
Szülői jogok és kötelességek 

12. § (1) 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. 

(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról 
tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. 

(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles 
gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. 

(4) A gyermek szülője köteles 
a) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6. § (5) bekezdése szerint 

tiszteletben tartani, 
b) gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni, 
c) gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, 
d) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 
e) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal 

együttműködni. 
13. § (1) A nevelésbe vett gyermek szülője, ha szülői felügyeleti joga nem szűnt meg, jogosult 

arra, hogy 
a) a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezéséről, neveléséről, 

fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon, 
b) a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje, 
c) a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól - a 

nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba való 
visszailleszkedéséhez - segítséget kapjon, 

d) a Ptk. családjogra irányadó szabályainak megfelelően a gyermeke sorsát érintő lényeges 
kérdésekben - a gyermeke nevének meghatározásáról, illetve megváltoztatásáról, tartózkodási 
helyének kijelöléséről, iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról - meghallgassák. 

(2) A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülője jogosult és köteles 
a) a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a gyermekvédelmi gyámmal - a 

nevelés érdekében - együttműködni, 
b) gyermekével - törvényben meghatározott módon - kapcsolatot tartani. 
(3) A nevelésbe vett gyermek szülője - a gyámhatóság eltérő rendelkezése hiányában - köteles80 
a) minden tőle elvárhatót megtenni gyermeke családba történő visszahelyezéséért, 
b) tiszteletben tartani a nevelőszülő családját és otthonát, az intézményben dolgozó személyeket, 

valamint köteles betartani az intézmény házirendjét, 
c) gyermeke ellátásáért gondozási díjat fizetni. 
 
 

 


