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Statisztikai adatok

• Magyarországon évente kb. 
30 gyermek hal meg 
bántalmazás vagy 
elhanyagolás következtében, 

• nyilvántartott veszélyeztetett 
gyermekek száma közel 
200.000, 

• 1 felismert 
gyermekbántalmazás esetre 
25 rejtett eset jut (becsült 
adat)

2

A bántalmazás/elhanyagolás 
különböző formáinak megoszlása



Fogalmak
Veszélyeztetettség

Olyan – a gyermek vagy 

más személy által 

tanúsított – magatartás, 

mulasztás vagy 

körülmény következtében 

kialakult állapot, amely a 

gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy 

akadályozza.
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Bántalmazás
A gyermek bántalmazása 
magában foglalja a fizikai és/vagy 
érzelmi erőszakot, 
elhanyagolást, a szexuális 
visszaélés, a kereskedelmi vagy 
egyéb kizsákmányolás minden 
formáját, mely a gyermek 
egészségének, túlélésének, 
fejlődésének vagy méltóságának
tényleges vagy potenciális 
sérelmét eredményezi.
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A jelzőrendszer

• A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi 
személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, 
ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek 
intézésével foglalkozik. (Gyvt. 11. § (1))

• Kötelezettség:
– Jelzés (veszélyeztetés, bántalmazás esetén)
– Hatósági eljárás kezdeményezése (bántalmazás, súlyos veszélyeztetés, 

elhanyagolás esetén)
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A jelzőrendszeri tagok védelme

A Gyvt. 2014. március 15-én hatályba lépett módosítása 
következtében, a gyermekjóléti szolgáltató és a 
gyámhatóság zártan kezeli a bántalmazás, elhanyagolás 
miatt jelző adatait (Gyvt. 17. § (2a))
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A pedagógiai szakszolgálat 

gyermekvédelmi feladatai



Gyermekvédelmi ismeretek

• Jogszabályi ismeretek

• Módszertani útmutató ismerete
 Bántalmazás, veszélyeztetés, elhanyagolás rizikófaktorai

 Bántalmazás, veszélyeztetés, elhanyagolás tünetei

 Beavatkozás: jelzés, feltárás folyamatának ismerete

 Megelőzés 

• Ajánlott: gyermekvédelmi ismeretekkel 

rendelkező szakember a tagintézményben
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Együttműködés

• Nevelési-oktatási intézményekkel

• Gyermekjóléti központokkal

• Szülővel, gondviselővel

• Bölcsődei ellátással

• Gyámhatósággal

9



Szakértői vélemény készítése

Nevelési tanácsadás keretében:

Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és 
szakértői vélemény készítése a szülő, a jogszabályban 
meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya 
alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti 
alapellátást végző intézmények kérésére,
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Észlelés az egyes szakfeladatokon belül

• Szakértői bizottsági 

feladat      

• Logopédiai ellátás

• Korai fejlesztés

• Gyógytestnevelés

• Nevelési tanácsadás

Elhanyagolás

Bántalmazás

Veszélyeztetés 
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A jelzés folyamata 

Pedagógiai Szakszolgálat CSGYK, CSGYEJÓ
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Gyanú esetén jelzés 
(szakember az 
intézményvezetővel 
együtt)

Cselekvés

Az 
intézkedésről 
visszajelzés 
15 NAPON BELÜL

Utánkövetés

Együttműködés 
a gyermeket 

ellátó 
intézménnyel



Esetismertetések (évente 15-20 jelzés) 

Dávid
 Ellátásba vétel gyermekjóléti intézkedés következtében

– Anya alkoholbeteg

– Apa elhalálozása

 Ellátási folyamat

– Teljes körű nevelési tanácsadás

– Anya megtámogatása a gyógyulásban

– Családgondozóval folyamatos együttműködés

– Bölcsődei ellátás kezdeményezése
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Csilla, Zsolti

Családgondozó együttműködésével kerültek ellátásba

• Az anya értelmi fogyatékos

• Életvezetési nehézségek

• A terápiás ellátásról, tanácsadásról gyakran, 

indokolatlanul távol maradnak

Ellátási folyamat

• Folyamatos együttműködés a családgondozóval

• Óvodai ellátás Zsolti számára            

kötelezettség

• Korai fejlesztés Csilla számára
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Kitti

Anya nevelési tanácsadást igényel

• Problémafeltárás: szexuális abúzus a családon belül!!!!!!

Azonnali jelzés a CSGYK felé

• A gyermekek kiemelés a családból
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Minden magyar állampolgár a jelzőrendszer tagja. Ne 

féljünk jelezni! Életeket menthetünk meg!
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

sarbogard@fejermepsz.hu

+36 (25) 462 015

+36 (70) 379 2012

www.fejermepsz.hu
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