
Gyermeki jogok 

- részletek a Gyermekek jogairól és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényből 

6. § (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, 
egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő 
nevelkedéshez. 

(2) 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. 

(2a) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van 
ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez 
és esélyeinek növeléséhez. 

(3) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége 
kibontakozását segítő különleges ellátáshoz. 

(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és 
társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

(5) 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. 

(5a)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. 

(6) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, 
ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz 
hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a 
gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia. 

7. § (1) A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló 
veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 

(2) A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában - 
a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A tizenkét év alatti gyermek 
átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását befogadó szülőnél kell biztosítani, kivéve, ha a 
gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó 
szülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, továbbá 
gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, törvényes képviselő kéri és 
az nem ellentétes a gyermek érdekével. 

(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallásszabadságát, 
továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására. 

(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése 
esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család 
beleegyezése mellett - a kapcsolattartáshoz. 

(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben 
is, ha a szülők különböző államokban élnek. 

8. § (1) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást 
kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát 
érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, 
egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. 

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben az e törvényben meghatározott 
fórumoknál panasszal éljen. 

(3) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és 
törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen. 



9. § (1) A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, 
fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan 

a)állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - nemzetiségi, 
etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban és érdekei 
érvényesítésére megfelelő törvényes képviseletben részesüljön, 

b) gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével vagy testvéreivel való együttes elhelyezését 
kezdeményezze, 

c) felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 
foglalkozásokon vegyen részt, 

d) vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és gyakorolja, 
valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt, 

e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét érintő 
kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 

f) érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze, 
g) támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való 

visszatéréséhez, 
h) családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze, 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa, 
j) a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa, 
k) utógondozásban részesüljön. 
(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti jog gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését 

hátrányosan befolyásolja, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó 
kapcsolattartási joga az e törvényben foglaltak szerint korlátozható, megvonható vagy 
szüneteltethető. 

(3) A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermeket 
- helyzetére való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni. 

(4) A speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek 
a) egészségügyi ellátására, személyisége korrekciójához szükséges terápiára az állapotának 

megfelelő és a többi gyermek biztonságát védő módon, továbbá 
b) gondozása és nevelése során jogait, személyes szabadságát korlátozó intézkedés alkalmazására 

csak feltétlenül indokolt esetben önmaga vagy mások veszélyeztetése esetén 
kerülhet sor. 

10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
a) gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, 

gondozójával együttműködjön, 
b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, 
c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító 

szerek használatától. 
(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, továbbá a javítóintézeti ellátást 

biztosító intézmények házirendje az e törvényben meghatározott keretek között, a 
gyermek, a fiatal felnőtt és a fiatalkorú életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi 
szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermek, a fiatal felnőtt és a fiatalkorú jogai 
gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait. 

(3) Az intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - 
házirendjét az intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, és 
gondoskodni kell annak megismertetéséről. 

(4)Helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetében a jogok gyakorlásának és a kötelességek 
teljesítésének alapvető szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

  



Gyermeki jogok védelme 

11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy 
kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes 
képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

(1a) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése érdekében a 
gyermek számára gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást biztosító, továbbá a 
gyermek törvényes képviseletének ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó szervek és személyek a 
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott 
egységes elvek és módszertan alkalmazásával járnak el. 

(2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján 
a) képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, 
b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve 

a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, 
c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és 
d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez. 
11/A. § (1) A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 

gyermek e 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. 

(2) A gyermekjogi képviselő 
a) segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, 
b) segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a gyermekjóléti 

szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a gyámhatóság által tartott tárgyaláson az ezzel kapcsolatos 
megjegyzések, kérdések megfogalmazásában, 

c) a 36. § (2) bekezdése szerinti esetben eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a 
gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján, 

d) eljár az érdek-képviseleti fórum 35. § (4) bekezdése szerint tett megkeresése alapján, 
e)a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos 

eljárásban, 
f) a 100/A. § (1) bekezdése szerinti jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet 
fa) gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására az arra a 100/A. § (1) bekezdése szerint jogosult 

szervnek, 
fb) a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között, 

szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a gyámhatóságnak, 
fc) a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek. 
(3) A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi 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. 

(4) A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A gyermekjogi 
képviselő jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi.67 

(5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a gyermek 
és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját 
megismerhessék. 

(6) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve szolgálatok 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. 

(7) A gyermekjogi képviselő figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai 
szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki 
jogok érvényesülését. A gyermekjogi képviselő indokolt esetben megkeresi az említett intézmények 
fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez. 

(8) Nem lehet gyermekjogi képviselő az a személy, 
a) aki büntetett előéletű, 
b) aki büntetlen előéletű, de a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította a 

2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. 



címében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény, II. címében 
meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi 
önrendelkezés elleni bűncselekmény, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, 
közösség tagja elleni erőszak, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 
zaklatás, magántitok megsértése,visszaélés személyes adattal, visszaélés közérdekű adattal, XIV. 
fejezetében meghatározott házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, 
embercsempészet, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény és 
VI. címében meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XVI. fejezet II-IV. címében 
meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, lopás, sikkasztás, 
csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság, illetve a 2012. évi C. 
törvény XV. Fejezetében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény, XVI. 
Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmény, XVII. 
Fejezetében meghatározott egészséget veszélyeztető bűncselekmény, emberrablás, emberrablás 
feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a 
lelkiismeret ésvallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, az egészségügyi 
önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, zaklatás, 
magántitok megsértése, XIX. Fejezetében meghatározott nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni 
bűncselekmény, XX. Fejezetében meghatározott gyermekek érdekét sértő és család elleni 
bűncselekmény, környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése, ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés, XXVI. Fejezetében meghatározott 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XXIX. Fejezetében meghatározotthivatalos személy elleni 
bűncselekmény, XXXII. Fejezetében meghatározott köznyugalom elleni bűncselekmény, XXXIII. 
Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, embercsempészet, járványügyi 
szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
orgazdaság vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el 

ba) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 
beálltától számított tizenkét évig, 

bb) öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz 
évig, 

bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc 
évig, 

bd) közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 
be) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három 

évig, 
c) aki a b) pontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, 
d) aki a szakmai gyakorlata meglétének vizsgálata során figyelembe veendő foglalkozás 

tekintetében foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, valamint 
e) akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint - ha külön 

jogszabály másképp rendelkezik - akinek szülői felügyeleti joga a gyermek nevelésbe vétele miatt 
szünetel. 

(9) Megszűnik a gyermekjogi képviselő megbízatása, ha vele szemben a (8) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, vagy ha a gyermekjogi képviselő a 11/B. § (3) 
bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének ismételt szabályszerű felhívásra sem tesz 
eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye. 

(10) A gyermekjogi képviselő a gyermekjogi képviselői feladatainak ellátása során hivatalból jár el, 
és e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó 
személynek minősül. 

11/B. § (1) A gyermekjogi képviselői feladatok ellátására pályázó személy a jelentkezéskor a 
gyermekjogi képviselet céljából létrehozott szervezett vezetője (a továbbiakban: vezető) részére 

a) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, valamint 

b) igazolja, hogy a 11/A. § (8) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn. 

(2) Ha a pályázó az (1) bekezdésben meghatározott tényeket nem igazolja, gyermekjogi képviselő 
nem lehet. 

(3) A vezető a gyermekjogi képviselőt - a képviselet ellátásának időtartama alatt - írásban, a 
mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja annak hatósági bizonyítvánnyal való 



igazolására, hogy a gyermekjogi képviselővel szemben nem állnak fenn a 11/A. § (8) bekezdés a)-
d) pontjában meghatározott kizáró okok. 

(4) Ha az (3) bekezdésben meghatározott felhívásra a gyermekjogi képviselő igazolja, hogy vele 
szemben a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a vezető 
az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási 
szolgáltatási díjat a gyermekjogi képviselő részére megtéríti. 

(5) A vezető a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmények igazolása céljából 
kezeli 

a) gyermekjogi képviselői feladatok ellátására pályázó személy, 
b) a gyermekjogi képviselő 

azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 
bizonyítvány tartalmaz. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a vezető az ellenőrzés lefolytatásáig 
vagy ha az ellenőrzés következtében a gyermekjogi képviselő megbízatása megszűnik, a megbízatás 
megszűnésének időpontjáig kezeli. 

 


