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Az IJSZ-t a Kormány, az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII.2.) Korm.
rendelettel, 2017. január 1-jei hatállyal hozta létre. A Szolgálat a beteg-, ellátott-,
gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében
működik.
A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e
törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a
gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében
és teljesítésében.
A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő
gyermek védelmére.
Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat
intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok
érvényesülését. Indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve
szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.
Gyermekjogi képviselő tevékenysége során:


segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak
kivizsgálását;
 segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásában, a
gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések
megfogalmazásában;
 eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt,
valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján,
 eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján;
 a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel
kapcsolatos eljárásban;
 jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet:
1. gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására;
2. a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek
között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a
gyámhatóságnak;
3. a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek.
A gyermekjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú
igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az
állampolgárok részére is.
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TÁJÉKOZTATÓ
Kivonat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényből:
Gyermeki jogok












A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges
felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető
helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló
életvitelének megteremtéséhez.
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz,
hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és
esélyeinek növeléséhez.
A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és a személyisége
kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi
hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással –
fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs
ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi
fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve
bánásmódnak.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek –
különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében –
egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el.
A gyermekjóléti ellátást biztosító intézmények házirendje a gyermek életkorához,
egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai
gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait.
Az intézmény házirendjét az intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell
függeszteni, és gondoskodni kell annak megismertetéséről.

Gyermeki jogok védelme





A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki
a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének
biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése érdekében
a gyermek számára gyermekjóléti alapellátást biztosító, továbbá a gyermek törvényes
képviseletének ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó szervek és személyek a
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által jóváhagyott egységes elvek
és módszertan alkalmazásával járnak el.
A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végző
működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni és a helyszínen
tájékozódni. A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait az
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni.
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A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a gyermek és
hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének
módját megismerhessék.
A gyermekjóléti intézmények vezetői tizenöt napon belül, a fenntartó harminc napon
belül, illetve a képviselő-testület vagy a közgyűlés a következő testületi ülésén
érdemben megtárgyalja a gyermekjogi képviselő észrevételeit, és az ezzel kapcsolatos
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja őt.

Szülői jogok és kötelességek





A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza,
nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételeket – különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az
oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.
A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról
tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.
A gyermek szülője jogosult és köteles gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben
képviselni.

Budapest, 2021.október 22.
Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető s.k.
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