 77. § (1) bekezdés szerinti különös feltételek fennállása 
(gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyez
tetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, vala
mint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása 
a családján belül nem biztosítható).

Ebből következően nem kerülhet sor az intézkedésre, ha a szükséges 
ellátás a szülő beleegyezésével biztosítható. Átmeneti nevelésbe vételre 
akkor sem kerülhet sor, ha a veszélyeztetettség megszüntetése és a 
gyermek gondozása megfelelően biztosítható a különélő másik szülő
nél vagy harmadik személynél történő ideiglenes elhelyezéssel, családba 
fogadással, a gyermek átmeneti gondozásával, valamint más bentlakásos 
szociális vagy gyermekintézményben történő elhelyezése útján. Veszé
lyeztető tényezőként csak a családi környezetben lévő veszélyforrásokat 
lehet figyelembe venni. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló 
veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
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hí átmeneti nevelés célját a Gyvt. 77.§ (3) bekezdés a következők 
szerint határozza meg:

Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni el
helyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, 
amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafoga
dására.

A rendelkezés kettős célt tartalmaz: egyrészt azt, hogy a gyermek 
családját képessé kell tenni a gyermek visszafogadására, másrészt hogy 
ennek bekövetkeztéig a gyermeknek otthont nyújtó ellátást kell biz
tosítani. A cél megvalósítását az szolgálja, hogy az otthont nyújtó 
ellátás során az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően járnak el.

A gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy - ha ez nem lehetsé
ges - gyermekotthonban, illetve más bentlakásos intézményben helyezi 
el. A gyermek jogosult az otthont nyújtó ellátás mindhárom részele
mére, tehát egyrészt az ún. teljes körű ellátásra, másrészt a családi kör
nyezetbe történő visszahelyezésének támogatására, harmadrészt pedig a 
családjába történő visszailleszkedéshez, önálló életének megkezdéséhez 
szükséges utógondozásra.

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői felügyeleti 
joga szünetel, a gyámhivatal a gyermek részére gyámot (hivatásos 
gyámot) rendel.

Az átmeneti nevelésbe vétel joghatásai a következők:
- A gyermeket a szülőtől máshova helyezi és ezzel korlátozza a szülő 

felügyeleti jogait (a hatósági határozat szerepe itt a szülő és a gyermek 
közötti családjogi viszony módosítása),

- Feljogosítja a családot, hogy a gyermek közköltségen kapjon el
látást (a hatósági határozat szerepe itt a szűkös források feletti rendel
kezés),

- Kötelezi a családot, hogy vegye igénybe a gyermeknek nyújtott 
gondozást (a hatósági határozat szerepe itt a hasznosnak vélt megol
dás közhatalmi eszközökkel való kikényszerítése),

Az átmeneti nevelésbe vételre irányuló eljárás fontosabb szabályai:
Az átmeneti nevelésbe vétel iránti eljárás során a gyámhivatal tár

gyalást tart. A tárgyalást úgy kell megtartani, hogy hozzásegítse a 
gyermeket és a szülőt a nevelésbe vétel okának, céljának és jogkövet
kezményének megismeréséhez. A gyámhivatal a gyermek átmeneti
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nevelésbe vételéről soron kívül határoz. A határozat fellebbezésre 
való tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételére irányuló el
járása során - egyebek mellett - feltárja azokat a körülményeket, 
amelyek a szülőt akadályozzák a gyermek nevelésében és a veszé
lyeztetettség elhárításában, így különösen a szülők, más családtagok 
személyiségével, egészségi állapotával, a gyermekhez fűződő viszo
nyával, életvitelével és szociális helyzetével kapcsolatos lényeges kö
rülményeket, illetve a gyermek személyiségével, neveltségi és egés
zségi állapotával kapcsolatos körülményeket.

Az utóbb említett körülmények vizsgálata során a gyámhivatal 
szükség esetén szakvéleményt szerez be. Indokolt esetben a szakértő
ket közös szakvélemény elkészítésére kérheti fel vagy őket együttesen 
hallgathatja meg. (E rendelkezés az Európa Tanács Miniszteri Bi
zottságának (77)33 számú határozatában foglalt azon követelményt 
teljesíti, hogy a gyermek elhelyezéséről szóló döntés meghozatala 
előtt meg kell hallgatni egy multidiszciplináris szakértői csoport vé
leményét.)

Ha az átmeneti nevelésbe vétel feltételei nem állnak fenn, a gyám
hivatal a kérelem elutasításával, illetve az eljárás megszüntetésével 
egyidejűleg megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás kere
tében történő segítségnyújtásra, illetve indokolt esetben a jegyzőt a 
védelembe vétel elrendelése céljából.

Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelő határozat - egyebek mellett 
- tartalmazza

- a gyermek gondozási helyének meghatározását,
- a gyám kirendelését és a jogokról és kötelezettségekről való tájé

koztatást,
- a gyermekvédelmi szakszolgálat felhívását az egyéni elhelyezési terv 

elkészítésére,
- annak megállapítását, hogy a gyermek szülőjének szülői felügyeleti 

joga szünetel,
- a szülő figyelmeztetését a jogkövetkezményekre,
- az első felülvizsgálat határidejét,
- a gondozási díj fizetésére való kötelezést,
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- a gyermek és a szülő kapcsolattartására vonatkozó rendelkezést,
- a gyermek lakóhelyének megállapítását.
A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kap

csolatát, a szülőnek a nevelőszülővel, gyermekotthonnal, illetve más 
bentlakásos intézménnyel való együttműködését, továbbá a szülő ma
gatartásában, életvitelében és körülményeiben beálló változásokat fo
lyamatosan figyelemmel kíséri. Ha az átmeneti nevelésbe vett gyermek 
szülője kapcsolattartási jogával a gyermek vagy a gyermeket gondozó 
személy sérelmére visszaél és magatartásával a gyermek nevelését, testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyezteti, a gyermeket gon
dozó személy, illetve a gyermek gyámja (hivatásos gyámja) kezdemé
nyezheti a gyámhivatalnál, illetve a bíróságnál a kapcsolattartási jog 
korlátozását, szüneteltetését vagy megvonását. Ha az átmeneti nevelés
be vett gyermek szülője neki felróhatóan, a gyermek érdekét súlyosan 
sértő módon nem működik együtt a gyermekét gondozó nevelőszülő
vel vagy intézménnyel, a gyermekével nem tart kapcsolatot, továbbá 
magatartásán, életvitelén, körülményein a gyermek átmeneti nevelésé
nek megszüntetése céljából nem változtat, illetőleg, ha a szülői fel
ügyelet megszüntetésének egyéb oka valósult meg, a gyámhivatal pert 
indít a szülő ellen felügyeleti jogának megszüntetése iránt.

A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel feltételeinek fennállását 
a gyám tájékoztatása alapján évente felülvizsgálja, és ennek során dönt 
az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról vagy módosításáról.

A gyámhivatal a szülő kérelmére vagy hivatalból a gyermek átme
neti nevelésbe vételét megszünteti, ha annak okai már nem állnak 
fenn. Megszűnik az átmeneti nevelésbe vétel, ha a gyermek tartós 
nevelésbe került, vagy ha nagykorúvá vált.

5.2. Tartós nevelésbe vétel

A Gyvt. 80. § (1) bekezdés szerint “a gyámhivatal a gyermeket 
tartós nevelésbe veszi, ha

a szülő (szülők) felügyeleti jogának megszüntetése miatt 
vagy más okból a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló 
szülője, feltéve, hogy a gyermek neveléséről a Csjt. 95-97. §-a 
alapján kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni.
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a szülő a gyermeke örökbefogadásához az örökbe fogadó 
személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hoz
zájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes 
hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbe fogadó szülőnél.”

A tartós nevelésbe vétel általános és különös feltételei a következők:
- általános feltétel: a gyermekvédelmi gondoskodás Gyvt. 67.§ 

(1) bekezdés szerinti feltételek fennállása (a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezé
sével nem biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszé
lyezteti ), és

- különös feltétel: a Gyvt. 80. § (1) bekezdés szerinti feltételek fenn
állása (a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője, feltéve, hogy a 
gyermek neveléséről a Csjt. 95-97. §-a alapján kirendelt gyám útján nem 
lehet gondoskodni; vagy pedig a szülő a gyermeke örökbefogadásához az 
örökbe fogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett 
hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal 
nem helyezhető el a leendő örökbe fogadó szülőnél.).

Az általános feltételek elvileg minden olyan esetben megvalósul
nak, ha a gyermeknek nincs a szülői felügyelet gyakorlására jogosult 
szülője. Ha azonban önmagában a gyámrendeléssel megoldható az 
ügy, akkor nincs helye a tartós nevelésbe vételnek. (Például az árva 
gyermek esetében többnyire van olyan rokon, akit gyámul lehet ki
rendelni.) Ha pedig a szülő hozzájárult az ún. titkos örökbeadáshoz, 
akkor a gyermek kellőképpen veszélyeztetett helyzetben van, és ettől 
a szülőtől nem várható, hogy bármilyen módon közreműködjön a 
gyermek sorsának rendezésében, a veszélyek elhárításában.

A tartós nevelésbe vétel célját a Gyvt. 80.§ (3) bekezdésében az 
alábbiak szerint határozza meg:

A tartós nevelésbe vétel a gyermek otthont nyújtó ellátását 
egyéni elhelyezési terv szerint biztosítja - örökbefogadói csa
ládban, vagy ha ez nem lehetséges, nevelőszülői családban, 
gyermekotthonban, illetve más bentlakásos intézményben - és 
felkészíti a gyermeket az önálló életre.

Tartós nevelésbe vételnél a kettős cél egyik fele az, hogy a gyermek 
részére örökbefogadói családban vagy más megfelelő helyen kell tar
tós, családi vagy családias környezetet biztosítani. A cél másik fele
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pedig az, hogy a szükséges ideig, a tartós környezet megteremtéséig a 
gyermeknek otthont nyújtó ellátást kell biztosítani. A cél megvalósí
tását ez esetben is az szolgálja, hogy az otthont nyújtó ellátás során az 
egyéni elhelyezési tervnek megfelelően járnak el.

A tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket 
nevelőszülőnél vagy - ha ez nem lehetséges - gyermekotthonban, 
illetőleg más bentlakásos intézményben helyezi el, és gyámot 
(hivatásos gyámot) rendel. Ha a gyámhivatal a gyermeket tartós ne
velésbe veszi, a gyermek az otthont nyújtó ellátás keretében teljes 
körű ellátást és segítséget kap az örökbefogadásához vagy más, csalá
dot pótló környezetének megteremtéséhez.

A gyámhivatal a tartós nevelésbe vételt a gyám (hivatásos gyám) 
tájékoztatása alapján évenként felülvizsgálja.

Megszűnik a tartós nevelésbe vétel, ha
- a bíróság a szülői felügyeletet visszaállította,
- a gyermek a bíróság gyermek-elhelyezési döntését követően más 

személy gyámsága alá került,
- a gyermeket örökbe fogadták,
- a gyermek nagykorúvá vált.
A gyámhivatal a tartós nevelésbe vételt akkor is megszünteti, ha a 

gyermek örökbefogadására nem került sor, és a szülő személye és kör
nyezete alkalmas a gyermek nevelésére, feltéve, hogy a megszüntetés a 
gyermek érdekében áll. A tartós nevelésbe vétel megszüntetésével egyi
dejűleg hatályát veszti a szülőnek a Csjt. 48. §-ának (3) bekezdése alap
ján tett (az örökbefogadáshoz hozzájáruló) jognyilatkozata.

6. A gyermek gondozási helyének meghatározása. Egyéni 
elhelyezési terv. Felülvizsgálat.

6.1. A gyámhivatal eszközei a nevelésbe vétel céljának 
biztosítása során

A Gyvt. rendszerében a gyámhivatal feladata annak biztosítása, 
hogy a nevelésbe vétel a törvényben meghatározott cél érdekében 
történjen. A Gyvt. azonban kettéválasztotta a szolgáltató és a hatósági
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feladatokat, ezért a gyámhivatal csakis a maga sajátos igazgatási eszkö
zeivel biztosíthatja a törvényi célok megvalósulását.

A gyámhivatal eszközei a nevelésbe vétel céljának biztosításában a 
következők:

- döntés a nevelésbe vételről illetve megszüntetéséről,
- a gondozás helyének meghatározása illetve megváltoztatása,
- a gyám kirendelése (felmentése, elmozdítása, elszámoltatása stb.),
- döntés az egyéni elhelyezési terv jóváhagyásáról,
- a nevelésbe vétel felülvizsgálata.
A nevelésbe vételről illetve megszüntetéséről való döntést már 

fentebb részleteztük. A gondozás helyének meghatározása korábban 
nem tartozott a gyámhatóságra; az intézeti nevelésbe vételről illetve 
az állami nevelésbe vételről való döntés után a Gyermek- és ifjúság
védő Intézet feladata volt a gondozás helyének kijelölése.

6.2. A gondozási hely meghatározása

A Gyvt. szakított a korábbi rendszerrel, és - a Gyermek és Ifjúság
védő Intézet helyett - a gyámhivatalra bízta a gondozás helyének 
meghatározását. A gyámhivatal minden egyes ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gondozási 
helyét külön határozza meg, a közigazgatási eljárás során hozott ha
tározatával. A törvény ezzel eljárásjogi garanciákat biztosít a gyer
meknek, a szülőnek, a nevelőszülőnek illetve a gyermekotthonnak a 
gondozási hely kijelölésével kapcsolatban.

Az elhelyezés szempontjai:
- A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani 

lelkiismereti és vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni 
nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására (Gyvt. 7.§ (3) be
kezdés).

- Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekjoga különösen, 
hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint 
egyéb szükségleteihez igazodóan állandóságot, érzelmi biztonságot 
nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - nemzetiségi, etnikai és 
vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, okta
tásban részesüljön (Gyvt. 9. § (1) bekezdés a) pontja).
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- Az otthont nyújtó ellátást a nevelőszülő (a fenntartó támogatásával), 
ha ez nem lehetséges, a gyermekotthon, vagy más bentlakásos intézmény 
(a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közreműködésével) biztosítja 
(Gyvt.53.§ (6) bekezdés). Az átmeneti valamint a tartós nevelésbe vétellel 
egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy - ha ez nem 
lehetséges - gyermekotthonban, illetve más bentlakásos intézményben 
helyezi el (Gyvt. 77. § (1) bekezdés és 80.§ (2) bekezdés).

- A gondozási hely meghatározása során a gyámhivatalnak figye
lemmel kell lennie a nevelés megkívánt folyamatosságára, a testvérek 
együttes elhelyezésére, a gyermek nemzetiségi, vallási és kulturális 
hovatartozására, életkorára, egészségi állapotára, szocializációs szint
jére, valamint a korábbi lakóhelyétől és tanintézményétől való távol
ságra (Gyvt. 82.§ (2) bekezdés). A gyermek nemzetiségi, vallási és 
kulturális hovatartozásának az a gondozási hely felel meg, amely biz
tosítja a nemzetiségi és kulturális hovatartozásnak megfelelő nyelvi és 
egyéb ismeretek megszerzését és gyakorlását, a vallási hovatartozásnak 
megfelelő vallási oktatás igénybevételét és a vallás gyakorlását, vala
mint a nemzetiségi, kulturális és vallási hovatartozásnak megfelelő 
társadalmi kapcsolatok fenntartását.

- A tartósan beteg vagy fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy 
tanulási zavarokkal küzdő, valamint a kora miatt sajátos szükségletek
kel bíró gyermek számára olyan gondozási helyet kell kijelölni, amely 
képes biztosítani a speciális ellátását (Gyér 137.§ (7) bekezdés).

(A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 20. Cikkének 3. pontja 
szerint 3. a helyettesítő védelem formájának kiválasztásánál kellően 
figyelembe kell venni a gyermek nevelésében megkívánt folyamatos
ság szükségességét, valamint nemzetiségi, vallási, kulturális és nyelvi 
származását.)

A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételének elrendelése 
előtt

- szakvéleményt szerez be a gyermekvédelmi szakszolgálattól a 
gondozási hely meghatározására és lehetőség szerint az egyéni elhe
lyezési tervre,

- beszerzi a jegyző - gyermekjóléti szolgálat véleményén alapuló - 
javaslatát,

- meghallgatja a gyermeket és az átmeneti nevelésbe vett gyermek 
szülőjét.
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A területi gyermekvédelmi szakszolgálat egyik feladata, hogy ja
vaslatot tegyen a gondozási hely meghatározására. A javaslat kialakí
tására irányuló tevékenység szabályait a 15/1998 (IV.30.) NM. sz. 
rendelet tartalmazza. Kiemelendő, hogy a szakszolgálat az elhelyezési 
javaslat kialakítása érdekében elhelyezési értekezletet hív össze, 
melyre meg kell hívni az összes érintettet, beleértve a gyermeket és 
szülőjét is. (Az egyéb szabályokat lásd a szakszolgálat feladatainál.)

A települési önkormányzatnak alapvető érdeke és joga, hogy véle
ményt nyilvánítson a gyermek gondozási helyével kapcsolatban. A 
gyermek a település lakói közé tartozik, és feltehetőleg később is oda 
fog visszatérni. Az egyéni elhelyezési terv megvalósításában, a fela
datok teljesítésében a települési önkormányzat is köteles részt venni, 
különösen a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége útján.

A gondozási hely meghatározása során a gyermek és a szülő kérhe
ti, hogy a gyermeket nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél, gyer
mekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezzék el. Az 
általuk kért elhelyezési módtól akkor lehet eltérni, ha az ellentétes a 
gyermek érdekével vagy a feltételei nem állnak fenn. A gyermek és a 
szülő jogosultak véleményt nyilvánítani a gyermekvédelmi szakszol
gálat által javasolt gondozási helyről. A gyámhivatal a döntése során 
mérlegeli a gyermek és a szülő véleményét.

A gyámhivatal a gyermek gondozási helyét hivatalból vagy kére
lemre megváltoztatja, ha azok a körülmények, amelyekre elhelyezési 
döntését alapította, később lényegesen megváltoztak, és ezért a gyer
mek nevelését az addigi környezetében már nem vagy nem megfelelő 
módon lehet biztosítani, illetve ha a gondozási hely megváltoztatása a 
gyermek érdekében más okból szükséges.

A gyám felmentése vagy elmozdítása esetén a gyámhivatal egyide
jűleg új gyámot rendel, és - szükség esetén - meghatározza a gyermek 
új gondozási helyét. (Lásd a 7. pontot a gyámsággal kapcsolatban.)

6.3. Az egyéni elhelyezési terv

Az egyéni elhelyezési terv olyan, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat által készített és a gyámhivatal által jóvá ha
gyott program, amely meghatározza, hogy a nevelésbe vett 
gyermeket a nevelésbe vétel megszüntetése után hol kívánják
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elhelyezni, és hogy ennek eléréséhez a nevelésbe vétel ideje 
alatt kinek milyen feladatokat kell teljesítenie.

Az egyéni elhelyezési terv a következő koncepción alapul. A gyer
mekvédelemről szóló jogszabályok már régóta megfogalmazzák a 
szülők azon kötelezettségét, hogy változtassanak körülményeiken a 
gyermek hazakerülése érdekében. A Gyvt. a szülő ezen kötelezettsége 
mellé helyezi az államnak a kötelességét, hogy szervezett tevékenysé
get folytasson a gyermek és a család helyzetének módosítására, a 
gyermek családi környezetbe kerülésének elősegítésére. (Ez követke
zik az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (77)33 számú határo
zatának 1.2. pontjából, mely szerint nem csak a gyermek szükségleteit 
kell megérteni, hanem a családét is; és a gyermek érdekében tett in
tézkedésekkel együtt megfelelő intézkedéseket kell tenni a szülők 
segítésére is.)

Az állam nem jogosult véglegesen átvenni a gyermek gondozását és 
nevelését, ha a szülők átmenetileg nem voltak képesek vagy hajlandók a 
gyermeket veszélyeztető körülmények elhárítására; sőt akkor sem, ha 
valamely okból nincs olyan szülő, aki a gyermek felett szülői felügyeleti 
jogot gyakorolhatna. Az államnak minden szükséges intézkedést meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a családi gondozást nélkülöző gyer
mek a lehetséges legrövidebb időn belül ismét megfelelő családi gon
dozásba kerüljön. Ezért ha az állam (a gyámhivatal útján) kiemeli a 
gyermeket a családból, kettős kötelezettsége keletkezik:

- célirányos munkát kell folytatnia annak érdekében, hogy a gyer
mek - lehetőleg rövid idő alatt - megfelelő és tartós környezetbe ke
rüljön, mégpedig a vér szerinti családban, hozzátartozó családjában, 
örökbefogadó szülőnél, nevelőszülőnél vagy pedig másutt,

- a tartós környezet megteremtéséhez szükséges időtartamra gon
dozást (helyettesítő gondozást) kell nyújtania a gyermeknek.

A tartós környezetbe kerülésre irányuló tevékenység jogi és szol
gáltatási feltételeit az egyéni elhelyezési terv határozza meg. A Gyvt- 
nek az egyéni elhelyezési terv bevezetésére vonatkozó szabályai nem
zetközi jogi kötelezettségen alapulnak. Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának (77)33 számú határozatának 1.5. pontja szerint a csa
ládból történő kiemeléskor a gyermek részére tervet kell készíteni, 
amely a család, a gyermek és a lehetséges megoldások értékelésén 
alapul, és figyelembe veszi az elhelyezés rendeltetésével kapcsolatban
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ismertetett célokat. A tervnek elsősorban a következőket kell tartal
maznia: döntés a gyermek számára kiválasztott, legkedvezőbb elhe
lyezési módról továbbá a gyermek helyzetének felülvizsgálata meg
határozott időközönként.

A Gyvt. 82.§ (3)-(4) bekezdések szerint “a gyermek tartós - csa
ládszerű - környezetének biztosításához az átmeneti vagy tar
tós nevelésbe vétellel egyidejűleg, illetve legkésőbb az átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vételtől számított 30 napon belül a terü
leti gyermekvédelmi szakszolgálat egyéni - a gyermek vélemé
nyét figyelembe vevő - elhelyezési tervet készít, amelynek elfo
gadásáról a gyámhivatal dönt. Az egyéni elhelyezési terv meg
valósításában, a feladatok teljesítésében a gyermek gondozója, 
gyámja (hivatásos gyámja), valamint az átmeneti nevelésbe vett 
gyermek szülője és a települési önkormányzat együttműködik.”

Az egyéni elhelyezési terv célja, hogy elősegítse a gyermek saját 
családjába történő visszahelyezését és ehhez meghatározza a szüksé
ges feltételeket. A terv egyrészt az állam, másrészt a család (a gyermek 
és a szülő) feladatait fogalmazza meg. A feladatokat az állam (az ön- 
kormányzat) részéről elsősorban a területi gyermekvédelmi szakszol
gálat, a gyermekotthon, a nevelőszülő és a gyermekjóléti szolgálat 
hajtják végre. A terv jogszerűsége és célszerűsége valamint végrehaj
tása felett a gyámhivatal gyakorol ellenőrzést.

Az egyéni elhelyezési tervvel kapcsolatos fontosabb eljárási szabá
lyok a következők (a szabályok a tervvel kapcsolatos közigazgatási 
tevékenységre vonatkoznak):

A tervet a gyámhivatal általában az átmeneti nevelésbe vétel előtt, a 
gondozási helyre vonatkozó javaslattal együtt szerzi be a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálattól. A gyámhivatal a terv elkészítésére 
legkésőbb az átmeneti nevelésbe vételtől számított 30 napos határidőt 
is meghatározhat.

(A terv elkészítését a területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatainál ismer
tetjük. A terv elkészítésére nem a közigazgatási eljárás szabályai az irányadó
ak, hiszen szolgáltatói tevékenység keretében kerül rá sor.)

A gyámhivatal az egyéni elhelyezési tervet akkor fogadja el, ha megfelel
a) az átmeneti nevelés céljának és
b) a Gyér. 107. §-ban foglaltaknak.
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Az a) alatti általános feltételből az következik, hogy a tervnek elő kell 
mozdítania az átmeneti nevelés átmenetivé válását, tehát azt, hogy a 
gyermek családja váljon képessé a gyermek visszafogadására, és hogy az 
otthont nyújtó ellátásra valóban átmeneti jelleggel kerüljön sor.

A Gyér 107. § (2) bekezdése az egyéni elhelyezési tervnek azokat a 
garanciális jelentőségű elemeit sorolja fel, melyek jóváhagyásáról 
dönt a gyámhivatal. A (3) bekezdésben azok a szakmai jellegű tartal
mi elemek szerepelnek, melyek jóváhagyásáról nem dönt a gyámhi
vatal.

“(2) A gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv 
tartalmazza

a) annak a célnak a megjelölését, hogy az átmeneti nevelés megszüntetése 
után melyik szülő vagy más hozzátartozó gondozásába kerüljön a gyermek,

b) az átmeneti nevelés várható időtartamát,
c) a gyermek és a szülő kapcsolattartására vonatkozó javaslatot,
d) azokat a feltételeket, amelyekről a szülőnek és a gyermeknek kell gondos

kodnia, és amelyek teljesítése nélkül az átmeneti nevelésbe vétel nem szüntet
hető meg,

e) a szükséges bírósági vagy hatósági intézkedések megjelölését, 
j) a rendszeres felülvizsgálat időpontját.
(3) Az egyéni elhelyezési terv tartalmazza továbbá
a) az előírt feltételek megvalósításához igénybe vehető szolgáltatások megje

lölését,
b) a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon családgondozója és a 

lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója közötti munkameg
osztás elveit,

c) a családgondozó, a szülő és a gyermek közötti együttműködés részletes 
szabályait,

d) a szakmailag indokoltnak tartott egyéb feltételeket.”
Tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhivatal jóváhagyása az alábbi 

tartalmi elemekre terjed ki:
a) annak a célnak a megjelölése, hogy a gyermek a tartós nevelés megszün

tetésével örökbe fogadó szülőkhöz, a tartós nevelésbe vétel fenntartása mellett 
nevelőszülői családhoz, illetve ennek hiányában milyen más tartós környezetbe 
kerüljön,
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b) az a) pont szerinti cél eléréséhez szükséges gondozás várható időtartamát,
c) a cél megvalósításához szükséges bírósági vagy hatósági intézkedések 

megjelölését, illetve a szociális, mentálhigiénés, személyiségfejlesztő támogatáso
kat,

d) a rendszeres felülvizsgálat időpontját.
A gyámhivatal a terv elfogadásáról az átmeneti nevelésbe vétel el

rendelésével egyidejűleg, ha pedig a tervet később terjesztették be, 
külön határozatban dönt. Amennyiben a gyámhivatal az egyéni elhe
lyezési tervet nem fogadja el, azt nem módosíthatja, hanem - megje
lölve a módosítás szempontjait - újabb terv készítését rendeli el. Ha 
az újabb elhelyezési tervet sem tartja elfogadhatónak, az elutasításáról 
határozattal dönt.

6.4. A nevelésbe vétel felülvizsgálata

A gyámhivatal köteles a nevelésbe vételt rendszeresen felülvizsgálni. 
A Gyvt.-nek ez a rendelkezése a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 
25. Cikkének rendelkezéséhez igazodik, mely szerint az illetékes ható
ságok által gondozásra, védelemre, illetőleg fizikai vagy elmeápolásra 
elhelyezett gyermeknek joga van arra, hogy időszakosan felülvizsgálják 
az említett kezelést illetve gondozást és az elhelyezésével kapcsolatos 
minden egyéb körülményt.

A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel éves felülvizsgálata so
rán tájékoztatást kér a gyámtól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a 
gyermekotthontól, illetve a gyermekjóléti szolgálattól

- a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról,
- a szülőnek a nevelőszülővel, illetve a gyermekotthonnal való 

együttműködéséről,
- a szülő életkörülményeinek alakulásáról,
- a gyermeknek a kijelölt gondozási helyre történő beilleszkedé

séről,
- a gyám tevékenységéről.
A gyámhivatal a felülvizsgálat során indokolt esetben tárgyalást 

tart, amelyre meghívhatja a szülőt és a gyermeket, valamint a gyer
mekotthon, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyermekjó
léti szolgálat képviselőjét.
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A gyámhivatal a felülvizsgálat eredményeképpen - mérlegelve a 
gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát -

- fenntartja vagy megszünteti a gyermek átmeneti nevelésbe vételét,
- fenntartja vagy módosítja az elhelyezési tervet,
- megváltoztathatja a gyermek gondozási helyét,
- felmentheti vagy elmozdíthatja a gyámot és új gyámot rendelhet. 
A gyámhivatal a tartós nevelésbe vétel felülvizsgálata során arról

foglal állást, hogy a gyermek részére kijelölt gondozási hely, továbbá 
az egyéni elhelyezési terv megfelel-e a gyermek érdekének.

7. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló egyes gyermek 
gyámsága

A gyámság általános szabályait a Csjt. szabályozza. Mivel azonban a 
gyermekvédelmi gondoskodás meghatározott intézkedései mellett 
minden esetben sor kerül gyám kirendelésére, a Gyvt. külön szabá
lyozza a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló egyes gyermekek 
gyámságának sajátos szabályait. Az alábbiakban csak a sajátos szabá
lyokat, és azok közül csak a fontosabb elemeket ismertetjük. (A sajá
tos szabályok megértéséhez azonban feltétlenül szükséges a Csjt. 
általános szabályainak ismerete is, melyre vonatkozó ismeretek a csa
ládjog tananyagában találhatók meg.)

A Gyvt. hatályba lépéséig az intézeti nevelésbe vett valamint az ál
lami nevelésbe vett gyermekek a törvény rendelkezésénél fogva (ipso 
iure) gyámság alatt álltak, és a gyám - intézeti gyám elnevezéssel - a 
Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet igazgatója (vagy annak helyettese) 
volt. A Gyvt. szakított ezzel a gyakorlattal, a gyám személyét nem a 
törvény határozza meg, hanem a gyámhivatal minden egyes gyermek 
esetében külön rendel gyámot. A Gyvt. fő szabállyá tette azt, hogy az 
gyakoroljon gyámságot a gyermek felett, akinél a gyermeket elhe
lyezték. Ehhez társulnak azok a kiegészítő szabályok, melyek lehetővé 
teszik a gyámság egészének vagy egyes feladatoknak ellátására más 
személy kijelölését.

Az új rendelkezésekben az az elv testesül meg, hogy a gyám és a 
gyámolt között horizontális, a családjogra jellemző jogviszonynak kell 
fennállni, megfelelően a gyámság klasszikus jelentésének. Az intézeti
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gyám és a gyámoltak közötti viszony nélkülözte ezt a horizontális 
jelleget, a gyermekek több százas csoportjának ügyeit hivatalból inté
ző személyek ténylegesen inkább a közjogra jellemző vertikális vi
szonyban voltak a .gyámolttal. Elvi kérdés az is, hogy a gyám tevé
kenysége nem szorítkozhat a gyermek sorsát alapvetően érintő nyilat
kozatokra és döntésekre, hanem ki kell terjednie a gyámság körébe 
sorolható összes kérdésre. Különösen két területen volt fontos a 
gyámi jogkör gyakorlójának a gyermekhez való közelítése: a gondozás 
és nevelés biztosítása, valamint a mindennapi élet körébe tartozó 
kisebb ügyek terén.

A Gyvt. 84.§ (1) bekezdés rendelkezése értelmében a gyámhivatal a 
gyermek részére gyámot rendel, ha ideiglenes hatállyal elhelyezte a 
gyermeket, és pert indított a szülői felügyelet megszüntetése iránt; 
illetve ha átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket. (Ezekben 
az esetekben ugyanis szünetel a szülő felügyeleti joga, illetve nincs 
szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő.)

Gyámul rendelhető a gyámi feladatok ellátására alkalmas nevelő
szülő, illetve a gyermekotthon vezetője, ahol a gyermeket a gyámhi
vatal elhelyezte. Ha a gyámhivatal a gyermeket más bentlakásos in
tézményben helyezte el, vagy ha a nevelőszülő a gyámságot nem 
vállalta, továbbá, ha a felsorolt személyek gyámul nem rendelhetők, a 
gyámhivatal a gyermek számára a területi gyermekvédelmi szakszol
gálat részéről erre kijelölt hivatásos gyámot rendeli ki.

A nevelőszülő illetve a gyermekotthon vezetője a gyámi feladatokat 
a gyámokra vonatkozó általános szabályok szerint látják el, amennyi
ben a Gyvt. eltérő szabályt nem állapít meg. Az eltérő szabályok kö
zül kiemeljük az alábbiakat:

Fia a gyámi feladatokat a nevelőszülő vagy a gyermekotthon veze
tője látja el, a gyám a gyermek gondozója, nevelője, törvényes képvi
selője és - ha a gyámhivatal felhatalmazta - vagyonának a kezelője. A 
gyám tevékenységét a gyámhivatal irányítja és felügyeli, feladatainak 
ellátásához a területi gyermekvédelmi szakszolgálat segítséget nyújt. 
A gyám működéséről, a gyámsága alatt álló gyermek ügyeiről félé
vente írásban köteles tájékoztatást adni a gyámhivatalnak. E tájékoz
tatási kötelezettség nem érinti a gyám törvény szerinti számadási 
kötelezettséget. (A nevelőszülőnek és a gyermekotthonnak tehát több 
beszámolási kötelezettsége van, mint más gyámoknak.)
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Ha a gyámhivatal a gyámot tisztségéből elmozdítja, vagy azonnali 
hatállyal felfüggeszti, ezen intézkedésével egyidejűleg új gyámot ren
del, és - szükség esetén - meghatározza a gyermek új gondozási he
lyét. (E rendelkezésnek az a magyarázata, hogy a Gyvt. rendszerében 
a gyermek gondozásának feladata valamint a gyámi feladat általában 
összekapcsolódnak. A gyámot a gyámság szabályai szerint szükséges 
lehet tisztségéből elmozdítani vagy felfüggeszteni, ilyenkor azonban 
szükség van a gondozás helyének megváltoztatására is. A dolog for
dítva is igaz, ha a gyermek részére új gondozási helyet jelölnek ki, 
szükség van a gyám felmentésére és új gyám rendelésére.)

A gyámhivatal a gyermek vagy a gyám kérésére, továbbá hivatalból 
eseti gondnokot rendel ki

- a gyermek képviseletének ellátására, ha a gyám, mint törvényes 
képviselő, a gyermeket a Csjt. szerint nem képviselheti, vagy ha a 
különleges szakértelmet igénylő ügyekben a gyám nem vállalkozik a 
gyermek képviseletének ellátására. A gyámhivatal az eseti gondnokot 
elsősorban a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak ezzel a mun
kakörrel megbízott dolgozói közül jelöli ki.

A gyámhivatal a gyámot - kérésére - felhatalmazhatja a gyermek 
vagyonának kezelésével járó feladatok ellátására is. Nem szükséges a 
gyámhivatal felhatalmazása az olyan jognyilatkozat érvényességéhez, 
amely a mindennapi élet szokásos szükségleteit biztosító kisebb je
lentőségű szerződések megkötésére irányul. Ha a gyámhivatal a gyá
mot nem hatalmazta fel a gyermek vagyonának kezelésével járó fela
datok ellátására, a gyermek részére vagyonkezelő eseti gondnokot 
rendel, elsősorban a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak ezzel a 
munkakörrel megbízott dolgozói közül.

Ha a gyám jogkörét a hivatásos gyám látja el, a gyermek gondozá
sával és nevelésével kapcsolatos feladatokat a nevelőszülő, gyermek- 
otthon, illetve más bentlakásos intézmény biztosítja. A hivatásos 
gyámot a gyermek elhelyezésének joga nem illeti meg, és a gyermek 
gondozási helyét csak a gyámhivatal engedélyével változtathatja meg.

A gyámhivatal hivatalból, továbbá a hivatásos gyám kérésére eseti 
gondnokot rendel ki a gyermek képviseletének ellátására, ha a hiva
tásos gyám, mint törvényes képviselő, a gyermeket a Csjt. szerint 
nem képviselheti.
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Tizenkilencedik fejezet

A fiatalkorúak pártfogó felügyelete 
és a javítóintézeti nevelés

A fejezet röviden bemutatja a Btk. két intézkedésének alapvető tartalmát, majd 
részletesen ismerteti a gyermekvédelem körében történő végrehajtását.

1. A fiatalkorúak pártfogó felügyelete

1.1. A pártfogó felügyelet szabályai

A pártfogó felügyelet jellege

A fiatalkorúak pártfogó felügyelete egyike a Btk-ban szabályozott 
intézkedéseknek. A Btk. 119. § szerint a felfüggesztett szabadság- 
vesztésre ítélt, a próbára bocsátott, a feltételes szabadságra bocsátott, a 
javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott és az a fiatalkorú, akivel 
szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet (Bvtvr.) rendelkezik a párfogó felügyelet végre
hajtásának szabályairól, ezen belül a fiatalkorúak pártfogó felügyelet
ének külön szabályairól. A Bvtvr. 92. § (1) bekezdés szerint

A pártfogó felügyelet célja, hogy az elkövető ellenőrzésével 
és irányításával elősegítse annak megakadályozását, hogy is
mételten bűncselekményt kövessen el, és segítséget nyújtson a 
társadalomba való beilleszkedéséhez, az ehhez szükséges 
szociális feltételek megteremtéséhez.

A fiatalkorú kötelezettségei. Magatartási szabályok

A pártfogolt köteles jelentkezni az illetékes gyámhatóságnál, illetve 
hivatásos pártfogónál. Köteles munkaviszonyba állni, vagy egyéb 
kereső foglalkozást folytatni (a jogszabályban meghatározott kivétel
lel); a munkahelyének és a lakóhelyének megváltoztatására irányuló
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szándékát a hivatásos pártfogónak előzetesen bejelenteni; a pártfogó
nak a magatartási szabályok megtartására és ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezéseit teljesíteni; a jogszabályban vagy a bíróság határozatá
ban előírt egyéb kötelezettséget megtartani, stb.

A bíróság külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilal
makat írhat elő. A bíróság elrendelheti, hogy a pártfogolt

- meghatározott helységben tartózkodjék,
- meghatározott jellegű nyilvános helyeket ne látogasson,
- nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt,
- a szabadságvesztésből való szabadulása idejére tartalékolt keres

ményét, illetőleg letéti pénzét vagy annak egy részét a hivatásos párt
fogó kezelje,

- meghatározott helyen és időközönként, meghatározott szervnél 
vagy személynél jelentkezzék,

- meghatározott tanulmányokat folytasson,
- a vele egyetértésben meghatározott gyógykezelésnek vagy gyó

gyító eljárásnak alávesse magát.
A bíróság más magatartási szabályokat is előírhat. A bíróság a határo

zatában előírt magatartási szabályokat a pártfogolt magatartásától és élet
vezetésétől függően módosíthatja. A magatartási szabályok módosítását a 
hivatásos pártfogó is javasolhatja, illetőleg a pártfogolt is kérheti.

A pártfogó felügyelet az ezt elrendelő határozat jogerőre emelke
désével, illetőleg a szabadságvesztésből vagy a javítóintézetből szaba
dulás napjával kezdődik. A pártfogó felügyelet megszűnik, ha a tar
tama letelt; ha a bíróság megszünteti; továbbá ha a pártfogó felügyelet 
tartama alatt szabadságvesztés végrehajtását veszik foganatba (a jog
szabályban meghatározott kivétellel).

Ha a fiatalkorú pártfogó felügyeletét az ügyész állapította meg, a 
külön magatartási szabályok előírására, és a magatartási szabályok 
módosítására az ügyész jogosult.

I. 2. A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtása

A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtását a 7/1998. (III.
II. ) NM rendelet szabályozza.
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A pártfogó felügyelet olyan intézkedés, mely egyszerre irányul a 
párfogás alatt álló személy ellenőrzésére és támogatására. Ezt a kettős 
jellegű megoldást számtalan ország büntetőjogi rendszere ismeri. A 
magyar jogban a fiatalkorúak pártfogó felügyelete nem a bíróságra 
vagy a büntetés-végrehajtási szervezetre, hanem a gyámhatóságra 
tartozik. Ennek az a célja, hogy a pártfogás során gyermekvédelmi 
célokat kövessenek és gyermekvédelmi eszközöket alkalmazzanak.

A fiatalkorúak pártfogó felügyeletét a szociális és családügyi minisz
ter a megyei gyámhivatal mellett működő hivatásos pártfogók útján 
biztosítja. A pártfogó felügyelettel kapcsolatban jogszabályban megha
tározott feladatokat a pártfogolt lakóhelye szerint illetékes megyei 
gyámhivatal mellett működő hivatásos pártfogó közvetlenül, önállóan 
látja el.

A hivatásos pártfogó feladata különösen segítség nyújtása a pártfo
golt számára a társadalomba való beilleszkedéséhez, a bűnismétlés 
elkerüléséhez; továbbá annak ellenőrzése, hogy a pártfogolt betartja-e 
az előírt magatartási szabályokat.

A hivatásos pártfogó a pártfogolt pártfogó felügyeletét az ügyész, a 
bíróság, vagy a büntetés-végrehajtási bíró határozata alapján látja el.

A pártfogó felügyelet
- vádemelés elhalasztása esetén az ügyész által megjelölt időpontig,
- próbára bocsátás esetén a bíróság határozatában megjelölt idő

pontig,
- felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidőig,
- feltételes szabadságra bocsátás esetén a büntetés hátralévő részéig, 

de legalább egy évig,
- szabadságvesztés kitöltése esetén a bíróság által meghatározott 

ideig,
-javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás esetén pedig a javító

intézeti nevelés hátralevő részéig, de legalább egy évig és legfeljebb a 
tizenkilencedik életév betöltéséig tart.

1.3. Segítségnyújtással kapcsolatos feladatok

A hivatásos pártfogó - az erről szóló értesítés után - intézkedik a 
pártfogó felügyelet előkészítéséről. A büntetés-végrehajtási intézet
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ben, a javítóintézetben meghallgatja a pártfogókat és segítséget nyújt 
társadalmi beilleszkedéséhez, lakhatása megteremtéséhez, munkába 
állásához, szükség esetén családi körülményeinek, illetve törvényes 
képviseletének rendezéséhez.

A hivatásos pártfogó a pártfogolnál, illetve a kiskorú pártfogolt tör
vényes képviselőjével együtt feltárja a bűncselekmény elkövetéséhez 
vezető okokat, valamint a bűnismétlés vonatkozásában fennálló, a 
fiatalkorút veszélyeztető körülményeket és ezek megszüntetése érde
kében - a magatartási szabályok figyelembevételével - pártfogolási 
tervet készít.

A terv tartalmazza
- a feltárt okot és körülmények megnevezését, valamint a meg

szüntetésükhöz szükséges teendőket, így különösen a pártfogolt fela
datait, a kiskorú pártfogolt törvényes képviselőjének feladatait, továb
bá a hivatásos pártfogó feladatait,

- azoknak az intézményeknek, személyeknek a megnevezését, 
akiknek a segítségét a terv megvalósításához célszerű igénybe venni.

A hivatásos pártfogó tanácsot ad a pártfogolt iskolai, munkahelyi, 
egészségi, szociális és egyéb problémái megoldásához, az ehhez 
szükséges támogatások igénybevételéhez, valamint szükség esetén 
személyesen eljár a pártfogolt érdekében.

A hivatásos pártfogó feladatai ellátása során együttműködik a párt
fogolt lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgá
lattal. Ennek keretében a hivatásos pártfogó

- a pártfogó felügyelet kezdetekor tájékozódik a pártfogolt esetle
ges korábbi gondozásának, védelembe, illetve nevelésbe vételének 
tapasztalatairól,

- a gyermekjóléti szolgálat meghívására részt vesz az esetmegbe
széléseken, illetve pártfogoltja ügyében esetmegbeszélés tartását kez
deményezi,

- kezdeményezheti, hogy a gyermekjóléti szolgálat javasolja a tele
pülési önkormányzatnak olyan új ellátások bevezetését, amelyek se
gítik a pártfogolt fiatalok iskolai hátrányainak leküzdését, szakkép
zettségének megszerzését, munkafoglalkoztatását és szabadidejének 
hasznos eltöltését,

- szakmai javaslatot készít az új ellátási formák kialakítására.
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A hivatásos pártfogó gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez 
kiskorú pártfogoltja érdekében az illetékes jegyzőnél, illetve városi 
gyámhivatalnál, ha az a pártfogolt kiskorú környezetében kialakult 
súlyos veszélyeztető helyzet megszüntetése vagy egyéb ok miatt 
szükségesnek látszik.

1.4. Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

A hivatásos pártfogó ellenőrzi a pártfogolt tanulmányi és egyéb 
kötelezettségeinek teljesítését, a lakóhelyén, a munkahelyén tanúsí
tott magatartását, és beszámoltatja életkörülményeiről. Ha a pártfogó 
felügyelet ellátása a pártfogolt vagy környezete magatartása miatt 
akadályba ütközik, a hivatásos pártfogó igénybe veheti a rendőrség 
segítségét.

A hivatásos pártfogó tájékoztatja az ügyészt, illetve a bíróságot - 
ideiglenes elbocsátás esetén a javítóintézetet - arról is, ha a pártfogó 
felügyelet letelt, és az alatt a pártfogolt kifogástalan magatartást tanú
sított, vagy egyéb okból megszűnt a pártfogó felügyelet.

A hivatásos pártfogó javaslatot tesz a megyei főügyészségnek
- vádemelésre (ha a pártfogolt az előírt magatartási szabályokat sú

lyosan megszegi),
- szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének indítványozására 

(ha a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a magatartási szabályokat 
súlyosan megszegi),

- a próbára bocsátás időtartama meghosszabbításának, javítóintézeti 
nevelés elrendelésének vagy büntetés kiszabásának indítványozására 
(ha a próbára bocsátott a magatartási szabályokat megszegi),

- a feltételes szabadság megszüntetésének, indítványozására (ha a 
feltételes szabadságra bocsátott a magatartási szabályokat megszegi)

- ideiglenes elbocsátás megszüntetésének indítványozására (ha a ja
vítóintézetből ideiglenesen elbocsátott a magatartási szabályokat 
megszegi).

A hivatásos pártfogó javaslatot tesz a büntetés-végrehajtási bírónak 
a szabadságvesztés kitöltése után elrendelt pártfogó felügyelet meg
hosszabbítására, megszüntetésére, továbbá a magatartási szabályok 
megváltoztatására.
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2. A javítóintézeti nevelés végrehajtása
A javítóintézeti nevelés egyike a Btk-ban szabályozott intézkedé

seknek. A Btk. 118. § ezen intézkedéssel kapcsolatban a következő 
szabályokat tartalmazza:

Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes ne
velése érdekében intézeti elhelyezése szükséges. A javítóintézeti nevelés tartama 
egy évtől három évig terjedhet. A bíróság azt, aki a javítóintézetben legalább egy 
évet eltöltött, ideiglenesen elbocsátja az intézetből, ha a kiszabott javítóintézeti 
nevelés felét már letöltötte és alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további 
javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető. Az ideiglenes elbocsátás tartama azonos 
a javítóintézeti nevelés hátralevő részével, de legalább egy év. A bíróság az ide
iglenes elbocsátást megszünteti, ha a fiatalkorút az ideiglenes elbocsátás alatt el
követett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélik vagy javítóintézeti neve
lését rendelik el. Ha a fiatalkorúval szemben a bíróság más büntetést szab ki 
vagy intézkedést alkalmaz, illetve a fiatalkorú a pártfogó felügyelet szabályait 
megszegi, a bíróság az ideiglenes elbocsátást megszüntetheti. Azt, aki a tizenki
lencedik életévét betöltötte, a javítóintézetből el kell bocsátani.

A feladat végrehajtását a jog gyermekvédelmi feladatnak tekinti.
A Bvtvr. 105. § (1) bekezdés szerint a javítóintézeti nevelés 

végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és 
szakmai képzése által annak elősegítése, hogy helyes irányban 
fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.

A Bvtvr. szerint a fiatalkorú jogosult:
- az életkori szükségleteihez igazodó ellátásra, gondozásra és fel

ügyeletre,
- egészségügyi és mentálhigiénés ellátásra,
- az intézetbe való befogadásakor a jogainak és a kötelességeinek 

megismerésére,
- a hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és az intézet által 

engedélyezett személyekkel való levelezésre, a levelek gyakorisága és 
terjedelme nem korlátozott,

- az intézet rendje szerint látogató fogadására,
- csomagküldeményre, a csomag tartalma ellenőrizhető,
- vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztá

sára, annak kinyilvánítására és gyakorlására,
- iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásra és képzésre,
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- munkájának a mennyiségnek és a minőségnek megfelelő díjazására,
- az érdeklődésének megfelelő szabadidő-foglalkozásokon való 

részvételre, az intézet művelődési és sportolási lehetőségeinek igény- 
bevételére,

- véleményének szabad nyilvánítására, a személyét érintő kérdé
sekben meghallgatásra és tájékoztatásra,

- az intézetben és az intézettől független szervhez közérdekű beje
lentés, panasz és kérelem előterjesztésére.

A fiatalkorú köteles - egyebek mellett -
- az intézetben az igazgató által kijelölt csoportban nevelkedni,
- az intézet elhagyásához engedélyt kérni,
- az általános iskolai tanulmányait a tanköteles koron túl is folytatni,
- az eredményes nevelése érdekében az intézet dolgozóival 

együttműködni,
- az intézet rendjét megtartani.
Az intézet igazgatója az intézeti tanács javaslatára zárt jellegű intézeti 

részlegbe helyezheti a fiatalkorút, ha a javítóintézet rendjét ismételten 
és súlyosan megsértette. A zárt jellegű intézeti részlegben elhelyezést 
meg kell szüntetni, ha a fiatalkorú magatartására figyelemmel a javító
intézeti nevelés szigorúbb végrehajtására már nincs szükség.

Az intézet igazgatója engedélyezheti, hogy a fiatalkorú tartósan az 
intézeten kívül töltse azt az időt, amely tanulmányainak folytatásá
hoz, illetve a munka végzéséhez szükséges. A fiatalkorú az intézeten 
kívül töltött idő alatt is köteles az előírt szabályokat megtartani. Az 
engedélyt az intézet igazgatója visszavonhatja, ha a fiatalkorú az előírt 
szabályokat megszegi.

A fiatalkorút az intézetből ideiglenesen el kell bocsátani, ha a javító
intézeti nevelés alatti magatartására tekintettel alaposan feltehető, hogy 
a helyes irányú fejlődése intézeti elhelyezés nélkül is elérhető. A bíróság 
az ideiglenes elbocsátással egyidejűleg a fiatalkorút pártfogó felügyelet 
alá helyezi. Az ideiglenes elbocsátás véglegessé válik, ha a fiatalkorú 
annak tartama alatt betölti a tizenkilencedik életévét.

I la a fiatalkorú a tizenkilencedik életévét betöltötte, az intézet 
igazgatója a javítóintézetből elbocsátja.
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2.1. A javítóintézeti nevelés végrehajtása

A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM ren
delet részletesen szabályozza az intézmény felépítését és működésé
nek dokumentumait, továbbá az épületre, az elhelyezésre és az ellá
tásra vonatkozó feltételeket. A továbbiakban elsősorban a gondozás, 
nevelés, utógondozás tárgykörébe eső fontosabb szabályokat ismer
tetjük

Gondozás, nevelés, felügyelet
Az intézetben folyó nevelés célja a fiatalkorú társadalmi beilleszke

désének elősegítése, ennek érdekében beilleszkedési zavarai enyhítése, 
pszichés állapota rendezése, iskolázottsága, szakmai képzettsége fej
lesztése, az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, az egészséges élet
módra való felkészítése. A nevelés során kiemelten kell foglalkozni az 
alkohol és a kábítószer veszélyeivel, a szexuális élet problémáival.

A nevelő egyéni nevelési tervet készít a fiatalkorú számára. Ha a fi
atalkorúnak egyéni pszichológiai gondozásra is szüksége van, a pszic
hológus egyéni gondozási tervet készít. Az intézetben olyan kompen
záló és korrigáló nevelést kell a fiatalkorú számára biztosítani, amely 
egyidejűleg törekszik a fiatalkorú megelőző életútja hiányainak pót
lására és a fiatalkorú bűnelkövetésének hátterében rejlő hibás viszo- 
nyulási rendszer kijavítására.

Az intézetben folyó oktatás, képzés célja a fiatalkorú iskolai hiá
nyosságainak pótlása, megkezdett tanulmányainak folytatása, és a 
munkaerőpiaci esélyeit növelő képzettség megszerzése. Az alapfokú 
iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalkorút - ha tanköteles - be 
kell íratni általános iskolába, ha a tankötelezettsége megszűnt, kérel
mére biztosítani kell, hogy általános iskolai oktatásban részt vehessen. 
A fogyatékos fiatalkorú számára a fogyatékosság típusának megfelelő 
iskolai oktatást kell biztosítani. Ha a fiatalkorú középiskolai tanulmá
nyait nem fejezte be, kérelmére lehetőséget kell teremteni arra, hogy 
magántanulóként pedagógus segítségével folytathassa tanulmányait a 
középiskolában. Azt a fiatalkorút, aki általános iskolai tanulmányait 
befejezte, életkora, érdeklődési köre, képességei és egészségi alkal
massága figyelembevételével be kell vonni az intézetben folyó szak
képzésbe, melyet a szakképzésre vonatkozó jogszabályoknak megfe
lelően kell szervezni.
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Kapcsolattartás
Az intézet szorgalmazza, hogy a fiatalkorú a kapcsolattartásra jo

gosult hozzátartozóival megfelelő kapcsolatot tartson. Elősegíti, hogy 
az átmeneti vagy tartós nevelt kapcsolata ne szakadjon meg a gondo
zását korábban ellátó gyermekotthonnal vagy nevelőszülővel. Az 
intézet félévente tájékoztatja a fiatalkorú törvényes képviselőjét, át
meneti nevelt esetében a vér szerinti szülőjét is, továbbá a fiatalkorú 
lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét a fiatalkorú ma
gatartásának, szorgalmának alakulásáról, jutalmazásáról, fegyelmi 
büntetéséről. Az átmeneti nevelt fiatalkorú nevelésbe vételét elren
delő városi gyámhivatalt az intézet tájékoztatja a fiatalkorú és szülei 
közötti kapcsolattartás

A fiatalkorúval - az intézet házirendje szerint - kapcsolatot tarthat 
egyház, társadalmi szervezet, alapítvány erre felhatalmazott képvise
lője, valamint az a magánszemély, akinek - kérelmére - az intézet 
igazgatója engedélyt ad. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a fiatal
korúval felvehesse a kapcsolatot a védője, valamint a jogszabályok 
által az emberi, állampolgári, valamint a nemzeti és kisebbségi jogok 
védelmére feljogosított szervezet tagja.

A kapcsolattartás levelezés, telefonbeszélgetés, csomagküldés, láto
gatás, a fiatalkorú részére engedélyezett kimenő, eltávozás és szabad
ság formájában történik. Látogatást a fiatalkorú részére legalább ha
vonta egy alkalommal kell engedélyezni. A látogatás az intézet erre 
kijelölt helyiségében kell lebonyolítani. A látogatások rendjét a házi
rend szabályozza. Az igazgató indokolt esetben rendkívüli látogatást 
is engedélyezhet.

Elbocsátás
A Bvtvr. szerint a javítóintézet a fiatalkorú ideiglenes elbocsátásá

nak várható időpontjáról értesíti a fiatalkorú lakóhelye szerint illeté
kes hivatásos pártfogót, és a hivatásos pártfogóval együttműködve 
előkészíti az ideiglenes elbocsátást. Az ideiglenes elbocsátás előkészí
tése során

- felkészíti a fiatalkorú családját, gondozóját a visszafogadására, il
letve, ha a családba való visszatérés nem lehetséges, megfelelő lakha
tási lehetőségről gondoskodik,
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- megkísérli megteremteni a lehetőségét annak, hogy a fiatalkorú 
folytassa tanulmányait, vagy munkába álljon.

Az elbocsátás előkészítése során az utógondozó tájékoztatást kér az 
intézet illetékes munkatársaitól a fiatalkorú magatartásáról, iskolai 
eredményéről, munkavégzéséről, személyiségállapotáról, valamint 
továbbtanulásra, munkavégzésre való alkalmasságáról, és meghallgatja 
a fiatalkorút az elbocsátás utáni terveiről.

Az utógondozó felkeresi a fiatalkorú családját, a gyermekjóléti 
szolgálatot, valamint a területileg illetékes hivatásos pártfogót annak 
érdekében, hogy megismerje a fiatalkorú számára az elbocsátás után 
rendelkezésre álló lakhatási, munkavégzési vagy továbbtanulási lehe
tőségeket, egyidejűleg tájékoztatást ad a fiatalkorú magatartásáról, 
iskolai előmeneteléről, elbocsátás utáni terveiről.

Az utógondozó - a gyermekjóléti szolgálat és a hivatásos pártfogó 
segítségével - előkészíti, megszervezi és segíti a fiatalkorú családjára 
való visszatérést, vagy ha ez nem lehetséges, önálló életének megkez
dését. A fiatalkorú részére az utógondozó - szükség szerint - lakhatá
si, oktatási vagy képzési, illetve munkalehetőséget keres.

Az ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt két hónappal az intézet 
előterjesztést készít a büntetés-végrehajtási bíró számára a fiatalkorú 
ideiglenes elbocsátása tárgyában. Az előterjesztésben az intézeti tanács 
a fiatalkorú magatartása alapján javaslatot tesz a bv. Bírónak a fiatal
korú ideiglenes elbocsátására, vagy a javítóintézeti nevelés folytatásá
ra.

Utógondozás
A Bvtvr. szerint a javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott fiatal

korú utógondozását elsősorban a hivatásos pártfogó végzi. A javító- 
intézet látja el az ideiglenesen elbocsátott fiatalkorú utógondozását, 
ha a fiatalkorú a tanulmányainak befejezése vagy más ok miatt a javí
tóintézet utógondozó részlegén marad.

Az utógondozás keretében a fiatalkorú elhelyezhető az intézet utó
gondozó részlegében. Az utógondozó részlegben nyújtott ellátás 
lényegében megegyezik a gyermekvédelmi gondoskodás utógondo
zói ellátásával. Olyan bentlakásos ellátásról van szó, melyet az intézet 
a már elbocsátott fiatalkorú kérésére biztosít, és amely a fiatalkorú 
nyilatkozata esetén véget ér.
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Az ellátást az az elbocsátott fiatalkorú veheti igénybe, aki a család
jába nem térhet vissza, és az elbocsátás idejére nem sikerült számára 
lakhatási lehetőséget és megélhetési feltételeket teremteni. Az utó
gondozó részlegben helyezhető el az a fiatalkorú is, aki tanulmányait 
szeretné befejezni az intézeti oktatásban, képzésben. Az utógondozó 
részlegen való elhelyezésről - a fiatalkorú írásbeli kérelmére - az inté
zeti tanács javaslatára az igazgató dönt. A részlegen való elhelyezést az 
igazgató megszünteti a fiatalkorú kérelmére, továbbá ha az elhelyezés 
okai megszűntek, illetve ha a fiatalkorú a részleg rendjét ismételten 
súlyosan megszegi.
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Huszadik fejezet

Szociális és gyermekvédelmi feladatok 
a közoktatásban

A fejezet röviden bemutatja a közoktatás társadalompolitikai funkciójának lé
nyegét, majd részletesen ismerteti a nevelési-oktatási intézmények szociális ellá
tásait és kedvezményeit, továbbá gyermekvédelmi tevékenységét.

1. Társadalompolitikai funkció

1.1. Műveltség és szakmai ismeretek átadása

A közoktatást a társadalom számára egyszerre több funkciót is be
tölt; ezek közül a leginkább ismert az, hogy biztosítja a társadalom 
tagjai számára az elvárt műveltséget illetve a szükséges szakmai is
mereteket. (A szociális jogi ismereteket tárgyaló könyvben nincs mó
dunk kitérni arra a számtalan egyéb funkcióra, melyet a közoktatás 
rendszere - szándékosan vagy anélkül - betölt.)

1.2. Társadalompolitikai funkció

A közoktatás már kialakulásának idején fontos társadalompolitikai 
funkciókkal bírt. A társadalom tagjai nem csak egyszerűen részt vesz
nek a műveltséget, szaktudásokat átadó oktatásban, hanem az oktatás
ban való részvétel nagy mértékben meghatározza az általuk elérhető 
társadalmi státuszokat. Már kezdettől azt a célt tűzték a közoktatás 
elé, hogy a kedvezőtlenebb helyzetű társadalmi rétegek tagjainak - 
elsősorban gyermekeinek - adjon lehetőséget a felemelkedésre. A 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXDC. törvény (Ktv.) preambuluma is 
utal az esélyegyenlőségre. A közoktatás azzal szolgálja (szolgálhatja) 
az esélyegyenlőséget, hogy a különböző társadalmi helyzetű gyerme
keknek hasonló műveltséget és ismereteket biztosít, aminek birtoká
ban - elvileg - mindenkinek hasonló esélye van a társadalomban való
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érvényesülésre. (Nyilvánvaló azonban, hogy az oktatásban való rész
vétel eredményessége nagymértékben függ a tanulók családi körül
ményeitől, a családok társadalmi helyzetétől. Azt tehát, hogy a konk
rét közoktatási rendszer növeli az esélyegyenlőséget vagy pedig el
mélyíti a társadalmi csoportok közötti különbségeket, csak a tényleges 
helyzet vizsgálata alapján lehet eldönteni.)

A közoktatás társadalompolitikai szerepe elsősorban a közoktatás 
egészének rendszeréből olvasható ki. A közoktatási törvény egyes 
konkrét rendelkezései ugyancsak meghatároznak társadalompolitikai 
feladatokat:

1.3. Kötelezettség az óvodai nevelés az oktatás, a felké
szítés igénybevételére

A közoktatás társadalompolitikai funkciójának érvényesítéséhez 
hozzátartozik az a sajátos eszköz, hogy a törvény tankötelezettséget, 
illetve óvodai foglalkozáson való részvételi kötelezettséget ír elő. Ez
zel garantálja az állam, hogy a részvétel független legyen a szülők 
helyzetétől és szándékaitól.

A Magyar Köztársaságban - a törvényben meghatározottak szerint 
- minden gyermek tanköteles (Ktv. § (1) bekezdés). A gyermek - ha e 
törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az 
ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően 
óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalko
záson köteles részt venni (Ktv. 24.§ (2) bekezdés).

1.4. Hátrányos megkülönböztetés, pozitív diszkriminá
ció

A hátrányos megkülönböztetés tilalma azt jelenti, hogy a közokta
tás intézményeinek és szakembereinek nem szabad kedvezőtlenebb 
elbánásban részesíteni a gyermekeket a felsorolt ismérvekre tekintet
tel. A Ktv. 4.§ (7) bekezdése szerint a közoktatásban tilos a hátrányos 
megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy 
hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, 
politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi 
származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképesség
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ének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt, 
valamint a nevelési-oktatási intézmény fenntartója alapján.

Az Alkotmányból következik viszont, hogy a hátrányok kiküszö
bölése céljából szabad egyes csoportok tagjait előnyben részesíteni. A 
közoktatási törvény meghatározott esetekben ugyancsak előír előny
ben részesítési kötelezettséget:

A gyermekjoga, hogy állapotának, személyes adottságának megfe
lelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabi
litációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a peda
gógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. (1O.§ (3) 
bekezdés f) pont)

A pedagógus kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató tevé
kenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, 
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettség
ét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségé
nek kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz (Ktv.l9.§ (7) bekez
dés b) pont).

Az óvoda nevelési programja tartalmazza azokat a nevelési felada
tokat, amelyek biztosítják a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
felzárkóztatását. Az iskola pedagógiai programja meghatározza a szo
ciális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek 
enyhítését segítő tevékenységeket, továbbá a tanulási kudarcnak kitett 
tanulók felzárkóztatását segítő programot. (Ktv. 47.§ és 48.§ (1) be
kezdés)

2. Szociális célok szolgálata

2.1. Szociális célok a közoktatásban

A közoktatás nem csak társadalompolitikai, hanem szociálpolitikai 
célokat is szolgál. Szociálpolitikainak tekintjük a közoktatásnak azon 
tevékenységet, mely a tanulónak a család szociális helyzetével össze
függő hátrányainak enyhítésére irányul.

Nem soroljuk ide a tanulók eltérő testi és pszichés képességeiből 
fakadó problémák kezelését, hacsak e problémák össze nem függnek 
a család szociális problémáival. (Bár ide soroljuk, de nem itt részle
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tezzük a gyermekvédelmi feladatokat valamint a fogyatékos gyerme
kek nevelésével, képzésével kapcsolatos feladatokat.)

A közoktatás alapjában véve három módon szolgál szociális célokat:
- az alaptevékenységének szociálisan érzékeny módon történő 

folytatásával,
- szociális kedvezmények biztosításával,
- szociális ellátások nyújtásával.
A közoktatási törvény az alábbi esetekben rendelkezik szociális 

kérdésekről:

2.2. Az oktatás költségei

A közoktatás szolgáltatásai ingyenesek, vagy pedig értük térítési 
díjat illetve tandíjat lehet kérni. A Ktv. 3. §-a szerint ingyenes az álta
lános iskola, továbbá -a törvény rendelkezései szerint - az óvodai 
nevelés, a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, továbbá a gimná
ziumi, a szakközépiskolai, a szakmunkásképző-iskolai, a szakiskolai 
nevelés és oktatás, valamint a kollégiumi ellátás.

A törvény a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenn
tartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkor
mányzati feladatellátás keretében teljesített szolgáltatások esetében 
meghatározza az ingyenes, a térítési díj ellenében igénybe vehető és a 
tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat.

A Ktv. 114. § szerint ingyenesen vehetők igénybe - egyebek mel
lett - a következő szolgáltatások:

A) az óvodában
- az óvodai foglalkozások,
- szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás, a testi, 

érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermeknek felzár
kóztató foglalkozás,

- a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete,
- az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata,
B) az általános iskolában illetve - jogszabályban meghatározott kivétellel - 

ű szakiskolában és a középiskolában
- a tanórai foglalkozások,
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- a meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli foglal
kozás, (beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, és 
énekkart, kórust, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, stb.),

- a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá 
(a tizedik évfolyam végéig) a napközis és tanulószobai foglalkozás,

- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítás- 
technikai központ, sport- és szabadidő létesítmények), eszközeinek 
használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez.

C) kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvétel esetén
- a kollégiumi foglalkozások,
- a lakhatási feltételek biztosítása,
- a pedagógiai és egészségügyi felügyelet,
- a kollégium létesítményeinek, eszközeinek használata, stb.
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos tanuló 

esetén az oktatásban valórészvétel és a kollégiumi ellátás minden 
esetben ingyenes. Ingyenes továbbá a fejlesztő felkészítés és a peda
gógiai szakszolgálatok igénybevétele.

A Ktv. 115. § (1) bekezdés értelmében térítési díj ellenében 
igénybe vehető szolgáltatások - egyebek mellett- a következők:

- a tanórán kívüli foglalkozások meghatározott köre,
- a napközis foglalkozás, és
- a tanulószoba meghatározott évfolyamokon illetve képzésekben, 

stb.
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett 

étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.
A Ktv. 116. § (1) bekezdés értelmében tandíjért igénybe vehető 

szolgáltatások - egyebek mellett az óvodában, az iskolában, a kollégi
umban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tanterv
hez alaptevékenységhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint 
az ezzel összefüggő más szolgáltatás; stb.

A térítési díjat és a tandíjat a Ktv. 117. §-a normatív módon hatá
rozza meg. A térítési díj mértéke a feladatra eső kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának öt százalékától ötven százalékáig terjed. A térítési 
díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi ered
ménytől függően csökkenteni kell. A tandíjat - a vállalkozás alapján
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folyó nevelés, oktatás kivételével - a tanulmányi eredménytől függő
en csökkenteni kell.

A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat - a vállalkozás 
alapján folyó nevelés, oktatás, illetve az ezzel összefüggő más szolgál
tatás kivételével -, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igaz
gatója, a kollégium vezetője dönt további ingyenes ellátásról, a térítési 
díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a 
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés mód
járól. Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó nevelés és 
oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kap
csolatos tandíjról, a kedvezményekről, és a befizetés módjáról az 
intézményvezetője dönt.

2.3. A gyermekek, a tanulók szociális jogai

E körben említhetünk néhány olyan jogot, melyek az alapvető 
gyermeki jogoknak a közoktatásban való megvalósítását jelentik:

Alapvető gyermeki jogok
A gyermeknek (tanulónak joga), hogy a nevelési, illetőleg nevelési

oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben ne
veljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pi
henőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 
alakítsák ki.

A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jo
gait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizi
kai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető 
alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak.

A gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának, személyes 
adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges 
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától 
függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon se
gítségért.
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Szociális ellátásokra, kedvezményekre való jog
A gyermeknek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézmények

ben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy 
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, 
hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatá
rozott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, 
vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztá
sára vagy a részletekben való fizetésre.

A tanuló joga különösen, hogy
- kollégiumi, napközi-otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön,
- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
- kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, illetve szoci

ális támogatásban részesüljön.
A szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és a szakiskola ta

nulóját a gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavé
delem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka 
Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A tanuló foglal
koztatására alkalmazni kell továbbá a Munka Törvénykönyve 104. §- 
ának (l)-(4) bekezdését, 124. §-ának (1) bekezdését, 125. §-ának (1)- 
(2) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályo
kat. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvénye
sítése érdekében - a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések 
szerint jogvitát kezdeményezhet.

A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jog
szabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatá
sokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biz
tosítani. A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati 
képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni.

2.4. Az intézmény szociális feladatai

A nevelési-oktatási intézmények az országos dokumentumok 
alapján előállított programjuk szerint tevékenykednek. A programok
nak tartalmazniuk kell olyan feladatokat is, melyek szociális jellegűek.

Az óvoda nevelési programja tartalmazza - egyebek mellett - azo
kat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését,
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közösségi életre felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
felzárkóztatását. Az iskola pedagógiai programja meghatározza többek 
között - a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrá
nyok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését 
segítő tevékenységeket. A kollégium pedagógiai programja tartalmaz
za - egyebek mellett - a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, fel
zárkóztatását elősegítő tevékenységek tervét. A testi, érzékszervi, eny
he vagy középsúlyos értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek 
óvodai nevelése esetén az óvoda nevelési programja tartalmazza a 
fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális 
fejlesztő tevékenységet is; iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi 
tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 
fejlesztő programot is.

A nevelési-oktatási intézmény olyan feladatokat is ellát, melyek a 
gyermekek szociális jólétét és biztonságát szolgálják. Az intézmény 
gondoskodik

- a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről,
- a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek meg

teremtéséről, a tanuló- és gyermekbaleseteket előidéző okok feltárá
sáról és megszüntetéséről,

- a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 
megszervezéséről,

A gyermekekkel és a tanulókkal az egészségük és testi épségük vé
delmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó ve
szélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai 
nevelési év, illetőleg a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szük
ség szerint (az óvodai, tanórai, kollégiumi foglalkozás, kirándulás stb. 
során) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni 
kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az óvoda, 
iskola, kollégium házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó 
előírásokat, melyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, is
kolában, kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk. Az 
óvoda, iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában kell 
meghatározni a nevelési-oktatási intézmény vezetőinek, pedagógu
sainak, valamint más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyer
mekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, 
óvó előírások).

373



Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony illetve a tanuló kollégi
umi tagsága megszűnik, ha fizetési hátralék miatt az intézmény ve
zetője (óvodavezető, igazgató) megszünteti. A megszüntetés törvényi 
előfeltétele a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek (tanuló) 
szociális helyzetének vizsgálata (Ktv. 74. § (1), 75.§ (1) és (7) bekez
dés). A tanköteles tanuló tanulói jogviszonya nem szüntethető meg 
fizetési hátralék miatt. (8) A kollégiumi tagság nem szüntethető meg 
ilyen címen, ha a kollégiumi tagsági viszony fennállása nélkül a ta
nuló nem tudja teljesíteni tankötelezettségét.

A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanul
mányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskola- 
választáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzeti vagy etnikai ki
sebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz
ményben való tanuláshoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, továbbá 
akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja bizto
sítani. (Ktv. 32. §)

A gyermekek nap közbeni ellátása a Gyvt szerinti személyes gon
doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közé tartozik. Ez az 
ellátás a Gyvt. 41.§ (3) bekezdés értelmében megszervezhető külö
nösen bölcsődében, családi napköziben, óvodában, iskolai napközis 
foglalkozás vagy házi gyermekfelügyelet keretében. A gyermekjóléti 
ellátást tehát megvalósíthatja - egyebek mellett - az óvoda, továbbá az 
iskola a napközis foglalkozás útján - e két ellátás ugyanakkor a köz
oktatás körébe tartozó ellátás is.

Az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló ta
nuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelés
ben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, 
illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. A napközis, illetve a tanuló- 
szobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők 
igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak (Ktv. 53.§ (3) bekez
dés).
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3. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

3.1. A nevelési-oktatási intézmény számára nem csak a 
gyermek szociális problémái vagy veszélyeztetettsége 
jelentenek gondot.

Legalább ilyen közvetlenül érzékeli azokat a problémákat vagy 
személyi tulajdonságokat, melyek miatt a gyermek nem kezelhető 
ugyanúgy, mint a többiek. A nevelési-oktatási intézmények gyakor
latában meglehetősen összefolynak a nehezen nevelhető, a hátrányos 
helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermek. Ez azzal magyarázható, 
hogy az iskola (egyéb intézmény) a saját fő feladata oldaláról észleli 
azt, hogy a gyermekkel valamilyen probléma van. A gyermekvédelem 
viszont - mint a Gyvt-ből megismerhettük - azt a problémát észleli, 
hogy a szülő nem tud vagy nem akar megbirkózni a gyermeket ve
szélyetető körülményekkel.

A közoktatási intézmények nézőpontját jól tükrözi az, ahogyan a 
Ktv. 41.§ (6) bekezdése egy csoportba sorolja az “átlagtól eltérő” 
gyermekekkel kapcsolatos feladatokat. Eszerint a nevelési-oktatási 
intézmény ellátja

- a tehetségkutatással és tehetséggondozással,
- a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával,
- a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint
- a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
A törvény a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatát 

az alábbiak szerint határozza meg:
- felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, 

és

- pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, 
illetőleg ellensúlyozására,

- szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezde
ményez.

A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, ta
nulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, 
ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
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gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más sze
mélyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a nevelési-oktatási 
intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai 
eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti 
szolgálattól.

A törvény szabályozza a gyermekvédelmi feladatok biztosítását és 
teljesítését. Eszerint az iskola pedagógiai programja meghatározza a 
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
továbbá a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 
programot. (Ktv. 48.§ (1) bekezdés d) pont). A nevelési-oktatási in
tézmény vezetője felel - egyebek mellett - a gyermek- és ifjúságvé
delmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. (Ktv. 54. § (1) bekez
dés). Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős munkájához szükséges feltételekről. A fenntartó ellenőrzi a 
nevelési-oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevé
kenységet (Ktv. 1O2.§ (2) bekezdés).

A pedagógus kötelessége - egyebek mellett - hogy közreműködjön 
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. A pedagógus feladatait meghatározó rendelkezé
sek között - más feladatok mellett - a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok is szerepelnek:

A teljes munkaidő többi részében - munkaköri feladatként - a pe
dagógus - munkáltató rendelkezései szerint - ellátja azokat a nevelési
oktatási intézmény működésével összefüggő feladatokat, amelyek 
igénylik a pedagógus szakértelmét, így különösen: részt vesz a neve
lőtestület munkájában, az iskola kulturális és sportéletének megszer
vezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a tanuló- 
és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel 
összefüggő feladatok végrehajtásában.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak között 
a törvény a gyermek- és ifjúságvédelmi felelést is felsorolja. Iskolában 
és kollégiumban e célra 0,5 főt kell alkalmazni, akinek végzettsége 
vagy az iskolatípusnak megfelelően a tanításra-oktatásra jogosító vég
zettség, vagy pedig pszichológus, szociális munkás végzettséggel. A 
tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy
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milyen időpontban és hol kereshető fel. Ha nincs gyermek- és ifjú
ságvédelmi felelős, az óvoda illetve a kollégium vezetője vagy helyet
tese látja el a felelős számára meghatározott feladatokat.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusai
nak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvé
delmi felelős feladata különösen:

- az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy mi
lyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, 
továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot 
ellátó intézményt kereshetnek fel.

- a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott 
beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszé
lyeztető okok feltárása érdekében - családlátogatáson megismeri a 
tanuló családi környezetét,

- gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel 
meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a 
gyermekjóléti szolgálatot,

- a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszé
léseken,

- a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkí
vüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló 
lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tele
pülési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat 
rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a 
támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására,

- az iskolában a tanulók a szülők által jól látható helyen közzéteszi 
a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyer
mekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági 
lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve 
telefonszámát,

- tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős prog
ramokról.

Az iskolának és a kollégiumnak kiemelt figyelmet kell fordítania a 
szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve a gyógyult szenvedélybe
teg tanulók beilleszkedésének elősegítésére. Az iskola továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulónak és a szülőnek
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a középiskolai, szakiskolai, felsőfokú iskolai tanulmányok megkez
déséhez. A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési
oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett 
rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, 
fogyasztása. A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai a gyerme
kektől, tanulóktól elkülönített, e célra kijelölt helyen dohányozhat
nak.

3.2. A pedagógiai szakszolgálatok gyermekvédelmi sze
repe

Az oktatási-nevelési intézmények időnként bizonytalanok abban, 
hogy egy adott problémát mikor minősítsenek az óvodai, iskolai be
illeszkedést gátló körülménynek és mikor gyermekvédelmi problé
mának. Az intézmények - magától értetődően - először a tevékenysé
güket gátló problémát kívánják kezelni, és elsősorban e probléma 
vizsgálatára küldik a gyermeket a nevelési tanácsadóhoz. Látni kell, 
hogy a nevelési tanácsadó nem gyermekvédelmi intézmény, hanem 
egyike a pedagógiai szakszolgálatoknak. A jogszabály szerint a neve
lési tanácsadó feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézsé
gekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak 
feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a 
pedagógus és a szülő bevonásával.

Kétségtelenül a felsorolt tünetek gyakran valamely komplex prob
léma részét képezik, melynek keletkezésében és fennmaradásában 
szerepe lehet a család körülményeinek és a gyermekkel való kapcso
latának. A problémának tehát lehet gyermekvédelmi oldala is. A ne
velési tanácsadó feladata azonban a helyzetnek a közoktatásban való 
részvétel oldaláról való megközelítése és esetleg kezelése. A nevelési 
tanácsadó azzal játszik fontos szerepet a gyermekvédelemben, hogy 
tevékenységével képes felfedni illetve kezelni az összetett probléma 
reá tartozó részét.
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3.3. A nevelési-oktatási intézmény és a gyermekjóléti szol
gálat kapcsolata

A Gyvt. a gyermekjóléti szolgálat létrehozásával megteremtette azt 
a szervet, melyen keresztül a települési önkormányzat a település 
gyermekvédelmét szolgáltató eszközökkel hangolja össze. Ezért - a 
hatályos rendelkezéseknek megfelelően - a nevelési-oktatási intéz
ménynek a gyermekjóléti szolgálattal kell kapcsolatot tartania, nem 
pedig a gyámhatósággal.

A Gyvt. 17. § (1) bekezdés értelmében a gyermekvédelmi rend
szerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének meg
előzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében a felsorolt szervek, köztük a közoktatási 
intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény és a neve
lési tanácsadó. A felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és 
hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek 
egymással együttműködni.

A felsorolt intézmények és személyek - tehát a nevelési-oktatási 
intézmények is - kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsé
ge esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben köte
lesek hatósági eljárást kezdeményezni. A jelzést tehát általában a 
gyermekjóléti szolgálathoz kell intézni. A nevelési-oktatási intézmény 
(vagy más szerv) akkor kezdeményezi a jegyző, illetve a gyámhivatal 
hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi intézkedést, ha az alapellátás 
nem vezet eredményre, vagy attól eredmény nem várható (Gyér 82. § 
(1) bekezdés). Amennyiben a nevelési-oktatási intézménynek bár
mely okból bizonytalan abban, hogy az adott esetben alapellátásra 
vagy pedig gyermekvédelmi intézkedésre van szükség, akkor az a 
helyes, ha jelzését a gyermekjóléti szolgálathoz intézi.

A nevelési-oktatási intézmény és a gyermekjóléti szolgálat együtt
működésének több formája lehet, közülük azonban egyet a jogszabály 
részletesen meghatároz. A gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó 
személyekkel és intézményekkel való együttműködés, valamint tevé
kenységük összehangolása érdekében, a gyermekjóléti szolgálat 
szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel esetmegbeszélést 
tart. Az esetmegbeszélés célja a szolgáltatásra rászoruló gyermeket és 
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családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meg
határozása, illetve elosztása a részt vevő szakemberek és egyéb meghí
vottak között. Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az illetékes 
védőnő, bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvé- 
delmi felelős, a családsegítő szolgálat, illetve a nevelési tanácsadó 
munkatársa. (15/1998. (IV.30.) NM. r. 15. §).

A gyermek részvételének elősegítése céljából a gyermekjóléti szol
gálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős 
programokat nyújtó szervezetekről, illetve programjaikról, és ezekről 
tájékoztatja a gyermekeket, a szülőket (törvényes képviselőket), vala
mint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket (15/1998 
(IV.30.)NM. r. 12.§ (3) bekezdés).
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Huszonegyedik fejezet

Gyermekvédelmi feladatok az egészségügyben

A fejezet röviden felvázolja az egészségügy és a gyermekvédelem kapcsolatrend
szerét. Ezt követően bemutatja az ifjúság-egészségügyi gondozást, az iskola- 
egészségiigyi ellátást és a körzeti védőnői szolgálat tevékenységét.

1. Az egészségügy kapcsolata a gyermekvédelemmel

1.1. Az egészségügy alapfeladatai

Az egészségügy a társadalom önállósult intézményrendszere, mely
nek sajátos funkciói vannak. Ugyanakkor az egészség vagy annak hiá
nya az emberek számára az egyik legfontosabb szociális kérdés is. A 
továbbiakban az egészségügy feladatainak egy speciális részét mutatjuk 
be: azt, amelyet az egészségügy gyermekvédelmi tevékenységének ne
vezhetünk.

A gyermekek szociális problémáinak és veszélyeztetettségének ke
zelését már a XIX. század során és aztán a XX. század első felében is 
gyakran tekintették egészségügyi (szak)feladatnak. Az orvostudomány 
és általában az egészségügyi tudományok fejlődése azt az utat kínálta 
a kor számára, hogy a gyermekek problémáinak kezelését ki lehet 
emelni a szegénygondozás kereteiből, és tudományos alapon lehet 
kezelni a problémákat. (Jó példa erre, hogy az óvodákat is egy ideig az 
egészségügyhöz sorolták; hogy az állami gyermekmenhelyet igazgató 
főorvos irányította; hogy a bölcsődéket még egy évtizeddel ezelőtt is 
egészségügyi intézményként tartották számon.) A szociális problémá
kat kezelő eszközök időnként megváltoztatják “ágazati hovatartozásu
kat”. A fejezetben a továbbiakban az egészségügy ma érvényesülő 
gyermekvédelmi tevékenységét mutatjuk be.

Az egészségügy elsősorban a maga alapfeladatainak ellátásával szol
gálja a gyermekek egészségét, következésképp szociális jólétét. Az 
egészségügyi ellátórendszer kiépítése, a gyermekek által (vagy általuk
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is) igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások, az egészségügyi szol
gáltatás igénybevételét biztosító jogosultság általános feltételei a 
gyermekek egészségügyi ellátásának.

Az Etv. a gyermekekkel kapcsolatosan a következő speciális rendelke
zéseket tartalmazza:

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik - egyebek mellett - a házi gyermekorvosi ellátásról, a 
védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. (Etv. 152. § (1) 
bekezdés)

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül az újszülöttek, valamint 
a tanköteles korú gyermekek jogszabályban meghatározott esetben való 
szűrése kötelező. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvé
teléről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. 
Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő írásbeli felszólításra sem 
tesz eleget, az egészségügyi hatóság a szűrővizsgálatot határozattal ren
deli el. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat - jogorvoslatra való te
kintet nélkül - azonnal végrehajtható. (Etv. 81.§ (3) bekezdés)

A védőoltás módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a védőoltásra 
kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét értesíteni kell. A 
védőoltásra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről a törvényes 
képviselő köteles gondoskodni. (Etv. 58. § (3) bekezdés).

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képvi
selője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt 
személy mellette tartózkodjon. (Etv. 11.§ (4) bekezdés).

1.2. Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteg - a törvényben meghatározott feltételekkel 
és korlátozásokkal - visszautasíthatja az ellátást. A cselekvőképtelen 
vagy korlátozottan cselekvőképes gyermek helyett a törvényes képvi
selő nyilatkozik. A törvényes képviselő nem utasíthatja vissza az olyan 
ellátást, melynek elmaradása esetén a gyermek egészségi állapotában 
várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be.

A törvényes képviselő visszautasíthatja az életfenntartó vagy élet
mentő beavatkozást, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, 
amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - 
megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyít
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hatatlan. Ilyenkor azonban az egészségügyi szolgáltató keresetet indít 
a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt. Közvetlen életveszély esetén 
a szükséges beavatkozások elvégzéséhez bírósági nyilatkozatpótlásra 
nincs szükség. A nyilatkozat pótlására irányuló eljárás során a bíróság 
nemperes eljárásban soron kívül jár el.

2. Ifjúság-egészségügyi gondozás
Az egészségügynek a speciálisan a gyermekekre irányuló tevé

kenységét az Etv. ifjúság-egészségügyi gondozás néven foglalja össze. 
Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi 
és lelki fejlődésének elősegítése (Etv. 42. § ).

A gondozás általános feladatai a következők: az egészségnevelés, az 
életkornak megfelelő szűrővizsgálatok, az életkorhoz kötött kötelező 
védőoltások és a kampányoltások, a pályaválasztási tanácsadás egés
zségügyi feladatai, továbbá a beiskolázás előtti vizsgálatok, a szakmai 
alkalmasság elbírálása, valamint a szakképzést is nyújtó oktatási in
tézményekben az időszakos alkalmassági vizsgálatok.

A gondozás speciális feladatai a következők:
- a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedés

ben vagy testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban szenvedők - a 
háziorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzése, 
lelki gondozása és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés 
elősegítése,

- az iskolai testneveléssel, könnyített és gyógytestneveléssel, a di
áksporttal kapcsolatos egészségügyi feladatok ellátása,

- a harmonikus testi és lelki fejlődést veszélyeztető körülmények, 
alkohol- vagy drogfogyasztás észlelése esetén a szülőkkel és a pedagó
gusokkal történő konzultáció után tanácsadás biztosítása, szükség 
esetén intézkedés kezdeményezése.

Az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében ellenőrizni kell a köz
egészségügyi követelmények érvényesülését az elméleti és gyakorlati 
képzésre szolgáló helyiségekben, továbbá a szabadtéri foglalkoztatási 
és rekreációs területeken; a bölcsődében, a nevelési-oktatási intéz
ményben folyó étkeztetést; a járványügyi előírások betartását; az el
sősegélynyújtás feltételeinek meglétét; alkohol, kábítószer, egyéb
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pszichotróp anyagok és a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó 
szabályok betartását; a tanulók pszichológiai állapotát, terhelhetősé
gét. Fertőző megbetegedés esetén meg kell tenni a szükséges járvány
ügyi intézkedéseket; biztosítani kell a nevelési-oktatási intézmények
ben a gyermekek és tanulók első orvosi ellátását is.

Az egészségügyi alapellátás és szakellátás területén működő egés
zségügyi szolgáltatók feladataik ellátása során kiemelt figyelmet for
dítanak a gyermekek egészségét veszélyeztető tényezők megelőzésére, 
felismerésére és megszüntetésére. Ennek érdekében együttműködnek 
a közoktatási, a szociális és családsegítő, valamint a gyermekek vé
delmét ellátó intézményekkel, személyekkel, és szükség esetén meg
felelő intézkedést kezdeményeznek.

3. Az iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi és iskola-fogászati ellátást a 26/1997. (IX. 3.) 

NM rendelet szabályozza.

3.1. Iskola-egészségügyi orvosi ellátás

A 3 -18 éves korosztály megelőző jellegű, az egészségügyi alapel
látás keretében szervezett iskola-egészségügyi orvosi ellátásban való 
rendszeres részvételéről az óvodák, iskolák, kollégiumok (a nevelési
oktatási intézmények) gondoskodnak.

Az iskola-egészségügyi orvosi ellátást valamennyi nevelési-oktatási 
intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény 
ellátásának közös biztosításával megszervezni, iskolaorvos és védőnő 
teljes vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatásával. Az iskola
egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a 
gyermek, tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg 
körzeti védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi.

A jogszabály részletesen meghatározza, hogy
- milyen gyermeklétszámot láthat el a részfoglalkozású vagy a fő

foglalkozású iskolaorvos illetve a védőnő,
- a szakembereknek milyen végzettséggel kell rendelkezniük,
- a szakembereknek mi a feladata,
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- mi az iskola-egészségügyi feladatok ellátására létrehozott iskola- 
orvosi rendelő minimális alapfelszerelése.

A körzeti védőnő az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő fela
datait a nevelési-oktatási intézményt ellátó iskolaorvossal együttmű
ködve végzi. Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
körzeti védőnői, családvédelmi szolgálatok, valamint az Állami Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézetei a gyermekek 
és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e 
feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják.

Az iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben elsősegélyben ré
szesített akut beteget további kezelésre a beteg háziorvosához (házi 
gyermekorvosához) vagy a bentlakásos intézet ellátását végző orvos
hoz irányítja, szükség esetén intézkedik a beteg fekvőbeteg- intézetbe 
történő szállítása iránt.

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a 
nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint vég
zi. Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, 
szakértőként közreműködik a nevelőtestület, illetve az iskolaszék, 
óvodaszék, kollégiumi szék munkájában. A tanulók egészségügyi 
ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet
egészségügyi, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségneve
lés, pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási 
intézmény vezetőjével, illetőleg a szakmai szervezetekkel együttmű
ködve végzi.

3.2. Az iskolafogászati alapellátás

Az iskolafogászati alapellátás preventív és terápiás gondozást jelent 
a szükségleteknek megfelelően. A gyermekek, tanulók csoportos 
szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati rendelőben 
évente kétszer, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgála
ton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a 
nevelési-oktatási intézmény biztosítja. A nevelési-oktatási intéz
ményben lehetővé kell tenni a fogbetegségek és a fogbalesetek meg
előzését célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a csoportos 
prevenciót.
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Az iskolafogászati gyógyító és megelőző ellátás valamennyi neve
lési-oktatási intézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési 
feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata. Az 
iskolafogászati ellátást úgy kell megszervezni, hogy valamennyi in
tézmény számára fogászati rendelőt kell kijelölni, és az ellátással a 
jogszabály előírásainak megfelelő fogorvost kell megbízni. A nevelé
si-oktatási intézményt ellátó fogorvos és fogászati asszisztens iskola- 
fogászati feladatait a rendelet melléklete sorolja fel.

4. A körzeti védőnői szolgálat
A védőnői szolgálat száz éves múltra tekinthet vissza. Eredeti fela

data hangsúlyozottan a rossz társadalmi helyzetű családokban a terhes 
nők és kisgyermekes anyák egészségügyi felvilágosítása, támogatása 
volt.58

A körzeti védőnői szolgálatot jelenleg az 5/1995. (II. 8.) NM ren
delet szabályozza. A védőnői szolgálat szervezete és működése alap
vetően az egészségügyhöz kötődik. Funkcióját a rendelet l.§-a az 
alábbiak szerint határozza meg:

Célja - az egészségügyi alapellátás részeként - a családok 
egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív te
vékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészség- 
romlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. 
A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében 
végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0 -16 éves 
korú gyermek él.

A jogszabály rendelkezéseit elemezve a szolgálat feladata az alábbi
ak szerint foglalható össze:

A védőnői szolgálat feladata, hogy az egészségügyi ellátórendszer 
részeként, elsősorban egészségügyi eszközök alkalmazásával nyújtson 
támogatást, illetve gyakoroljon ellenőrzést a terhességgel és a gyer

58 “A cél érdekében a jogszabály azon szülőanyák részére, akik alacsonyabb értelmisé
güknél, vagy súlyos anyagi viszonyuknál fogva felvilágosításra, vagy segélyre szorulnak, 
a szellemi és anyagi támogatást, - melyhez saját lakhelyükön kívánja őket hozzájuttatni 
- intézményesen biztosítja.” Esztergár Lajos: A szociálpolitika tételes jogi alapjai. Kul
túra, Pécs, 1936. 39,o.
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mekek gondozásával kapcsolatban. E tevékenységével hozzájárul a 
terhességet és a gyermekgondozást érintő szociális problémák felfe
dezéséhez és megoldásához, a gyermekek védelméhez is.

A rendelet a védőnői szolgálat tevékenységét az alábbi feladatcso
portokra osztja fel:

a) nővédelem,
b) várandós anyák gondozása,
c) gyermekágyas anyák gondozása,
d) 0 -6 éves korú gyermekek gondozása,
e) tanköteles gyermekek gondozása,
f) családgondozás.
Az első három feladat az államnak ahhoz az alkotmányos köteles

ségéhez kapcsolódik, hogy az anyáknak a gyermek születése előtt és 
után külön rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell nyújta
nia. A másik három feladat viszont a gyermek megfelelő testi, szelle
mi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és gondoskodásra 
vonatkozik; tehát a gyermekek speciális egészségügyi ellátására és 
védelmére. Ténylegesen a védőnők tevékenységének döntő többsége 
az a-d pont alatti feladatokra terjed ki. A három éven felüli gyerme
kekkel, de különösen a hat éven felüli gyermekekkel jóval ritkább 
foglalkoznak a védőnők.

A 0-6 éves korú gyermekek gondozása során a védőnő
- a családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során gon

dozást végez. (Segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialaku
lását, a gyermeknevelést, a szocializációt, a gyermek állapotának és 
korának megfelelő táplálását az egészséges fejlődés érdekében. Taná
csot ad a gondozás során felmerült problémák rendezéséhez),

- fokozott figyelemmel kíséri az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis 
súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt ve
szélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését,

- fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást, mindent meg
tesz annak érdekében, hogy a gyermek életének első 4 -6 hónapjában 
az anya kizárólag szoptassa gyermekét,

- felkészíti a családot a beteg csecsemő és kisgyermek ápolására,
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- elvégzi a felsorolt szűrővizsgálatokat, szükség esetén értesíti a 
gyermek házi gyermekorvosát,

- intenzív egészségnevelést végez és szervez annak érdekében, 
hogy az életkorhoz kötött védőoltásokat időben megkapja a gyermek,

- a gyermekközösségbe, de különösen az iskolába kerülést megelő
zően minden gyermeknél családlátogatást tesz.

A 6 -16 éves korú gyermekek otthoni gondozását a védőnő 
működési területén a tanulók életkorának, szükségleteinek és igé
nyeinek megfelelően az alábbiak szerint végzi:

- a gyermek testi és szellemi fejlődését követve a védőnő feladata 
az egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek átadása a 
családoknak,

- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők időben történő ész
lelésével, szűrővizsgálatok végzésével, szükség esetén intézkedéssel a 
védőnő mindent megtesz a gyermek zavartalan fejlődésének biztosí
tása érdekében,

- segítséget nyújt a magatartási zavarok, helytelen szokások, káros 
szenvedélyek megelőzésében, a serdülőkor problémáinak megoldásá
ban és megszüntetésében, az illetékes szakemberhez történő irányí
tásában,

- egészségi ok miatt tartósan veszélyeztetett gyermek gondozását a 
gyermek kezelőorvosának rendelkezése, illetve vele történt konzultá
ció alapján végzi,

- különös figyelemmel kíséri a környezeti ok miatt veszélyeztetett, 
valamint a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermek fejlődését.

A családgondozás területén a védőnő feladata a gondozott csa
ládban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése, felismerése.

A körzeti védőnői szolgálatot a települési önkormányzat tartja 
fenn. A szolgálat az egészségügyi főiskolán védőnői diplomát szerzett 
védőnőkből áll. A védőnő munkaterülete a védőnői körzet, munka
helye az önkormányzat által az anya- és gyermekvédelem céljára biz
tosított tanácsadó. Tevékenységét a tanácsadóban, valamint a családok 
otthonában, illetve közösségi programokra alkalmas helyen végzi. 
Gondozási feladatait önállóan látja el. Tevékenysége ellátása során 
kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alap- és szakellátás,
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a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző in
tézmények illetékes szakembereivel. A védőnő tevékenysége során 
szakmailag együttműködik a házi gyermekorvossal (háziorvossal). 
Közoktatási intézményben a gyermekek gondozását a védőnő az ok
tatási intézmény fenntartójával kötött szerződés alapján - külön díja
zás ellenében - látja el.
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Huszonkettedik fejezet

A fogyatékosság szociális jogi kérdései

A fejezet bemutatja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük bizto
sításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapvető rendelkezéseit, majd a fogya
tékos személyeket megillető szociális ellátásokat és védelmet, végül pedig a fo
gyatékosgyermekek sajátos ellátásait.

1. A fogyatékos személyek alapvető jogai

1.1. Célok és alapelvek

Magyarországon a fogyatékosok alapjogait az Alkotmány nem ne
vezi meg. A reájuk vonatkozó különleges jogok elsődleges forrása a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény. E törvény elsősorban a fogyatékosok 
általánosan megfogalmazott alapjogait, valamint az állam kötelezett
ségeit fogalmazza meg. A jogok és kötelességek végrehajtása - a tör
vény előírásai szerint - a következő években fog megvalósulni.

A törvényhozó abból indult ki, hogy a fogyatékos emberek a társa
dalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg
illető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy 
egyáltalán nem képesek élni.

A törvény célja az l.§ szerint a fogyatékos személyek jogainak, a 
jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos 
személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és 
mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségé
nek, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvétel
ének biztosítása.

A törvény az alábbi alapelveket határozza meg:
Az állam és a társadalom tevékenységével kapcsolatos álta

lános elvárások (Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjai
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nak oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne okozhasson 
olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet, illetve 
olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek 
képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó ter
heik csökkenthetőek)

A fogyatékosokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó el
várások (A fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevé
kenység során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos állapot rosszab
bodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse)

A közérdekű döntésekre vonatkozó elvárások (A tervezési, 
döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos szemé
lyek sajátos szükségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fo
gyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak 
különleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek)

Részvétel a társadalomban (A fogyatékos személyeket érintő 
döntések során tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyatékos szemé
lyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg 
kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra 
a társadalmi életben való részvételt.)

Az állam feladatai a jogok érvényesítése és szolgáltatások 
biztosítása terén (Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos sze
mélyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek 
hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nem
zetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban.)

Pozitív diszkrimináció (A fogyatékos személyek az őket min
denki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan 
kevéssé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon 
előnyben részesüljenek.)

1.2. A fogyatékos személyt megillető jogok

A törvény a jogokat általánosított formában fogalmazza meg. E jo
gok egy része - általánossága dacára - közvetlenül is érvényesíthető. 
Többségük azonban az állam vagy mások kötelezettségének előírása 
és azok teljesítése útján érvényesülhet csak.
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A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, to
vábbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vo
natkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kap
csolatos tájékozódási lehetőségekre.

A fogyatékos személynek, családtagjainak, segítőinek biztosítani kell 
a hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azok
hoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, 
valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszkö
zöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájé
koztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos 
személy általi biztonságos igénybevételre. A közlekedésében jelentő
sen akadályozott fogyatékos személy közlekedését - az indulási hely
től a célállomásig történő - szállítást végző hálózat működtetésével is 
lehet biztosítani. Közhasználatú parkolóban a közlekedésben akadá
lyozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - 
megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gon
doskodni.

A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által 
indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybe
vételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással be
szerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint 
mértékét külön jogszabály határozza meg.

A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel 
kell lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos 
személy számára biztosítani kell - a fogyatékosságával összefüggésben 
- az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges 
rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást. A fogyatékos személye
ket ellátók speciális képzésének és továbbképzésének lehetőségét 
biztosítani kell. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során 
törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társa
dalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát.

A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és 
életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai neve
lésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben 
vegyen részt a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak sze
rint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és re
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habilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - a 
fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, 
a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve 
iskolai osztályban - vesz részt. A fogyatékos személy óvodai nevelését, 
iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és iskolát a szülő választja 
ki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján.

A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 
védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító mun
káltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezé
sek megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fede
zésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogya
tékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében 
nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működte
tésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A 
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban 
részesíti.

A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes 
körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lak
hatási forma megválasztásához.

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, 
kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatá
sát. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek meg
teremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát 
hozzáférhetővé kell tenni.

A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvé
nyesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják.

A Kormány közalapítványt hozott létre, mely a fogyatékos szemé
lyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében az alábbi szolgálta
tásokat nyújtja:

- a fogyatékos személy meglévő, illetve fejleszthető képességeinek 
megfelelő programtervezetek kidolgozásához olyan szempontrend
szer kiadása, amely magában foglalja a rehabilitációs folyamat során 
elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszi a reha
bilitációs program szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését,
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- a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátá
sokhoz való hozzáférés megszervezése,

- a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, sze
mélyekkel való együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figye
lemmel kísérése,

- a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányai
nak kidolgozása,

- a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figye
lembe veendő szempontok kidolgozása,

- a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján 
szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása,

- a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabi
litációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a 
fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.

A 18. életévét betöltött súlyos fogyatékos személy a fogyatékossága 
folytán keletkező többletköltségeinek részbeni fedezésére fogyaté
kossági támogatásra jogosult a külön törvényben meghatározottak 
szerint. A fogyatékossági támogatás havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (Ezen ellátás is csak a vég
rehajtásijogszabály megalkotása után fog megvalósulni.)

A Kormány fogyatékosüggyel kapcsolatos feladatainak ellátását az 
Országos Fogyatékosügyi Tanács segíti. A Tanács véleményezi a 
fogyatékos személyeket érintő jogszabályok tervezeteit; javaslatot tesz 
a fogyatékos személyeket érintő döntésekre, programokra, jogi sza
bályozásra; részt vesz a fogyatékos személyek ügyeit érintő tevé
kenységek koordinálásában; rendszeresen tájékoztatja a Kormányt a 
fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról. A Tanács kidol
gozza az Országos Fogyatékosügyi Programot, és figyelemmel kíséri 
végrehajtását. A Programot az Országgyűlés fogadja el. Végrehajtá
sáról a Kormány évente jelentést tesz az Országgyűlésnek. Az Or
szággyűlés a határozatot legalább négyévente felülvizsgálja.
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2. A fogyatékosok szociális védelme és ellátása

2.1. A Szociális törvény ellátásai

Az Szt. elsősorban a korábbi “felnőttvédelmi gondoskodás” ha
gyományain alapul, ezért természetes, hogy ellátásai részben olyan 
személyekre irányulnak, akik fogyatékosságuk miatt szorulnak pénz
beli, természetbeni vagy személyes gondoskodást nyújtó ellátásra. Az 
Szt. ellátásait a Szociális jog I. című jegyzet tartalmazza. Itt azokat az 
ellátásokat soroljuk fel, melyek részben vagy egészben a fogyatékosok 
ellátására szolgálnak.

Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segélyre jogosultak egyik köre az aktív korú, 

munkavégzésre képtelen személyekre terjed ki (aki a 18. életévét 
betöltötte, de aktív korú és munkaképességét legalább 67%-ban el
vesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül, feltéve, hogy 
megélhetése más módon nem biztosított). (Szt. 37/A. § (1) bekez
dés). E körbe a fogyatékosok is beletartozhatnak.

Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápo
lását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájá
rulás. (Szt. 40. §). A törvény szerint az önmaga ellátására képtelen, 
állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló 2 év feletti súlyos 
fogyatékos illetve a 18. életévét be nem töltött tartós beteg személy 
gondozását, ápolását végző hozzátartozó kaphat ápolási díjat.

Közgyógyellátás
Az Szt. 50. § (1) bekezdés felsorolja azokat, akik alanyi jogon jo

gosultak közgyógyellátásra; ezek közé tartoznak - mások mellett - 
olyanok is, akik fogyatékosok vagy csökkent munkaképességűek:

- az Szt. 37/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szo
ciális segélyben részesülő,

- a pénzellátásban részesülő hadigondozott,
- a rokkantsági járadékos,
- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátás

ban, baleseti nyugellátásban,
- az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pót

lékban részesül.
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A fogyatékosok otthona

A fogyatékosok otthona egyike az ápolást-gondozást nyújtó intéz
ményeknek. (Szt.69-70. §). A fogyatékosok otthonába az a súlyos és 
középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos személy vehető fel, 
aki nem, vagy csak részben oktatható, képezhető, foglalkoztatható, és 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogya
tékosok otthonában indokolt esetben az enyhe értelmi fogyatékos 
személy is elhelyezhető.

Rehabilitációs intézmények
A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képessé

gének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. (Szt. 72. § (1) be
kezdés). A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a nem 
tanköteles enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint 
mozgás -, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, 
akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoz
tatása csak intézményi keretek között valósítható meg.

Fogyatékosok nappali intézménye
A fogyatékosok nappali intézménye a harmadik életévüket betöl

tött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondo
zására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe 
nem tartozó ellátási forma. (Szt. 77. § (1) bekezdés)

Fogyatékosok gondozóháza
A fogyatékosok gondozóháza egyike az átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményeknek. Az intézményben azok a fogyatékos személyek he
lyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az 
átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. 83. §

2.2. Ellátás és védelem egyéb jogszabályok alapján

Az alábbiakban csak a fogyatékosokat megillető fontosabb ellátásokat 
soroljuk fel.

Egészségügyi rehabilitáció

A fogyatékosok szociális ellátásához szervesen kapcsolódik az egés
zségügyi rehabilitáció. Az Etv. 100. § (1) bekezdés szerint a rehabili
táció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségé
ben, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás

396



Gyermekvédelmi jog

miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt 
képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. 
A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglal
koztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, 
egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvaló
suló alkalmazása. Az orvosi rehabilitáció célja, hogy az egészségi álla
potukban károsodottakat és a fogyatékosokat - az egészségtudomány 
eszközeivel - meglevő képességeik (ki)fejlesztésével, illetve pótlásával 
segítsék abban, hogy önállóságukat minél teljesebb mértékben visz- 
szanyerjék, és képessé váljanak a családba, munkahelyre, más közös
ségbe való beilleszkedésre.

Munkavédelem
Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy 

egyéb testi fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai kör
nyezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott tulajdonsá
gaihoz (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 19. §
(4).bekezdés).

Közlekedés
A fogyatékosokat a közforgalmú személyszállítási utazási kedvez

ményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján külön 
kedvezmények illetik meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. szerint a közúti for
galmi rend kialakításánál fokozottan védeni kell a közúti forgalomban 
részt vevő mozgáskorlátozottakat és egyéb testi fogyatékosokat.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 
78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet értelmében a munkavállaló részére a 
munkába járáshoz a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló tör
vényben foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járás költségté
rítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár, ha a 
munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközle
kedési eszközzel közlekedni.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM -BM 
együttes rendelet (a KRESZ) külön jogosultságokat biztosít annak a 
mozgáskorlátozott személynek, aki a lakóhelye szerint illetékes ható
ságtól erre engedélyt kapott és járművén az engedélyre utaló jelzés 
van.
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A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint a súlyos mozgáskor
látozott személyeket - a jogszabályban meghatározott feltételek ese
tén - a következő közlekedési kedvezmények illetik meg: személy- 
gépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás, 
közlekedési támogatás, illetve parkolási engedély.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi törvény 22.§ 
szerint a fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai intéz
mény, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó 
intézmény és a fogyatékos gyermekek rehabilitációs célú szolgáltatását 
biztosító intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási 
költségekhez támogatás jár.

Egyéb ellátás
A 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet szerint a vak személyt vakok 

személyi járadéka néven illeti meg ellátás. A 13/1983. (XI. 20.) EüM 
rendelet a vak és gyengén látó személyek távbeszélő alközpontkeze
lőként való foglalkoztatásáról rendelkezik.

3. A fogyatékos gyermekek sajátos ellátásai

3.1. A fogyatékos gyermekek ellátása a közoktatás rend
szerében

A fogyatékos gyermekek különleges gondozásának szabályai a köz
oktatásról szóló törvényben, valamint a képzési kötelezettségről és a 
pedagógiai szakszolgálatról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
ben találhatók.

A különleges gondozás. Tankötelezettség vagy képzési kö
telezettség

A testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd- vagy más fogyatékos 
gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében 
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív peda
gógiai ellátásban részesüljön. A különleges gondozást a korai fejlesz
tés és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, illetve 
a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani.

A gyermekeket a törvényben szabályozott tankötelezettség terheli; 
a fogyatékos gyermek esetében azonban külön döntenek a tankötele
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zettség kezdetéről illetőleg meghosszabbításáról. Ha a gyermek tan
kötelezettségét fogyatékossága miatt nem tudja teljesíteni, a fejlődését 
biztosító fejlesztő felkészítésben vesz részt (képzési kötelezettség). A 
képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig tart.

A tankötelezettség teljesítése
A testi, az érzékszervi, az enyhe vagy középsúlyos értelmi, a beszéd

vagy más fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelése 
és oktatása külön - az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési
oktatási intézményben, óvodai csoportban, óvodai tagozaton, iskolai 
tagozaton, osztályban, csoportban - vagy a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt - azonos óvodai csoportban, óvodai tagozatos, illetve iskolai 
osztályban történhet. A nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki 
a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve 
az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság 
szakértői véleménye alapján. A gyermek, tanuló érdekében a jegyző 
kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgá
laton, illetve a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő neve
lési-oktatási intézménybe írassa be.

A Nemzeti alaptanterv tartalmazza a testi, érzékszervi, értelmi, 
beszéd- és más fogyatékos tanulók iskolai nevelése és oktatása sajátos 
tantervi követelményeinek alapelveit. A fogyatékos gyermekek, ta
nulók nevelését biztosító óvoda, valamint nevelését és oktatását végző 
iskola az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv el
készítésénél figyelembe veszi a Fogyatékos gyermekek óvodai neve
lésének irányelvét, illetve a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 
tantervi irányelvét is. A testi, érzékszervi, enyhe vagy középsúlyos 
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek óvodai nevelése 
esetén az óvoda nevelési programja tartalmazza a fogyatékosságból 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenysé
get is; iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv tartalmazza a 
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is.

A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét és a Fo
gyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét a 23/1997. 
(VI. 4.) MKM rendelet adta ki.

A pedagógus kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató tevé
kenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képessé
gét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és
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fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos 
helyzetben lévő gyermek tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,

A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulót, il
letve a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel magatartási rend
ellenességgel küzdő tanulót az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.

Fejlesztő felkészítés
A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg a 

szakértői vizsgálaton, illetőleg, hogy gyermeke részére a szakértői 
véleményben meghatározottak szerint biztosítsa a fejlesztő felkészí
tésben való részvételt.

A fejlesztő felkészítés megvalósítható otthoni ellátás, fogyatékosok 
ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, fogyatékosok rehabi
litációs intézményében, fogyatékosok nappali intézményében nyúj
tott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondo
zás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai 
ellátás, illetőleg a gyermek hatéves koráig bölcsődei gondozás kereté
ben.

Rehabilitációs célú foglalkoztatás
A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendel

lenességgel küzdő gyermek, tanuló a közösségi életbe való beilleszke
dését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. A rehabi
litációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az 
iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. Abban a kérdés
ben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, tanulási nehé
zséggel, magatartási rendellenességgel küzd vagy fogyatékosságban 
szenved, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitá
ciós bizottság dönt.

Korai fejlesztés és gondozás

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a 
testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd- vagy más fogyatékosság meg
állapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és 
gondozása a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása. Ha a 
gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesz
tésben és gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
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A korai fejlesztés és gondozás feladatait - a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleményére épített - egy fejlesztési évre készített egyéni 
fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervnek tartal
maznia kell - a gyermek állapotától függően - az értelmi fejlesztés, a 
hallásfejlesztés, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő 
terápiák, a logopédiai terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait.

Szakértői és rehabilitációs tevékenység
A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység 

vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell a 
fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, 
tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás 
módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai 
szakszolgálatra, vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges 
feltételek meglétét.

Az országos szakértői és rehabilitációs feladatok a hallás, a látás, a 
mozgás, a beszéd, továbbá az értelem- és személyiségvizsgálat. Más 
fogyatékos gyermek, tanuló vizsgálata a fővárosi, megyei tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság feladata.

A szakértői és rehabilitációs bizottságnál a testi, érzékszervi, értel
mi, beszéd- és más fogyatékosság fennállásának vizsgálata - általában - 
a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul. Ha a közoktatási intéz
mény a családvédelmi intézmény megítélése szerint a gyermek, ta
nuló szakértői vizsgálata szükséges, behívja a szülőt, és javasolja a 
szakértői vizsgálaton való részvételt.

A szakértői és rehabilitációs bizottság által készített szakértői véle
ménynek tartalmaznia kell

- a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében 
nyújtott szolgáltatásokat, valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcso
latos szakmai feladatokat, valamint annak megjelölését, hogy a fela
datokat milyen ellátás keretében, mely intézmény biztosítja,

- annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló csak az e célra lét
rehozott, a fogyatékosság típusának megfelelő nevelési-oktatási in
tézményben, osztályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, tanu
lóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, 
oktatásban,
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- annak megállapítását, hogy a fogyatékos tanuló tankötelezettségét 
kizárólagosan iskolába járással vagy a szülő választása szerint iskolába 
járással, illetve magántanulóként, illetőleg kizárólagosan magántanu
lóként teljesítheti,

- ha a tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan magántanulóként 
teljesítheti, a heti foglalkoztatás idejét és a felkészüléshez szükséges, a 
szakértői és rehabilitációs bizottság által biztosított szakembereket,

- annak megállapítását, hogy a gyermek a tankötelezettség teljesí
tése helyett képzési kötelezettséget teljesít; a képzési kötelezettség 
feladataiban részt vevő intézményt, illetőleg annak feltüntetését, hogy 
a gyermek a képzési kötelezettségének szülői otthoni ellátás kereté
ben tesz eleget, továbbá a fejlesztő felkészítés módját, a foglalkozások 
heti idejét és a foglalkozásokhoz szükséges, a szakértői rehabilitációs 
bizottság által biztosított szakembereket,

- a gyermek, tanuló fogyatékosságának megfelelő óvodára (csoportra), 
általános iskolára (csoportra, osztályra, tagozatra), diákotthonra, kollégi
umra vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény meg
jelölését,

- a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos köve
telményeket.

A szakértői és rehabilitációs bizottság tájékoztatja a szülőt azokról a 
lehetőségekről, amelyek alapján gyermeke a tankötelezettségének, 
illetve a képzési kötelezettségének eleget tehet. A kijelölt nevelési
oktatási intézményt a szülő választja ki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság által javasolt nevelési-oktatási intézmények közül.

Egyéb szakszolgáltatások

A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási 
nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek prob
lémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglal
koztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A logopédiai szolgálta
tás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommuniká
ciós zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. A továbbta
nulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a gyermek sajátos adottsá
gainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, 
ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A konduktív peda
gógiai szolgáltatás feladata a speciális mozgássérült intézményekből 
kikerülő mozgássérültek fejlesztése, gondozása. A gyógytestnevelés
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feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési 
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat 
gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.

Költségviselés
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos tanuló 

esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás minden 
esetben ingyenes.

Ha a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos ta
nuló vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő tanuló 
szakértői vélemény alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, 
illetve a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési kötele
zettségnek, a szakértői véleményben megjelölt szakember foglalkoz
tatásának költségeit a szakértői véleményt készítő intézet fizeti. Meg 
kell téríteni a gyermeknek, tanulónak és kísérőjének az intézmény 
eléréséhez szükséges helyközi utazás költségeit, továbbá a szülő ré
szére szervezett gondozói tanfolyam költségét.

3.2. A fogyatékos gyermekek ellátása a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi rendszerben

A Gyvt. az alapvető gyermeki jogok körében mondja ki azt, hogy a 
fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és sze
mélyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz. (Gyvt. 6. § (3) 
bekezdés).

Ha a gyermek veszélyeztetettségét a gyermek, illetve szülőjének 
vagy más hozzátartozójának egészségi állapota vagy fogyatékossága 
okozza, a gyermekjóléti szolgálat egészségügyi vagy gyógypedagógiai 
ellátás biztosítását kezdeményezi. (15/1998. (IV.30.)NM. sz. r.18. § 
(1) bekezdés).

A bölcsőde - egyéb feladatain túl - végezheti a fogyatékos gyerme
kek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogya
tékos gyermek a bölcsődei ellátás keretében a hatéves koráig fejlődé
sét biztosító fejlesztő felkészítésben és nevelésben vesz részt. (Gyvt. 
42. § (2) bekezdés)
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A fogyatékos gyermek habilitációs céllal a korai fejlesztés feltételei
vel rendelkező bölcsődébe felvehető és a szakértői bizottsággal 
egyeztetett vélemény alapján gondozható, ha a bölcsődei gondozás 
során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét. A szakér
tői bizottság szakvéleménye alapján felvehető a bölcsődébe és 6 éves 
koráig gondozható az a fogyatékos gyermek, aki valószínűsíthetően 
képzési kötelezettséget fog teljesíteni. A gyermek képességeit 5 éves 
korában a szakértői bizottságnak újra szakvéleményeznie kell. A fo
gyatékos gyermek bölcsődei elhelyezése történhet egészséges gyer
mekkel közös csoportban, vagy speciális bölcsődei csoportban. A 
bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi álla
potának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, 
így különösen a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésnek feltételeit. 
(15/1998. (IV.30.) NM. sz. r. 40. § (1) bekezdés, 41. és 42. §).

A Gyvt. a családi napközi ellátása, az átmeneti gondozás és az ott
hont nyújtó ellátás esetében külön is kimondja, hogy a fogyatékos 
gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell 
nyújtani. Az otthont nyújtó ellátás körében a speciális ellátás kiterjed 
a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, 
szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és 
reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. 
A gyermek akkor is a Gyvt. szerinti otthont nyújtó ellátásban része
sül, ha gondozása fogyatékosokat ápoló-gondozó intézmény igénybe
vételével oldható meg. (Gyvt. 53.§)

Az otthont nyújtó ellátás során az életkora, betegsége, fogyatékos
sága vagy beilleszkedési zavara miatt speciális ellátásra szoruló gondo
zott gyermek számára a fejlődéséhez, illetve fejlesztéséhez, a gyógyu
lásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges eszközök beszer
zéséről az ellátást nyújtó gondoskodik. A fogyatékos gondozott 
gyermek számára az emberi méltóságát biztosító, képességeihez iga
zodó, és azokat a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztató gon
dozást, nevelést kell biztosítani.

A tartósan beteg vagy fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy 
tanulási zavarokkal küzdő, valamint a kora miatt sajátos szükségletek
kel bíró gyermek számára olyan gondozási helyet kell kijelölni, amely 
képes biztosítani a speciális ellátását. (Gyér 104. § (4) bekezdés). 
Többek között erre alkalmas a speciális gyermekotthon, vagy a gyer
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mekotthon speciális csoportja, mely az ideiglenes hatállyal elhelye
zett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, tartósan beteg, illetőleg 
fogyatékos, beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küz
dő, szenvedélybeteg, illetve kora miatt különleges ellátást igénylő 
gyermeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, 
valamint habilitációt és rehabilitációt.

Az elhelyezési javaslat kialakítása során a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fogyatékos, beil
leszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, illetve a kora 
miatt sajátos szükséglettel bíró gyermek hozzájusson a szükséges 
különleges ellátáshoz.
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Jogszabályok jegyzéke

A) A jegyzet által tárgyalt, szociális jogi rendelkezéseket tartalmazó 
jogszabályok:

Az I. részhez:
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz

gatásról (Gyvt.)
1994. évi XLV. tv. a hadigondozásról
1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.)
1993. évi CX. tv. a honvédelemről
1992. évi LII. tv. a nemzeti gondozásról
1991. évi LXIV. tv. a Gyermekjogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1990. évi XXV. tv. a családi pótlékról és a családok támogatásáról
171/1998. (X.15) Korm. rendelet a szociális és családügyi miniszter 

feladat- és hatásköréről
96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet a szociálisan hátrányos helyzet

ben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményei
nek javításáról
41/1998. (III. 6.) Korm. rendelet a Magyarországon tartózkodó, 

ideiglenes menedéket élvező külföldiek átmeneti ellátásáról és tá
mogatásáról
25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 1997. évi

CXXXIX. tv. hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról
281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvé

delmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének 
engedélyezéséről

150/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos ne
velőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
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149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezéséről
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről 
28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a közgyógyellátási igazolványról 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról
30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet egyes pénzbeli szociális ellátások 

folyósításának és elszámolásának szabályairól
3^1993. (II. 17.) Korm. rendelet a gyermeknevelési támogatás 

megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igény
léséhez felhasználható bizonyítékokról
83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
7/1998. (III. 11.) NM rendelet a fiatalkorúak pártfogó felügyelet

ének végrehajtási szabályairól
30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról
^1994. (I. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó in

tézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről 
18/1987. (XII. 24.) EüM rendelet a cukorbetegek anyagi támoga

tásáról
8/1983. (VI. 29.) EüM -PM együttes rendelet a megváltozott mun

kaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról 
6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet a vakok személyi járadékának beve

zetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásá
ról
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A II. részhez:

A) A jegyzet által tárgyalt, szociális jogi rendelkezéseket tartalmazó jogsza
bályok:

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esély- 
egyenlőségük biztosításáról

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről (Etv.)
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz

gatásról (Gyvt.)
1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról (Ktv.)
1991. évi LXIV. tv. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések 

végrehajtásáról (Bvtvr.)
281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvé

delmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének 
engedélyezéséről

150/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos ne
velőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai ne

velésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tan
tervi irányelve kiadásáról

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a 
pedagógiai szakszolgálatról

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
7/1998. (III.11.) NM rendelet a fiatalkorúak pártfogó felügyelet

ének végrehajtási szabályairól
30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról
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5/1995. (Ii. 8.) NM rendelet a körzeti védőnői szolgálatról 
15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet a súlyos fogyatékosság minősí

téséről és igazolásáról

B) A jegyzet által nem tárgyalt fontosabb jogszabályok, melyek a szociális 
jog stúdiumhoz kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaznak

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről
1996. évi CXIII. tv. a lakás-takarékpénztárakról
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, vala

mint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1992. évi LXXIX. tv. a magzati élet védelméről
1985. évi 9. törvényerejű rendelet a Genfben, az 1983. évi június hó 

20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról, a foglalkoztatásról szóló 
egyezmény kihirdetéséről

1965. évi 4. törvényerejű rendelet a New Yorkban, 1961. március 
30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről valamint 
a módosításáról és kiegészítéséről Genfben, 1972. március 25.-én 
kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1988. évi 17. törvényerejű 
rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege
287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállí

tási utazási kedvezményekről
47/1997. (III. 21.) Korm. rendelet a lakás-takarékpénztár általános 

szerződési feltételeiről
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami 

támogatásáról
106/1988. (XII. 26.) MT rendelet a lakáscélú támogatásokról
45/1986. (X. 30.) MT rendelet a szeszes ital árusításának és fogyasz

tásának korlátozásáról
2/1988. (XII. 15.) BM-SZEM együttes rendelet az ittas személy 

kijózanító állomásra szállításáról
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a bel

kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
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30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló 
különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel 
és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vo
natkozó részletes szabályokról
49/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás ke

retében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló

1992. évi LXXDC törvény végrehajtásáról

C) Fontosabb jogszabályok, melyek egyes részeinek ismerete szükséges a 
jegyzet anyagának feldolgozásához:

1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről
1997. évi CXXXIX. tv. a menedékjogról
1997. évi CXXXV. tv. a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről
1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről
1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról
1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról (Állt.)

1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (Öt.)
1957. évi IV. tv. az államigazgatási eljárás általános szabályairól (Áe.)

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a fővárosi, megyei közigazgatási 

hivatalokról
1994. évi I. tv. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és 

azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben,
1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
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D) A munka világához illetve a társadalombiztosításhoz kapcsolódó fonto
sabb jogszabályok (E jogszabályokat a jegyzet nem tárgyalja)

1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magán- 

nyugdíjpénztárakról
1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátására és a magán- 

nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi XXI. tv. a polgári szolgálatról
1996. évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről
1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről
1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról
68/1996. (V.15.) Korm. rendelet a pályakezdő munkanélküliek el

helyezkedésének elősegítéséről
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szol

gáltatásról
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támoga

tásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válság- 
helyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
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Irodalomjegyzék

Az I. részhez

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Igazgató Bizottsága ülésé
nek állásfoglalása a szubszidiaritás elvének érvényesüléséről a tagor
szágok önkormányzati rendszerében. Magyar Közigazgatás, 1994. 5. 
szám és 6-7. Szám

Czike Klára és Vass Péter: Gyorsjelenés a díjhátralékalék(osok)ról. 
Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 1998.

Cseh Andrea: A hadigondozottak ellátásának igazgatási gyakorlata. 
Magyar Közigazgatás, 1996. 6.szám 370.o.

Cseh Tamás: Az önkormányzati hatósági eljárás sajátos vonásai és 
problémái. Magyar Közigazgatás, 1997. 6. szám 366.0.

Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. ELTE és T-Twins Kiadó, 
Budapest 1991.

Horváth M. Tamás: Közszolgáltatás, magánszerveződés - privati
záció a településeken. Magyar Közigazgatás, 1997. 4. szám 193.0

Mezei István: Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati 
költségvetés tükrében. Magyar Közigazgatás 1996. ó.szám 356.0.

Segédkönyv a szociálpolitika helyi kialakításához, (szerk. Zádori 
Zsolt) DHV Magyarország Kft. Budapest 1998.

Solymosi Veronika: Az önkormányzati hatósági eljárás gyakorlata. 
Magyar Közigazgatás, 1997. 4. szám 236.0.

Tóthné dr. Menczel Zsuzsa: Rendszerek változásban: szociális 
gondoskodás tegnap és ma. Magyar Közigazgatás, 1994. 10.sz. 620.o.

Zám Mária: Önkormányzati szociális stratégia rendszerváltás 
előtt? Magyar Közigazgatás, 1994. 11.szám 672.o.

Zám Mária: A rászorultsági elvű segélyezés helyzete és perspektí
vája a társadalmi integráció szempontjából. Magyar Közigazgatás, 
1996. l.szám 16.o.

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher, Buda
pest 1994.
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A II. részhez

Bokorné Szegő Hanna: A gyermekvédelme a nemzetközi jogban. 
Jogtudományi Közlöny, 1979. július 310.o.

Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere. Buda
pest, 1929
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