
Gyermekvédelmi jelzőrendszer bemutatása 

A protokoll használata: 

A módszertani útmutató célja, egységessé és kiszámíthatóvá tenni a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. § (2) bekezdésében, illetve 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott észlelő- és jelzőrendszer működését. 

A jelzőrendszer eltérő szakmákban, különböző szabályozási környezetben működik, ezért kiemelten 

fontos a különböző munkaterületeken dolgozók összedolgozása. A jelzőrendszer együttműködési 

keretei pontosan meg vannak határozva és le vannak írva a protokollban. A protokoll egyszerre szól a 

jogszabályban meghatározott észlelő- és jelzőrendszer tagjainak, valamint az azt működtető és a 

jelzéseket fogadó család- és gyermekjóléti szolgáltatóknak. Az ellátásban részesülőkről a 

Gyermekvédelemi és a Gyermekjóléti intézmények gondoskodnak. Egészségügyi alapellátásban és 

szakellátásban részesülnek, melyeket szintén törvény határoz meg. (egészségügyről szóló 1997. évi 

CLV. törvény 42.§ (5), Gyvt. 11. § és 17 § ) 

Az Nkt. 42. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 

1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 17. § (2) :  

A köznevelési intézmények és személyek kötelesek 

a)jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, 

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, 

súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető 

magatartása esetén. 

A protokoll felvázolja a jelzés egész folyamatát, hogy milyen szakmai tevékenységek épülnek egymásra.  

Az észlelő- és jelzőrendszer működését, működtetését három dokumentum szabályozza, amelyek 

egymásra épülnek: 

1. „Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 

jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól" – a jelzőrendszer szakmai kereteit 

és működésének szabályait tartalmazza. 

2. „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer 

folyamatairól" – ez a dokumentum az ágazatközi együttműködésben megvalósuló jelzések 

folyamatát, annak szakmai szabályait határozza meg. 

3. „A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának 

felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan" -  

című dokumentum célzottan a gyermekbántalmazás észlelése során előírt intézkedések rendszerét 

tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. A jelzés folyamata az észlelő- és jelzőrendszer működése során 

 

1. A probléma észlelése 

Az észlelő- és jelzőrendszeri tag saját szakmai működése során, vagy egyéb úton tapasztalja, vagy tudomást 

szerez a gyermek veszélyeztetettségéről, illetve család, személy krízishelyzetéről, szociális, 

mentálhigiénés problémáiról, illetve az ilyen problémákat figyelemmel kíséri. 

Ha érzékelve lett a családdal vagy egyénnel kapcsolatos bármely probléma, akkor fel kell tárni  a 

folyamatot. Amikor már tudjuk milyen cselekményről, eseményről van szók, akkor azt is tudjuk mivel jár. 

Az probléma észlelése után meg kell tenni a jelzést. 

Mi lehet jelzés értékű probléma? 

A probléma vagy veszély egyértelműen valamilyen helyzetről, körülményről, nehezítő, károsító hatást 

feltételez, ezért beavatkozás szükséges. Ez a probléma lehet szociális, mentálhigiénés, valamilyen 

krízishelyzet, testi / lelki / érzelmi / értelmi / erkölcsi fejlődést akadályozó tényező. 

 

 



 

2. Fenn áll-e a veszélyeztetettség gyanúja?  

A jelzőrendszeri tag egyéni feltáró beszélgetés keretében mélyebben megismerkedik az észlelt 

problémával. Saját kompetenciáinak megfelelően mérlegel, esetleg bevon a folyamatba külső szakembert, 

egyéb személyt a helyes döntés meghozatala érdekében (pl.: orvos, pszichológus, stb.) 

A veszélyeztetettség kialakulásában különböző tényezők játszanak szerepet. A gyermekek fejlődését 

veszélyeztető tényezők mérlegelésekor, a kockázatelemzés során figyelembe vett problémák lehetnek 

súlyosak és kiemelten súlyosak. Például kiemelten súlyos probléma: éhezés, fizikai bántalmazás, pszichés 

bántalmazás, szexuális zaklatás… Súlyos problémák közé soroljuk például: szenvedélybeteg a családban, 

tartós munkanélküliség, megkésett beszédfejlődés, gyermek rendellenes fejlődése…   

Amennyiben nem tudja megítélni, hogy a tapasztalt probléma veszélyezteti-e a családot, gyermeket, 

egyént, haladéktalanul jelzéssel él a család- és gyermekjóléti szolgálat felé. 

II. Teendők, amennyiben a jelzőrendszeri tag nem tapasztal veszélyeztető tényezőt  

1. A jelzőrendszeri tag saját eszközeivel kezeli a problémát 

A szakember egyéni kompetenciái alapján a saját szakmai eszköztár, képességek és 

készségek felhasználásával, speciális segítséget nyújt, kísérletet tesz a probléma 

megoldására. 

2. Utánkövetés 

A szakember figyelemmel kíséri, hogy a korábbi probléma megoldódott-e, nem történt-e visszaesés, a 

kialakult egyensúly nem borult-e fel, nem alakult-e ki újabb probléma. 

3. Fenn áll-e továbbra is a probléma? 

Az észlelő- és jelzőrendszer szakembere az utánkövetés során folyamatosan megfigyeli az egyén/család 

helyzetét, állapotát. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a korábban észlelt probléma nem áll fenn, akkor az 

eset, vagy beavatkozás lezárására kerül sor. Ha a  szakember azt tapasztalja, hogy a korábban észlelt 

probléma továbbra is fenn áll, esetleg súlyosbodott, a probléma már saját szakmai eszközeivel nem 

megoldható, ezért jelzést. 

Ha a továbbiakban nem áll fenn a probléma, vagyis megoldódott, akkor nincs szükség további 

intézkedésekre. 

III. Teendők, amennyiben az jelzőrendszeri tag krízishelyzetet, vagy veszélyeztető tényezőt 

tapasztal 

 

1. Fennáll-e az életet, a testi épséget veszélyeztető tényező? 

A szakember ezen a ponton megvizsgálja, hogy az adott helyzet jelent-e közvetlen veszélyt az ellátottra, 

családra, szükséges-e azonnali beavatkozás életük, testi épségük megóvása érdekében. Például, ha az 

alapvető szükségletek kielégítése nem biztosított. 

Magas kockázatú, beavatkozást igénylő élethelyzetek: 

- bántalmazásra utaló jelek ( testi, lelki, szexuális…) 

- krízisre utaló jelek ( élelem hiánya, télen fűtetlen lakás…) 

- anyagi-megélhetési problémák ( szegénység jelei, tartós munkanélküliség… ) 



- lakhatási problémák, hajléktalanság ( veszélyes lakókörnyezet, lakhatatlanná vált lakóhely…) 

- idős korral összefüggő kockázatok ( elmagányosodás, krónikus betegség jelei…) 

- mentálhigiénés, pszichés betegségek ( diagnosztizált betegség, megváltozott viselkedés… ) 

- szenvedélybetegségre utaló jelek ( családi kapcsolatok megromlása, agresszív viselkedés… ) 

Az általános kockázatokon túli élethelyzetek: 

- függőség a családban 

- erőszak a családtörténetben 
- családtagok indulati kontrolljának a zavara 

- a családtagok valamelyikének megnövekedett pszichés terhe 

- ismeretlen eredetű, esetleg tagadott sérülések 

- gyermek elfogadásának hiánya 

Figyelemfelkeltő tünetek, melyek beavatkozást igénylő helyzetre hívják fel a figyelmet: 

- üres tekintet 

- korhoz képest nagyon alacsony, vagy nagyon magas testsúly 

- visszafogott verbális kommunikáció 

- szemkontaktus hiánya 

- autoagresszivitás (Autoagresszió: A tehetetlen, hatalom nélküli ember önmaga ellen forduló 

agressziója, saját testének különböző fokú csonkítása) 

- félénkség, riadalom, túlérzékenység 

- alvászavar 

 

2. A család- és gyermekjóléti szolgálatnak tett jelzés mellett, azonnali jelzés a gyámhivatal — illetve 

más illetékes hatóság - felé, azonnali intézkedés kezdeményezése 

A jogszabály rendelkezése szerint az észlelő- és jelzőrendszer tagjai a család- és gyermekjóléti szolgálatnak 

tett jelzés mellett kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 

elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

3. Jelzés a család- és gyermekjóléti szolgálat felé 

Amennyiben az észlelő- és jelzőrendszeri szakember a család, egyén, gyermek  

krízishelyzetére, veszélyeztetettségére utaló problémákkal szembesül, vagy nem tudja megítélni, hogy azok 

fennállnak-e, akkor jelzéssel él a család- és gyermekjóléti szolgálat felé. Ilyenkor jelző lapot kell kitölteni, 

illetve ha újabb információk merülnek fel, azokat is továbbítania kell.  

 

 

 

 

 

 



IV. A jelzés fogadásának folyamata a család- és gyermekjóléti 

szolgálatoknál 

 

 

A jelzésnek tartalmaznia kell: 

- Minimális tartalom ( veszélyeztette gyermek neve, címe, elérhetősége, hozzátartozók elérhetősége ) 

- A jelzést tevő észrevételei, tapasztalatai tömör leírásban 

- A jelzést tevő eddigi intézkedései, elérhetősége, személyes adatai 

 

 



Jelzés fogadása: 

 A jelzőlapon, ill. írásban érkezett jelzés iktatását követően a család- és gyermekjóléti szolgálat 

vezetője szignálja a családsegítő számára és konzultálnak a megteendő lépésekről. 

 Telefonon érkezett jelzést követően a lehetséges esetgazda visszahívja a jelzést tevőt az 

információk pontosítása érdekében. 

Amennyiben a telefonbeszélgetés nyomán, a beavatkozás indokoltsága körvonalazódik, 

megkéri az írásos megerősítést a jelzőtöl, névtelen bejelentés esetén feljegyzésben rögzíti a 

jelzést. 

 Személyes megkeresés esetén, az ügyeletes szakember meghallgatja az igénybevevő panaszát 

és a szolgáltatónál rendszeresített módon dokumentálja a bejelentést, feljegyzi az érintett 

személyes adatait, leírja a panasz tartalmát és regisztrálja a probléma jellegét. 

 

Területileg illetékes-e a szolgáltató? 

A szociális és gyermekvédelmi alapellátások esetében, az illetékességet az igénybevevő lakó/tartózkodási 

helye határozza meg, így azt kell vizsgálni, hogy akire/amely családtagra a szociális segítő tevékenység 

irányulna, az ellátási területen tartózkodik-e, életvitelszerűen ott él —e. 

Mi a teendő, ha területileg nem illetékes a szolgáltató? 

Amennyiben nem illetékes a jelzést fogadó szolgáltató, megküldi a jelzést az illetékes szolgáltató számára. 

Azonnali intézkedés szükségességének vizsgálata 

A jelzéssel foglalkozó családsegítő a jelzés fogadása után felveszi a kapcsolatot: 

 Az érintett személlyel, a családdal a gyermek veszélyeztetettségének feltárása érdekében.  

 Mindazokkal, akik információval rendelkezhetnek az érintett  

személy/család/gyermek helyzetéről, állapotáról, a veszélyeztetettség mértékéről. 

A jelzés alapján azonnali intézkedés szükséges 

Az ellátott élete és testi épsége megóvása érdekében szükséges az azonnali intézkedések megtétele. 

Kapcsolatfelvétel a jelzés alapján 

Abban az esetben, ha a jelzés nem utal súlyos veszélyeztetettségre, ill. életveszélyt okozó helyzetre, a 

család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjének 3 napon belül kell felvenni a kapcsolatot a jelzésben 

érintettel. Az együttműködés és a bizalmi kapcsolat megalapozása érdekében célszerű előzetesen időpontot 

és helyszínt egyeztetni az első találkozásra. A találkozáskor tájékoztatni kell az egyént, családot a látogatás 

céljáról, a szülőt jogairól és kötelezettségeiről, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatairól, 

szolgáltatásairól, az együttműködés hiányának következményeiről.



 

Az első interjú 

A klienssel történő első találkozásnál a családsegítő feladata a tájékoztatás, felmérés, leghatékonyabb 

segítségnyújtás formáinak megtalálása. Ismertetnie kell a szolgáltatás tartalmát és az intézmény 

kompetenciáját. A családsegítő meghallgatja az igénybevevő problémáját és kéréseit, majd mérlegeli hogy 

milyen segítségre van szüksége.  

Visszajelzés 

A családsegítő az első interjút követően 15 napon belül tájékoztatást küld a jelzést tevőnek. A tájékoztatás 

tartalmazza a kapcsolatfelvételt, a megtett intézkedéseket, valamint a jövőbeli terveket, esetleg 

szakemberek bevonását. 


