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A vizs g6lat me gindit6s a

Az ombudsmani jogv6delem szempontiib6l kulcsfontoss6g(r, hogy a biztosnak a hozzi €rkez6

panaszbeadvinyokt6l fiiggetlentil, az esetleges )ogs6relmek megel6z6se 6rdek6ben lehet6s6ge legyen

egy-ery kiemelt alapjog teriilet preventiv jellegri, iltfogo rrroritorozisdra. Bzzel osszhangban az

alapvet6 jogok biztosfu6l sz6lo 2077.6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) 18. S (4) bekezd6se

rogzii a biztos hivatalb6l indithat6 ttzsgilla tj iogosults6g6t. Eszerint a hivatalb6h eliilrista,
term6szetes szem6lyek pontosan meg nem hatarozhat6, nagyobb csoport,it 6ttnt6 vissz6ss6g

Livasgililsa aagy egy akpuetd jog drvdnlesiildsdnek nfogl uiisgilata drdekiben keriilbet sor. Az Ajbt. 1. $ (2)

bekezd6se pedtgaz ombudsmani a gyermeki jogok kiemelt 6s llland6 v6delm6re kotelezi.

Az ENSZ Gyermekiogi Egyezm6ny6nek 3. cikke szerint a szoci6hs v6delem koz- 6s

magintntlzm6nyei, a bir6s6gok, a koztgazgtdsi hat6s6gok 6s a torv6nyhoz6 szervek minden, a

gyermeket 6int6 dont6siikbet a gyerruek legjobb drdekit veszik figyelembe els6sorban. A r6szes

6llamok kotelezik magukat, hogy a gyermek szilmira biztositj6k a jol6t6hez sziiks6ges v6delmet,

gondozist, e c6lb6l meghozzik a sztiks6ges torv6nyhozdsi, kozigazgatdsr int6zked6seket. Az
Egyezmlny 9. cikke 6rtelm6ben a rlszes 6llamok gondoskodnak ar6l,hogy t gterrueket s{ileit6/, eTgk

akarata ellendre, ne udlasslik el. I{iv6ve akkot, hogyha az illet6kes hat6s6gok, bir6i feliilvizsgillat
lehet6s6g6nek fenntartils|val 6,s az erre vonatkoz6 torv6nyeknek 6s elj6r6soknak megfelel6en irgy

dontenek, hogy ez az elvillasztas a gyermek legf6bb 6rdek6ben sziiks6ges. Ilyen 6rtelmri dont6s

sziiks6ges lehet bizonyos kiilonleges esetekben, p6ld6ul akkor, ha a sziil5k durv6n kezelik vagy

elhanyagolj6k gyermekiiket, illet5leg ha kiilonv6lva 6lnek 6s donteni kell a gyermek elhelyez6s6r6l.

Az Egyezm6ny 18. cikke szerint a gyemek neve16s66rt, fejl6d6s6rt elsddlegesen a s71ildk, illetve a
gyermek m6s torv6nyes k6pvisel6inek a felel5sek, amihez zz illTamnak segits6get kell nyijtania.

Az Alaptorv6ny XV. cikk6ben, valamint a Gyermekiogp Egyezm6ny rendelkez6seivel

osszhangban a gyermekek v6delm6r5l 6s a gyimngyrgazgatdsr6l sz6l6 1997.6i )OOil torv6ny (a
tov6bbiakban: Gyw.) 6. $ (1) bekezd6se deklaril)a a gyermek sajdt aalidi kiiruleqgtiben aald

neuelkedisheq Jil<fidd joglit. A GWt. 7. $ (1) bekezd6se szerint a gyermek sziileit5l vagy m6s

hozzdtartoz6it6l csak saj6t 6rdek6ben, torv6nyben meghatdtozott esetekben 6s m6don v6laszthat6

el. Agtermeket kiVinilaganlagi okbdlfenndlld uesqdfie{etettsdgmiatt nem sqabad ualidjinll e/ud/as71ani.

A 2077-es Gyermekiogr Strat6gr6hoz illeszkedve hivatalb6l 6tfog6 vizsgilatot inditottam,
amelynek a c6liz, hogy felt6{a, hogy az Egyezm6nyben foglalt garancrilk, illetve a Gyvt. 6kal
meghatilrozott gyermeki jogok, az arilnyossig 6s a fokozatoss6g kovetelm6nye mik6nt 6rv6nyesiilnek

a gyermekv6delmi szakell6t6sba v6tellel, kiemel6ssel kapcsolatos hat6sig1 elj6r6sokban. Vizsg6latom
a f6v6rosra, Borsod-Abaii-Zempl6n, N6gt6d, Pest 6s Szabolcs-Szatmir-Bereg megy6kre terjedt ki.

A *,asg6lattal 6rintett gyermekv6delmi szakszolg6latok igazgatoit adatszolg6ltaiasn k6rtem, illetve
megkerestem a Magyar Csal6dsegit6-6s Gyermekj6l6ti Szolg6latok Orsz6gos Egyesiilet6t6nek

szewezei elnok6t, a Magyar Maltat Szeretetszolgilat alelnok6t is. A megkeresett szervek vezet6Lt
k6rtem, hogy hogy ossz6k meg velem mindazon 6szrev6teleiket, iavaslatukat 6s a rendelkez6siikre
L116 o\yan adatot, amelyeket vizsg6latom etedm6nyess6ge szemponq6b6l fontosnak tartanak.

A vizsgillattai osszefiigg6sben kiemelend6, hogy 2077 -ben a Tolna negyei ldngatdson keretdben -
az Aibt.21. S (1) bekezd6s d) pontia alapiiln - a Tolna Megyei Glerrnekuidelni KiiQont ds Teriileti

Glermekuidelmi Sryksryolgilatndlrendeltem el helyszini ellen6rz6st. Ennek soriln a gyermekv6delem
speci6lis k6rd6seiben )drtas megyei szakembereket k6rtem konzultativ tandcskozdsta. Munkatirsarm
a gyermekv6deimi szakszolgill^t vezet6)et, szakmaivezet6jet, a megyei szak6rt6i bizotts6g vezet6i6t,
az int6zm6ny logtanilcsos6t, a m6sodfokf gydnhatosig vezet6i6t, megy6ben jogv6delmi feladatot
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ellit6 lret gyermekjogi kepvisel6t 6s a Szelszirdi Huminszolgiltat6 K6zpont hit szal<rnai vezrt6)6t,
hallgatrik meg. A meghallgatis c6lja els6dlegesen idog6 vusgltlatom segit6se.

Az 6rintett alapvet6 jogok

a gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 joga: ,, Linden germeknek joga uan a negfelel|

testi, s3-e//eni is erkt;lc:i fejl1di:ibei:iiifuige: uidehnheies gondoskodn:h07," (fJaptiiw6ny XVI. cikk
(t) bekezd6s).

Az alkalmaz o tt iogszabilyok

a Gprmek jogaidl szol6, New Yorkban, 1989. november 20-ln kelt Eggzrriny
hhirdet6s6r,6l sz6l6 1991. 6vi [XIV. t<irv6ny (a tovlbbialban: EgFzm6n/,
a szociilis 'ry4atisr6l6s szociilis ellitisokrol sz6l6 1993.6vi III. tcirv6ny (a tovibbiakban:
Sa),
a glermelak v6delm6r,6l 6s a gi:imii# rgAatAsr6l szDl6 1997. 6vi )OO(. t6w6ny (a

tovibbiakban: Gyw),
a gyimhat6segokr6l, valamint a gyermelw6delrni 6s gy6miigyi eliffi 16l sz6l6 149 / 1997 . Gx
10) Kornu rendelet (a tovibbiakban: Gyer),
a ryermekv6delrni 6s gyrrniigyi feladat 6s hatiskcrr<rk ellitAsfu6l, valamint a gy6rtnt6sag
szrrvezeAr6l6s illet6less6g6r',61sz6l6 331/2006.0il.23) Korrn rendelet (a tovibbiakban:
Grr.).

a

a

a

a

a

a

a

A megillapitott t6nydll6s

1. Az dfog,6 oizsgdlat eldzrninyei

A 
"ktzAr6lag" 

anpgi okok miatti int6zked6selat, szakellirtba v6telt a mindenkori ombudsman a

Cyot. t adtj,U" Efrse 6ta folyamatosan vizsgilja jelent6seiben. Az iszak-Magt"aronzig 2008.

november 18-6n megjelent ,Kitehetn6k a me$eh riblSt" ciml ciklse an6l tud6sitott, hogy a

Miskolci Gprmelw6delrni K<irzet 6s Teriileti Gprmekv6delrni Szalszotgilat Befogad6 Otthona 40

fenihe!,;n 110 gtemeket befie4ek el. Az ombudsman OBH-6015/2008. szimon hivatalb6l v'usg^ht
inditott, a k6riilrn6npker helpzini iusgilat keret6ben ellen6riae. A beutal6 lntArozarok
tanulrninyozisa alapjin a biztos - eglebek mellea - megillapitotta, hogy- a Gyvt. kifejezett tilalma
ellen6re 2OO8 szepternbere 6s novembere krizitt Bonod-Abai4-Zempl|n megpben a gemteke,Q'

kiiiel eghamada a aaldd anlagi et sioriilis he/1ry\e niatl keriilt a gennekuidelni sykellitisba.
A megyei, f6virosi tertileti ryermekv6delrni szalszolg6latok6l kapott adatok 6s informici6k

ahpjin, ez a jebrs6g nem csak a vizsgilt megltre vok jellem#. Meg6[apithat6 volt, hogy a beutal6

hat6sigok - a t6rv6nf tilalomra is tekintettel - a gyermek csal"idb6l val6 kiemel6s6t rids'in

indokoljik a sziil6k anpgi 6s szociils helyzeteveL Az oszAg hitrinyosabb helyzet:6 meglaiben

@6las, Fhjdn-Bihar, Fleves, SzabolcsSzatmir-Bereg) az a rapasztaht, hogy a hvilt6 okok
hritter6ben a csalid 6vek 6ta fennill6 rossz szociilis 6s anlagi k6rtilrn6nyei huz6dnak meg. A tan6s
munkan6lktilis6gb 6l ered6 lltbizonydasig 6lewiteli probl6rnrikat (alkoholizmus, jit6lszenvedely,

egt'b deviirx jelbgn vise[ed6$ vilt ki. A szakemberek szerint a hideg id6 beilbival a glermekek
szakellit6rendszerte val6 utalisin azin l<ent sot rnert tudhat6, hogy a sziil6k nem tudiik
onhonukat f{teni. Bir a hat6slgok a glermek csalidb6l val6 kiemel6s6t nem a sziil6k anyagi

helyzet6vel indokolrih de az el6zm6nl dolumentumokb6l az mindenkeppen v6lelrnezher6 volt. Az
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cinkorm6npatok egyes esetekben anpgi er6forr6sok lttinyiban nem rudtak segiteni, el6fordult
azonban az,hogy az 6lewezet6si probl6mikkal ktizd6 csalid nem kapta meg a megfelel5 segitsdget.

Ery 2010-ben folytatott szaldlitAst 6rint6 ombudsmani v'usgSlat szerint (AIB-849/2010.
szami jelent6$ a sztil6k lakhadsi korulrn6npi, hajl6lcalansiga, sulyos anyagi gondjai miaa
t6bbnyire a f6virosban 6s Pest megyeben keriilnek glermekek szakell6tdsba, de Gongrid, illewe
Hajdri-Bihar megy6ben is voh p6lda a lakhadsi probl6mik miatri elhelyez6sre.

A Fhbitat for Humanity lvlagyaroszitg 2014+s drre aonatkoli, lakhatdsi siegenlsiget ui1s&rld

jelentisel szerint 2013-ban 2l ezer Q)ll-ben 23.144) gyermek nevelkedem gyermelvddelrni
szalrellirisban, kciztiltik minden harmadik lakhadsi ok miaa keriih gprekotthonba, yW
nevel6sztil6hoz. Ebber az id6szalban a nevel6sziil6i gondoskodisban nevelked6 gyermekre
havonta 9t ezer forintot krilt6n az illam, a gyermekouhonban 616 pedig 210 ezer forintba kertilt
havonta az illammL A F6virosi TEGYESZ adatai szerint 2008-2012. krizcia a szakellit6sbar 616

gyermelek 34,5 szAzal\kat lakhatasi ok miatt kellea kiemelni a csal6djib6l.
A Krizponti Statisaikai Ffivatal 2016. februArlibanpublik6lt ,Glemekesi! - A gyermekaidelni

jelifirendsryr mfikiiddse, 20/4" cinil elemiisl rogziti, hogy ,a teleptil6si cinkorrn6qzatok jegyzdinek

6vdzedelse visszanyul6 adatszolgiltatisa szerint az lszlelt veszllyeneteus6gek minimum minden
m6sodik esetben anggi neh6zs6gekb6l ad6dtak A kcirnpzeridnyez6k pedrg - pirhtzamosan a

magatanisi okoldsal - minden negyedik kiskorunil jelenteaek int6zked6st kiv6lt6 probl|min. A
gyernekjdtdti siotgitatokjekntdse alapjdn ei,ek aianinlok itrendeiddtek; kiemelked6en megn6tt a kcimpzeti
okok arinya, migaz anyagiak| hasonl6 m6n6kben csdklrcnt. E viltozisnak azonban a KSH szerint
mddsryrtani oka uan,u$anis aveszllyztetetts6g esetiben az,,anyag;ioli f6csoportban csakazolataz
eseteket lrcll szerepeltetni, akilm6l az anyagi gond egfnelmiien a jovedelrnek hianpb6l szarmazik

2. A szakszolgdlatok adatszolgdbatdsa

Avizsgilarul 6rintett szalszolgilatok vezet6it6l arra vorarkoz6an kdnem adatsiolgihatdst,hogy, az

ell6tisi teriilettik6n hdryt gyerrneket tltaltak 2016-ban a siakellitrirendsryrbe.Yllase-vinam arra is, hogy
ebb6l hiny esetben volt beutalis els6dleges indolq ahinanis jovedelrn6nek el6gtelens6ge, a sziil6
hajl6lcalansiga, m|hatlan lakhatisi kdriilrn6nyeh kilakoltads, illewe h6ny esetben volt a nevel6sbe
v6tel els6dleges indoka a hiztar,x jcivedelrn6nek el6gtelens6ge, a szi.il6 hajl6kalansig?, m6ltatlan
lakhatasi kori.ilrn6nyeb kilakolaas (a tov6bbiakban: anyagi vesz6lpnetens6g).

2.1. A Ffi,udrosi Gyerrnekoddelrni Kdzpont 6s Teriileti Gyermehrsddelmi Szakszolgdlat

Akapoa vilaszalapjin20l6-ban tissryun 629 nagyar dllanpolgirsdgti gyemeketutaltakagyirtat6sS,gok
a f6virosi gyermelrv6delrni szakell6ds rendszer6be. Az adatszolgiltat6 szerint a csal6db6l val6
kiemel6s t6nyleges ol<ait ret{etu, komplex gyermekaidelni siakirtii uiisgilank segztsegeuellehet feltimi. Az
igy sznruett informici6k sziils6gesek ahhoz, hory a sigkmai udlemdryt ellasziiljon: sztiks6ge van-e a
gpreknek a gyermelcv6delrni szakellitisra, c|lzotan -bu, tipusri offhont ny$t6 ellitist 6s

szalszolg|ltarisokat lrell a teljes kctni ell6tas keret6ben megszervezni ahhoz, hogy a gyermelw6delrni
beav atlazAs eredm6nyes legyen.

A statisaikai feldolgozishoz sziils6ges inform:ici6kat, a beutal6st elrendel6 harArozatolS6l,
a szalszolgilat munladrsai hivatkozasl<ent 6rtelmezhet6 siabudnlositott urilas{eus-lista alapjin rt;grytik.
A lreletkez6 informici6t azonban szubjekiv szempontok befolyisoh"tj"lu, amelyek bizonytalanni
tehetik az adarokhfueless6g6t.Ezekki5z6 tanozik dldiul, hogy a hat6s6g rendszerint t6nyillist nem
rogzit, jellemz6en nak a jet3firendsryri elfiryndryekre bagtatko4ua dlkpila meg a< aionnali intdTkedds

silksigesseget. A szalszolgilat annak 6rdeMben, hogy, a beutalds 6s a nevel6sbe v6tel olsi, min6l
r€szletesebbek 6s objekivek legyenek a F6virosi Gyermekv6deLni Sz*in6i Bizottslg szakmai

hnp://www.habitat.hu,/files/FIABITAT:2014:lakharasi-ielentes:hosszu:1109.pdf
hnps ://www.Ish.hu,/ docs/hun/drp/stanukor/ glarmekvedeleml 4.pdf2
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v6lem6nt'ben rcgzttett adatokat is felhasznilta. Az elenT"es el$ :llnlit azok a kodolt adatok
sra1ryy'J1jlr! amelplat a szalszalgitbt Nyilvrnan si 6s Informatikai Snlgilath:r/r. munkatirsai
nigzite nek a beutal6 hatirozatokb6l npn hivat}ozisokban . Ezlfriu;. nlusgiltik az 

"anFgi 
okokb6l"

t<ir#nt beutalhokaq mel)€ket ai elenrys ndsodik tgnljin, az objekivitis 6rdelahn kieg6szitik a

F6virosi Gyermekv6delrni Szalen6i Bizotslg szalanai v6lem6nyeiben nigzitett nevel6sbe v6teh
nr;gfiWz6 indokoldral Keresilq hogy a beutal6 hatirozatok szerinti csak anyagi ves#lpztetetts6g
mian szakellitlsba keriilt gyermelak komplex grermekv6delrni szaken6i vixgilaa mib€n tovibbi, a
csalidMl val6 kiemel6st azEgyezminy 6s a Gyrt. szerint is indokolhat6 t6npz6kkel eg6szitene ki.
A beutal6 hatirozatol66l ryrn hivatlo zisokat a szalszolg6lat a k6vetkez6 kateg6riilba soroka:

1 . bintalmazist-ve szilyenetest jelz6 hivadrozdsolq
2. az ehtis-gordozis el6gtelerx6g6t jelent6 hivatkozlsok;
3. a grermek sajit rngxanlszevarajn val6 hivatkozisolq
4. megromlott csalidi lopcsolat;
5. a sziil6 (gondvisel6) sajft devianciiira val6 hivatkozdsolq
6. a raldd aryugi hellrytin mld hiaatkoqrisok;

7 . egy6b - a csalid risszet6tel6nek jellemz6ire va16 hivatkozlsok
El6sziSr a hirutkolink egsl.ent gakorisigrit elemeae a szakznlgiht. Kiemelte a4 hogy a

munkauinak 201Gban a 629 beutah gprmek hatirozxatban 1235 hivatkozjst (idagosan fejenk6nt
lret hivatkoz6st) rcgzrtetek A ndsodik legukoibb tErcba a gmkek csatridjdnak aryagi be!1,etin (jiiredelni
is lakishefiietin) uonatkoiri hiuatkoryisok keriiltek A siakelh*it igenlbeutel4t i)nnagiban nen indokoli
biuatkoqisok ktiinl aiaryagi kiiriilniryekn rali hiualkoyitok D %-ot (285 biwtkoTit) tettek ki, ds a gerckek
cuknen felink (46 U hatdn<aldbail jeknt neg beutahi okkint

A g)rirnhat6sigi hatirozatokban szerepl6 .vezrt6 beutal6si oldr6nt csak arygr helyzelo,e
val6 hivatkozis 2016ban 71 esetben ( t%) fordilt el6. E gyernrelsek berral6 hatArozari$an a
feltiinteteu indok szerint a sziil6nek nincsen j6vedelrne, vagr a csalld jcivedelrne el6gtelen, a sztil6
hail6lcalan vagy a csalid lakisprobl6mii kifejezetten beuabshoz vezrnek 6s ezen kivtil a beutal6
hat&ozatban nincsen mis, a csalidb6l val6 kiemel6st indokl6 kdriiln#ny.

A szalszolgilat a koribbi 6vek statisailai adatainak <isszehasonlitisa szeint nd aioknak a
beutaldsi eseteknek aq anirla, anelekber aielegtelen aryagi, jtiaedelni is lahishelli.etn uh kuatkoyis infukoba
a qakelldaifia atahst. A 2011-2015-tis ivek dtkgibm a beutalt gmkek 6%-a, 2015-ben a 8%-a,2016-ban
pedig I l%-uk nlt ebbe a cs@oiba somlhatd. Aion batimiatok, amelber a hdtdrdgok csak anlagi

hiaatko4itokat rdgiftettek be aldsi okkint, diint1en a 12 iwn aluli genkek Q8 f,6) kdnben t@as11lalbahi. Ai
iintett gamekek ki;{il 29 bimn iun aluli kisgemek, totnbbi 29 fr ?ed\ 3-l I it'u gemek nlt A bgahbb

t 2 6wsek slina 13 fd n/t. A konibbi laekkel tixiea*ue, ebben ai iletkoi cs@onban a4 ilen hatimiatok
aninla a negel6i6 iit iu 9"/o-os t$ny'dwl srynben 201 5-ben 1 2%, 2016-ban pedig I 5%-ra n,ilt.- 

Fontos adat, hogy t 7l gemek 50 csahdbril szAmnzilc A grermekek csaknem fel6t tesw6#vel
vagy tesw6reivel egyiitt uaka a gyimhat6sig a grermelwddelrni szakellitisba. Az els6dlegesen csak

anJagi hi%dozisoklal hlariil6 tesw6rek ll:szAr.n 32 f6 6sszesen: 8 gyermek tesw6rpirk6ng 15

gf.-ek h6rom grerelas csalidMl, 4 gcrmek n6gy garekes csalidb6l, 5 gprmek tit gprelag
aaalidbol keriilt kiemel6sre els6dlegesen aryagi okok miatr A beutallskor anyagi okokra t6n6n6
hivatkozis teh6t 2016ban a latt6 vagy t6bb gprmekes csalidok eset6n voh kifejezen.

Az azonositott csak anpgi okokra t6n6nt hivatkozdssal 71 csahfidbd/ kienelt getzzek ki; ll 50

germeknil kerilt sor srykertdi r;isg;ktra. 12 gyermek eset6ben a F6virosi Gplnqls6{9lmi Szalan6i
nLottsag nem tett jivaslatot nevel6sbe v?telre, rrrn id6kdzben 6 ryermek beualisa rrrgszfug
tov6bbi 6 gprmek eset6ben rnis meg,ei szakszolg6lat illetlkess6gdt illapircn6k meg.

Az 
'elkesziih 

szaknai v6lem6nyekb6l egt'nelm,fien kideriil, hogy 2a g;,ermek eset6n az

el6gtelen aniagi k<iriilnr6npk mellett, a gprmelck fejl6des6t ''.eszalqr,ztar6., stbos fizikai
elharyagolism, L intalrnnzisir;. utal6 indokolst is feluinak Ezen gprmeleknek a fejl6&s6t olyan
rrfnetben ves#lpaettek sziileilE hogy kets6g sem f6n a szalrellitisba utalisuh a nevel6sbe v6teltik
indokohsig6hoz.'A fennmando 18 gl,ermek sz*tn6i n:zsgina'o az arryag okok mellett ellitisi.
gondozisi nehdzs 6gel<et" gerzrebi es :iiilti deUana;m utal6 indokokat is tal6lt. Ezek az indokok az

Jt6dret6 g1rcmrcki6l6d szotiladsok melletr szint6n elkertilhetederur6 tett6k a nevel6sbe v6teh.
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Kiemelte, hogy aTl beutal6 harirozata szerint csak anlagi okb6l kiemelt gprmek k6ziil 26-

an - a beutaUst k6vet6en 6dagosan 40 nap mtlva - hazakeriltek Az ihaluk hozott probl6rnikra
biaosan nem a teljes koni ellirist nyujt6 gyermekv6delrni szakelLiuis adon megfelel6 szaknai
vllaszt Ha a< ataPetttihir liltdt nlijktt siotglhatulsok elryendd tdnoga a jehntettek aolna aidintett getmekek
is c:ahdjaik slinira, akAor feltite/eihetden a beutaldsnak meg sem kellett uolna finimie. S lot kirdiseket ret

fel, ha a siolgiltatuitok ekgtelensdge niall indokolallanal siakellitdsba keriilnek gerekek, neln ud/as11 csak a4

alapelkldrbm irintelt intii1rdryek siabtakiii! qol$ltatisbdutese is a ciliolt siakmasT.uveT_es adhal.

Az ada*zolgi&at6 illispontja szerint a csalidb6l va16 kiemel6sek Ervez6sekor, a

gyerrneki6l6d alapszolgi}atisok 6s a haosrigok egytiamdk6d6se sorin a siiiksigessig is arinyostdg ebit
kell nindenkor iminlesiteni. Az elv tanalrna szerint nem csak 6rc6ket v6d, hanem maga is 6n6ket
hordoz, ami hozzisegiti a gyermekvddelemben dolgozokat ahhoz, hogy szakrui szem6lyis6giik
fejl6dj6n, eds6dj6n. A qlfuigessig ehr sT.eint a rendelke#sre ill6 6sszes eszJr,iSzzel a gyermek
csalidban maradislt kell timogami. I gemek csahdb,il ual,i kieneldse tebtit csak a leg.ttohi negol.dd: lebx.

A gyermelw6delrni szoci6lis munka b eavatkozisi szabilyai szerint, sziils6ges a csalidi edforrisok 6s

kapcsolath6l6zat fel#rk6pez6se 6s a timogat6 er6vel birok szakmai segits6ggel t<indn6 mozgosirlsa.
Indokolt tov6bb6 a sziil6k 6s glermekelq valamint a veliik kapcsolatban 6[6 egleb szerepl6k
(ellemz6en jelzlrendszei tagok) legteljesebb bevonlsa a d<int6s folyamariba, amivel el6rhet6v6
v6lhat a k6telezen kliensek kivant egyiinmrik6d6si szintje.

Ai anirytossig elae sryinti beavatlozis a glermelek specirlis, szem6lyre szabott, a legjobb
6rdelret el6t6rte helyez6, a gprmekv6delrni szoci6lis 6s pedag6g t munka eszk6airit alrl:vizild,
tr.ruezeti int6zked6s. Az ntld<edis c61ja, hogy a teljes kdni gprmelw6delrni szaJ<ellAtkr, a
grermekv6delrni szakl,ndi bizofisig szakrnai v6lem6nlb6l levezewe i:gy rervezi meg, hogy a

gyerroek a hbetd legrtiridebb ideig nenlkedjen gerzekaifulni gondoskodisban. A gyermekv6deLni szalall,itis
n6z6pongltb6l ehit arra kell felhivni a figplrneq hogy azoknah akik anfagi ves#l1eaet6s, szociilis
probl6mik, lakhatisi gondok miatt lariilnek a beutal6 hat6s6gok lit6krtdbe, biaosan nem az
ideiglenes hadlyu elhelp#s, mint hat6sigi int6zked6s kinil adelwit megoldist.

A szalszolgilet igazgatojinak meglitis a sryint a germekaidelem nndsT.ennek dinanikus nikiidese
ai alapeltitis tryks i?ektn/n r egenirilertuel irbeti el. Ahely, szociilis 6s gyermekj6lai alapelLitisb6l, a

k6,znevel6s 6s az eg6szs6giigy rendszer6b6l vett szekonemleges segits6gnlujtls biaosidratja a
gprmelak 6s csalid.jaik szirnira azt az esily., ami hozzisegitheti 6ket sonrende#siikh6z.

L titbllzat: Atyagi uesii$e{etettig niatt be taltak is ai abbdl neueli:be aett gyermekek sryiminak eluTldsa
Bud@ester 2016-ban, a heltryt kiala/<rldsinak okai sryinti csuplrtlsillirban. A vizsgilat sor^n 629
beutaltb6l dsszesen 71 f6 l<entt a gprmekv6delrni szakellrit6rendszerbe anpgi ves#lleaetets6g
miatt, amely a beutaltak 7128o/o-it kepviselte. A beutaltaLb6t nevel6sbe 183 f6t vemeh melfi6l26
f6 anyagi ves#lpaerem6g mian beutalg amely a nevel6sbe vettek 14 ,2oh-5t lelerrti.

6

Szempontok Beutaltak (f6)
Ebb6l

nevelisbe
vea (f6)

Osszes beutalt: 629 183

Ebb6l anlagi vesllyeaetettsdg
mian beutalt:

1. Hajl6kalan sziil6 5 3

2. A hiztanis j<ivedelrndnek eligrelensdge mian: 21 1,4

3. Kilakohatis mian: 0 0

a. lvleltatlan lakaskdriilrn6npk mian: 42 9

1-4. Anyagi vesz6lyeztetefts6g miatt beutalt
6sszesen:
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Beutaltak megoszlasa anyagi
veszt!lyeztettseg m iatt

Budapesten

Nevel6sbe vett gyerekek

megoszlSsa anyagi

vesz6 lyeztetts69 m iatt
Budapesten

\40/o

I

710A

r Anyagi wsz6lyeztetts6g miatt

r Nem arryagi vesad,lyeztetettsdg miatt

r Anyagi veszdlyexett#g miatt

r Nem arryrgi veszdlyeztetettsdg mian

860/o

r Anyagi veszdlyeztetts6g miatt

Nem a nyagi veszdlyeztetetts6g miatt
L_

2.2. A Borsod-Abailj-Zemplin Megyei Szocidlis, Gyermekrs€delmi Kdzpont 6s Teriileti
Gy ermeko€delmi Szakszolgdlat adatai

2. tilblilzatz Anlagi aesiifie{etettsig niatt beutaltak is ai abbdl neaeldsbe uett gtermekek sTindnak ebsifdsa

BAZ negiben 2016-ban, a be!ryt kialakahsdnak okai sierinti csoportosituisban.

A vixgalat sorin 549 beutaltb6l (480 f6 ideiglenes hatilyu elhelye#s, 69 f6 azonnali
nevel6sbe v6te\ 160 f6 l<enft a gyermelw6delmi szalall6t6rendszerbe anyagi veszilyeneceus6g

miar, amelya beutaltak 29,74o/o-it k6pviselte. A beutaltakb6l nevel6sbe 394 f1rveaeh me!661 tf 0
f6 anyagi veszilyenetetts6g miatr beutalt, amely a nevel6sbe vefiek 34,51o/o-it jelenti (A
szimadaiolrat a Szak6n6i Bizoasig szakmai v6lem6npinek feldolgozisa ahpjin a Bizotrs6g

esedelel6sei laszitea6h a szakrnai megit6l6siik szerint az egy€ruszubjekiviuist nem 6^1")
Beutaltak megoszl6sa anyagi Nevel6sbe vett gyerekek

veszelyeztetts6g miatt BAZ megoszl6sa anyagi

megy6ben veszelyeztetts6g miatt BAZ

megy6ben

65Yo

r Anyagi v€5zdlyefiettsdg miatt

, Nenr arryagi vesz6lyertetettxlg miatt

7

Szempontok Beutdtak (fQ
Ebb6l

nevel6sbe
ven (f6)

Osszes beutalt: 549 394

EbMl aryagi veszelpzetetts6g
miam beutah:

1.A sziil6 hail6kalansisa miatt: 30 23

2.L ruatt: 36 29

3. Kilakoltatis mian: 0 0

4. M6ltatlan lakiskortilrn6nyek miam: 94 84

7-4. Aoy.g, vesz6lyeztetetts6g miatt beutalt
tisszesen:

160 136

89%

-_j

79%
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2.3. A N|grdd Megyei Gyermehoidelmi Kdzpont 6s Teriileti Gyermekoddelmi Szakszolgilat
adatai

Szempontok
Beutaltak

ff6)

Ebb6t
nevel6sbe
verr (f6J

Gszes beutdt: 90 44

Ebb6l anpgi
vesllpaetens6g mian

beutalt:

Hail6kalan sziil6, jovedelem n6lkiili sziil6, kilakokaris, a

sziil6 lakisprobl6rnii mian
t7 t7

Anyasr vesz6lyeztetetts6g miatt beutalt tisszesen: t7 17

3. tilft,l1zat: Beutahak is aiabbdl neaeldsbe uett gyermekek s3ina Ndgnid megiben 2016-ban.

A vizsgilat sorin 90 beutaltb6l osszesen 77 f6 volr anryi vesz|lyeneretts6g mian beutalt,

amelyabeutaltak 18,88o/o-6t k6pviselte. A beutaltakb6l nevel6sbe aa f6tvemeh me\b6l 17 fd arryagi

veszilyeneteus6g miam beutalt, amely a nevel6sbe vetek 38,63-o/o-it jelenti. Az adauzolgihat6
szerint a beutalisi okok szinte minden gyermek eset6ben osszetenelg a csal6d probl6m6i
cisszeftiggneh hiszen a szoci6lis, an)agi ok szinte minden eg;db probl6ma forrisa lehet, a csalid
6let6nek minden tertilet6re kihat.

Beutaltak megoszlSsa a nyagi

vesz6lyeztetts69 miatt No916d

megy6ben

r Anyagi veszdlyeztetts6g miatt

r Nem anyagi ves6lyeztetetts6g miatt

Nevel6s be vett gyerekek

megoszlSsa anyagi
ves z 6lyeztetts69 m iatt

Nogrdd megyeben

39%

61%

r Anyagi veszelyeztetts6g miatt

Nem a nyagi vesz6lyeztetettseg miatt

2.4. A Pest Megyei Gyermekuddelmi Ki)zpont 6s Teriileti Gyermekoidelmi Szakszolgdlat adatai

Szempontok
Beutaltak

ff6)

Ebb6l
nevel6sbe
vett (f6)

Gszes beutalt: 360 343

Ebb6l anyagi ves#lpaetens6g
miam beutalt:

1. A sztil6 hajl6lcalans6ga miatt 12 t2
2. Ahinanis jcivedelrn6nek el6gelens6ge: 26 26

3. Kilakoltatis 3 0

4. Sziil6 lakisprobl6m6i: 27 27

A.y.g, vesz6lyeztetetts6g miatt beutalt 6sszesen: 58 65

8

4. thblhzat: Beutaltak is aiabbdl neaeldsbe uett gyermekek sTina Pest megtdben 2016-ban
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A vizsgrilat sorin 360 beutahb6l risszesen 58 f6 volt anyagi veszrlyeaercEs6g miac b€utalq
amely a beuahak 18,89o/o-6t kepviselte. A beutahalb6l nevel6sbe 343 f6t vefielq melybil 6S fd
otyagi veszelyenetetts6g miatt beutalt, amelya nevel6sbe venek 18,95-%-ft jelenti. A beutaLisi okok
ezcn adarszolgLhat6 szerint is a legt<ibb gl,ermek eset6be n tissietettek,lav6sb6 jellemz6, hogy csupin
egy indok szerepel a hutalt indokake nt. Azt a hirmas tesw6rson, akilnek ideiglenes hatilyu
beutalis6ra a sziil6k kilakoltadsa miatt keriilt sor, a $airnhat6srg harmadik szem6lyn6l helpzte el. A
szalszolgilat inforrnici6i szerint a csalidnak id6kcizben silartilt a lakishelyzet6t megoldani, igy a
gprmelrek hazaleriilhenek Ezen esetek sorin a csalidban jelen l6v6 probl6makcir mliban tit{dn
anJagi termisryti, is alapelkfis kentein beliil hnne s{ik:igr orwtolni, dm sen tinkotminliati laktis, sem

csalidok itmeneti ollhona wg anlaotthon nem e/irheti aiiintell csalidok siindra.
A beutalt gprmekek anamn6zis6ben glakran j6l lithat6an k6wonalazodnak olpn

6lewezet6si probl6rnrik, melpk a nem megfelel6 lak6k6mpzet vagy a nem el6gs6ges .iSvedelem
mellett olyan jellegri ves#lyeaet6st jelentenek a glermekre n6zve, amelpk val6ban indokohti teszik
a csalidb6l val6 kiemel6st. A lcifogtolhat6 k6mpzetben 616, valamint anFgi probl6rr'rkkal hizd6
csalidokban meglehet6sen magas esetben fordulrnk el6 ndndkgu bekeriih:i oAok i:, melyekl<i5zil az
alibbiakat 6rdemes megemliteni: beteg gprmelq beteg sziil6, egyediiUl6 sztil6/ elvrih sziil6, deviins
sztil6i magatartis, deviins gyErmeh kiskoru sulps ves#lpaet6se, elhanlagolls. li eryn okok miatt
newlitbe utt germekek gondoyisdnak negs<iinlelere a tdnogahi nnds1,er kapainisinak klrldtai miatt cm t d
neguliulni. A szalszolgilat a gprmeLek nevel6sbe v6tele urin az alapelhtds rctryr l nem tepasztalt
lall6 tctrekv6st a gyernrekek hazagondozisinak el6segit6s6re, amely a sziil6k lakisprobl6m,ija
megoldisinak el6segit6s6ben, a jdvedelmi vtzonyok 'tihozatkiban jelentkezne.

Beutaltak megoszlSsa anyagi
vesz6lyeztetts6g miatt Pest

megy6ben

r Anyagi vesz6lyeztettsdg miatt

! Nem a nyagi veszdlyeztetefts6g miatt

Nevel6s be vett gyerekek

megoszl6sa anyagi
vesz6lyeztetts69 miatt Pest

megy6ben

19%

81%

. Anyagi vesz6lyeaetts6g miatt

Nem anyagi veszdlyeztetetts6g mEtt

2,5, A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Gyermekoidelmi lgazgat4sdg is Teriileti
Gy erme ko i de lmi Szakszo lgdlat

Szempontok
Beutaltak

(f6)

EbMI
nevel6sbe
ven (fQ

Gsze s beutalt: 476 462

Ebbdl arrpgi veszelpzeters6g
mian beutah:

l.Hajl6lcalansig sziil6: 11 11

2. A h'laan5s jdvedelrn6nek el6gtelensige, 111 108

3 . Kilakoltatis 3 3

4. M6ltadaa lakiskirrtilminplc 53 52

Anyagi vesz6lyeztetetts6g miatt beutalt 6sszesen: 178 174

9

19%



Beutaltak megoszl6sa a nyagi

veszdlyeztetts6g miatt Szabolcs

megydben

. Anyagi veszelyeztett#g miatt

r Nem arryagi veszdlyeztetett#g miatt

Nevel6sbe vett gyerekek

megoszl6sa ;anyagi

veszdlyeztetts6g miatt
Szabolcs megy6ben

i62o/0

. Anyagi veszrilyeztettsrlg miatt

Nem arryagi veszdlyeztetettseg miatt

3. A Magyar Csalddsegitf- is Gyermekjfil4ti Szolgdlatok Orszdgos Egyesiiletitdneh \sszesitett
adatszolgdltatdsa

3.1. Budapest (ai adatok 20 keriilet uikslit iissieg{k, a W., WI., is a XXII. keriikt nem kiildte meg a

kittihtitt khddiuet)

3.1.1 2016-ban a f6virosi kertileteh iltal mfikodteten gyermekj6l6ti kozpontok esetmenedzserei
hany alkalommal tenek javaslatot a gyermek csal6db6l val6 kiemel6s6re? Ebb6l hiny esetben volt
beutalisels6dlegesindokaanyagivesz|lyzteteusig?

A f6virosi keriiletekben <isszes javaslat csal,idb6l val6 kiemel6sre 626 f6

Ebb6l els6dlegesen indok a z aayagi ves#lpaetetts6g 46 f6

A a risszesen 626
kiemel6sre, ahol 7,34o/o-nAl, +6 f6n6l els6dlegesen aqagr veszilyenercffs6g szerepelt a kiemel6s
indoklisakent.

3.1.2 Az Szt. ihal meghatArozom p6nzbeli 6s term6szetbeni ellidsokon tilmen6en a kertileti
onkornriqzatok a niszorul6 csalldoknak tudnak-e p6nzbeli, illewe term6szetbeni juttarist adni?
Yilasn vir:arm arra is, hogy az egyes gyErmekj6l6ti

(a tovibbiakban: szolgilatok) van-e
szolg6latoknah illewe a csalid 6s gprmekj6l6ti
lehet6s6ge a csalidok timogadsio (pl. britor,

tartos
Gak az Sa. riltal meghatarozotr

jumat6s
Az Sn. ilta.l meghat6rozoman

ttlmen6en, onkorminpati
rendeletben meghatirozott juttatis

A szolgilatok iltal nyijtott
segits6gnyujtis

20 kertiletb5l 12 nem v{lxzolta meg,
8 kenilet in ellitdsi szknot, vagy
felsoroha az ellitlsol<at

15 keriilet in szAn'ot, vagy ellitisi
formikat, 4 nem jelohe meg en az
adatot (csak s zAmszeriien)

16 keriilet in szAmor, vagy ell6t6si
form6kat, 4 nem je\islte meg en az

adatot (csak s zimszr{ten)

10

A vixg6lat sorin 476 beutaltb6l cisszesen L78 f6 volt anlagi vesz|lyenercffs6g miaa beutalt,

amely a beutaltak 37,39o/o-it kepviselte. A beutahakb6l nevel6sbe 462 f6t vette[ melyb6l 174 f6
ar:yagiveszllyeztetem6g miatt beutalt, amelya neveldsbe vemek 37,66-o/o-itjelenti.
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3.1.3 Azon kerrd6sre, hogy megakadily,ozlatle a gyermekj6l6ti alapelliuison beliili gondozissal a
gprmek arryagi veszcLyeartetts6g miatti csalidbol val6 kiemel6se nyolc lariilet adort tgenl6, negy
kertilet pedig nemleges v6lasa. Voh olyan keriilet, amelyik azt a v6las n adt4hogy ,,esediigg6".

A Budaudi Siocidtis is Gtemekjdliti Kdpont vilxza sze rint akkor akadilyozhx6 meg nagycbb
es6llpl a fenti okok miatt a csaliclb6l val6 kiemel6s, ha a sziil6 kepes, 6s akar egyiimmfikirdni,
vautak ujdt enffor,isai 's.Fon,os t6nyez6 m6g,hogy a fo$anat ne! siakatTiban kir segtxiget.

A Fennaimi Siociilit ds Glemtkjdliti Inti1niryek lgaryaai ga Ctahdainogaai is Glemekjiliti
Kii$ont C:akdsegitd Kiipont nregt616se szerint ner\ yW nem minden esetben, ez a f6 probl6ma,
illewe probl6maegyiittes jelleg6t6l fiigg. Az adaazolgiltat6 szerint hatalmas az adminisztrici6s teher,
mikrjzben a helyi tinkorrniqzati timogaris rendldvtil ahcsony. A nunkabir, a culidi juttatuisok is ai
egib tdmogatdsok rcn elege dek eg stabil csalddi teleigm, cvk a nEi ttililisn. A negtakaritis pedig bhetetlen.

Aidnkorntiryiati siocitilis bhkkrisok slina nndkitil ahmnJ, a ftilista kb. 15 ia. Agyerrrrel<ek 6tmeneti
otthona elvilasaja a csalidot 6s g;rermeket, a csakdok itmeneti otthona is ai aryaottbor fifibefitinek
tTina nndkiriil alaxory, toribbi aieggermekes culddf anla eg germekkel elbelleigu a f nanslfm4lsi nndsi"er

niatt lehx*hn Jeladat Ai adi*igkeryhs felti*lnndsryn nen a qegerysegi cs@ddban gnenicidk 6ta il6 ualddok
pnblina negol&i:dra alkalmat nndsTgn Ai iinkomdryiatok pedig igekeinek negsiabad ni a nen fryt6,
hatalnat kiiiiiieni is bhleti drturto<li$ rtlhalnoyi birlfiktdl.

A Zilgbi Crahdregrti x Glemekjtihti Kigont inrr*atarsainak v6lem6nye szerint csak
gondozissal nenr, de a qocidlpolitikai espktiaendti.enk kiteg'eti1i:iuel cti;kkenth*6 aidtalon.

Az Egesitett Siocidlis Intiiniry Upaktai Cnl,idsegttd S iolgilat Egteitett Siocidtis lntiiniry Fiika
Glernek 6s ljililgiLliti kX:ort nregh6l6se szerint ma lvhg,aronzigon csak 6s hzAiw a ,gondozas"
iltal nem minden esetben alodilyozlw6 meg a csalid olyan men6k( elszeg6npd6se, ami miau
sziils6gess6 vil}rrt a gprmekek csalidbol val6 kiemel6se. Amennyiben a sziil6k serffnilyen
Mrjeleg& jcivedelemmel nem rendelkezneh puszoin a gprmekek utin jiro timogarisol$6l nerrl
vagy csak nag,on sz(k6sen tudnak biaonsigos kiiriilm6nyeket teremrcni a gyermeliek
felnevel6s6hez. Sok esetben a teljx aryagi ellehet*leniihs nifisegeben nnditi neg a csahdot, es gtakran s !1ot
,aellikhatisok" j entkeinek A rlomor is a teles kihtdsralansdg fehnislli a siiilfik iriglni stabilifurit, is a
klldnbiii,d fig,6sigek, nenhilis betegtdgek jelefilvn ruiifieiletik a csalidban neulkedd germekek irtelni, illetve

irT"elni stabilituisril. A gemekjdhti alaPelhrns tud segiteni a gondok enllntisiben, de ai orsiigosan negleleni
lakhat ii pnblin.iAat is tir:adalni egenlfithnsigeket nen kepet irtelensTnier otwsolni.

Az Okunenikts Sege!:79ne19t Somk i Csdbdregitd ir Gleme$dliti Siolgilat vtbnirrye szeint
az anyagi ves#lpaetetts6gre visszavezethet6 csalidb6l val6 kiemel6s alapellit"ison beliili
gondozissal abbaa az esetben el6zhet6 meg, ha a sziil6 egyiinmrik6d6 6s sikeriil a megfelel6
ehtAshoz (pL hajland6 ig6ny,be venni a csalidok itmeneti otthonit 6s van is f6dhe$ jutami.

3.1.4 Az ellitisi teriileten a grermekek itmeneti gondozlsit biaosit6 int6zm6ryek (helpaes sziil6,
gprmekek ltmeneti otthona, csalidok itmeneti otthona), illewe a koll6giumi f6r,6helphre
vonatl<oz6 adatok

Ftrol (keriiletek felsorollsa) F6r6he[tk szima

Flelryttes sziil6 tr., )gII., XV., XV.,
)o(, )og.

16

Gprmekek.Aumened Onhona I., [., ru., ry., V., \' .,

rx, x, x., )cI., )uI., xv.,
xv., xu., )o,1II., xx, )oa,
)O(., )O(II., (a bekiilddk ki;ziil
csak a XVII. lar.-ben nincs,6s
nincs ellirisi szerz6&se sem)

151 +3 artya

Galidok Atmeneti Otthona [., m., ry., v., \1[.,
IX, )c, )(I., )fl., )qU., )(V.,
xv., x\,11., xul., )oruI., )qx,
)O(, )O(., )O(tr., (a bekiild6k
k6z[l csak az I. ker.-ben nincs, is
nincs ellitisi szerzB&se sem)

520 fh, + volt, akin6l
csalidra 6s nem f6re van az ellirasi
szrn\dis, ez 7 csdAdl.

Ko116sium II.,v.,x,xv., 920 fh.
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3.2. Borsod-Aba j Zenplin nege

3.2.12076-bar a j6nisi s#klelyek ihal mrikddtetea gprmekj6ldti kcizpontok esetmenedzserei hiny
alkalommal tettek javaslatot a gprmek csalidb6l val6 kiemel6s6re? Ebb6l hiny esetben vot beutalis
els6dleges ndolrr;- ahiztaris j<ivedelrn6nek el6gtelens6ge, a sziil6 hajl6kalansiga, m6ltatlan laldrat6si

kortilm6nyeh kilako lteds ?

A megfben az osszes javaslat csalidMl val6 kiemelisre 3e8 16

Ebb6l e)s6dlegesen indok az anlzgi vesl\tztetets6g 21 16

Borsod-Abaij-Zempl6n meglben a glermekj6l6ti k6zpontok esetmenedzserei 6sszesen 398 f6t
javasoltak kiemel6sre, ohol 527'/,-nil, 21 f6nd els6dlegesen anyagi veszntyenrtets6g sz€repelt a

kiemel6s indoldisakent.

3.2.2 Az Sa. 6ltal n:r.glrrdrozott penzbeli 6s term6szetbeni ell'idsokon tilmen6en a helyi
6nkorrninpatok a riszonrl6 csalidoknak tudnak-e pinzbeli, illewe term6szetbeni juttatist adn? A
szolgilatok lehet6s6gei a csalidok rimogadsin (pl. bttor, ruhizat, tan6s 6lelrniszer)

az Szt.
megharirozon junatis

249

Az Szt. dltal meghat5rozonan
tulmen&n, dnkorrninlza.ti

rendeletben meghatlrozon juaatls

A szolgilatok
*lyv"ty".

segrtsegnlult2s

109 telepii.lds (csak sz.5msze nien) 294 telepiilds
(csak

szlmszenien)

tuinogatdsi fonnik nagln elti,6ek a tdmogatisok tekintetiben, nind nagsigukat, nind fomdikat ilhtden. A
ttirv6nlben meghadrozott juttacisokon tdl f6leg az id6skoru lakossigot 6rintik a pluszjuuatlso[ a

telepiil6sen leteleped6si szind6ld<al megjelen6 f:atal hbu;pirol<at A csalid- 6s glrermeki6l6ti
szolgilatok nagy rtsze biaosit adominyokat a telepiil6sen segits6get k6r,6knek 6s a gondozisban
l6v6knek A jutatis els6sorban term6szetbeni: 6lelrnhzer, nrha, britor adonriny.

3.2.3 Az adatszolgiltat6 szerint nem mondhat6 ki, hogy a g)€rmekj6l6d alapellilisok c;nmagukban
alkalmasak lenn6nek egy ext#m anlagi" lakhatisi probl6ma megsziintet6s6re 6s a gyermek csaHdban
t6nen6 biaorxigirnk a garamilisira, hebzet6nek megold.isdra. Sajnos vannak olyrn kdriilrn6ryeh
melyekbe val6 beaaatkoryis nen bhetsigu a gemekjriliti a/apelktdsok nljes nogdsittisa dltal sen.

A be6rlrezett v6lem6nyek szerint sz6mos gondozisban liv6 csahd lakriingatlandnak nind ge,

melyben glermekeket nevelnek sok esetben a minirnllisan elfogadhat6 szintet is alig titi meg.
Nagycn rngy probl6rnrit jelent a sziil6 hajl6kalansriga, illewe nem l6tez6 lakcime. Szimtalan oban
csalid 6l a megfben, akinek lak6help van, de az alakbhely, melyben 61, fikiv, hiszen az ingatlanba
bejelentlezni nincs lehet6s6ge (pl. az ingadan nincs lakhadsra elfogadotmak nyilviniwa vagy
tnlajdonosa lrtilf<;ld<in van, esetleg az lil<orminyzat nem enged6lyezi a bejelenda#st a mot oda
bejelentlrezeuek lltszimim hivadrozva). A lakishelyzet igen jelent6s probl6ma, mind a virosok
kiilteriiletein, telepi 6szein, mind a halmozouan hltrinyos helyzet$ lakoss6g 6hal rurgasan
reprezentilt kis telepiil6selen. A laLcim hiirya nem teszi lehet6v6 a g,ermeknek ji6 elLirisok
ig6nybev6tel6t, ha az a teleptil6sen konlr6t lakcimhez k6t6tt, neh6zkess6 teszi a gltrmek olaadsi
int6zm6nybe t6n6n6 beiratisit, mivel az is lakcim szerinti kd,rzetekh ez van szabilsoana. Az
eg6szs6giigyi ell6cis sem biaositott, ha a hizi grcrmekowos nem fogadja a teriilet6n lako, de
lakcimmel nem rendelkez6, vagy esetleg mis telepiil6sre sz6l6 lakcimmel rendelkez6 gyermeket.

t2

Az adatokb6l az olvashat6 ki, hogy a telepiil6si <inkorrnrinyzatok jelent6s dsze csak az Sa.
lltal rneglntirozott ellitlsokat biaositja. Mvel az Szt. a telepiil6si timogatis laret6ben ryujtand6
rimogatisolrat nem konhitan twArozza ffr:g, W az lnlarmlnyzai rendeletben megharirozon

BAZ m€gyE

releptil6s: 358 db
(csak



Term6szetesen siirg6ss6g eset6n vagy iigrleti id6ben a gyermekorvosi iigpleten ehtjll< e

gyrrmeket, de ez a kisebb infekci6k eset6n, gyogyszer fehrisinAl probl6ma.
Gondot okoz az 's, hogy a lakin bidqa nem teszi lehet6vi a szem|*zillttxra td,n6n6

szerz6desk6t6sg ami kdzeg6sx6giigyi probl6mikat okoz. Van olyan helpet emellett, amikor a
megsziiletend6 gyermek hazaadtit a gprmekj6l6ti alorpelkls, a vid6n6 6s a gyimiigyi osztily sem
tudja timogami (minden kdriilrn6ny, csalidi hil6 6s segit6 szalgikatis lehet6s6g6nek feh6*Apezis6t
kdvet6en), mivel a megsziiletend6 grermeket veszllyenrtn| ezzrl 6s a grermek legrobb 6rdelc
er6teljesebben nyilvinul meg, mint az, hogy gprrneket a csahdlib6l kiemelni aryagi okok mian
nem lehet. Term6szetesen nem els6dleges ok a kiemel6sn6l az arryagi kortilm6ny 6s a lakharisi
ellehetetleniil6s, men ilpnkor a sziil6 egytttmrik6d6s6nek hiinya, ves#|re 

^et6 
ntagerafilaa b

megjelenik a felajinlott szolg6hatisok (csalldok itnrneti otthona) negilisa, nem elfogadisa 61u1.

Szimos esetben htlnyzik a lakbadsi krizist kivilt6 szolgiltatisok kcizelstge, a csaHdok nem
szivesen veszik ig6nylx a lak6helyiik6l rivol es6 itmeneti gondozlst biaosio lehet6s6get, a
gondozisban l6v6 csalidok nagr r6sze ugpnis m6g a telepiil6s6t is csak ritkin hag11a eL Aiitneneti
gondoVirt bipritti intiiniryekben soks4or bossyi tinilsla yan ai elbefieiisnil, kiiltintiun prublinit jelent eiai
extdn id,tjdnisi risionlok esetin (hetekig htui rugon bideg iddjcinis). A krizises id6szakoloa sok esetb€n az
6nkorm,iqzati timogatisok sem jelentenek teljes timogatist, hiszen ilpnkor az 6vente korlitozott
alkalomrnal ig6nylx vehet6 rendkiviili timogatisok nem bizonyulnak elegend6nek

A csalidMl val6 kienrl6s az esetek kdzel gOolo-ban elkeriilhet6 szociilis segit6 tev6kenp6g
#gzise,rel, ehhez kell az id6ben e '1elzts, a szoros egyiitm(k6&sben megval6sul6 gondoAi
folyamat a csalid 6s a szakemberek ds#dl. A csal6db6l tttnen6 kiemel6sek els6dleges indoka soha
nem az anpgi 6s lal&adsi krirtilm6ny, de sok esetben a hitt6rben alapvet6 probl6mal#nt jelen van,
els6sorban a sijo: lakhaaii gond. Ercn esetetben a sziil6 felel&len magatanislnak feler6stidese

G1,,e rrnekeklel egyik telepiil6srdl a rnisikra ngilz*,, a biaosabb lakohely elhagrisa a teljes
bizonyalans6g6rt), az egyihmrikri&s eluusitlsa a gprmek stlyos vesz6lpaet6s6t vonja maga utin.

A megkeres6s npmin t6bb jirlsb6l az a visszajel#s 6rl<ezett, hogy a teltpiilutdt f)g,hogy t
lakhatisi probl6m.ik milpn m6n6kig sulyosbodnak A telepiil6sek lehet6s6geikhez m6nen minden
esetben ig)€l€znek segiteni a gprmelas csalidokon. I-Iol szi.ils6glakis fornltjihau;,, hol 6tel
formiiiban, hol munkit biaositanak Abban az esetben, ha v6gkepp nem lehet a lakhatisukat
hely,lxn megol&ni, aldcor a szolgilatok, krizpontok helyet kerestek a csalidok itmeneti omhonaiban.

A -.glo tc;bb pontjirol €rl<ezrt vlbmirry szeinr ai adissigkerylis segitisin lenu siiiksig
siakembern, aki tanicsadissal megkrinnfthem6 a csalidok Wnzii,g:tt lirizisb6l t<rn6n6 kilibalis6t.
Els6sorban irjabb munlohelpk ldtrehozislrr lerure sziils6g, ahol az alacsonlan l<eprcr" fizilot
munkira alkalrrlas kliensek rendszeres j<ivedelemhez juthatninak, amelyet a jelenleg is mrikrtd6
hixanisgazdiil<od6si tanicsadis keret6hn, sziils6ges esetben a csali&egit6 segiu6g6vel megfelel6
m6don hasznosithatninak Emellett sokat segithet az onl<ormllrryzatoknil a csalxlsegit6
krizbenjirisa a csalidok kddoglalkoaads lare#ben t6n6n6 foglalkoaat6sinak segit6s6ben.

3.2.4 Az ellldsi teriileten a gyermelak itmeneti gondozish biaosft6 in#zm6npkre (h.ly.tt ,
sziil6, gprmekek itmeneti othona, csaHdok itmeneti otthona, illewe a koll6giumi f6dhe\ekre
vonatkoz6 adatok

Hol (telepil6sek
felsotoldsa)

F616helyek
szirtra

Megiegyz6s

Fftliattes sziild mncs 0

Osszesea: 0

Gyrrmekek Armened Onhona 1 (Mi"koQ 40 csak a Mskolci Kistlrs6g
lakosainak

Gszesen: 40
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Gal6dok Atmeneti Onhona a (I,liskolc, Viss)

3.3. N6grdd megye

3.3.1 2016-ban a jlrisi s#khellek lltal mrik6dteten g)rermekj6l6d kdzpontok esetmenedzserei hiny
alLalommal tenek javaslatot a gyermek csaHdb6l val6 hemel6s6re? Ebb6l hiny esetben volt beutaHs

els6dleges ndol<a az anyagi ves#lyeaetem6g?

A megfben az dsszes javaslat csalidb6l vai6 kiemel6sre 154 f6

Ebb6l elsfiegesen indok az anlagi vesze lleztetensdg 0f6

N6gnid megydben a vizsgih id6szakban a gyermekj6l6ti szolgilatok esetmenedzserei nem tettek
javaslatot anyegi ves#lyeaetetts6g miaa csalidb6l val6 kiemel6sre.

3,3.2 Az Sa. 6ltal megtatirozott penzbeli 6s term6szetbeni ellitasokon rulmen6en a helyi
<inkorrniryzatok a riszon:16 csalidoknak tudnak-e fnzbeli, illewe term6szetbeni juttatist adnir A
Gprmekj6l6ti Szolg6latolq illewe a Galid 6s Gprmekj6l6ti Kdzpontok lehet6s6gei a csalidok
timogatis6n (pL britor, nrhizat, tan6s 6lelrniszer)

azSn.
meghatlrozon juttatls

13 1 tele
szimszer&n)

Az Sa. 6hal meghatlrozonan
trilmen6en, tin-korrniniza.ti

rendeletben meghatirozoa iunatjs

A szolgllatok
iltal ryujtott

segiadgnyuitis
25 elepiilds (csak szirnszenien) 81 telepiil6s (csak

szimszerden)

4a
csak a Miskolci kist6rs6g
lakosainak

3.3.3 Egy jiniskdzpont v6lem6np szerint megakadilyozhat6, egy jlrisk6zpont vilxza szeint
pedig nem alladitlyozlert6 meg a glermekj6l6ti alapellirison beliili gondozissal a glermek anpgi
vesz6lyeaetetts6g miatti csalidb6l val6 kiemel6se. N6gy jirlsk6zpont megit6l6se szerint pedig a
rendellaz6sre 6116 eszk6zik tart6s villrizast sajnos nem hoznak a h|zrafik jdvedelrn6nek
el6gtelens6ge, sziil6 hajl6kalansriga, m6ltatlan lakharisi k<;riilrn6nyek megvSlronaasira. Ezekn6l a
csalidoknil a megfelel6 keplseh amelyek re6lis munkaedpiaci 6rv6nyesiil6st biztosithaminalq
nem illnak rendelkez6sre. A szociilis segit6 tev6kenp6g solszor eglszenien csak .t&oM munkif
jelent. FIa a csalid lakharisi kcirtilrn6nyei miatt Lertil neh6z helyzctbe, al<lar az <inkorrninpatok
lehet6s6geikhez m6nen segitenek Amennfben erre nincs lehet6s6g ,tagy ezznl pirhuzamosan,
kiildnbdz6 seg6lpzewezeteket is felkeresnek @gyhizmegpi Kritlsz, V6rcjskeresa, Miltai
Szere,"etszolg.S)at, Baptista Szeretetszolg6lat). A szoci6lisan neh6z hellzetbe lariilt csalidotnil, a
jinison kiviil laresnek itmeneti onhont, a Ialharis megoldis !ra. Aznnbar hosszri tivon 6s

100 onzlgos befogadls
1406sszesen:

Abatjker 80

Abarijs zant6 42

Sitoralia6!hely 294
Sirospatak 180

Szerencs 49

Mtkolc 1621
K azincbarcika 214

94Encs
Tok j 200

160Mez6kovesd

Koll6gium

Tszarijviros 36

(A kolldgiumok az iskolai
tanul6i jogviszonnl
rendelkez6 diilok
eset€ben relevlnsak)

2962Osszesen:
Miodtisszesen: 3142
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N6grid megle
relepiil6s 131
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hathat6san ez ridra esetben megold.is. Azon esetekben, ahol kiemel6sre tesznek javaslatot, -i"dig
halrnozottan t6nulnak m6g srilycs, megoldatJan probl€mil<.az arryagi gondok mell6.

3.3.4 Az ellitlsi teriileten a gyermelak itmeneti gondozis6t biztosito ftellemes sziil6, gyermela
6tmeneti otthona, csalidok itmeneti ochona), illewe a koll6giumi f6dhellekre vonatkoz6 adatolc

Amenetei gondoz6s fdr6helyei
Hol (telepil6sek

felsotol6sa)
F6t6helyek szdma

Flelpttes sziil6 Balassagyzrmat 16

Osszesen; 16

Gprmelak Atmeneti Onhona
Zabx 14

Balassagyarmat 16

Os"zeseat 30

Gal6dok.4tmeneti Otthona
Etes t6

Salg6tadin 40

Osszesen: 56

Kolligium

Sak6ar,rn 50

Szicslrry 40

Pisn6 80

Balassagyarmat 230

B6rcnperenlr 60

Osszesen: 460

Mind6sszesen: 562

3.4. Pestmegye

3.4.12016-banaj,ffii s#khelyek ihal mik6dtetett gfrmeh6l6d k6zpontok esetmenedzserei hiny
alkalommal teuek javaslatot a grermek csalidbol val6 kiemel6s6re? Ebb6l hiny esetben voh beutaHs

els6dleges indole az anpgi veszclye*etenslg? (A siolgilank iltal ide$bn* elheleryn tettjauslaat nem

ninfun kiipont sTinitotta be a<adatr<0lgdlktdrdba. Nen minden ideigbnx elbejeiii jauaslat ugiddtitt neulitbe

ultelliL)

A megpben az iisszes javaslat csalidMl va.l6 kiemel6sre 459 16

EbMl els6dlegesen indok az anlzgi veslbcaetensig r21 f6

Pest megpben a ryermekj6l6ti k6zpontok esetmenedzserei 6sszesen 459 f6t javasoltak kiemel6sre,
ahol26,36o/o-nil, 121 fdn;l elsidbgesen anyagi vesdleaetetts6g szerepelt a kiemel6s indoklisakent.

3.4.2 Az Sa. 6hal meghatirozott lnzbeli 6s term6szetbeni ellirisokon nilmen6en a helyi
dnkormiryzatok a riszonrl6 csal6doknak tudnak-e penzbeli, illewe term6szetbeni juttatist adni? A
Gyermekj6l6ti Szolg:ilatolq illewe a Gal,id 6s Gprmekj6l6ti K6zpontok lehet6s6gei a csalldok
rimogatisrira (pL britor, rulaizat, tan6s 6lelrniszer)
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Az Sz. iltal meghatirozottan
ttlmen&n, dnkorrn{nlza.ti

rendeletben meghatirozott iuttat6s

A szolgilatok
ihal nyujrcn

segisignyujtis
129 telepGl6s (csak s z.ltrnszer1eo) 164 telepiil6s

(csak

szimszer&n)

me 44
szimszerrhn)

(csak

meghat.5rozon juttaris
Gak az Szt.

Pest
6sszes

r87

A szo rok n a cs taft6s lelrniszen,
pekirut, ruhizatol btton, g)€rmek,itikot, emellec egyiinmikddesben vannak V6r<islrereszuel, az

Elelrnisze rtankkal, a Karirjsszal 6s mas szervezetekkel).

3.4.3 28 vLl*szad6 szerint akkor al<a dilyozha'o meg a g,€rmekj6l6ti alapelLirison beliili gondozissal
a gyermek anyagi vesz6lpaercfis6g miatti csal6dMl val6 kiemel6se, ha a sztil6 egyiinmrik6d6 6s a

telepiil6s vezatlse, az 6nlarminyzat szociilis bizottsiga partnerldnt, kompetens szalamberls6nt
tekint a csalidse gt6re, efioga.qa 6s dmogatja javaslatait. Tcibb, pir ezer f6s telepiil6sen mfik6d6
szalgiiat vitasziban jebzte,hogy a kerd6sre c:ak kntsiJehdtelek neglite uah otdnakigennel vilaszolni.
Ugyanis aldror, ta az lnlarminszat nincs szen6d6sben itmeneti otthonnal, ald<or a kiernel6s csak

az orszAgos kriziseliitdson keresaiil, azzal egytittm{k6dve aladltyoz}at6 rcg
A kapott v6laszok ahpjin 38 a&tszolgiltat6 szerint a segits6ghez sziils6g lenne

foghkoilatdsra (ehhez megfelel6 iskolai v6gzets6g, piackepes szakma sziils6ges), jcivedelemre,

lakoss6gi segis6gre, <isszefogisra, szociilis b6rlakisokra, lakb6rtimogarisra- Ezek azonban nem
illnak rendella#sre a szolgllatok szAmiru.74 vlhszad6 szerint a szolgilatok t6bbs6g6ben nem
tudnak segits6get nyujtani, men az anyagi probl6rnik ollan sulycsak, hogy ehhez pena nem tudnak
tinftani. Egles esetelben azonban g.", h" tudnak megfelel6 munkjt 6s lakhatist sznreznio

krizvetiteni iig/eleinkneh vary a vigrehajrisi elj,inisokat megalodilyozni (pl. jogi segis6ggel
kepviselettel). Tov6bbi v6lem6npk szerint a fent emliten probl6mik az onkorminyzat segits6ge,

panners6ge n6lhil nem megoldhat6. Els6sorban a csalid mihokdmytze#nelq illewe a helyi
6nkorrninpamak vagy egyhiunak a segia6g6vel oldhat6 meg a lakhatisi probl6ma. Lfa ezcr a

szinten nem mrikridik a probl6mamegoldls, akkor val6szinrisithet6 a kiemel6s a csalidok ftmeneti
otthonainak alacsony szima 6s tulterhelts6ge miau. FIa csupin a lakhatisi kririilrn6ryt[ vagy a
j<ivedelem el6gtelens6ge a
akkor 6ltaliban a kiemel6s

gond 6s a csalid r a vesz|lleztet6 kririilrn6ny megsziintet6s6ben,
. FIa a csalld nem fogadja el a segits6get, illewe egy6b

t6nyez6k(pi. alkohol, drog) is veszefaaetik a kiskoilakat, az alapellfu6s tcibbnyire eredm6nltelen.
Egy olpn krizpont, amely,hez 16 telepiil6s tanozik 6sszefoglal6 v6lem6ry,e szerint az esetek

t<ibbs6gdben a hemeldsek indolo ugfin nem a j6vedelmi el6gtelens6g, ha/6kalans6g 6s a m6ltatlan
lakhamsi k6riilrndnFb azanban amikor ez az ok, ai tinkorntinliatok tiibbsige tebetetlen, tga s nincs

sioridlis birkkis. Szerencs6s esetben silcriil csalidok itmeneti omhoruit taHlni. A csalldok jcivedelrni

helpete ritkin indokol kiemel6st, a nyclc osaillpl rendellaz6k szimire munlohely d<imping van,
de sokan nem hajland6ak bruft6 170.000 Ft-6n hirom mriszakot vrillalni, vagy nem ren&lkeznek
ihaHnos iskolai v6gzem6ggel. Az esetek t6bbs6g6ben a kiemellsek ndolm a :ilild nen megfehld neuelii
teuekenlsige:

elrrnndisa)
testr elhanpgol,is (rigi6n6s elharyagolis, sziifivizs szakorvosi vtusgLht

, 6nelrni vesz|lyeztsds (iskollaatisi kdtelezetc6g ne , testi,/6rzelmilerldlcsi
vesz6lyeaet6s bintalnezis eset6n 6s a szolgiltat6kkal val6 hiirya.
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Atmenetei gondozis
f6r6hehei

Hol (telepil6sek felsorolisa) F6r6helyek szima

flelvettes szffl6 Magl64 Pilisvt r<isvir
Ggl6d, Tipi6szdl6s, Ttinel Abony, K6rtjstedden.
IJjszilvis, Gem6, Kocsir
Nyinapiq J6szkarajen6, Albenina- Gglidbercel
Dunaharasai, Nagyl*6rtis

17

Gyermekek Atmeaeti
Otthona

F6szekErd
Dunakeszi, Szentendre

5

Csalidok
Otthona

Atmeneti Sonunk is Jiiv6nk T6dikb5lint
SOS Krizisonhon Biatorbigy
Erd6kenes
G6mcir, Kerepes, G6ddll6
Dunalaszi, F6t

t78

vic, Ggl6d cttdt [6, P6cel Nag/riirtis
kolligium

478

3.4.4 Az ellltasi tertileten a glr,€rmekek 6tmeneti gondo^ t biaosit6 ftelyenes sztil6, GYAq
CSAO), illewe a koll6giumi f6r6helyehr vonadoza adratoL.

Egy krizpont v6lem6nye (9 rclepiil6s) a helpees sziil6i ellitt az az elhusi f orro, amely a legkisebb
t<ir6st okozza a gyermeknek 6s a csaHdnak \Lage az ell6dsi forma t<ibb dmogatist 6s fejleszt6st
ig6nyelne 6s 6rdemelne.

3. 5 Szab olcs- Szatmdr-B ereg megy e

3.5,1 2016-ban a jlrrsi s#khelyek ikal mrikridtetett glermekj6l6d kdzpontok esetmenedzserei hiny
allalommal tetek javaslatot a gprmek csaEdb6l val6 kiemel6s6re? Ebb6l hiny esetben volt beualis
els6dleges indoka az aryagi ves#lFztetefis6g?

Szabolcs-szatrrrir-Bereg megy€ben a gprmekj6l6ti krizpontok esetmenedzserei 6sszesen 1 315 f6t
javasohak kiemel6sre, rtol 6,69o/o-nil, s8 f6n6l els6dlegesen arrya$ veszityezterctts6g szerepelt a

kiemel6s indokLisak6nr

3.5.2 Az Sa. ihal rneghatkozor. penzbeli 6s term6szetbeni ellatasokon tulmen6en a helyi
6nkorrnrinpatok a r.iszonrl6 csalidoknak tudnak-e penzbeli, illewe term6szetbeni juttatist adn? A
Gyermekj6l6ti Szolgllaolq illewe a Galid 6s Gyermekj6l6ti K<izpontok lehet6s6gei a csalidok
tAmogatislla (pl. bitoa ruhizat, tan6s 6lelrniszer)

3.5.3 Hirom vilas zad6 szeint nregale&bozhat6,l.rrt vllasnd6 szerint nem aka&lpzhat6 rneg a

gfrrneki6l6ti alapellitlson beliili gondozissal a gprmek anpgi ves#lleaetem6g miani csalidMl
val6 kiemel6se. 

-A 
csengeri adaizolgihar6 szerint vaffIak esetek, amikor megaka&lpzhat6

gondoz6ssal, ilpnkor nagy <isszefog6s, egyiiamrikrid6s szfiks6ges a rclepiil6sek ,rezot6t" eytb
izaLemberei a gondozott csalAd resz66l. Varurak azonban ollan esetelq amikor a kiemel6s nem
al<adilyozlat6 meg <isszefogissal sern

t 3t5 16A az osszes avaslat csalidb6l val6 kiemelisre
88 f6E hdok az

A
nluFontulmen&n, dnkormanizati

Az Szt.

rendelerben
meghatirozott juttaris

Gak az Szt.

Bereg
229osszes

1,66

t7

Koll6gium

il
164 teleptil6s86 rclepiil6s



A Lemecsei vilas zad6 szeint, a kiemel6s n6hlny esetben nem aka&lyozhat6 meg. Szociliis
b6rlakis a jirisban p6[d'iui nincsen. Eszkizeik sz(k5sek 6s csak ltmenetileg ryujtanak megoldist a
probl6rnikn. EgFdiili lehet6s6giik szolgiltarisok krjzvetit6ser a csal6dok 6tmeneti otthona,
feln&rck esedben hajl6kan ellarls, illetve term6szetes t6maszok megedsit6se 6s adominyok
krizved#se. A jirk hlrcrlryos helyzet{ dgi6ban helpzkedik el (gazdasrgiuinadalmi hitriqack
jellemzi$. A lakoss6g k<idben m gas az instabil foglalkoaads (kizfoglalkoztatis, alkalrni munlo),
alacsony iskolizonsigi 6s j6vedelrni szint a jellemz6. Els6sorban azokban az esetelben nem tudt6k
ellreriilni a gyermek hemel6s6t, ahol a sziil6, a sziil6k elutasitottik a szolglhatasr, illewe el6fonduh
ol).an eset is, amikor az ntiurlnyek nem tudtik azonnal fogadni a csaHdot nrlterhelts6giik miam
(csalidok itmeneti omhonai lkaliban ,,telthlnzal mrikctdneh Lev6s a f6r6he$.

Tiszavasvlriban a szem6lyi 6s tirgyi fehltelek biaositottah a rendeletben meghat6rozott
szimri csalidsegit6t alkalrrnznak Az nter:ziv csalidgondozis azonban nem mindig hozza az elvin
eredm6npket, men sztiks6g lenne rendszeres eg6szs6g6r jelenl6#re, valamint szervezett 6lewezet6si
6s hbrao,lsvezetisi tanicsadisra. Fontos lenne a fokozonabb v6d6n6i jelenl6t 6s a tanicsadis. A
ny',regyhazi adatszolgikata v6lem6rye szerint a kiemel6s alapellit6si eszk6zriklal dszben a

mozg6sithat6 egfini, csalidi, kciztiss6gi.int6zm6nyi edfornisokfiiggv6nfben el6zhet6 meg.

3,5,4 Az ellitisi teriileten a gyermekek itmeneti gondozlsit biaosito ftelyemes sziil6, gprmekek
itmeneti otthona, csalidok itmeneti otthona), illewe a koll6giumi f6r6helyekre vonad<oz6 adatok

Atmenetei gondoz6s
f6r6helyei

Hol (telepiil6sek felsorol6sa) Fdt6helvek szima

Helvettes szil6 Ajak, Anarcs, Dombr.id, D6ge, G) nah2a
J6la, Kisvirda Inv6peti, Mez6hdlny,
Nyiregyfita Nyfl6v6, Pap, Pitroh4
Ri*iizberencs, Szabolcsbdlsa Tiszakany.ir,
Tomlospdlc4 Lrjdomb Ad, I\l<e#z

Gyermekek Atneneti Otthona Bakal6rinthiza Nyirenh,5.za )e
Csalidok Amreneti Otthoaa fbdasa Nliregi+rta Tszaltjh Vaida 234

Ko116gium Bakal6nmh2a, Genger, Feh6rgyarmat,
Kisvdrda Mit6szalka Nyirbitor, Trszalijh
Tiszavasv6ri Vlsirosnam6ny

1481

4. A szahszolgdlatok is a Magyar Csalddsegit6-ds Gyermekjdl€ti Szolgdlatok Orszdgos
Egyesiiletinek dsszesitett adatszolgdltatdsa

Megkeresett tertiletek
Osszes
beutalt (f6)

Neve16sbe
vett (fo)

Gyermekj616ti
szolgilat
javaslata
csalddb6l val6
kiemel6sre (f6)

1. Bu&pest 626

2. Bosod-Abauj-Zempldn megye 398

3. N6gr.id megp 154

4, Pest megle 459

5. S zabolcs- Szatrnir- Bereg megrc 1315

1-5.6sszesen 2952

l8

62el 1831

54el 3e4l

eol 441

360 | 3431

7761 4621

24041 14261



Teriiletek

Aoy"gt
vesz6lyeztetetts6g
miatt
beutalt

osszes

Ebb6l:

Aoy.gt vesz6lyeztetetts6g miatt
nevel6sbe vett

Gyermeki6l6ti szolgilat
javaslata csal6db6l val6
kiemel6ste anyagl
vesz6lyeztetetts6g miatt

f6 to o/o IO o/o

1. Budapest 7t 26 36,620/o 46 64,79o/o

2. Borsod-Abauj-
Zempl6n megp

160 136 85,00o/o 2t 13,130/o

3. N6grid megye t7 t7 100,00o/o 0 0,00o/o

4. Pest megp 68 65 95,59o/o 121 177,940/o

5. Szabolcs-Szatmar-
Bereg meglr t78 174 97,75o/o 88 49,440/o

1-5. Osszesen 494 418 84,62oh 276 55,87oh

A vizsgilat tertileteken cisszesen 2404 gyermeket emeltek ki a v6r szerinti csalidiib6l,kdzij.llJk4g4
gyennehet dnydgi oeszdlyeztetettsdg tnidtt, amelya beutakak 20,54 %-dtk€pv'selte. Az risszes

beutalt gyermekb6l L426 f6t vemek nevel6sbe, mel)661 418 f6 anyagi veszilyenecems6g miatt
beutalt, amely a neve l6sbe vemek 29,3 7o/o- irjelenti.

A vizsgSlt tenlleteken osszes

beutaltak metoszl6sa

r Anyagi veszelyeaett#g miatt

r Nem anyagi vesz6lyeztetett#g miatt

A vizsg6lt ter[ileteken anyagi
vesz 6lyeztetts 69 m iatt

nevel6sbe vett gyerekek
megoszldsa

', Anyagi vesz6lyedettseg miatt

Nem a nyagi vev6lyeztetettseg miatt

29%

7L%

t9

L

21%

797o
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Anyagi vesz6lyeztetettsdg miatt beutaltak 6s nevel6sbe vettek
teruletek szerinti osszehasonlit6sa

178 p4
160

150

100

I
136

t2L

iiffi
Pest

88
7T

50

U I&'i 11 t7
II

Nogriid

21
0 I

Budapest BAZ

r Anyagi vesz6lyeztetett#g miatt csalddbol kiemelt

Szabolcs

I Anyagi veszdlyeztetett#g miatt nevel6sbe vett

a A gyermekjol6ti szolgilatok esetmenedzs€reinek javaslata csalidb6l kiemel6sre anyagi veszelyeztetettsdS
nri:tt

5. A Magyar Csalddseg{t6- is Gyermekjilliti Szolgdlatok Orszdgos Egyesiilete szeroezeti

elntikenek odlaszai

5.1 A szeruezeri elndk megit6l6se szerint a gyermek anyagi ves#lpaetens6g miatti csal6db6l val6
kiemel6s6nek megakadirlyozisihoz a gyennekj6l6ti alapell6tis kev6s, ugpnis a gyermekj6l6ti
alapellit6s nem tudja megoldani a tdrsadalmi le:iakadds pmblinr!'tit. Allispontja szerint a fenti
probl6ma megoldisihoz igazaton dli osszefog6s 6s int6zked6ssorozar is sziils6ges lenne
(lakaspolitikai, foglalkoaataspolitikai iff6zked6ssorozat, 6s az 6nkornrinpati 6rdelala6g
er6teljesebb megteremt6se). Tobbf6le adadorr6s szerint is (KSH, ML\ Eurostat) ama5yar lakossig
36-44 o/o-a 6l aqagi deprivici6ban. Az 6ves ig6nybev6teleket v'usgilva a szalgilarokhoz fordul6k
itlagosan 30%-a anyagi probl6mak miatt kertil a szolgillawk lit6tedbe. En a ,,tdmeget" csak a
gyermeld6l6ti szolgilatok jelenlegi eszk<izrendszeievel, m6g annak folpmatos fejlesa6se mellen
sem lehet '(tgy 

"L<ezelnt" , hoy az minden esetben a gyermek vagy gyermelak csal6dban marad6s6val,
avagyLtmeneti elhelyez6stik id6leges biaosirisa utin a csalidba va16 visszalrertil6siiklrel zAn$on.

5.2 Azon k6rd6semre, hogy az itmeneri gondozist nyu1t6 f6r6helyek samit megfelel6nek tarja-e a
jelenlegi sziils6glet tekintet6ben a szerrezeti elncik kifejtette, hogy a vizsgilattAryya szempontjib6l a
cvlddok dtmeneti otthona, valamint a hefiettes s{ildi fdniheltek megl6t& tartja hrlcsfontossigrinak A
csalidok itmeneti otthoninak uglanis az els6dleges c6lja, hogy segitse 6rv6nyestilni a gyermekek
azon jogit,hogykizir6lag anygi okokt6l fennall6 veszllyezrereus6g miatt a gyermeket a sztl6r6l,
csal6dt6l ne kelljen eMlasztani. Az itmeneti otthon lehet6s6get biztosit a glermek 6s sziil6 egytiues
elhelyez6s6re. Befogadla az 6lewezet6si probl6rruik vary mls szociilis 6s csal6di lrrizis miaa
ouhontalanni vilt, tov6bb6 v6delrnet keres6 sztil6t 6s gyermelr6t, a vils6ghelyzetben l6v6
blntalmazonvaryvinnd6s anyit, illewe asztllszetr6lkikeri.il6 angtEs glermek6t.

A KSH 2016. |vi adatar alar4i^ csalidok itmeneti otrhonai 4009 fdnthelfiez miikcidtek A
csalidok itmeneti onhonainak a fdrdhelt tefedettsdge teriiletileg ktiryl 10,2%-a Ktiiep- Magltamrsir)gon

tahlhat6. A f6dhelpk fenntart6i dont6en, azaz 49o/o-ban a civil szewezetek, oig u illami
(onkormanyzati, illewe kcizponti kolts6gvet6si szervek) 25,9o/o-ban 6s az egfui,zak 24,9o/o-ban
vannak jelen. N6pess6gnagys6g tekintet6ben pedig a legtobb f6r6hely - az cisszes f6r6hely 30o/o-a - a

f6v6rosban talilhat6. A legkevesebb f6r6hely lgugat Duntinhilon h Dil-Alfilddn talilhat6. Megyei
bonrisbanJ6sz-Nagylnrn-Szolnolq Vas 6s B6kes megy6kben tahlhat6 a legkevesebb f6r6hely.
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A 2018. 6vi krilu6gvet6si tcirv6nyben nrrir megjelenik a csalldok 6tmeneti otthonlnak hils6
f6dhelpinek fi:nrsztozisa. A kiils6 f6dhelyre a csaHdok itmeneti omhonira vonatkoz6
timogatisi 6sszegTOo/o-a 6rv6nyes. Ezek a hils6 f6dhelyek a j6v6 6v elej6t6l biaosi*ratj'ik azoknak
a csalicloknak az ellitis6t, amelpk ttrril6 lakhauisra, mininrilis uimogatissal Mpesek

A szervezeti eln<jk szerinq ha csupin az itmeneti elhelp#st nyijr6 n.azminyek f6r6hely
kihasznaltsigi adaait fugiljuk, al"i. rrt is mondhaminh hory aidtneneti elbefieiist ryily'f intiininlek
es*iben a jehnhgi siiiAsegletmk negfeleh, his,zen az adatok szerint 95olo-os f6dhelykihaznlltslggal
mrikddnek A val6s hebzetet szalanailag azonban enn6l j6val impltabbnak tanja.

A f,in;belyk elklleikeder, rendelkeiisn rillisa aiadatok sigint aganis orsTigwat nm homogen, iins

f,inibelek sofuior a pmblina kel*kerysdnek hellit l tdaol dllnak nndelkeiistr. A csal6dok nem szivesen
veszik ig6nylx a lak6helyiik6l tivol es6 itmeneti gondoz6st biaosit6 lehet6s6get (a gondozisban
l6v6 csal6dok nagy r{sze m6g a telepiil6s6t is csak ritk}n lngia el). A leinak n:iad egx teriileteken

ailia ekkeppen aidtneneti gondoTist hi{oihi ktiyltiilJekben soksior udnilista uar aielhe$qisnil, mlg misutt
aamak tiabad feibelyk. A srcrvezeti eln6k illipontja szerint a kiils6 f6r,Shelyek biaositisinak
j<iv6beli lehet6s6ge segithet rnjd e helynten lGgit6l6se szerint a 

"helyeues 
sziil6i" f6dhe\ck

szitna egyinelm$en fejlesa6sre szorulna. A 
"helyettes 

sziil6i" f6dhelyek lemorzsol6dis irlrJr. egik
ok it abban lhja, bog nem negoldott a rcndelkeiitre dlksuk Jomisokkal ttirtind elitmense, Egy td6 utit;, 'W a
helpttes sziil6k visszamondjik e szolgiltatis bztositisit" amennyiben nem kapnak gyermelat.

5.3 A szervezeti elndk6l az irint is 6rdeld6dterru hogy ha nem tartja elegend6nek az abemariv
gondozisi hebak f6dhelFzimft, akkor az 4lli"pontja szerint azok n6vel6s6vel rnegel6zhet6, illewe
cs<iH<enthet&e a glermek anlagi ves#lleaetetts6g miani csalidb6l val6 kierrrl6sek szjma?

A vilasz szerint - figrelemmel az el6z6ekben hfejtettekre, mi szerint d gleme4ldliti alEellittu
em t dja negoldani a trirsadalni bs4aka&is pnbhndjfi - a f6dhelpk homog6nebb elhe\ezkedes6nek

megoldtival, a helpmes sziil6i f6r6helpk nagyobb ar:inyu biaositisivalls ,,csak" crdkke tbet6, de

telie: nirtikber nen negel1ibetd a rAryyah okok mian t6n6n6 csaliclb6l val6 kiemel6s. A fentiek
megval6sitis6nak ilrinyiba tett l6fseket n sziils6gesnek anja a szervezeti elnOk

lakispolitikai, munkaer6piaci megoldisoh
zirozasi rendszer hozhami eL

5.4 Yilasa vifi^m arra is, hogy az eMrisi teriileten a gyermekj6l6ti szolgllatoVcsalidsegit6 6s

gyermekj6l6ti k<izpontok szalrembereklal val6 ellatotts6ga, tirgyi eszkizdk 6s a szolgiltatisok
teldntet6ben alkalmasak-e a komplex segits6gryujtisr:a.

A szervezeti eln6k ismeretei szerint a gerneb(iliti kiipontok tirgyi eszk6z6k tekintet6ben
viszonfagosan j6l ellitouatr, rendelkeznek a sziils6ges ITK eszk6z6klrel, - a2016.6v eleji z milli6
Ft-os egln6gesen biaositott larminyzan t"imogadsnak k6szinhet6en - la*Iarnaduk ma rnir
rendellrezik a reriilet ellitkihoz alapvet6en sziils6ges k6zleke&si eszkjz<ikkel, egyturmaduk
viszont e tiren tovibbi fejleszt6sre izonrl. Kev6ss6 mondhat6 el ez a megfelel6en Mpzett 6s

megfelel6 szimri hum6nedfonis rendellaz6sre illisira, amelyrek okai 6sszetemek Egyds a a rin
kialalqrlt itgw^i b&helqr, az ide sziils6ges fels6folqr v6gzetts6gi szakembereket hbocsit6
lapz6helyek alacsony szakember kibo csirtisr szArna (vci. 2O1O 6vi1.200 f6helyen a2016 6vi200 f6)
mian brnimfiJonis binry tltja e siolgiltatdst. Nehelti ahel4ret az oszAg telepiil6sszerftezete miani
elt6r6seh a ,generilis" normativ illami finansziroz6ssal nem meg{elel6en lekrivetett fon{sbiaositis,
ami lithat6 idfornis hi{nyt okoz a kisteleptil6selan. Ennek megoldisira a szalrlirc a szakrrai
sz€rvezeteld€l egyedrtett, azaz a helryznt megfelel6 megol&sit biaosic6 javaslatokkal rendelkezib
arrrlyelndl a Nerrzetgazdasigi Miniszteriunmal jelenleg is eg)€aet6sek folynak A fentiek alapjin
sok helyiin igen, sok hely0tt #szben 6s vannak olyan - els6sorban apr,6falvas - onz6gdszelq ahol a

szolgd,latok nem alkalmasak a komplex segia6gryujtis teljes eszkrizririnak biaosftis6ra.- A szervezeti eln6k szakrnai v6lem6rye szerinr a Gyw. fontos elveket 6s szalnrui c6lokat

iSnyoz el6, amelyek a gpkorlatban viszont nem mindfu val6sulnak meg a lein 6s el6mi vigyon
m6nekben. A prevenci6 jelenr6s6g6t ugpn a szakrrnpolitika 6s minden szalsember elismeri, de a
val6sigban - isiben a siolgiltat,ink aryagi, it risiben si.enliletbeli hiiryai niau - a hat6kony preventiv
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munka jelenl6te solszor aledlbokba titktzik A vilaszad6 a sziils6gesnek arya - a 3. lard6sn6l
lrifejtettek alapjin - az dtmeneti gondoin$ rynjn; jin;helek italakildstit, il/etue bdritesit.

Fontos el6relepesnek tanla, hogy az elrnult 6vben megjelentek azok a teriileten kdtelez6en
figplembeveend6 pntokollok, titnataaik, amelyek segitik az eligazod"ist, illewe az egF6ges gyakorlat
kialakulisit. Segiti a szakna fejl6d6s6t az is, hogy kialalnrlt a si yos esetek 6rdemi kivizsgil,isinak
int6zm6nyes lehet6s6ge, m6dszenana, 

^ 
tawaahtak tanulsigolq az esetek m<igritti ren&zenzint(

szalanai probl6mik - a szint6n kialakftoft m6dszertani h{16zat F'i5zrcmil<i5des6vel - el is jumak a

tertiletre. A 2016 ivi ntizmtny, szalqnai reform6n6lci jogszabilyi vihoztatlsok melleu l6nytgesnek
anja az el6remutat6 6s anrnk megval6sitds6hoz sztils6ges fon',isok szaMhoz t6n6n6 jobb
alloMci6jinak megval6sirisit. Ehhez a szalanival egyeztrtelt javaslx mfu rendelke#sre illna,
megval6sirtihoz <isszkorrniryzad alsant, ellntirozAs lenne sziils6ges.

6. A Tolna Megyei Gyermekoiilzlmi Kdzpont is Teriileti Gyermekoiilelmi Szakszolgdlatndl

folytatott konzubatio tandcskozds tapasztalatai

A anicskozis sodn a gtentep,ititi dld?elbtuis egik siaknai rc17tdje elmondta, hogy rudomisa szerint a

megydben gyermekj6l6ti szolgLlx pusain anyagi okokra visszavezetlrct6 okok miatt soha nem tett
javaslatot gprmek csalidMl va16 kiemel6s6re.

A Tolnai lvGgy€i TEGYESZ rgzgat6ja ismenette, hogy2016-rg Szelazir,Con 6s k6mlMn
eleny€szl szimban kellett grermeket a v6r szerinti csalidb6l kiemelni. 2016 6ta azotban gtakorktilag

,,ab hdykkaf' nfrkiiduk is silyos fetfbe$bidnnlal is kiiideuk. Ernekaz's az ola,hogyklt 6r'vel ezel6tt
beiirt eg 40 fds gennekotthon, majd egy 12 fds kkisottbon nnkddisit fel kellett f)ge:ileni. A glermelak
ttibbs6g6t nevel6sztil6lfi6,z helpzteh jelenleg 404 gyermek 6l nevel6sziil6i gondoskodisban, van
olpn nevel6sziil6, aki jelenleg is 6 gprmeket nevel. A kiemel6si okok kdzitt, ha aa. a lntarozarok
nem is nevesitih de aiel1iTniryti iraak alEjdn negjetenik aiaryagi ok

A siakirtdi biiottstig ueryt(ie adatoklsal 's alAtimas*otta az elmondottalat. Tolna megy6ben
2016bon 123 gyermek keriilt ideiglenes hadlld 6s nevel6sbe v6teli eljirlssal a megrei
grermekv6delrni szaken6i bizotsig el6 vixgilatra. Ebb6l ideiglenes hat6tfu beutah 70 fd voh.

Szempontok
Beutahak

(f6)

Ebb6l
nevelisbe
vea (f6)

Gszes beutah: 123 5l

EbMl anyagi
vesllraetens6g mian

beutah:

l.Flajlikalan sziil6: 0 0

0 0

3. Kilakoharis 0 0
4. A sziil6 lakisprobl6mii: 7 1

Anyagi vesz6lyeztetetts6g miatt beutalt
6sszesen:

7 I

A vixgilat sonn a 723 beutahbol 6sszesen 7 f6 volt arr.";1gi vesznlyenetetts6g miatt beutalt,
amely a beutakak 5,7olo-it kepviselte. A beutaltal't6l nevel6sbe 53 f6t vetteh me\b6l egreden f6
enyagiveszrlyenetecs6g miatt beutalt, amely a nevel6sbe vettek 1,88-o/o-it jelenti.
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42017. atuir 7-t6l L 30- te id6szalban:

2017 els6 n6gy h6napj6ban a 64 beualtb6l cisszesen 13 f6 volt anlagi ves#l)€aercEs6g
miatt beuult, amely a beutaltak 2Q,31o/o-k lapviselte. A beutahal<b6l nevel6sbe 28 f6r ,rettek,
melyb6l 8 f6 anpgi ves#lpaetetts6g mian beutalt, amely a nevel6sbe veaek 28,57-o/o-Lt jelenri.

A dszwev6 szakemberek meger,6sitett6h hogy a kiemel6si okok krjzjtt gyrkori, hogy a
csalid laki:ki)riilni4lei nen negfehlfiek, tov6bb6, hogr t sinl knek ncs nndsryres jdudelne, lgy nem
k6pesek a lakis rendbet6tel6re. El6fondul, hogy a grermek a#n lariil szal<ellritisba, men a sziilei
aen ttgrik kifrytni a :3bnkkat. Probl6malcnt jelentlezik tovibbi az ls,hogy a gyimhat6sig a n6lhil
d<int r gprmek csalidMl val6 hemel6s6r,6l hogy k6rbejimi a csalidba fogadis lehet6s6g6t.

El6fordult emellett oban eset is, amikor az idesanya n6gy mriszakban dolgoznt ez6n az
6letcin,in braa a gyenrel<elret. Az 6lenjn azonban nem tudu megfelel6en ellimi a gprmeLeket, a

beutalis oka - bir a gprmelak 6rzelmileg nagon er6sen k6t6dtek a sziil6l4ioz - a grmekek bidryos

i:kolai felsi,enlise, ilbtue pisph,o:sdga n/t. El6fodrtk" hogy azin emelt6k ld a grermeLelet a csalidbol,
rnen tewesek volak, a sziil6lmek el kellett dcinteniiih hogy ilelni:iert, ug tefiituit ttisimlnak. Arn|r
tdbb pelda volt, hogy a hatArczat niflti, hogy nincs mit enn! a csalidban, a sziil6k nem tudnak
pelenkit vennl A r6izvev6k elnrondtih hogy5zekszlrdon az ANTSZ ingpnesen villal redirrisq a
kis telepiil6selan ez a smlgfltatAs t6rit6smentesen azonban nem e16rhet6.

A gemekuedelni trykelhtds nunkatuirsai a gprmekek anlagi okb6l val6 kiemel6se megel6#se
6rdelahn fontosnak anen h ln a gemekjtiliti alapelkfi:, ai iinkorminliatoA otthoni kdnlerytiikben
ttdnik negsegiteni a csalidoktt. A segits6g egpr6nt jelentene aryagi timogarist, illewe tanicsadist. J6
p|ldAnaktatlil< an a t6bb <inkorrniryzat 6ltal k<ivetett gpkorlatot, amikor a k6zfoglalkoaatonak
segitik a csalidokat (pL a grerrrrekeit egyedtil nevel6 6desanlainak felvigi!*.at0zifit).

Agerneftjdliti alapelhtutu nmkatdrsainak v6lendryr szerint a sulps gprmeLbintalmazisoldral
(pL Szigetszentmikl6s, Gytjogyt $ Lapcsolatos mediahftk rn:r'r- ai alapelktison nagt a nlomdt.
Els6so6an a kistelepiil6sen egpdiil dolgozo, szaknai hitt6rdmogatist nem Lap6 csalidgondoz6k
f6lnek, rgy hanmabb xsauk jaaatlatot a germek csakdbdl vab kienel|shv. Alanutahki6n t<ibben utaltak
arra is, hory az alorpelld,tis minden segits6get megad a csalidnah a sziil6k azonban sol$zor nem
egyihmikird6elq igy 8- to 6v v6delemh v6te I utin kell a gprmeket kiemelni a csalidb6l.

A g;rerrnekiogi kepvisel6k v6lem6np szerint sol$zor a szeg6np6g a csalidb6l val6 kiemel6s

oka. A penzhiiry66l kdvetlczik a gyermelck elhanlagolisa, illewe b6ntalrnazisa. A szakellitisba
lreriil6s olalrent a gyimh^t6sl9 ez ff6bbi k6t okot fogja megiel6hi- A gennekiogi kipvisel,ik

t@a:ilalatai tieint nrtkddik a htent dispkinindcid, aiai a siegeryebb csalddokbdl banarabb firtinik neg a

kienelis. ttrlnyz-il< a szalcmberek nyitottsiga, pl. a roma lqftirAval ismerethiiny miatt nem nrdnak
mit kezdeni. Fontos lenne felrn6mi, hogy hogpn leheme a csalidolot segiteni, milpn edforrisokat
leheme mozg6sitanl t{rinyoznakahirt|lszolgiltatrisok is 6s kev6s a csalidsegit6 szakember is.

Ai elhatgiottak s1gri ai aryagi okbdl yah kienelis negeldry$t segiteni, ha lenne elegendd jidhely a

be!*te: silldi bdhynkban, a csalldok itneneti otthonaiban, hnrdnek diikolrhonok is hetes genkonbolok A
te@en nikiidi segitd siakenbenk - fdhg a kirtelePnlereken dolgo$k - nn sia/anai, sem mentdlbigiinis segnsiget

nem kapnak, eiirt nag a kieges rctryfie, illetaejele tir afltlkl ,ici,i.

Szempontok
Beuta.ltak

Ebb6t
nevel6sbe
ven (f6)

Osszes beutah: 64 28

l.FLjl6k:lan sziil5: 0 0

2. A hlaartis jtivedelm6nek

el6gtelensdge:
0 0

3. Kilakokatis: 00
4. A sziild lakjs prob ld mii: 13 8

EbM[: aq,agi ves#lpztetem6g
mian beutak:

Anyagi vesz6lyezteteft s6g miaft
beutalt Ssszesen:

13 8
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7. A Magyar Mdhai Szeretetszolgdlat alelndWael folytdtott konzahdci| taPdsztalatdi

Az aleln6k v6lem6nye szerint ahovi a Mikai Szeretetszolgilat el6r, ott val6jiban !'em besz6lhetiink
gprmekv6delemdL de ai,,uniaerqtilit" dllani beauatkolis nem it jelent mhls segttsigel. Allispontja szerint
a gprmeknek a fogantatisit6l kezdve lallene segia6get nyuitani A ,,dragn6^f minden germeh
illewe csaHd eseteben ege diteg szi;ls6ges felillitani 6s szem6lyre, illewe csalidra szabottan sziils6ges
segia6get adni. Gak ebben az esetben van lehet6s6g arrr, hogy mintegy let generici6 ahr- pozir'r
v6ltoz6s 6lljon be. A gpkorlati tapasztalatok szerint a szalol,Dihozziin6ssel nytijtott, az adott csalid
sziils6gleteihez igazod6 segits6gnyujrissal a csaHdok p0%-a eg ttniki)ddui khet6.

Az aleln<tk szerint - kiil5n6,s tekintettel a m6lpzeg6np6gben 616 csalldoha - minden
gyermeknek siiiksege kme btibddeL itletae riuodai el/itti6ra. Galcis a kisgprmekkorban elsajititon
szacializAci6val van es6lp a m6lpzeg6np6gben sziiletett gprmeknek arra, hogr ne mandjanak le
u ,itfuos" csalidokban sziileteu koftinaik6l Tapxz,,thtat szerint ma a gprmekek negyede

es6lyteleniil 16n a ,tlAgn'. Az alelnt k megy6z6d1se szerint sziils6g lenne egy - akAr az

Alapdrv6nyben nigzitett - oban ,szinimumnnal" neghattimryi*ira, amely minden gyermeket a

sztilet6st6l kezdve megillet. A tapasztalatok s zeint" ln a csalid eglszer elad6sodott, akkor ebb6l a

hellzetb6l rnir nem tud kileveredni" A megel6#sre j6 gyakorh aielin fryttu ninidrik felszrre6se.
Az aleln6k v6lem6np szerint, amikor felnreriil a glermek enyagi veszllyeaetets6g miatti

csalidb6l val6 hemel6s6nek sziils6gess6ge, akkor ai dllani elldhinndsryrnek nincs esiktiTldra, 'ilewe

leher6s6ge a val6s segia6gryujtasn. Ebb6l krivetl<ez6en a jel#snek 6nelrne nincs, men annak csak
a glermek csalidb6l val6 kiemel6se lehet a k<ivedrezm6rye. A legtcibb rniltai programnak nincs
m6dszerrara, leirhat6 receptje, de fontos a k6zcis szeml6leg a segit6k follamatos jelenl6te.

Sziih6ges a segit6k r6s#re az eszl<i5z6kbiaosirta (pL a v6d6n6k kedlp,ir helyen aut6val tudjanak
elrnenni az elbdsi teriiletre, legpnek eszk)zeik).

A vizsgdlat meg Sllapithsai

I. A batdskdr tekintetdben

Az ahpveti jogok biaos6nak feladat- 6s hadsk66t, valamint az ennek ehtAsthoz sziils6ges
vixgilati jogosulsrigokat az A'tbt.l$lLrozza rreg. Az Ajbt. 18. $ (a) bekezd6se alapjin a biaos a
hat6sigok tev6lanp6ge sorin felrnertih, az alapvet6 jogokkal kapcsolatos visszissig megsztintet6se

6rrdekeben hivatalMl eljirist folyathat. A hivatalb6l indfton eljiris term6szetes szem6lpk pontosan
meg nem h*Arozhra, nagrcbb csopoftiit 6rint6 vissziss6g kivixgilis,i.ra vagy ew ahpve$ jog
6rv6nyesiil6s6nek !ffog6 v'usgita.lin iriryulhat. Az Ajbt. 1. g (2) belezd6s a) pontja szerint a biaos
- hil6n6sen hivatalb6l inditom eljlr6sok bfolsratkival - megkiikinb6aetett figphnet forrdit a

gyermekek jogainak v6delm6re.
Az Ajbt. 18. g (2) bekezdes a) pontja szeint az illami vagy 6nko rninyzan fehdatot elllt6

szerv l<i5zszolgl"Jratlst v6gz6 szrrvnek min6stil. A Gyut. 94. S (2) bekezd6se rogzii" hogy a
glermekj6l6ti szalg!ftatis biaosirisa a telepiil6si <inlorminyzat feladata. A Gyvt. 95. g-a aloipjin az
otthont nyujt6 ellitis biaosirisa lllami feladamak min6siil. Mindebb6l krivetlrez6en az tigyben
6rinteft szerveh€ kitecied ui{gikti bat/iikdrdn.

II. A oizsgdh alapjog is eloek tekintet€ben

Az alapjogi biaos egy adon rirsadalrni probl6ma m6g6tt ill6 6,sszeftigg6s-rendszer feltirisa sorin
auton6m, objekiv 6s neutrilis m6don, kizirolag alapjogi 6rvek fels orallozretlr;ival, is tisszevet6s6vel
tesz eleget mandirurnlnak Az ombudsmanint6zm6ny megalaln rlis a 6a az alapjogi biaos
krivetlezetesen, zsin6rm6n6kkent timaszkodon az Alkotrnirybirosag alapvet6 jogillami
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garanciikkal 6.s az dapjogok tanalruival kapcsolatos elvi meg6llapitisaira, valamint - az
ombudsmani jogv6delem specillis vonisainak megfelel6e n - allsakraaa az alapjog-la{irozis
alkotnrlnyossrigit megitllni hivaott alapjogi tesaeket.

A jelent6s megillapitisaival 6sszefiigg6sben ism6telten hivatkozom errra, hogy az
Alaptd,rv6ny vonatlozo rendelLe#seinek szivege az Alaptcirv6ny Negyrdik M6dosiuisinak hatilba
l6fs6t k6vet6en tovibbra is nagnesa megeg;rezik az Alkotrninyban foglahaklol, az alkotmiryos
krivetelm6npk 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6en nen, wt^lnaz olyan rendellalseket, amelpk
ellent6tesek volninak a koribbi alkotminyunk sz6veg6vel. Az Alkotminybi6sl$a22/2012. P. 1l)
AB hatirozariban arra mutatott ri, hogy ,aietni6 Atkolndn1 is aiAl@ttiniry egtes rcndelkei*ei hnalni
ege46sige esetir €p?efl um a koribbi alkotndrybinisigi diintisben negjebnd jlgeluk dtuitelit, hanen aqok

fgelnen kiriil hagtirdt kell indokolni". Az Alkotminybin:slg ugyanakkor a l3/2Q13. (VL 17) AB
hatirozatihan azt emehr 1", hogy az adofi batironthan vixgih tciw6nf rendelke#sek eset6ben
mAr az Ahptbwlny Negyedik lvtr6 dositisa ahpjin jrir el a konibbi alkotrninlbidsigi hadrozatokban
foglaltak felhasznilhat6sigit illet6en. A testiilet ennek kapcsin elvi 6llel aa mondtaln a4hogy ,ai
Alkotnirybinisig a hatdfuA wr<lefi alkltuAnJbiniiigi haldruryt Jomi:kirt nEjehlisiuel, a hryeg| ai adott
ngben felnernlf alkotniryossigi kirdes eldti isihei silfuiges nindki ds tejedelni brtalmi rag siiiug:imfr
negjelrnitissel hiuatkoibalia aag idiih*i a konibbi hatimiataiban kidolgoiolt imeket, jogelaek*. Ai
i okohsnak i: alkotndryjogi fomiuinak uganis a demokratikus jogillanban ni etki sTindra
megisnefi* nek, elbndiibetdwk kell bnnie, a jogbillonfig iginle ai, hog a diintui negfo oldsok dtldthatriak,

kdtelhetdek legenek A n1iluinos hvehs a di)ntet indoHitindk AtulEia. A koribbi haniniatokban kif{at
inekrtlbar<flilbatiltigtit aiAlkotniryknisdg mind$ uehil eseln, a kotkrit iig kontexl*dban ,i<Wto."

FIa <isszevetjiik az Alaptdrv6nyXVl. cikk (1) bekez&s6ben foglaltakat a konibbi Alkotrniny
67. S (1) hlrez&s6nek szi,veg6vel, ald<or az illapithat6 meg, hogy a iusgilar tingylr Wpez6
gernekek w&hnhei is gondatAo&ishoi uali joga tekintetiben rem hoz olpn koncepcionilis vi&ozast az
Alaptcirv6ny sz6vege, mety a_koribbi alkotminfiirosigi gakorlat elvet6s6t, vagy jelent6s analmi
it6nelrel6s6t alhirr,aserlr/.. Igy ehi megillapfuisaim megfogaknazis r, az dapjogok |nehrezrse
sorin - ellenlaz6 taralmi alkotm6nybiros6gi dtint6s megsziilet6s6ig - irinpd6nak tekintem az
Alkotroirytidsig !&al az lthptlw€nyhxilyba lipes6t megel6z&n 6s az azt k6vet6en meghozott
l':oliArozarzhau azak indokolisiban kifejten megillapidsokat, illetve krjvetkeaet6seket.

A gemek a negl'e/e/6 testi, srylleni is erktibsi fq-l6disihe4 qiiksdges addelenhei is gorfusko&isboi ruLi
jlgit a<Alapti;ninJ XW. ,ikk (l) bekefiu iglti. Agyenreket f6szabiVdnt minden ollan alapvet6
jog megileq mint birmely rnis embeft, de ahhoz, hogy a jogok teljess6g6vel - az 6letkor{ral
szorosan tisszeftigg6 belrasi lapess6g6b6l ad6d6 koditok mellen - kepes legren 6ln:, uilottt^i *til
tgindra a4 ihtkoninak negfehl| ninde rthitutt a felndtti uiksboT-. Kife)ezetten a glarmekek jogakent

togzru a t<irv6ny a megfelel6 testi, szellemi 6s erkilcsi fql6disitrcz sziils6ges v6delemre 6s

gondoskodisra val6 jogot. E v6delemre 6s gondoskod&ra a gltrmek mindenkivel szemben [6nyt
tanhat. Ennek megfelel&n a gprmek sziilei, csalidja, az illam 6s a tlnadalom valamerurl ug.ia is

k6,teles a g;rermek jogait tisacletben artani, 6s a tinadalom fennmaradislnak zilogalent biaositani
szAmAla a rnegt'elell tejl6dtsihez sziils6ges feh6teleket. A gprmekek v6delemhez, gondoskodishoz
val6 joga az illan k6teless6g6t 

^hryro 
meg a gyermek szemelyis6gfejl6ddse intizm6nlas

v6&lrn6re. A gy.r-.h mint az alapjogok.l""y, oldalAn az 6letkorb6l ad6d6 tr.irinyolot az illarn
oldalir6l az az ntizmlnyv6&lrni k6telezets6g egyenliti ki, hogy az illamnak akivan kell
cselekednie a gprmelek alapvet6 jogainak el6mo zdttis*, Ewinyesiil6se 6s v6delrne 6rrdeleben.

Az Alkoffn nybir6sig a 3142/2a8. (\,'II. 16) AB latarozataban rimutatou az Alapt6,w6ny
XVI. cikk tanalmival dsszefiigg6sben, hogy az
l6tbiaons6ginak a biztositasa, 6rdekeinek a vdde

alkotrniryos int6zm6ryv6delerrl az ifiLrc
lnre, a gprmelak testi, szellemi 6s erkilcsi

fejl6d6s6r6l val6 kodis a leghilcinb,<iz6bb illami kdte lezem6g- teljesit6sekben nyilvinul meg.

Az sig bszogene, hogy a gprme llek jogainak v6delme a gyermek ol&lirol kdzeliwe
deklar6lja a v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 jogog amely jog eglben kcitelezetts6get keletkeaet
a csaHd, a tirsadalom 6s az ilhm oldalin. A k6telezets6g alanlainak ezzel kapcsolatos konk{t
mgatatkig feladatait, a veliik szemben megfogalnuzott elvirisokat szimos t<irv6ny 6s ahozzliytk

Az illnm oldalin a gyermeki jogoklrapcsol6d6 v6grehajdsi szablly-egytttes analmazza..
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6w6nyesi6se jogi dklii\nt$ kivin meg, vagyis a )ogrends zer alal&Asa sorin tekintettel kell lenni a

hildnb6z6 jogigak normativ 6s int6zm6nyes 6sszefiigg6seire. Az Alkotrn nybrcsig illisponqa
szeint az Alapt6rv6ny XVI. ciklaben szerepl6 jog l6nyegi tanalrna els6sortan 6llami 6s (szfl<ebb
k6rben) tlnadalmi k6telezets6gek teljesit6s6ben ngadhato rneg. Ez a kritelezeta6g pedi az illam
szArn ra a^. :t.1a el6, hogy - valamennf .iogiggal dssz€fiigg6sben - az egtes jogint6zm6nyek

szabilyozisa sorin tansa szem el6tt a gyermekek 6rdekeit, e tev6kenys6g6n keresaiil segi*e e16 a

megfelel6 fejl6desiiket, az ehhez sziils6ges alapvet6 felt6teleket biaositsa.
Az Alkotminibiros6g glakorlata szerint a gprmek v6delrne 6s a rob val6 gondoskodis

azonban nemcsak a csalid alkotminyos kdteless6ge, hanem ai illani, a tuirsadaloni is: ha a
gyermeknek nincs vagy a sziil6i k6teless6geket nem teljesit6 sziil6je van, akkor helltttiik az

illarnnak lall helytillania. Az 6llarffrak ez lehet6s6get ad a t6rv6nyes beavatkozisra, 6s egben
k6telezi krjzvetlen helt6llisn, a v6delem 6s gondoskodis feladarAn (yL ilhmi gondoziba v6tel).

Az Alkoffrdnybiros6g rrxfu tt bb hatarozataban is foglalkozott a g)€rmelek csal6db6l val6
kiemel6s6nek kerd6s6vel A testiilet t 111/2010. (v7. 30.) AB batiruT,atiban kiemelte, hogy az

ideiglenes lntliyi elhelyezisdl hozott d<int6s srillosan 6rinti a sziil6 feliigyeleti jogit, azon beliil is a
gondozis 6s nevel6s .iogiit, minden 6rintett, mind a g,erme! mind a sziil6 csal6d,iogi helyzr:tlt
l6npgesen befolyisolja, ri.iuk n6zve dnsaihrs beavatlozist jelenq hiszen a sziil6 a gyermek

nevel6s6b6l, gondozisiMl ez id6 ahr- teljes m6n6l$en li van zArva. Az Alapt<irv6ny hatAlyba
l6fs6t krivet6en az Alkotn/ryti6slg a 3015/2016. (lI. 2.) AB hatimiatiban kiemehe, hogy az

Alapt<irv6ny XVI. gild{e lllispontja szerint itgy |fiekrezrndl, hogy a siiil,t newlesbeitald joga egben a

gumekiril uali gondlsAod,is is aidelne bi<llritdrdflak ki)tekTgttseget is nagiba foglala. Ebbenaz 6letkoriban
a gyermelret alapt6rvdnyi kiitelezetts6g nem rcrheli, tehit a v6delemhez 6s gondoskodishoz val6
joga a sziil6 nevel6shez val6 jogaval szemben kierrrlt v6delemben dszesiil. Az Alkotnr,inybirosig e

hadrozatiban rimutatott,hogy a gemek ideiglene: batdfiri elheleiise a siflh-gemek kaprolatba rahi egik
legdrasilitusabb beaaatkoVis, larlhozza, a sztil6 nevel6she z va16 jogk a gprmek v6delemhez val6
joginak 6rv6ryastil6se 6rdelaben. A konlrret tigyben upanald<or a testiilet nem talilta agg,ilyosnak
az rijsztikitt gyermek i&iglenes hatilyu elhelye#s6t, arra hivatkozva, hogy a hat6sigok 6s birosigok
a gprmekj6l6ti alapellitlsolot, gyermekv6delrni szalrellitisokat, illewe hat6sigi int6zlad6selet
szimba vettelg maj d azokabpjin a gyermek csalidb6l t6n6n6 kiemel6se mellem ddnttjnek

A Gprmekjogi Egyezmlny 1991-t6l a bels6 jog rcsz4v6 vLh, amellyel }vlaglaronzig
k6telezetts6get villah a glermekekkel foglalkozo 6s v6delrntiket biaosft6 int6zm6ryek l6tesi#sre,
valamint ercn trfieznenteliben a jogszabillolarak megfelel6 szaknai l6tszirn, szakenelenL
biaonsig, az egiszs|ges krimyezetet biaosirisin. Az Egyezminy 3. cildc szerint a szociilis
v6delem kriz- 6s maginin#zminyet, a birosfuoh a t'iztgazgarki hatosaok 6s a rcw6nyhoz6
szervek minden, a gyermeket 6riff6 ddff6siikben a germek kglobb irdrkit veszik fipelembe
els6sorban. A dszes illamok k6telezik magulot, hogy a glrermek szAmin bmosigil< a j6l6tihez
sziils6ges v6delnret, gondozist, e c6lb6l rreghozzAk a sziils6ges t6w6ry4rozisi, 1<6ztgazgarki
int6zlred6selrer Az Egyezneny 9. cikke 6nelm6ben a r€szes illamok gondoskodnak an6l, hogy a

gemteket qnhiffl, e79k akarata ellenin, ne lassT)k el. Kw6ve akkor, hogyln az illet6kes hat6sigo[
biroi feliilvixgrilat lehet6s6g6nek fenntarrisival 6s az erre vonatl<oz6 t6rv6n1reknek 6s eljir{solarak
megfelel6en ri$r d6nteneh hogy ez az elvilaseris a gprmek legf6bb 6rrdelaben sziiks6ges. Ilyen
6nelrnri dOnt6s sziils6ges lehet bizonlos kiikinleges esetekben, peld.iul akkor, ha a sziil6k durvin
l*zrli< vagy elhanyegoljik gyermehiket, illet6leg ha kiil6nvllva 6lnek 6s d6nteni kell a gprmek
elhelyezrs€r1L Az Egpzm6ny 18. cil{<e szeint a gemek newli:iht, fyl desifi elsddlegesen a sill6k,llewe
a gprmek rnris tcirv6nles lapvisel6inek a felel6sek, arnihez az Slhmnaksegits6get kell ryujtania.

Az Egyezrriny rogziti a gemek csalddban aald neuelkedubei ul6 jogit. A sziileik6l elszakitott
gyermekek tekintet6ben az ENSZ Gyrrmekjogi Btzorsiga mir tabb ajdnldsiban hemelte az egy€ru
b,inism6d elv6t. Minden glermek egyedi, 6s a sztil6k6l val6 elszakitist 6s az otthonon ldviili
gondozisban val6 elhelyelst esehfl esetrc ketl negfontolni. Nincs olyan megoldis, amely minden
hely*rre alkalnuzhat6 lenne. A Bizottsig tdv6z6he aa a fontos 6s alapvet6 elismedst, amit az

,,Utmutahi a getmekek abematiu gordog boi" ckn(t dolsmennrm elfogadisival az ENSZ K6zgll6se
2009. november 20-in lr.:r-. Az Utnutatti ajinlist tanalnuz az altemariv gondoskodisba lariil6s
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megel6#se vonatlcozisiban. A gyermelreknek a csalidjulc6l t6n6n6 elvilasnisa megel6#s6re tett
edfeszit6sek r6szelant M egyes onzlgolarak mindent meg kell tenniiik a#rt, hogy megfelel6, 6s

knturilis sz€mpontb6l 's 6nil<eny int6zked6selct hozanak, hogy rimogatist nyujtsanak azon
csalidok szAntira, akik lehet6s6geit, gondozisi kepess6geit olyan tinyezik kodirczzik, mlr;rt a
fogpt6koss6g, Mbft6srcr €s alkoholfogyasat, a kisebbs6gi csalidokkal szembeni

A Bizottsrg az Egpzrnlny lnrbrczrse sorin egy6nelrnriv6 tette,
diszkdminici6.

a sziil6k
hajldlcalansiga v agy szcginyslge cinmagiban nem lehet oka a glermek csalridb6l val6
Fhsonl6kepp az sem lehet oh hogy a sziil6 nem hildi iskoliba a gprmeket. Amennyiben ezek a

h6triryok a gprmek fejl6des6nek elnandasihoz vezemeb az ilhmnak ezrk j6vi*iel6re iryyl<ell
mozg6sitania er6fornisait, hogy kdzben a gyermek a csalidjiban maradjon. A Gycrmekjogi
Bizottsig 2011+s Zini Esinwtehibet aggodalrn:it fejeae ki a szeg6np6gben 616, munkan6lkiilis6giik
mian hajl6lcalanni vilt sziil6k6l elszakitott gyermelak n<ivel<$ szina, a szociilis lakhatis sulps
megol&dans,ig 6s az 6tmeneti otthonoLban rapasnala*w6 helyhiiny miatt. A Bizottsrig siiryette
'Nlagyaro$*AoL hogy gondoskodjon an6l hogy a g;rermelrelct ne szaldthassik el a sziileik6l
pusztin a szeg6np6g vagy a lakhari hiirya miatt, valamint javasoha, hogy tiltsa meg a glermelek
grermekv6delrni gondoskodisban val6 elhetp#s6t a csalid gazdasi$t hebzete okin, 6s aa az
ENSZ 2009. november 2O-in elfogadott, a glermekek alte matw gondozAsircl szol6 ritmutatrislval
tisszhangban csak v6gs6 esetben alkalmaza. ABbottsiry javasolta, hogy Ivhgpronzig teglen meg a
sziils6ges int6zlad6selat az6rt" hogy a riszonrl6 csalidok szAmin nregt'elel6 szocii,lis lakhatist 6s

t6mogatist biaosiaon, valamint n6velje az alacsony bev6teli csal6dokhoz jutaton szociilis seg6ly
m6n6ket a gprmekek omhonukon kivd elhelpls6nek hat6koryabb megel6#se 6rrCek6ben.

III. Az iigy irdcmCben

R6szletes megillapirisaim megfogalmazisa el6tt ri szerem6k mutami - a F6v6rosi TEGYESZ
vezet6j6nek vllaszlval <isszhangban - a gprmek csalidb6l val6 kiemel6s6dl hozoa d<jnt6shozatal
eset6ben alapjogi-gf rmekjogi szempontMl is a szembenlll6 jogok 6s elvek kollizi6ja kapcsin a

tilikigesfig fu ariryot*ig elue alkalnayi nak kienelkedd fottlosstigira. A grermek szakelllrisba helplse -
aMr itmeneti jelleggel - a traumatizll6 hadsin nil minde n esetben a sFll6 neutisheitul| jogit, )etve t
germek cvlidban ruh newlkedxhei aali joginak edteljes, sulps korlitoz6s6t jelenti, amint erre az
Alkotminybidsig is felhivta a figyelmet. Ivleg abban az esetben ls ez a helyzet" hogy ha a csalidot
helpnesit6 ellriris (nevel6sziil6, helyraes sziil6) szinte azanrnl a grermek rendellsezts6re iil, az

u;rtlzniny elllris ahemativijals6nt. #nyeges, hogy a d<int6shozatal sorln fokozottan 6rv6nlesiilnie
kell a gprmek legjobb 6rdeldnek megfelel6 eljffi eMnek ez rnagibar;, fogl$a aa al<i5vetelm6ryq
hogy egredi m6don kell u,reladni a csalidban va16 nevelkedes segit6s6re 6s timogadsfua.

A F6virosi TEGYESZ vezet6je kiemehe szakrnai-jogi oldalrol hogy ebben a kontexnsban
a sztils6gess6g elve szerint a rendellc zisre 6116 <isszes eszkizzel a gyermek csalidban maradislt kell
tinrogav.i A csalddhil aah kieneh a legutobi negoldis.IJangsilpzta, hogy a gyermelw6deLni szocillis
munlra szab6l1ai szerint sziils6ges a csalidi er6forr6sok 6s kapcsolathil6 zar ieh6*ipzise, a

dmagad edvel birok szaknai segits6ggel t6nen6 mozgosiria. Indokolt a sziil6k 6s gprmeLeL a

veliik kapcsolatban ;ill6k bevon6sa a d<in#si folyamatba, amivel el6rhet6v6 vilhat a kivint
egyiittm(kSdesi szint. A vilaszad6 szoirnt a< ardnJls:lig elae sieirti beauatkoiris a gyermeLek speciilis,
szem6lyre szabon, a legiobb 6rdelat el6t€fie helyez6, a gltrmekv6delrni szociilis 6s pedag6giai
munl<a eszkiiztirit aknriz6l6 in#zlad6s. A teljes krini gyermekv6delrni szakellitist nsy klel
megtervezni, hogy a gprmek a legnividebb ideig nevelkedjen gprmekv6delrni gondoskodSsban.

K6ts6gtelen, hogy van szimos olpn eset, amikor a gprmek csalidb6l val6, akju. az,oru:, li
hauilyu kiemel6se jogi 6s szakrnai oldalrol is felt6deniil indokoh, ilyen nyilvinval6an a bintalmazis
vagy-az elhanya.golis miaai s,.rlyos ves#lpaeteas6g esetkdre - ezek szinte minden esetben a sziil6
vagr r sziil6kszindekos, c6lzoa magatanisinak vagy mulasztisinak k6vetkezm6ryai. A jellemz6en

anygj; egzbnenci6lis okok miam kialahh hellzet (pl. lakhads) elt6r6 lapet mutat: azEgpnrirry 6s

a mag)'ar alkomlnyos gpkodat Ertalmilag 6ppen u\n (a gprmek csalidban val6 nevelked6s6nek
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bizrosiuisan tul) rendel ilpn esetehe szigorubb garanciilqq men felismene, hogy a sziil6k nehezen
megoldhat6 kirys39rhefi17tben vannak, amire nincsen vagy csak igen korlitozott lehet a rihatisuk

A jelent6semben vixgilt tertileten a betrl<ezrtt vilaszoh az annak kere#ben rendelke#semre
bocsiton inforrnici6h illewe a munkarinaim ihal lefolytatou konzuhativ tanicskozisok alapjin -
az ininyad6 jogi s zablbozlst's Saekinwe a kiiutkeiiket ilhpitottem meg.

1) A gyermek anyagi ohokra Etisszaoezetbetf csalddbil oal6 kiemel4se tehintetiben

1.1 A vizsgilt id6szakban anyag,i vesz|lyeztetefis6gre visszavezethet6 okokb6l a legkevesebb

gprmek (a beutalak 11,28o/o-e) a f6virosban keriilt gprekv6delrni szakellirisba. lJgyaneznrt

okokb6l a legtdbb gprmeket, *az a beutalt gprmekek 37,39o/o-Lt Szabolcs-Szatrnir-Bercg
megfben erreh6k ki a csali$ib61. A vizsgilt teriiletek 6sszesitett adatai szerint 2016-ban ai dssies

betiahs 20,51 %-a ue<,ethetd uissia anlagi okokra, Aryagi okokra visszavezethet6en ugancsak a

f6virosban vett6k a leglrevesebb gl,ermeket nevel6sbe (14,2'/.). lJgyenezcn okok mian a legtdbb
nevel6sbe v6telre a szaLell6tisba utalt glermekek 38,63 o/o-a eset6n N6grid megy€ben keriilt sor
2016-bal:. A ui<Arh teiihtek tisrrysitett adalai s<erin, 2016-ban a neaelisbe ntt gemtekek ki)i"el 30 sinialika
(eges<ln plt tlsan 29J1%-a) elsddlegesen anlagi okokra dssiauei,etbetder il neul|tiiil6nil, ug germekotlbonban.

Amennyiben az arryag okb6l szakellitisba vett gyermelck 6s az ugianezen okb6l nevel6sbe

vett gyermelak aninyit hasonlitjuk 6ssze, alkor a f6v6rosban az anyagi okol66l a csal6diukb6l
kiemeh gprmekek 16,6o/o-a nevel6sbe vett grermekl#nt 6l hosszabbr.jvidebb ideig, esedeg

nag/<on:s6gukig a g,ermekv6&lrni szakehtorendszerten. Bonod-Aba{4-Zempl6n rreggben az

anpgi okokb6l kiemelt gyermekek 8s%-a, Pest 6s Szabolcs-Szatnrlr-Bereg meglben pedig tdbb
mnt 95%-a,N6gr6d megpben 100%-a folytatta 

"pinyafutlsh" 
nevel6sbe vett gyermelds6nt.

Amennyiben a gyrrmekj6l6ti szolg6latok csalidb6l val6 kiemel6sre tett javaslatait hasonlitjuk
<issze a t6n/eges kiemel6seklel, eJdlor az litlat6, hogy a fdudmsban gakorktilag megegeTk a
gyerrte,ltititi qolgiknk jauaslata a kienelisek sTindual. Avixgilt megt'k kirziil Borsod-Abaij-Zempl6n
mery6ben a gi,ermekj6l6ti szolgilatok kevesebb javaslatot rcttelq mint ahiny kiemel6s t6r#nt. A
tcibbi vizsgilt megdben a javaslatok szima j6val meghaladta a kiemel6sek szdm6t.

Amennfben azalot az adatokat hasonlitjuk dssze, hogy a gyermekj6l6ti szolgilatok h6ny
esetben tetek iavaslatot a csalidb6l val5 kiemel6sre anpgi okok miatt 6s hlny estben t6,dnt ezen

okokb6l szakellitisba utal6s, ald<or aa apasztaljuh hogy c:apin Pest negiben haladta meg a bienelevk
svima a jaruslatok :yindt. N6grid megfben pedig - ahol az aryagi okoha visszaveze thet6en
csalidb6l kiernelt gyermelak mindegyiket nevel6sbe veme a gylmhat6sag - a gFrnekj6l6ti
szolg6latok egy esetben sem tettek javaslatot ezen okok miatt kiemel6sre.

L2 A visg6Jatom sorin a megkeres6seim nyornrin 6rkezen adatok elem#se mellett igyelieaem
inekinteni azoknak a siaknai kttatinknak x rirygilatoknak a tapasaalatait 6s eredm6nlait, amelpk a
csal6dok rossz egzisaenciilis, j6vedeLni hellzete 6s a gfrrneki6l6ti, illewe grermekv6delmi tertilet
risszefiigg6seit tekinteu it. Gnbudsmankent ugyanis nincsen lehet6s6gem arr4 hogy sajit komplex
t6nadalomtudominf lartarlst fobtassak olyan kerdesekben, ahol ez egdbk6nt indokolt lenne.

2015 6szc 6s 2016 tavxza k6zcin a ryermekj6l6t 6s gJermekv6delem tertilet6n folytattak egy
lnrtat.ist N6gr6d me gt'ben.'

A kutatis N6grld megp gfrrnek 6l6ti 6s gyermekv6delrni alap 6s szalcllitls a hellzctinek,
a csalidb6l tdn6n6 kiemel6s k6riilrn6nyeinek 6s okainak, valamint a szakell'irison beliili elhelye#s
jellegzetess6geinek feluiris,irr irinyrlt. 86r a lrutauis egy konkret megdben folyt, a lein hebzet nem
a megpi gyermekj6l6ti 6s gprmekv6delrni ellaris sajitossigaival, hanem 6}alinosabb, 6s onzigosan
is jellemzd folyamatokkal mutat 6sszefiigg6st. A szerz6k maguk is hemehek aa, hogy a gprmelek
csal6dMl tcinend kiemel6se a Gyw. alapjin nem tehetl rneglazAr6hg aryagi okok mian.

3 Darvas Agnes-Farkas Zsombor-Kende tfunes-Vigh Katalin: Roma gprekek a szakellirisban. Gprmeki6l6t 6s

gyermelwddelem N6grid meg)€ben, Es6Iy 2016/ 4.
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W llLni*. azonban, hogy a t6w6nf el6iris ellen6re, ha nem b er?lbit nddo jeknik neg a
kienelii hatimytokban, banem tokkal inkibb hifiinirye<dkifi, a jiiwdelni siegerysig egirtelnim jelbnif
r<aketldtdi be tdtii ok maradt. A szalall,iuis egy folpmat v6g6llo misa. I'z hory hiny csalid esetiben
t6n6nik meg a gyermek kiemel6se, nem fiiggetlen a jrivedelrni 6s foglalkoztadsi he$zr*61" t
lakispolitikit6f a gyermelces csalidolat c|lzb thmgetki rendszerek6l (6vedelemtransderek6l
gprekj6l6ti 6s szociilis szolg6ltnisok6l), a gprmekj6l6d ahpdlritis m,fikrrdes6t6l (el6rhet6s6g6dl
6s hozzif6rhet6s€g6t6l" az egyes szolg6ltatlsi tipusok ki6piilts6g6nek jellerrz6itSD 6s m6g tovibbi
fonos t6npz6k6l (pl. az eg6szs6giigyi 6s okatisi szo$iltadsok felteteleit6l, mrikides6t6).*

Az els6lrent jelzen beualisi okokat tekinwe - a gJrereLek t<ibbs6ge (607d 
"sziil6i-csalidiprobl6mik (f6kent elharyagolis, ves#tpaetl$, egyarlm mintegytizede (10-12'/"),,a 
"szial6 

fiziloi-
mentilis 6llrpoo" vagy a ,grerekkel kapcsolatos" neh6zs6gek miatt kertilt a rendszert e. A ,siociilit
bellryt" nint tiakellinisba *alisi indoA ritkin jelenik neg ?U, nikt;iben a aalidok 1015 sinialika ilen
ttptsil pnblindkkal kiiid (nmkanilkiilisig mxi kkdskiiriilniryek, siegenl:i.g)!

Az <isszes interjrit egrbevewe az is kijelenthet6, hogy - bir a Gyw. szellemis6g6nek ez
ellentmond - a kienehsfehomlt okairuk kii4it neueq$e hginkribb a7 hogt a genkek dnnfi fiibbsege al@uetden

a csalid ni$tiege4yige niatt keriil s4akelldtrisba.' Az interjuk alapjrn u$. t6nih hogy a kiemel6shez a
szeg6np6g mellett az elharyagolis 6s a (v6h) nem egyiittmflriid6 visellad6s vezet, amelpk
megi#l6se pedft el6gg6 szubjekiv, Mvel soldral alacsonpbb ar.infian emelnek ki gprelaLet
blmaknzis|n vagy csalidon beliili sulps konflikusolan, amelpk nem kdt6dnek szorosan a
csalid tinadalrni helyzrtrhez ezin a szcnikla nhiai6ja,hogy a kienel*r a s4egerysigel is guknn ai
egmrfu meg nem hiisiul, biialnatknsdgat, akrir etditilettel is pdnt oa keriil sor.'

Mindebb,fl kduetke7den - kiiliinds tekintettel a Clerznekjogi EgeVninl 9. cikkiben foghltakra, ualamint

ara a garanddlis tilalonra, ni s3.eint a germekel hiTinikg aryagi okb,il Jenndlhi ,,vs<.ebe{e/e/tsig ,tiatt nerrl

siabad csakdjdail elfila:lari - negillapiton, hog ai erintett gemekek ridelenhei is gondoskodisboi jiifidd
jo&i,ral iirs<lirg,rbn uifios dxlissigot oko7, hog a ditgtih leriileteken a gemekaidelmi :iakelhaisban il6
gernekek ktiryl egbarnada ekddleguer aryagi wtiilye{erefisig nian nen ilbet a vir sirinti csali@dban.

2) A csalddoknak nyiljtoa pinzbeli 6s termiszetbeni j*ttatdsok tebintetlben

Budapest 23 leriiletlb6l cisszesen 20 vitlaszol6 kertilet mindegyikeben 6nkorrninpati rendelet
rendellazik az Szt. iltal meghatirozottakon tulmen6 juttahisoknil 6s a vilasad6 szolg6latok
mndegyil<e al ukniln fomdbaa segitsiget ryiljtani a nszaoi6 csalldoknak

. A f6virosban az anpgi okokb6l szakellfuisba lartilt ryermelak 14lolo-it vett6k nevel6sbe.

. Bonod-Abarij-Zemplln nggye i58 teb?nlise kii{il 109 lel€Piibn dnkorndryryn ren&lkezik az

Sa. iltal meghadrozonakban tuli juttatisokr6l 6s 29a csalidsegit& 6s glermekj6l6ti
szo@t segiti a csal6clolot. E megy€ben az an\lagt okMl szalallit6sba utalt gprmek 34,51
o/o-it vett6k nevel6sbe a gyimhat6s,igok

. N6grad nregye 1)l tebpnti$ kii<lil 25 iinkomiry4al tl,td az Sz-. iltal meghatirozotukon feliili
juttatist adni 6s 81 telepiil6s g)€rmekj6l6d smlgitltatisa segiti a csalidolat term6szetben. Itt
az anpgi okb6l szakelHtisba utah gprmek 38,63 o/o-6t vet#k nevel6sbe a gdmhat6sigolc

. Pest meglben a teleptil6si <inkorrninyzatok 6s szolg6hat6k tcibbs6ge az Szt. iltal
nrghatirozottakon t6lmen6en is tud seg(teni a csal6dokon. Ebben a megt'ben az arrya4i

okokb6l szakellitisba ven g;zermekek 18,95 szi.zalllrjit vetrlk nevel6sbe.

o Szabolcs-Szatrn:ir-Bereg megy{ben a telepiil6sek jelle mz6en csak az Sn ltltal meghat6rozoa
juttatisokat tudj6k adni, de a gprmeki6l6ti szolsihadsok t<ibbs6ge tud valamilyen forrniban
segfu6get nlujtanl In az anpgi okb6l beutalt gprmel<ek37,66"/o-!wett6k nevel6sbe.

a Esily 2016/ 4 . szim 53 . o.
5 Eslly 2Q16/ 4. szim 68. o.
6 EsAy 2016/ 4. szknTl. o.
7 Es€ly 2016/ 4 . sz1n72. o.

29



Az ada*zolgiltat6k t6bbs6ge csak siimadatot kdid/t az 6nkornr:inpa.ti rendeletek szerint
juttatisairol, azol<x azonbar nem nevesitette. Ttibbs6g6ben csak s1ins19rfr infomnciit kaptam a
gyermekj6l6ti szolgilatok segitstgnytjfii lehet6s6geidl is. Ezen infornrrici6k 6s a gprmelv6deLni
szalszolgilatok adats zalg!*^tlsa ahpjin ugpnakkor egy eg/nelrnri tisszefiigg6s ilapithato meg.

A fdrimsban ds aion rirygilt nepikber ahol ai iirkomiryiati nndelet ai S<!. iltal , eghat,in<ott

temesigtbeni, ilktte ?i,t<beli tdnogatuisok ktint bduiti is a gerne$dliti s1,olgdltatdrt ,Utijtdk is ufidk a risiomli
ralidokat segiteni, ai aryagi okbdl irtdnd csalidbdl aald kienelis kisebb aniry , mint aion telcpiiliseken abol

kiyinllag aiSl. iltal neghatiniott pinibeli is temi:ietbeni juttatdsokra mn lehetdsig.

3) A gyennekj6liti alapelldtts preoenciis teadhenysdge tekintetCben

I\Iegosaott voh a vilaszad6k v6lem6nyt azon lr6rd6sre, hogy megalqdilyozlnto-e a gitrrnekj6l6d
alapellitison beliili gondozissal a gprmek anlagi ves#lleaetecs6g miaai csal6db6l val6 kiemel6se.

T<ibben kiemelt6k,hogy a :El6k egyiittnikiidisi kdsryige illknl e segitsig nem lehet eredm6nps. Ezen
nrl hangsulpztik az o*ormanyzatok vezet6i segis6g6neb valamint az ossrcfogis jelent6s6g6t is.

Nagyon fontos lard6snek tanj,ilq hogy az arryagi neh6x6gek felrne il6.s6nek ne!,ik siakasliban kir
segits6get az 6rintett csalid. Voh, al<r a ki)iiissegi erdfonisok noTgtisitisdban litta a megoldist. Voh olyan
v6lem6ny is mi szerint az id1ben va16 jehlst Wet6 sio.t egtiittnfrktidisen alapul6 gondozlsi
folyamatal ellreriilhet6 a kieme16s. Tdbben ielezt6! az 6rkormlnyeti timogarisok el6gtelens6g6t,

6s az alacsony munkab6rehe visszavezethet6 lassabb vagy gpnabb anyagi ellehetetleniil6st. A
csaLidi rimogattokat 6s eg)€b jutt2tisokat sem tanotta elegend6nek a vilas zad6k egy ftsze.

Az alapellltisban dolgozok sulps probl6rninak anj!&, ai tinkornhlliati, illea,v siociilis
birkkdsok biiryrit. Szociils b6rlakisoldral, illetve c6lzott lakb6nimogatiss al az anlpgi okb6l t<in6n6
csalidb6l kiemel6s megel6zhet6 lenne. Sulyos gondMnt jelen|k a laknnhinryb,il endd nebiryigeka,

illetve a rindorld aatddtk gyermeleinek helyzetit t. Volt oban v6lem6ny is, hogy a lakharlsi
probl6nr.ik 6s a tinadalmi egyenl6tlens6gek csupin alapellitisi eszk6z6ldrel nem kezelhet6k Nem
segits6g, ha a szocilli" munka iltal nyujttrat6 ellit6s mell6 nem tudnak p6nzbeli timogatrist is

dniuni.
Az adatszalg^kat6k krtziil tdbben jelea6k vilzszukban a mankahelltenmth jele dsegel. Ezen

beliil voh, fi a piackepes szakma megszerz 6s& cib6 kep#sekben litta a megoldist, de volt olyan
javaslat is, hogy legyenek olpn munlohebab ahol az alacsony iskolai v6gzetts6gri, szakk6pzetts6ggel
nem rendelkez6 munkavillal6k is elhelyezkedhemeh rnegoldist jelenthet a k6doglalkoztarisban
val6 dszv6rcl is r<tvidebb tivon. Volt ugyanald<or olsnn vllaszado is, fi a generici6k 6ta
szeg6np6gi csapdiban 616 csalidok esedben pusnAn ez ad6ss6gkezel6st a helyzet megoldisin
alkalmatlannak v6li. A m6lpzeg6np6gben 616 telepiil6selen segits6get jelenthet az egiszsiglr, a
v6d6n6 fob.amatos jelenl6te, a rendszeres 6lewezet6si 6s hiztartisvezetisi tanicsadis. Egy vibszad6
hangstlyozta, hogy a nycmor 6s p6nzn6lhilis6g mell6 t6bbnyire kiiltinbi;id figdsigek tirculnak

A csalidoknak nyujtlnt6 p6nzbeli juttarisok m6n6ladl a mindenkori k<ilts6gvet6si tcirv6ny
6s a telepiil6si <inkorminyzatok kdlts6gvet6si rendelete rendelkezik A lnzbeli 6s a term6szetbeni
jwtatlsok formitit az Sa. 6s a Gy*. hadroza meg, a csalid 6s ryerekj6l6ti szolg6ltarisr nyuirok
pedig lehet6s6geil<hez m6nen segitik a riszonrl6 csaLldokat. Az cinkorrnlryzati b6rlakisok szociilis
b6rlakisok lard6s6ben az iinl<orrAnlz*ok nrlajdonosi jogk6rben d6ntenek Az alapelliuisban
dolgoz6ki&iljelzact probl6nuikt6bbs6ge pedig szocirilpolitikai dcint6seldrel orvosolhat6.

Az Ajbt. rendelke#sei alapjln szrikre szabottak a lehet6s6geim arra, hogy finanszirozisi
|,ed6s1k az orszAgteherbiro k6pess6g6nek fiiggv6nlben megillapitou k6lts6gvet6si t6,w6nyneL az
<inkormiryzatok a telepiil6s tehertid lapess6g6nek fqgv6n#ben megillapitott k6lts6gvet6si
rendelet6nek hiinycssSgai kapcsin k6zvetleniil alapjogi visszissigot illapitsak meg.

A gumekek jogiirt feklds onbudsnankint elfirua - biualkoiua a germek legjobb idekiruk negfekl|
eldrds elwn, toudbbd ai Egeiniry 4. cikkeft, amellben a rcsiet fekk elkdtele{ik nagukat anellelt, bog ai
dllan ai ehrbeti fornisoA ntairndls kiteder<liriyel bil:osiy'a a gaidasdgi is siotitilit jogok hviryesiilisit - ai

30



ekddbgesen aruagi ,erryte{eteltreg nialt aah$tkbdl kieneh it getztekuedelni tiakelktdsban newlkedi
gemekekjogai inxrye:iilise hdekibm jelentisenet - fgelenfelhirdsal - negkiildtin aiOrsligfrlis sVindm.

4) Az dtmeneti gondazds tekintetdben

4.1 Budapest 23 kertilet6hSl <jsszesen 20 viiasndo f6vlrosi keriiletb6l mindrissze 6 leriiletben, 16

f6r6helpn vehad ig6nybe a helpaes sztil6i szolg6hatis. N6gy keriiletben van koll6gium (920
f6r6hellpl <isszesen), eg1" egy l€rtiletben nincs grermeleh illewe csalidok itmeneti onhona 6s ez a
l<et lcrtilet a feladatot ellirtlsi szcnfrdis {tjin sem biaositja.

Bonod-Abauj-Zempl6n megdben helanes sziil6 nincs, a miskolci 40 f6s grermelek
itmeneti otthoninak szolgllutisait csak a Miskolci Kist6n6g lakoi vehetik ig6n1be. Miskolcon 6s

Vis krix6gben a db csalidok 6tmeneti otthona van 40+100 f6rdhellpl. A +O f6s int6zm6nyt csak a
Miskolci Kist6n6g lakoi vehetik ig6nybe, 100 f6r6helyen amnban az egtsz onzig teriilet6r6l
fogadnak

N6gr{d nreg},6n beltil Balassagyarmat viroslban 16 f6r6helpn udnak helpnes sziil6n6l
glrcrmel<et elhellrzni. Gprmelek itmeneti ofihona (14+16 f6n5hellyel) Zabaron, illewe
Balassagprmaton, csalidok itmeneti otthona pedig Etesen (16 f6dhe$ 6s Salg6tad6nban (+0
f|ld,hel:fi van. A rrrglt 5 virosiban 450 koU6giumi f6dhelyen tudnak elhelpzd diikokal

Pest megye 16 telepiil6se 17 helyettes sziil6i f6r6hellpl ren&lkezik Hirom vfuosban 5
f6r6helyen 6rhet6k el a grermeke itmeneti otthoninak szolgiltauisai. Galidok itmeneti otthona 8
telepiil6sen van 178 f6rdhellpl Ot viros6ban m{k6dik k6dpiskolai koll6gium 487 f6r6hellyel.

SzabolcsSzaunar-Bereg megye pedig mind6ssze 2 helpttes sztil6i f6r,6hellyel rendelkezik
Gprmelrck itmeneti otthona 2 virosban van 28 f6r6hellyel, csalidok itrraneti otthona 4 virosban
234 f6r6helpn tudja fogadni a csalidokat. A megre 9 virosiban 1a83 kollegiumi f6r6helyvan.

A f6virosi adatszolgrihat6 megit6l6s e szr-int a csahidok dlneneti ottboniban is aianlaotthonokbat
nndkiriil kem aJhfhe!,6s fimnsnrozlsi okok miatt az eggyermekes csalidoL illewe az arrya 6s egy
gyermek elhelp#se leheteden. A Pest meglei alapell6tisi szakemberek is kev6snek tanjil< e

csalidok 6tnreneti otthonaiban rendellc#sre ill6 f6r6helplet 6s gondot ol<oz az im6zm6ryrk
tulzsufolts6ga is. Egy szaknai v6lem6ny szerint a helpttes sztil6i ellitis olazze a legkisebb t<idst a

$rernrknelq ebb6l kcivet}ez6en ez az ellit6si forma t6bb timogatist 6s fejlesztlst igdryclne.
Szabolcs megy6ben is telthdiial nikndrek aicitneneti gondolist ryil/i inti11niryek, a f6dhelleket

is kev6snek tanjik A Bonod-Abaij-Zemplln megyei vilaszad6 v6lem6nye szl:int solsznr hidnlijk
a kkhatii kriist birilti siolgiltatdnk krii.elsl.ge, a csahdok nem sifaesen ws$k igiafte d khibel)iiktil r/ltol
esd dtmeneti gondogrt bi<llsiti lehetdriget. Probl6nrrit jebnt az is, hogy az itmeneti gondozist nyujt6
int6zm6ryakben solszor hosszabb v6r,6lista is van. A N6grid rneglben goodot olaz, hogy a
szociilisan neh6z helyzetbe leriilt csalidok lakhatisrira a jffion kiviil keresnek megold6st.

A nndelk"eiisenn d/16 adatok ris inforudciik sryint a1dlneneti gottdo$sl rynjni fenthelek elos{dv ai
zn<lig teriibtil egene en, egu inldTriryek filryilfohak, raAoli lista ruo nis intiTninleknek aan tlabad
k@acituisa, dt aiiinsfendhejek soksior a prublina Aeletkeiisinek hellit l tdaol vannak.

Az 6tmeneti gondozist ny$r6 mizm&yek hirqossagit a mir hivatkozon N6grid
rneglben folytatott katatit 's fehina. ,A kiemel6s okainak elem#s6n6l t<ibb 6nellentmondisba is

beleiitkijztek interjualaryaink Az 6,nellentmond,is legink6bb az nt€zminy hirinpssigok 6s a

csal6dok felel6ss6ge k6zcitt huz6dik A legt<ibb - ktiltin<isen az alapellAtAsban dolgoz6 - szakember
szeti:nt a negdben ai alnnattu siolgiltatdsok (ltneneti gondoTis, aion beliil a bellettes tiiih) teljes hidnlnd Qs)

nagariiha&i, bog tt;bb genk g keriil siakelktisba, hogt ai altenatiu negolddnk elengediek lemink
Szakemberenlrent eh6r,6, hogy a kiemel6sben 6rintett csalidokat kdriiLn6npik irldoatairuk vagy
oko#inak l,itjik Abban uglanakkor mindenki
visszavezethet6 az aluliskol6zorsiggal 6s

m6tpzeg6np6gre. A szalamberek term6szetesen W 6.-ilt hogy a gprekek kiemel6se mindig
indokoh. Ha betrylnek is ai i iiniryek dis{ankcillinil, e{ run kdtik a kiemehs okaihoi, a felel1tsiget
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/thniden a csalddokra ht;n/r;k lJgy 6n$ hogy a kiemel6st nregel6ne a lehet6 legs#lesebb krini
segir6gnlujr,is 6s timogatas, 6s ha ez nem hozott eredm6nyt, csak akkor kdvetkezik a kiemel6s.

Az interirikb6l kinjzol6d6 egyik legfontosabb ellentmondis: mig szinte minden szakember
meger6sitene, hogy hazagondozisa a[g keriil sor, addig k6zel mindegyihik hangsulpzta hogy a
csalidok nagyon is 6lnek a kapcsolananis lehet6s6g6vel (kiv6ve ott, ahol edszak volt; ia tilos a

sztil6vel val6 kapcsolattartis). Mindez tovibb efrski azt a felt6tele#siinket, hogy a szakemberek
6ltal v6lelrnezett elhanyagolis 6s vesz6lyeztet6s egpzor(ren a szeg6np6gb6l 6s annak minden vele
jir6 pszich6s Efi6b6l ered nem a szeretetlens6gb 6l vagy az 6rzelemn6lhilis6gb 6L Ez nagyon
fontos risszefiigg6s (mely 6sszhangban rill megillapirisainkka): a gere/eeknek nem bnne s{iksegiik
intiryndryi elheleii:n, sok siolgiltatdxal ts konplex fuinogatdssal rakdjukban maradbatninak. Ami a

hazagondozisolat illeti, azokat mindenki kev6snek tanja. Ennek okait f6leg a csal6dok hebzrttrrck
rem6rytelens6g6ben, illewe ren&zeryrobl6mikb ary az ahpehtas hirinyossagilban lrtjik"s

4.2 Ajogi :iabntJoiLrr 6tteldnwe, a Gyw. 40. S (2) bekezd6s d) 6s k) pontja szerint a legallbb hirom
helpttes sztil6t foglalkoztat6 helyenes szulliltil6zat szr.rve#se, illewe m(k<idtet6se, vagy az onlll6
helyeres sziil6 foglalkoztauisa, valamint a helyenes sziil6i f6r,6hel1elc6l a nyilvintanis vezetise a

gyerrnekj6l6ti szl.,lgirht fehdata. A Gyw. 45. S (3) bekezd6se kimondja, hogy a rued<ettedik 6let6v6t

be nem tcih6a gprmek itmeneti go ndozisirt - tcirv6nyben meghatirozott kiv6teleklal - els6sorban
helptes sziil6n6l lall biaositani A Gyw. 45. S (4) belezdese alapj6n gprmekek ltmeneti
gondoz6sa sorin a gyermek iskolai okat&it - lehet6s6g szerint - iskolavlbls n6lkiil kell biaositani.

A Gyt r. 50. S (1) belazd6se szerint a gprmekek itmeneti otthoniban oz a csalAdban 616,

tizenlettedik 6letlv6t bet6ltitt vagy tizenkettedik 61et6v6t be nem t6,lt6n, nem helyenes sztil6n61

elhelpzett gyerrrck hellczhet6 el, aki itmenetileg elliris 6s feliigplet n6lkiil mand vagy elfr,lelyezcs

hiinyaban ezek n6lhil maradna, valamint akinek ellitisa a csalid 6leweze#si neh6x6gei mian
vesz|lyezterea. A Gyw. 50. S (5) bekezdes6nek felhatalmazisa ilapjin a gprmelak itmeneti
onhona <jnill6 helpttes sziil6t vag;r helyettes sziil6i hll6zatot mrikrjdtetlet.

A csalidok tilneneti ottbondnil a Gy.tt. 51. $-a rendelkezik A Gyvt. 51. S (1) bekezd6se szerint
az onhontalanni vih sziil6 kerelrn6re a csalSdok itmeneti ot*roniban egyiinesen helpzhet6 el a
gyermek 6s sziil6je, valamint legfeljebb 27. 6lettv6nek bet<iltes6ig vagy - ha k6,znevel6si
fels6okauisi vagy felnit:*.ipzAsi int6zm6nnyel, szalgiftat6d, tanul6i, halgabi vagy feln6nkep#si
jogviszoniban ill - legfeljebb 24. 6let6v6nek betrilt6s6ig a gprmek narykor6 tesw6re. Min&a
aldror, ha az elhelyezns hiinyiban lakhatisuk nem lenne biaositott, 6s a gyermeket emian el lallene
vilasnant sziJ1,$6r61, csah$*6L A Gyw. 15. g (2) bekezdis c) pontja alapjin a gprmekek itmeneti
gondoz&a ftellettes sziil6, gprmekek itmeneti otthona, csalidok 6tmeneti otthona) a szerrllps
gondoskodis keret6be tartozo gyermekj6l6ti alapellitisok kdl anozik

A Gyvr 94. S (1) 6s (2) hkezd6se szerint a telepiil6si onlarmlnyza\ f6virosban a f6virosi
keriileti <inkormiryzat, illewe a f6virosi 6nkorrniryzat iltal kcizvedeniil igazgatott teriilet
tekintet6ben a f6virosi i5riarminyzat feladata a gtermckek aidelne hebi el.rh, rcndsryfinek kiipit,ise ,is

niktidtetise, a teriiletin lakd gerruekek elldtrisinak megr<efle<lse. A teleptil6si 6nkorminyzat fehdata a

szem6llrs gondoskod6st n1ujt6 gyrrmekj6l6ti alapellitisok biaosirisa. A telepiil6si iinkormAnyzat -
ha a t<irv6ny nem l<itelezi az ellitis biaositisi n - szewezi 6s krizvetiti a nr,ishol ig6nybe vehet6
ellitasolhoz vil6 hozAlilst A Gyw. 94. S (3) bekezd6s6nek b) 6s c) pontja azt a telepiil6si
<inkornrlnlzatot, f6virosban az a keriileti <inkorm;inyzat, amelynek teriilet6n 20 ezem6l tcibb
illand6 lakos 6l - b6lcs6de melTeu - getntekek itne eti otthlnit,3O ezem6l tdbb illand6 lakos eset6n
b6lcs6de 6s gprmekek itmeneti othona mellen culddok dtnen*i olthonit i kdteles mikidtemi. A
Gy,ft. 94. $ (5) bekezd6se kit6r ana, hogy a telepiil6si <inlorrninpat iltal fenntanott intfzm6ryak
elHtti teriilete a telepiil6s lakossigin terjed ki, kiv6ve, ha az ntizm|ry,r. tinulis keret6ben krizcisen
aryitkfern, vagyha az elhtist szcrzidesben villalta rn:is 6nkorrninyzat lakosslgira is kiterjed6en

AGyw.9a/ A- $-a lehet6v6 teszi a gyermekek itmeneti otthona, a csaHdok itmeneti otthona
mrik<idtet6s6nek t6nulis ritjin val6 biaosirisit. A Gyw. 96. S (1)-(2) klczdese alapj6n a telepiil6si
<inkorrnrinpat a t6rv6nlben rnegtatirozott szem6lyrs gondoskodist nyujt6 g)€rrneki6l6ti
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alapell6tist mis szerwel" szem6llyel kbt6a ellitisi szerz1dls irrjlo,illewe tinulisban is biaosithatja.
Az ntizminyek ellit6si tertiletlnek meghadro?klaiJ tekintettel lall lenni arra is, hogy az
mizminy€s az ellitotmklakohelye kozoni t6volsig lehet6leg ne haladja megz 50 km-t.

4.3 A rendellrc#semre ill6 informici6k szerint Borsod-Abati/-Zenplin negiben egdltaldn nincs bellettu

siii/6, mikrizben a rnegt'ben a szakellitisban 616 g;rermekek 34,51o/o-5t anya$ okoha
visszavezethet6 okokmiaa vett6knevel6sbe. Szabolcs-Szaunir-Bereg megyeben pedg - ahol aryagi
o166l a g;zermekek.37,66o/o-a nevel6sztil6ntlvary gyermekomhonban 6l - mindcissze ket helyenes

sztil6i f6r6he\y van. A f6viros 6s a tovibbikiti-tzsgitat al|vont meg,,6ben is mind<issze L6-L7

fddhelpn vehet6 ig6"/* ezen itmeneti gondozist q/6it6 ellitas. A fiadms kdt keriiletiben nincs

grctmekek, illetae csalldok dtneneti ottbona is a fekdatot ethtdsi sieraddcs iltjdn seru ldldk el. A miskolci
gyermelek 6tmeneti ochon6ba csak a miskolci kist6n6gben €16 gyermekek helpzhet6k el. A tcibbi
adaszolgiltat6 nem inform6lt arrol, hogy a megJre b6rmely telepiil6s6n 616 - el.Idrrisi sznaldes ttjin
- sztils6g esetin ig6"/* veheti-e azittrenetigondozist rrqjt6 ntszmlnyekszolgiltatisait.

Jelen vixg6latommal osszeftigg6sben utalnom lrell arra hogy a fenti probl6m6{L anomi[6k
6s ntlzminyi hi6ryossfuok nem 6j keletfiek Az ombudsman 2006 6s 20A9 krizon Komirorrr
Esaergorn, Pest, valamint BonodAba,$-Zempl€n megt'ben iffog6jelleggel vizsgilatot folytaton a

tekintetben, hogy a teleptildsi <inkonnrinpatok mik6nt tesznek eleget a Gyw.-ben foglah
g;rermekj6l6ti alapell,itisi kotelezetts6giilmek MAr a KomironrEsaergom megft 6rint6 (OBF[
lzze/zooo) vizsgilatot lezircjelent6s megiillapitotta, hogya megt'ben egykit v6ros 6s kist6rs6g
kiv6tel6vel a gprmekek itmeneti gondozisinak egreden formirjasem biaositon.

Az OBH-515S/ 2007. spinil, a Pest negyei gernesifiliti atEetktdnk vizsgitadt lezirt jebnt6s

gyermekjogi vissz6ssigot illapitoa meg, ugpnis a kiilOnbOz6 m6red teleptildselrcn 616 gprmelck
6i csalidjafu resz*te i$"rr*ki6l6ti szolg6ltatisokhoz, itmeneti gondozishozval6 egyenl6 es6lyri

hozziflrls Pest megld6en sem voh biaositott. Minderre tekinterel az ombudsman javasoka t#r
aldsor a Kormanynak, hogy a szociilis szalciirca segits6g6vel tekinae 6t a gyernrelff6delmi

alapellatasok rendszer€q finanszirozlsinakszabilLyozisit" 6s dzsginja meg annak lehet6s6g6t,.h9g.y

teliptil6seken 616 gyermelck 6s csalidjaik r€szirc mik6nt biaosithat6 a gfrrneki6l6d
szolg,iltatisokhoz, tovibhi azfutnrercagondozishozval6 eg5,enl6 es6$ hozzirt|rcs.- 

Az OBH-1905/2009. s4inil jeleiltis meg6llapitotta, hogy a telepiil6sek t6bbs6g6n Bonod-
Abauj-Zempl6n megpben sem biaosftott M 6tmeneti gondozis. Az itmeneti. gondozis

biaosftasSroak hiinycssiga 6s a gprmek csalidb6l val6 kiemel6se kozoui osszeftigg6sre a Pest

rrreg)€i izsgill^t iorin- szr.:rzott tapasztahtok utaltah rznl<at az OBH-1905/ZOOS. szimi

"izii,ilathorkin 
adatsznlgllraris sorin a miskolci m6dszenani ntlzminyvezetlje is meger6sitette.

Abiaos lgyazOBH-5158 /2OOT.szimijelent6s6ben a Korrn6nynak tsttaiinlisitfenntartotta.
Minfubbdl ktiaetkeqden, toadbbd a jelen sonin rend.elkeTgumrc dlh infomdcidk alEjnn

negitlEitltatd, bog o konibbi gemelgTiliti alapelhtdst kiiT,el eg iatiT,ede fofianatosan nonitomqri ombtdsnani

drygilatokat kiiaetden a gternekek dtmeneti gondo4isa tekintetiben ?zdtia irdeni adhoryis nem tiifidnt.

MegitlEiton, bogt a befiettes sqiilfik hidnla, ilktue elerydsqd s4ina - kiihntis tekintettel a G1ut. aion

elfiinisdra mi s4erint a grennekek dtrueneti gondolisdt elsdsorban befiettes s$il6nil kell bi4ositani - toudbbra is

okoTaqirintett gpnzekek aidelembe7is gondoskoddsboiaahjogiaal tissrylfigdsben.

Megitlapitom aqy is, bog aTirintett aalddok gtermekeinek addelenheqis gondoskod,ishoiifr$d,6jogiaal

i;ssqEfiigd aissVisstigot okoq, aalamint sifii a gtemrek legjobb irdekinek megfelelt e[dnis elait, hog a7 dtneneti

gondo4ist nyilfii @ternekek dtmeneti otthonat, csalddok dtneneti otthonai) intriryn,in-yek iirfibefieinek egtenetlen a

teriileti eloslldsa, aalamint aqebbdl kAaetke46 tillryrifoltsdg ds bossryi udrakoplsi id6.
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6sszegzCs

Vixg6latom rgazaka az an1-agi vesznllenetds miatti csal6db6l val6 kiemel6s tingyitban folytatou
konibbi ombudsmani 6s rnis vizsgilatok megillapiuisait 6s statisaikai adatokat, miszerint a neaelisbe

trll gyerme.kek kdryl barzada elsddlegesen a csaldd aryagi befiryte miaft il gerzte kuidelni gondoskoddsban.

Gszeftigg6s van a vizsgih teriileteken a r*zanl6 csalidoknak adhat6 p6nzbeli 6s

term6szetbeni juttatisok 6s u aryagi vesz6lpztetetts6gre visszavezethet6 csalldbol val6 kiemel6s
kdzcitt. A szimadatok alapj6n ugyrnis ahol lehet6s6g van az Sn. Shal meghatirozott term6szetbeoi,
illewe penzbeli dmogauisok krirenek b6vit6s6re 6s a gprmekj6l6ti szolgiltarist nyujt6k is tudjlk a

riszonrl6 csalidokat segiteni, oa aryagi okb6l kevesebb gtrrrnel<et emelnek ki a csal6db6l.
A vizsgilatom tapasztahta ug,anakkor az is, hory csak anyagi timogatissal nem el6zhet6k

meg a rossz egzisztenciilis hebzet eset6n a gprmelak csaliclb6l va16 kiemeldse. A szak6n6k
hangsulyoaik a csaliclok egyiittmrikid6si keszs6g6nek 6.s ez 'onlarminyzt'ok vezet6i segits6g6nek
jelent6s6g6t. Az alapellitlsban dolgozok fontosnak tarjik a piacl#pes szalo;ra megszenis6hez val6
segits6gnyujtist, munlohelyteremt6st, csal6di 6lewezetlsi tanicsolot. Indokolt jobban bevonni a

csalidokat a probl6mamegoldisba a gpkorlatban mrikdd6 megold-isok ihalinossl t6tel6vel.
AlliEonton sieint ai altima ratio, a fokoiatosstig nellett a qlksigesrig is aninlusig sryn?o iail a<

egdi esetekben kdaetkerytesen alkalnali bani:dgi jogalkalna1ii gakorlat kipes le bet, bog a gyemek kgjobb
irdekit .:1o/gilja, niktiiben megaedbeti a germektidelni siakndl a negalEoiatkn, Aitikdkail, tinadtisoktdl.

Probl6ma az 'dnlarminyztti 6s szoci6lis Mrlakisok trin,oa, az itmeneti gondozist nyujt6
hellettes sziil6k, int6zm6nyek hlanp illewe egyeneden teriileti eloszl6sa. Jelen vizsgilatom sorin
meg kellen 4llapitanonu hogy a konibbi g1t rmeki6l6d alapelliuist monitoroz6 vixg6latokat
krivet6en a gyermekek itmeneti gondozisa tekintet6ben poziriv vLhozAs nem t6n6nt.

A gyermekjogoken hikin is felel6s ombudsmank6nt ri kell mutamonr, hogy a gprmekek
els6dlegesen (domin6nsan) vagybzAr6hg any$ veszllyenete$s6gre visszavezethet6 csalidb6l val6
kiemel6se pusztin a gprmekj6l6ti ilapeMtls eszk6zeivel, illewe az anyagi tlmogattok ncivel6s6vel
nem el6zhet6 r:eg. fu itmeneti gondozist nyujt6 f6dhelpk b6vit6se 6s az rglnyel,hez rgz.od6
teriileti elosztisa ldvinatos lerure, de a stnrlcurilis probl6nrilat 6nmagiban sem oldja meg.

Megdifidisen enellett, bog a gtetmek kgjobb irdekit kepdsel| eljiris elue, a sajdt csalidjiban tiitind
nerclked.esibei mll joga, aalanint a kiVinlkg anJdgi ueirybe<leteltsig niatti ralidbdl uald kienelis garanti l/i:
tilalma csak a pmblina nego/.ddsdra iriryuhi iissi"ehangolt, fo$anatos siocidlpolitikai intiikedisekkel lebetseger.
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Int6zked6seim

A jelentlsemben a fehin alapvet6 jogoldsal <isszefiigg6 visszissig jciv6beli bekrivetlez6s6nek
megel6#se 6rdelahn az $bt.3l. g-t alapjin pt*;nn az emberi er6forrisok miniszter{t, hogy - a

kiilts6gvetlsi fonisok biaosirisa tekintet6ben a nnrytgai/asdgi ninisileml egifinrtkrifusben - az
ihalam tett ,iavaslatok figplembe v6tel6vel, illewe s#lesk6r( szakrrai konzuldci6t kdvet6en

1) rnegJi6nl'ent m6rje fel a jelenlegi int6zm6nf hiinyoss6gokag nnjd et k6,vet6en tegytn
l6peselat cllzatan az itnreneti gondozist ryr.rjt6 - els6dlegesen - a helyeaes sziil6i 6s a
csalidok itrrrneti otthonai f6dhelyei n6,vel6se, a f6r6helpk kialakitisAn{ a homog6nebb,
hozzAf€rhet6bb, az ellitti tertilet rglnyelir,ez igazodl megoldist alkalnuzisa 6rdek6ben;

2) segitse el6, hogy a g)€nrrkj6l6d alapellft ekal rynijtott szolgihatisok elegend6 timogatist
nyujtsanak az iintr;t csalidolcrak az 6irr,.en. gprmekek els6dlegesen, lazlr.6la aulryag

ves#\raetetts6g miani csalidb6l val6 kiemel6s6nek lehet6s6g szerinti rrregelfrzcsihez;

3) vizsgil,a meg egy olpn szalanai munkacsopon felillitisinak lehet6s6g6t, arnelynek c6lja
annak rneghatiro zka" hogy az 6irnetr. gprmelek els6dlegesen ,ngy lazlrlila1 

^rrya#vesz6lpaetetts6g miani csalidMl val6 kiemel6se - a nemzetkizi standarrdoh a sziil$6gess6g
6s ar.inpsslg eMnek nrgfelel&n - szociilpolitikai eszk;z;kkel milant el6zhet6 meg,
illewe orvosolhat6.

Bu&pesg 2017. &cember ilL
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