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Czibere Károly 
szociális ügyekért és  
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
2016. december 13-án nyílt levélben kerestük meg az akkor frissen elfogadott 
Gyermekvédelmi törvény módosítása kapcsán. Ennek előzménye az volt, hogy a Társaság a 
Szabadságjogokért (TASZ) számos szakmai szervezettel együtt kifejezte komoly alkotmányos 
és gyakorlati aggályait az egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a 
gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról szóló 
T/12477. számú törvényjavaslattal szemben, ennek ellenére a parlament azt elfogadta.  
 
Az aggályainkat összefoglaló korábbi levelünkben jeleztük, hogy a törvénymódosítással 
kapcsolatban két különösen súlyos probléma merült fel. Egyrészt az, hogy súlyos 
veszélyeztetésnek minősítette az egészségügyi alapellátással, illetve oktatást-nevelést 
biztosító intézménnyel való együttműködés megtagadását, másrészt hogy kötelezővé tette 
a védőnői ellátást, ráadásul anélkül, hogy biztosítaná a területileg illetékes védőnőtől eltérő 
szakember választásának lehetőségét.  
 
A sajnálatosan elfogadott törvénymódosítás után tehát azért kerestük meg a t. Államtitkár 
urat, hogy ismételten hangsúlyozzuk, a szülők kötelező “együttműködésének” 
megkövetelése anélkül, hogy az együttműködés mibenlétét konkretizálná a jogalkotó, súlyos 
visszaélésre ad lehetőséget. Azt is hangsúlyoztuk továbbá, hogy a védőnői szolgálat 
kötelezővé tétele a választhatóság megtagadása mellett még kiszolgáltatottabbá teszi a 
szülőket, hiszen ha valamilyen személyes vagy más jellegű okból nem értenek egyet a 
számukra kötelezővé tett védőnői szolgáltatást végző szakemberrel, akkor a szakember azt 
az együttműködés megtagadásaként értelmezheti, és az elfogadott törvénymódosítás 
értelmében ez per definitionem a gyermek súlyos veszélyeztetésének minősül – és mint 
ilyen, a gyermek családból való kiemelésére is okot adhat.  
 
 Korábbi félelmeinket sajnálatosan az idei év tapasztalatai csak megerősítették, több ízben 
keresték meg jogsegélyszolgálatunkat olyan szülők, akik gyermekeit kizárólag azért 
fenyegetik gyermekvédelmi hatósági eljárással, mert  az illetékes védőnő nem találta kellően 
együttműködőnek a szülőket. Megengedhetetlennek tartjuk azt, hogy a szülők és a védőnő 
közötti esetleges személyes vagy szakmai egyet nem értés súlyos gyermekvédelmi 
intézkedést, akár a gyermek családból való kiemelését vonhatja maga után. Márpedig a 
jelenlegi szabályozás ezt lehetővé teszi azzal, hogy a védőnői szolgáltatás kötelező, a védőnő 
személye nem választható, és az együttműködés hiánya súlyos veszélyeztetésnek minősül.  
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Ezen két hangsúlyozott alapjogi aggályunkra a t. Államtitkár úr 2017. április 27-i 
válaszlevelében nem reagált. Ilyen módon továbbra is súlyosan aggályosnak találjuk a fenti 
törvényhelyeket, és a törvénymódosítás óta eltelt hónapok tapasztalatai csak 
megerősítettek minket abban, hogy a szakmai szervezetek félelme jogos volt, hiszen az 
önkényes jogalkalmazásra lehetőséget teremtett.  
 
A t. Államtitkár úr válaszlevelében kizárólag a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése 
kapcsán tett kritikánkra reagált.  
A t. Államtitkár úr válasza szerint a Tárca a megtett, és tervezett intézkedéseivel teljesítette 
a szakmai szervezetek által hiányolt lépéseket.   
 
Ezek a megtett lépések a következők: 
 
1. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok integrálása. Ezzel a Tárca szerint megvalósult a 
gyermekvédelem holisztikus szemléletű átalakítása, a feladatok hatékony és átgondolt 
felosztása, és a jelzőrendszer is integrálódott, szorosabb együttműködés jött létre a tagjai 
között. A jelzőrendszert erősíti továbbá a gyámhivatalok és az SZGYF bevonása a 
jelzőrendszer koordinálásába.  
2. Ehhez részletes protokollok és javaslatok készültek a szakemberek számára, melyek 
kielégítően határozzák meg a kompetenciahatárokat, a hatékony működés feltételeit. 
3. Továbbá folyamatos módszertani segítséget is kapnak a szakemberek, a Módszertani 
Támogató Hálózatokon keresztül.  
 
Amellett, hogy a törvénymódosítással kapcsolatos lényegi, alapjogi szempontú kritikáinkra 
választ nem kaptunk, fontos hangsúlyozni, hogy a t. Államtitkár úr által felsorolt lépéseket 
sem tartjuk önmagában kielégítő megoldásnak. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai 
közötti együttműködés megerősítése érdekében tett erőfeszítések ugyan jó irányt jelölnek 
ki, ám kellő anyagi, infrastrukturális, munkaerőbeli bővülés nélkül a célok teljességgel 
illuzórikusak maradnak. Ebbéli álláspontunkat megerősíti az integrált gyermekvédelmi 
alapellátás első évéről – a Minisztérium felkérésére - készült TÁRKI-kutatás1 is.  
 
A kutatás tapasztalatai szerint ugyan a szakma egy jó része egyetértően fogadta az szervezeti 
integrációt, ám annak gyakorlati megvalósulása számos sebből vérzik. A legjelentősebb 
probléma a munkaerőhiány és a nagyon alacsony bérek a kutatók szerint. Az integráció 
következtében pályát elhagyók nagy száma csak tovább rontotta a munkaerőhiány okozta 
túlterheltség problémáját. A munkamegosztással, kompeteciahatárokkal kapcsolatban 
szintén problémákat jeleztek a rendszerben dolgozók, alulinformáltságra, a családsegítésre 
vonatkozó protokollok hiányára, a nem célzott, mégis több járásban kialakult alá-
fölérendeltségi helyzetre hivatkozva, melyek mind az együttműködést rontják a napi szakmai 
kapcsolatokban („sokszor okozott elbizonytalanodást, egymásra mutogatást, illetve 
eredményezett időnként ellátatlan családokat, máskor meg egymással párhuzamosan 

                                                 
1 http://www.tarki.hu/hu/news/2017/kitekint/20170425_csaladsegito.pdf 

http://www.tarki.hu/hu/news/2017/kitekint/20170425_csaladsegito.pdf
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végzett feladatellátást.”). Többen utaltak továbbá a gyámügyi ügyintézés lelassulására és 
bürokratizálódására is.  
 
Álláspontunk szerint a legfontosabb – általunk is kiemelten hangsúlyozott – probléma eddig 
is az alapellátásban dolgozók túlterheltsége volt, és ez egyértelműen nem oldódott meg az 
átalakulás következtében, sőt, a kutatók szerint rosszabbodott. „Az intézményrendszer 
átalakításával kapcsolatosan megfogalmazódott az a várakozás, hogy a hatósági 
feladatok leválasztása révén csökken a szolgálatok leterheltsége. Ez egyelőre, úgy tűnik, 
nem következett be. Egyes helyeken ellene hatott a létszámhiány, illetve az ennek 
következtében megemelkedett egy főre jutó esetszámok. A feladatterhelés növekedéséhez 
az interjúalanyok szerint az is hozzájárult még, hogy a korábbiakhoz képest most két 
ember munkáját végzi a családsegítő.” 
 
2. A Tárca tervezett lépései vonatkozásában: 
 
A Tárca április 26-án benyújtotta a Gyermekvédelmi törvény módosítására vonatkozó 
újabb módosító javaslatát (T/15378. számon, továbbiakban: Törvényjavaslat). 
A Törvényjavaslat általános indokolása megegyezik a t. Államtitkár úr által válaszlevelében 
megjelölt főbb tervezett irányokkal. Üdvözöljük a Tárca jelzőrendszert erősítő szándékát, a 
rendszerbe került bántalmazott gyermekek nagyobb védelmét, ennek ellenére fenntartjuk 
azon álláspontunkat, hogy a legégetőbb problémákra a tervezett intézkedések kielégítő 
megoldást továbbra sem jelentenek.  
 
A Törvényjavaslat tartalmaz pozitív módosításokat:  
 
a) Egységes módszertan alapján kell kivizsgálni a gyermekvédelmi szakellátásban 
bántalmazott gyermekek ügyeit, és számukra kríziskezelő szolgáltatást is nyújtani köteles a 
szakellátás (Törvényjavaslat 13.§ és 17.§). 
 
b) Kifejezetten üdvözlendő javaslat, hogy az utógondozói ellátottak 30 éves korukig a 
szakellátásban maradhatnak, amennyiben felsőoktatási tanulmányokat folytatnak. 
(Törvényjavaslat 20.§) Hozzá kell azonban tenni, hogy az utógondozói ellátottak között 
elenyésző számban vannak azok, akik felsőoktatási tanulmányokat folytatnak, így ezzel a 
módosítással az utógondozói ellátott fiatalok túlnyomó többségének problémáját nem oldja 
meg a jogalkotó. 
 
A Törvényjavaslat azonban többségében olyan - alább felsorolt, - tervezett módosításokat 
tartalmaz, melyek ugyan pozitív irányba mutatnak, ám érdemi újítást nem jelentenek, 
hiszen eddig is így (kellett volna) működnie a gyermekvédelemi rendszernek, szereplőknek, 
ha a hatályos törvényt alkalmazzák: 
 
a) A Törvényjavaslat szerint a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek gyámja és 
gyermekjogi képviselője mostantől jogosulttá válik rendszeres, zavartalan személyes 
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találkozásokkal kísérni a gyámolt gyermek életét. (Törvényjavaslat 14. és 19. §) Ezzel 
kapcsolatban jelezni kívánjuk, hogy a 3 évvel ezelőtti, gyermekvédelmi gyámi rendszer 
létrehozásának lényege – nagyon helyesen - éppen abban állt, hogy a szakellátási 
intézménytől független szakember legyen a gyermek gyámja, akinek így módja adódik a 
négyszemközti, személyes kapcsolattartás révén nyomon követni a gyermek sorsát, sérelem 
esetén megvédeni a jogsértéstől (ld. hatályos Gyvt. 86.§ (1) a) b) pontjai).  
A gyermekjogi képviselők pedig már 14 éve azért vannak a rendszerben, hogy független 
jogvédelmet biztosító szereplőként segítsenek – elsősorban - a szakellátott gyermekek 
jogainak védelmében.  
 
b) A Törvényjavaslat új bekezdéseket szentel a nevelőszülőknek jelentkező személyek, és a 
különböző vezető pozícióba kerülő személyek alkalmassága részletesebb vizsgálatának.  
(Törvényjavaslat 15. és 18.§) Ilyen szempontból nem történt több, mint az eddig is elvárt  
feladatok törvényi szövegbe foglalása, hiszen a nevelőszülők és a szakellátási 
intézményvezetők alkalmasságának vizsgálata eddig is ezen intézmények fenntartóinak 
kötelessége volt (ld. a nevelőszülők alkalmasságának vizsgálatára a Gyvt. 54.§, a 15/1998 (IV. 
30.) NM rendelet 95-96.§, valamint a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 1-6.§-a és a 8.§-t). 
 
c) A Törvényjavaslat az Nkt-t is módosítja (27.§) annak érdekében, hogy a jelzőrendszer 
tagjai egymással szorosan együttműködjenek, a gyermek veszélyeztetésére vonatkozó 
jelzésüket megtegyék, és egyebekben is a Gyvt. 17. § (2) szerint járjanak el. Tekintettel arra, 
hogy a pedagógusok, nevelők eddig is a gyermekvédelmi jelzőrendszer kiemelten fontos 
tagjai voltak, a módosítás semmilyen szempontból nem hoz újítást a jelzőrendszer 
működésébe, csak megerősíti az eddig is kötelező erejű törvényi rendelkezéseket. A 
jelzőrendszer, és összességében az alapellátás jobb működését ezek finanszírozásbeli, 
infrastrukturális, munkaerőbeli megerősítése szolgálná. 
 
Végül, a vezetőképzés átalakulása (Törvényjavaslat 25.§) és a családok átmeneti otthonai 
rendszerének átalakítása (Törvényjavaslat 16.§) kapcsán egyelőre nem fogalmazható meg 
értékelés, azok hatékonyságát majd jövőbeli gyakorlati megvalósulásuk fogja eldönteni. 
 
Összességében tehát a módosítások kapcsán csak ismételni tudjuk önmagunkat: a 
jogszabályi környezet régóta rendelkezésre áll, a gyermekvédelemben egyre súlyosabbá váló 
anomáliák nem a Gyermekvédelmi törvény hibás voltából, hanem a jogalkalmazás, a 
gyakorlat egyre romló állapotából következnek.  
 
Éppen ezért fenntartva a korábbi szakmai javaslatcsomagunkba2, petíciónkba3, majd nyílt 
levelünkbe foglalt véleményünket, kérjük a T. Államtitkár Urat, hogy a Gyermekvédelmi 

                                                 
2 A petíciót és az azt kiegészítő szakmai javaslatcsomagot 2016. szeptember 23-án adtuk át az EMMI 
képviselőjének, a szakmai javaslatcsomag itt olvasható: http://hianyzoemlekek.tasz.hu/mit-teszunk-
mi/szakmai-javaslatunk/ 
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törvény újabb és újabb módosítása helyett a Tárca teremtse meg végre a gyermekvédelmi 
rendszer jobb működésének – anyagi és szakmai – feltételeit.  
 
Ezen túl, megismételve a nyílt levelünkben írottakat, kérjük, hogy a szülők számára 
kötelezővé tett “együttműködés” fogalmát pontosítsa, illetve a védőnői ellátás 
visszautasíthatóságának, vagy legalább választhatóságának jogát teremtse meg a 
rendszerben.  
 
Kérjük továbbá, hogy a fentiek alapján készülő szakmai anyagok, törvényjavaslatok 
megalkotásába vonják be a TASZ szakmai javaslatát és állásfoglalását aláíró szakmai 
szervezeteket és szakembereket.  
 
Budapest, 2017. május 19. 
 
 
 
      dr. Jovánovics Eszter 
      Egyenlőség projektvezető 
                   Társaság a Szabadságjogokért 
 
 
 

                                                                                                                                            
3 A Gyermekvédelmi törvény 2016. decemberi módosítása ellen, itt olvasható: 
http://hianyzoemlekek.tasz.hu/kuldj-levelet-a-kepviselodnek/ 


