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MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAT NYERT 
A LAFARGE

Magyar Termék Nagydíjjal és Klímaba-
rát különdíjjal ismerték el a Királyegyházi
Cementgyár cement termékcsaládját
Budapesten, 2017. szeptember 5-én. 
20 éve, hogy a Magyar Termék Nagy-
díj olyan áruk, szolgáltatások és gaz-
dasági szervezetek elismerését és díja-
zását tűzte ki célul, amelyek tevékenysé-
gük során bizonyítottan elkötelezettek a
minőség ügye iránt. Napjainkra a Ma-
gyar Termék Nagydíj pályázat az egyik
legrangosabb minősítő rendszerré vált
Magyarországon, amely az egyetlen
nem szakmaspecifikus tanúsító elismerés.  
A Királyegyházi Cementgyár cementter-
mékeivel, és kapcsolódó, ügyfélközpon-
tú szolgáltatásaival mérette meg magát:
benyújtott pályázatát Magyar Termék
Nagydíjjal és Klímabarát különdíjjal
ismerték el. A LAFARGE pályamunka ér-
tékelése során a döntőbizottság kiemel-
te a termékek magas minőségét, megbíz-
hatóságát, a fogyasztóknak kínált elő-
nyöket, az ISO minőségirányítási rend-
szerek alkalmazását és kreatív ötleteit. 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft.
képviseletében Zadravecz Zsófia Mar-
keting kommunikációs vezető, Mikita
István Gyárigazgató, Hoffmann Tamás

Értékesítési igazgató és Kocsis Mátyás
Logisztikai vezető vehették át a díjakat
2017. szeptember 5-én az Országház
Felsőházi termében: “Újabb mérföldkő
számunkra a két rangos, hazai szakmai

elismerés. Megerősít minket abban,
hogy a nemzetközi és hazai viszonyla-t-
ban magas termékminőséget, és ügyfél-
központú terméktámogatást nyújtunk a
magyar építőanyag piacon.” mondta el
Hoffmann Tamás az átadó gálán.
„Külön öröm számunkra a Klímabarát-díj,
amely azt fémjelzi, hogy jó úton járunk a
fenntarthatóság terén is. „A 2030-as
Tervünkben” hosszú távú céljainkat is
megfogalmaztunk. Többek között 30
százalékkal kívánjuk globálisan csökken-
teni az édesvíz felhasználás mértékét, és
minimalizálni fogjuk a szén-dioxid kibo-
csátást.” – tette hozzá Zadravecz

Zsófia. A Magyar Termék Nagydíj
Tanúsító Védjegyét a LAFARGE Cement
Magyar-ország Kft. cementtermékei
2018. augusztus 31-ig viselhetik. 
A Magyar Termék Nagydíjra idén is

kiemelkedő érdeklődések közepette
zajlott, 54 cég 64 terméke, szolgál-
tatása érdemelte ki a 20. Magyar
Termék Nagydíj Védjegy kitüntetést. A
jubileum évében az energiahatékony-
ság, a környezetbarát és a fogyasztók
életminőségét javító, integrált megoldá-
sok kaptak nagy hangsúlyt. Az új pályá-
zók között megjelentek a szellemi sza-
bad foglalkozásúak; művészek, szolgál-
tatók. A díjazott pályázatok közel kéthar-
madánál pedig a digitalizáció és az
informatika játszott kiemelten fontos
szerepet.

Zadravecz Zsófia Marketing kommunikációs vezető, Mikita István
Gyárigazgató, Hoffmann Tamás Értékesítési igazgató és Kocsis Mátyás

Logisztikai vezető vehették át a díjakat
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A múlt évi szigetmonostori Beton Szimpó-

zium sikerén tovább munkálkodva, a

Veres Balázs által vezetett lelkes képző-

művész csapat idén nyáron ismét remek-

műveket alkotott a Monostori Művész-

telepen. 

Az ország minden tájáról érkező 12

művész (festők, szobrászok, keramiku-

sok, képzőművészek) erős hagyományt

teremtett: valós alkotóműhelyben, jó ce-

mentből, varázslatos adalékanyagokkal

és festékekkel olyat alkottak, ami pont jó.

Nem túl sok, nem túl kevés, viszont lát-

ványos és beszédes. 

Elismerésre méltó. 

Akárcsak az a tény, hogy a település Ön-

kormányzata, a Faluház, a helyi civil szer-

vezetek és a támogatók, - így a LAFARGE

Cement Magyarország Kft. is - idén újra

párfogásba vette a művészeket. Az

alkotásokat a Beton Arcai 4.0 kiállításon

2017. október 15-ig tekinthetik meg az

érdeklődők Pécsen, a Nick Galériában.

A művésztelep vendégei és a kiállításon

bemutatkozó művészek: 

Batykó Róbert, Csurgai Ferenc, Horváth

Csaba Árpád, Kovács Attila, Nagy

Zsófia Magdolna, Némedy Gergely,

Mátrai Erik, Oláh Orsolya, Sipos Eszter,

Szalay Péter, Tollas Erik, Varga Tibor,

Várbíró Kinga Evelin, Veres Balázs

Konyári Tímea

A kiállítás megtekinthető Pécsett, a Nick Galériában

A kiállítás megnyitóján Zadravecz Zsófia, 
a Királyegyházai Cementgyár marketing

kommunikációs vezetője is részt vett
A kreatív művészek jó cementből, varázslatos

adalékanyagokkal alkottak

Lakossági tájékoztatás

A Beton Arcai 4.0
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EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT!

A 14-18 éves lányok között Fata Nórika ismét
a dobogó tetejére állhatott

A 14 év alattiak versenyében a fiúk között 
3. helyezett lett Gayer Zsolt

Alapos bemelegítés előzte meg a futástA 3 kilométeres verseny rajtja

Harmadszor rendezték meg a jótékonysági futóversenyt

A Tekerj, Fuss, Túrázz Sportegyesület
vezetésével 2017. szeptember 15-én ren-
dezte meg az „Együtt Gyermekeinkért” III.
Szentlőrinc – Királyegyháza Jótékonysági
Futóversenyt, Szentlőrinc és Királyegyháza
települések önkormányzatai, valamint a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
A kezdeményezés több mint két éve indult
útjára, melynek célja, hogy felhívja a
gyerekek és a környező lakosság figyelmét
az egészséges életmód valamint a mozgás
fontosságára. Közel 300 résztvevővel star-
tolt el két távon a III. Együtt Gyermekeinkért
Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági
Futóverseny szeptember 15-én, a Király-
egyházi Cementgyár parkolójából. A futó-
versenyen három és tizenegy kilométeres
távokon mérhették össze gyorsaságukat a
nevezők, a két mezőnyben kicsik és
nagyok egyaránt indultak.
„Nagy örömmel tölt el, hogy immár hagyo-
mányosan sikerült megszerveznünk ezt a
jótékonysági versenyt, és hogy ezúttal is
szép számmal érkeztek futóink. Bízom ben-
ne, hogy a jövőre nézve, ez a szám tovább

emelkedik majd, ezáltal pedig a jóté-
konysági tevékenység is egyre nagyobb
méreteket ölthet.” – mondta el Dr. Gyetván
Ferenc, Szentlőrinc Város alpolgármestere.
„A futóverseny remek közösségi program
és egyben lehetőség arra, hogy a gyer-
mekek és felnőttek közösen tapasztalják
meg a mozgás élményét. Az esemény
népszerűségének hála dinamikusan nő a
támogatók száma, így idén a tavalyi
felajánlások kétszerese gyűlt össze és ezál-
tal az iskolákat is nagyobb összegű sport-
felszereléssel tudjuk támogatni.” – tette hoz-
zá Grím Ferenc, Királyegyháza Község
polgármestere.
„2015 óta a futóverseny hagyományos
programmá nőtte ki magát, ez jól mutatja,
hogy érdemes a helyi közösségi kezde-
ményezéseket támogatni. Külön öröm,
hogy a programmal összegyűlt sok száze-
zer forint adományt a fiatalok egészséges
életmódjának támogatására fordíthatjuk.”–
hangsúlyozta Zadravecz Zsófia, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Marketing kommunikációs vezetője.

A sporteseménnyel párhuzamosan 15 órai
kezdettel indult a Királyegyházi Cement-
gyár őszi Nyílt Napja is, amely sok érde-
kességgel várta a látogatókat. Az ér-
deklődők betekintést nyerhettek a cement-
gyár működésébe. A gyermekeknek szóló
foglalkozások mellett a legnépszerűbb
ezúttal is a kisvonat volt, amellyel a
gyerekek a teljes üzem területét körbeu-
tazhatták.
Katona Virág, ötödik osztályos tanuló: A
jótékonysági futás nagyon jó volt! Minket
falubuszokkal vittek az iskolából a cement-
gyárba, de akik szerettek volna biciklivel
menni, azok azzal is jöhettek. A 3 kilo-
méteres távon a cementgyárból a Király-
egyháza tábláig futottunk, majd vissza. A
vendéglátás is jó volt, kaptunk vizet, külön-
böző limonádékat, pogácsát, és adtak ne-
künk mindenféle színben pompázó karkö-
tőket meg baseballsapkát is. Az eredmény-
hirdetés után megint busszal és biciklivel jöt-
tünk vissza az iskolába. Jól elfáradtunk, de
nagyon jól éreztük magunkat.

Konyári Tímea
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Kerékpáron Bicsérdre

Romanap volt Sumonyban 

A fellépők látványos, szép ruhákban járták 
fergeteges táncukatA közös étkezés után került sor a műsorokra

A finom ebédet Tóth Dániel
készítette a segítői
közreműködésével

A rendezvény főszervezője Orsós
László, a Sumony Roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke volt

Minden játékot, kondigépet kipróbáltunk 
a parkbanJót beszélgettünk, társasjátékoztunk

A Mozdulj Magadért Egyesület egy kis csa-
pattal ismét kiruccant egyet, most Bicsérdre a
halastóhoz cangáztunk. Az időjárás nem volt
túl kegyes hozzánk, de szerencsére az útszéli
fák megvédtek az esőtől. A tóhoz érve lenyű-
gözött bennünket a látvány, ami fogadott.
Szép rendben volt minden, a játszótér és a
kondipark is magáért beszélt. Egyből kipró-
báltuk az összes lehetőséget, gyerekek és fel-

nőttek egyaránt. A nap ezalatt kisütött, és ne-
kiláttunk a finom pincepörkölt elkészítésének.
Míg az ebéd készült, mi társasjátékoztunk, fo-
ciztunk, jókat beszélgettünk, nevetgéltünk. A fi-
nom pincepörkölt elfogyasztása után még ac-
tivityztünk egyet. Nagyon jókat derültünk a
feladványok kitalálása közben. De lassan el
kellett indulnunk hazafelé. Mindenki remekül
érezte magát. Szívesen mennénk vissza, hisz

a hely fantasztikus volt, a társaság pedig na-
gyon jó. Örülnénk, ha lenne itt a kis falunkban
is ilyen kikapcsolódási lehetőség, egy szép
rendezett, parkosított szabadidő park, ahol
kicsi és nagy egyaránt jól érezheti magát.
Köszönjük a támogatást a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványnak és a Ki-
rályegyházai Általános Iskolának.

Hollósi Richárd

A Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat
romanapot szervezett augusztus 26-án a
sumonyi Művelődési házban. 
Az összejövetel 13.00 órakor finom ebéddel
vette kezdetét, melyet Tóth Dániel és segítői
készítettek. Az érdeklődő közönség szóra-
koztatására fellépett a Gordisai Gyöngysze-
mek Hagyományőrző Cigány Tánccsoport,
és az Alsószentmártoni Romatest Cigány
Tánccsoport is. A táncosok a látványos, szí-
nes műsorukkal fergeteges hangulatot terem-
tettek, melyet tovább fokozott a tombolahú-
zás, majd a bál,
melyhez Bogdán Imre szolgáltatta a zenét. A
rendezvényt támogatta az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, de nem jöhetett volna létre
a helyiek szoros együttműködése, szorgos

tevékenysége nélkül. A főszervező ezúttal is
Orsós László a Sumony Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke volt.  

Konyári Tímea
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Tanévkezdésre: osztályok harca

Köszönjük a Mozdulj Magadért
Egyesületnek ezt a vidám napot!

Minden osztály kapott ajándékot 
a nap végén

Néha a gyorsaság, 
máskor az ügyesség volt a nyerőAz egyik legviccesebb játék a lufikígyó volt

Az ünneplő ruhát hamarosan sportos
öltözékre cseréltük

A tanévnyitó ünnepségen kiemelt figyelmet
fordítottunk az elsősökre

Szeptember 1-jén a Királyegyházai Általá-
nos Iskolában – mint az ország többi köz-
oktatási intézményében – elkezdődött a
2017/18-as tanév. Az ünnepélyes tanév-
nyitót megtisztelte jelenlétével Grím Ferenc
Királyegyháza és Vidra Sándor Szent-
dénes polgármestere, Fata Gáborné a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közala-
pítvány elnöke és Kozmáné Varga
Veronika az Iskolai Szülői Közösség elnö-
ke is. Palkó Ottó tagintézmény-vezető
köszöntötte a megjelenteket, és kiemelt fi-
gyelemmel és szeretettel üdvözölte az első
osztályos tanulókat, akik most kezdték el
iskolai tanulmányaikat. Az ünnepség után
az első osztályfőnöki órákon minden kisdi-

ák tűz- és balesetvédelmi oktatásban ré-
szesült, kiosztottuk a tankönyveket és az
órarendet, majd mindenki gyorsan átöltö-
zött sportos, kényelmes ruhába, hogy kez-
detét vehesse az Osztályok harca a Moz-
dulj Magadért Egyesület közreműködésé-
vel. Nagy örömünkre néhány szülő is ve-
lünk maradt, és segédkezett a vetélkedő-
ben, vagy csak figyelemmel kísérte gyerme-
ke első napját az iskolában. A volt tanítvá-
nyaink közül néhányan már középiskolás
önkéntesként jöttek vissza közösségi tevé-
kenységként segédkezni a szervezést, meg-
valósítást. A vetélkedő során a gyerekek-
nek olyan feladatokat kellett megoldaniuk,
melyekben összemérhették gyorsaságukat,

ügyességüket, de leginkább az együttmű-
ködési képességeiket. Ebben a versenyben
aktívan vettek részt az osztályfőnökök is,
biztatva, lelkesítve osztályaikat. Sok türe-
lemre és figyelemre volt szükség a magvak
szétválogatásához, együttműködésre a
labirintushoz és a lufikígyóhoz, ügyességre
a labdák terelgetéséhez, így ki-ki megmu-
tathatta, miben a legjobb. Az alsósok közül
a negyedik, a felsősök közül pedig a hato-
dik osztály nyerte meg az első helyezést és
a velejáró mozilátogatást. A többi osztály a
kitartó küzdelemért cserébe pizzázást
kapott jutalomba.        

Konyári Tímea
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A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
gyámügyi szabályozás törvényi alapja a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási
rendeleteivel – elsősorban a gyámhatósá-
gokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyer-
mek veszélyeztetettségét megelőzni, meg-
akadályozni, illetve kezelni hivatott intéz-
ményi rendszer működését és az ennek so-
rán felmerülő feladatait.
A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja: 
„A gyermeknek joga van emberi méltósága
tiszteletben tartásához, a bántalmazással -
fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az
elhanyagolással és az információs ártalom-
mal szembeni védelemhez.” 
„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a
médiában fejlettségének megfelelő, ismere-
tei bővítését segítő, a magyar nyelv és kul-
túra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen,
továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan
káros hatásokkal szemben, mint a gyűlö-
letkeltés, az erőszak és a pornográfia.”
A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszé-
lyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más
személy által tanúsított - magatartás, mu-
lasztás vagy körülmény következtében kia-
lakult állapot, amely a gyermek testi, értel-
mi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja
vagy akadályozza.
A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok
sérelme esetén e meghatározás egyértel-
műen alkalmazható azokra a helyzetekre
is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi
vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadá-
lyozó körülmények online környezetben
merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetett-
sége esetén, ha az az információs ártalom-
mal összefüggésben áll fenn, a gyer-
mekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az
általános szabályok szerint járhat el a gyer-
mek védelme érdekében.
Gyermekvédelmi jelzőrendszer
A magyar gyermekvédelmi rendszer „első
lépcsője” a – települési szinten működő –
gyermekjóléti szolgáltató által koordinált
működésű ún. jelzőrendszer, melynek a

Gyvt. 17. § (1) bekezdése értelmében
részei
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így
különösen a védőnői szolgálat, a házior-
vos, a házi gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgál-
tatók,
a köznevelési intézmények,
a rendőrség,
az ügyészség,
a bíróság,
a pártfogó felügyelői szolgálat,
az áldozatsegítés és a kárenyhítés fela-
datait ellátó szervezetek,
a menekülteket befogadó állomás, a mene-
kültek átmeneti szállása,
az egyesületek, az alapítványok és az egy-
házi jogi személyek,
a munkaügyi hatóság,
a javítóintézet,
a gyermekjogi képviselő,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-
körében eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatal,
az állam fenntartói feladatainak ellátására
a Kormány rendeletében kijelölt szerv.
Ezen intézmények és személyek – melyek
körében a gyermekek legszélesebb köré-
vel való, legkiterjedtebb kapcsolatunk miatt
különösen a köznevelési intézmények, a
gyermekek napközbeni ellátását végző
szolgáltatók (pl. bölcsőde, családi nap-
közi) és az egészségügyi szolgáltatást
nyújtók felelősségét tartjuk kiemelendőnek
– kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszé-
lyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szol-
gáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve
hatósági eljárást kezdeményezni a gyer-
mek bántalmazása, illetve súlyos elhanya-
golása vagy egyéb más, súlyos veszélyez-
tető ok fennállása, továbbá a gyermek ön-
maga által előidézett súlyos veszélyeztető
magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel e-
gyébként bármely állampolgár és a gyer-
mekek érdekeit képviselő társadalmi szer-
vezet is élhet.
Megjegyzendő, hogy a jelzőrendszer
2016-2017 folyamán négyszintűvé alakult,
melyből két szint 2016. január 1-jétől
kialakításra került:

Helyi szinten – a család- és gyermekjóléti
szolgálat feladata a helyi gyermekvédelmi
jelzőrendszer szervezése, az együttmű-
ködési formák kialakítása, működtetése,
dokumentálása. A feladatra nevesítve lett
jelzőrendszeri felelős, aki a területről
érkező jelzéseket heti rendszerességgel
lejelenti a járási család- és gyermekjóléti
központ jelzőrendszeri tanácsadója felé.
Helyi szinten történik az esetkonferenciák
szervezése, összehívása a járási szint
jelzőrendszeri tanácsadója részvételével.
Járási szinten – a család- és gyermekjóléti
központ folyamatos szakmai hátteret biz-
tosít a települési szinten dolgozó család-
gondozóknak, jelzőrendszeri felelősöknek,
fogadja jelzéseiket, problémáikat. A járási
jelzőrendszeri tanácsadó feladata a tele-
pülési szintű jelzőrendszerek működésének
segítése, szakmai támogatása. A település
családgondozóinak, jelzőrendszeri felelő-
seinek jelzőrendszeri munkáját koordinálja,
feladata a településekre szervezett esetkon-
ferenciák, szakmaközi megbeszélések,
éves szakmai tanácskozás szervezésében
való részvétel, az azokon való részvétel.
2017. január 1-jétől továbbá: 
Megyei szinten - a gyermekvédelmi ész-
lelő- és jelzőrendszer keretében a helyi és
járási szint mellett a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalok számára is fela-
dat került meghatározásra a jelzőrendszer
jogszabályban meghatározott működésé-
nek elősegítése érdekében. A fővárosi és
megyei kormányhivatal támogatást nyújt a
gyermekvédelmi jelzőrendszer működése
kapcsán létrejött problémák, nehézségek,
kezeléséhez,  a Gyvt. 17. §-ában meghatá-
rozott gyermekvédelmi észlelő- és jelző
rendszer tagjainak, továbbá a gyermek-
jóléti szolgáltatást nyújtóknak. 
Országos szinten – Országos módszertani
feladatellátás és országos gyermekvédelmi
jelzőrendszeri hívószám működtetése. 
Az állam fenntartói feladatainak ellátása
körében gondoskodik a jelzőrendszer
hatékony működésének fejlesztéséről, mely
tevékenység ellátására a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. 

A gyermekek védelme mindannyiunk kötelessége

folytatás a 7. oldalon

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében
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Feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer
hatékony működésének országos szakmai
támogatása, fejlesztése, képzések kidolgo-
zása és megszervezése, szabályozási és
módosítási javaslatok megfogalmazása az
ágazati irányítás felé. A jelzőrendszeri mű-
ködés támogatása és a gyermek veszé-
lyeztetettségét jelző bejelentések fogadása
érdekében 2017. január 1-től országosan
egységes gyermekvédelmi jelzőrendszeri
hívószám működtetése került nevesítésre a
Gyvt.-ben. 
Gyermekjóléti szolgáltatás
A fenti struktúra megléte mellett a veszélyez-
tetettséget észlelő személyek és szervek
számára elsősorban a települési család- és
gyermekjóléti szolgáltató, illetve a járási
család- és gyermekjóléti központ felé tör-
ténő jelzés megtétele javasolt a közvetlen
elérhetőség okán.
A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. §
(1)-(2) bekezdéseiből következően olyan,
a gyermek érdekeit védő speciális szemé-
lyes szociális szolgáltatás, amely a szociá-
lis munka módszereinek és eszközeinek fel-
használásával szolgálja a gyermek testi és
lelki egészségének, családban történő ne-
velkedésének elősegítését, a gyermek ve-
szélyeztetettségének megelőzését, a kiala-
kult veszélyeztetettség megszüntetését, illet-
ve a családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – töb-
bek között – a gyermek testi, lelki egészsé-
gének, családban történő nevelésének elő-
segítése érdekében a gyermeki jogokról és
a gyermek fejlődését biztosító támogatá-
sokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz
való hozzájutás segítése, a családtervezé-
si, a pszichológiai, a nevelési, az egészség-
ügyi, a mentálhigiénés és a káros szenve-
délyek megelőzését célzó tanácsadás
vagy az ezekhez való hozzájutás meg-
szervezése.
Védelembe vétel
Amennyiben a fentiek szerinti feladatokat
biztosító, önkéntesen igénybe vehető alap-
ellátás a gyermek veszélyeztetettségét (a

gyermek, ill. szülője együttműködésének
hiányában) nem tudja megszüntetni – de
alaposan feltételezhető, hogy segítséggel
a gyermek fejlődése a családi környezet-
ben mégis biztosítható –, a gyámhatóság a
gyermeket védelembe veszi. 
A védelembe vétel keretében a gyámható-
ság a következő szabályokat írhatja elő a
gyermek, ill. szülője számára, melyek több
esetben az online környezetben előforduló
veszélyeztetettség kezelésében is releván-
sak lehetnek:
kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye
igénybe a gyermekek napközbeni ellátá-
sát, a gyermekek átmeneti gondozását, az
Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos
nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,
kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keres-
sen fel valamely családvédelemmel foglal-
kozó személyt vagy szervezetet,
kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke ve-
gye igénybe az egészségügyi szolgáltatá-
sokat,
kezdeményezi a háziorvosnál – súlyos ve-
szélyeztetettség esetén bármely orvosnál –
a betegsége, illetve szenvedélybetegsége
következtében állandóan vagy időszako-
san kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyer-
mekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi
vizsgálatát,
intézkedik – az illetékes szervek bevonásá-
val – a gyermek egészségét veszélyeztető
körülmények megszüntetéséről,
magatartási szabályokat állapít meg a
gyermek számára a kifogásolt magatartás
megszüntetése érdekében,
figyelmezteti a szülőt helytelen életvezeté-
sének, magatartásának következményére,
és felszólítja annak megváltoztatására,
kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve
felkérheti a konfliktusban érintett más sze-
mélyt arra, hogy a nevelési-oktatási intéz-
ményben előforduló erőszak miatt kialakult
helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet
kezelése érdekében jelenjen meg iskola-
pszichológusi vizsgálaton, illetve vegye
igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgál-
tatást.

A gyámhatóság a védelembe vétel mellett
feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkö-
vetett, tudomására jutott bűncselekmény
gyanúja esetén. 
Nevelésbe vétel
A gyermek gyermekvédelmi szakellátásba
helyezésére – ideiglenes hatályú elhelye-
zésére, nevelésbe vételére, vagyis család-
jából való kiemelésével otthont nyújtó ellá-
tásának és törvényes képviseletének bizto-
sítására – a fentiek tükrében abban az eset-
ben kerül sor, ha veszélyeztetettségét sem
a gyermekjóléti alapellátás keretében, sem
a védelembe vétellel előírt szabályokkal
nem sikerült megszüntetni.
A családjából kiemelt gyermeket elsősor-
ban, a 12 év alatti gyermeket főszabály
szerint nevelőszülőnél kell elhelyezni. A
nevelőszülőnél vagy a gyermekotthonban
elhelyezett gyermekek valamennyien gyer-
mekvédelmi gyám gyámsága alatt állnak,
aki előmozdítja e kiskorúak megfelelő ellá-
tását, nevelését, gondoskodik az iskolába
történő beíratásáról, a szükséges egész-
ségügyi ellátás igénybe vételéről. 
A gyámhatóság rendszeres időközönként
felülvizsgálja a nevelésbe vétel fenntartásá-
nak szükségességét, a gyermek hazagon-
dozásának lehetőségét, ennek hiányában
– kisebb életkorú gyermekek esetén – az
örökbefogadás előmozdításának lehetősé-
gét. 
Összegzés
Összegezve: A gyermekek védelmét szol-
gáló fentebb bemutatott rendszerben dol-
gozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő-
és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyá-
mok valamennyien találkozhatnak a gyer-
mekek online térben való veszélyeztetettsé-
gével, melynek észlelése esetén jelzési
kötelezettségük áll fenn.

Készítette: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi

Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Gyermekvédelmi és Gyámügyi

Főosztály

A gyermekek védelme mindannyiunk kötelessége
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

folytatás a 6. oldalról
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