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Kölcsey utcai Bölcsőde  
Házirend 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Kölcsey utcai 
Bölcsőde 

Telephely címe: 2600 Vác, Kölcsey utca 4. 

Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30/633-1815 

A bölcsődébe beíratott gyermekek alapvető jogait és az őket képviselő szülők jogait, 
kötelezettségeit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény foglalja össze az alábbiak szerint: 
 
Gyermeki jogok 
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 gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban befogadó 
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szülőnél kell biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezésétől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha 
a) a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség, 
b) a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból 
szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, vagy 
c) a gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, más 
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. 
 (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) zemélyes 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. 
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
a) gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, 
gondozójával együttműködjön, 
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b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, 
c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét 
károsító szerek használatától. 
 (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. 
 
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, a miniszter 
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett 
egységes elvek és módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás elleni 
módszertan) alkalmazásával járnak el. 
(1b) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 
érdekében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és a javítóintézetben 
felmerült gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása és kezelése a miniszter által 
jóváhagyott, a minisztérium honlapján közzétett intézményi, fenntartói és ágazati 
módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás kivizsgálásának módszertana) 
alapján történik. 
(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 szolgáltatást nyújtó szolgáltató 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 megkeresése alapján, 
e) a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel 
kapcsolatos eljárásban, 
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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. 
(3a) A gyermekjogi képviselő jogosult az általa kezdeményezett időpontban a 
gyermekkel személyesen, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató vezetőjének, 
illetve munkatársának - ideértve a nevelőszülőt is - jelenléte nélkül találkozni. A 
gyermek gondozási helyének biztosítania kell a gyermek és a gyermekjogi képviselő 
zavartalan kapcsolattartásának körülményeit. 
(4) A gyermekjogi képviselőt a minisztérium foglalkoztatja. A gyermekjogi képviselő 
jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi. *  
(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 
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kutatás rendje elleni bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget 
veszélyeztető bűncselekmény, emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása, 
emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és 
vallásszabadság 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 meghatározott hivatalos 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 miniszter 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. 
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(3) A miniszter 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 miniszter az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti 
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a gyermekjogi képviselő részére 
megtéríti. 
(5) A miniszter 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 miniszter az ellenőrzés 
lefolytatásáig vagy ha az ellenőrzés következtében a gyermekjogi képviselő 
megbízatása megszűnik, a megbízatás megszűnésének időpontjáig kezeli. 
 
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 
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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 
- köteles 
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. 

1. A bölcsőde olyan szolgáltató Intézmény, amely az alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt gyermekek számára Gyvt. 42.§ (1). 
A bölcsőde a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok 
miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, nevelését, gondozását biztosítja. 

A gyermekeket 20 hetes kortól - 3 éves korig illetve amennyiben óvodai nevelésre nem 
érett, a bölcsőde orvosának javaslata alapján annak a gondozási évnek a végéig, 
amelyben a 4. életévét betölti, neveljük gondozzuk. 

2. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 630 óra és 1630 óra között. A bölcsőde nyári 
zárása 4-5 hétig tart, melynek időpontjáról a szülőket legkésőbb február 15-ig 
tájékoztatjuk. Az időpont kihirdetése faliújságon keresztül történik. A nem szokásos 
munkanapokra (szombati) illetve a karácsony és újév közé eső munkanapokon igény 
szerint biztosítunk ellátást, illetve összevont ügyeletet, mely esetben a gondozási díj 
50%-át kell megfizetni minden családnak. Amennyiben az ellátásra nincs igény, úgy az 
intézmény zárva tart. 

3. Reggel folyamatosan érkeznek a gyermekek 8 óráig. Az átvétel 800-tól 830-ig a 
reggeli ideje alatt szünetel. Lehetőség van későbbi érkezésre is, ebben az esetben 
reggelit nem tudunk biztosítani. A bölcsőde előterében, öltözőjében és a mosdó-wc 
helyiségben étkezni közegészségügyi okok miatt tilos. Reggel a törvényes képviselő 
öltözteti át a gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek korától függően 
felkínálja a bilit vagy WC-használatát. A kézmosás után, rendezetten kíséri be illetve 
adja át gyermekét a kisgyermeknevelőnek. Rövid szóbeli ill. szükség szerint üzenő 
füzeten keresztül írásbeli tájékoztatást ad gyermeke hogylétéről, a vele kapcsolatos 
otthoni eseményekről. 

4. A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít: reggeli: 800 – 830-ig, tízórai: 0930-ig, 

ebéd: 1130 – 1200 –ig, uzsonna: 1500 - 1530 óráig. Az étkezési térítési díj bontható 
abban az esetben, amennyiben a gyermek nem veszi igénybe mind a négy étkezést, 
melyről a szülő beiratkozáskor nyilatkozik. A bölcsődei térítési díjat a beszoktatás első 
napjától, havonta előre kell megfizetni. Ennek összegéről a törvényes képviselő 
számlát kap, melynek kiegyenlítése csekken vagy átutalással történhet. Befizetési 
határidő minden hónap 20. A térítési díj meg nem fizetése esetén a bölcsődei ellátás 
megszüntetésre kerül. 
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5. Alvó, étkező gyermeket a kisgyermeknevelő nem zavar, megvárja a gyermek 
ébredését, illetve az étkezésének befejezését. A gyermekcsoport étkezési ideje alatt a 
gyermekek bevétele és hazaadása szünetel.  

6. A gyermek távozásakor a kisgyermeknevelő rövid szóbeli ill. szükség esetén 
üzenő füzeten keresztül írásbeli tájékoztatást ad a napi főbb eseményekről. A 
törvényes képviselő öltözteti át gyermekét abba a ruhába, melyben a gyermek 
hazamegy.  

7. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a 
törvényes képviselővel történő fokozatos beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő és 
szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül információcserére, szülői 
értekezletekre, kiscsoportos beszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde 
életébe történő betekintésre is, látogatásuk időpontját előre egyeztetni szükséges 
gyermekük kisgyermeknevelőjével.  

8. A bölcsődében használatos ruha tárolására a szekrényben van lehetőség. A 
gyermek bölcsődében használatos ruhájának tisztaságáról illetve cseréjéről a 
törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. A gyermekek által használt ruhaneműt, 
(jellel ellátott) cipőt a gyermekek szekrényében kérjük tartani. A szekrényekben 
élelmiszert tárolni közegészségügyi okok miatt tilos, valamint nevelési szempontok 
érdekében a gyermekeknek ételt ne adjanak a bölcsőde helyiségeiben. 

9. Gyermekek hazaviteléről nyitvatartási időn belül a törvényes képviselők illetve a 
törvényes képviselők által írásban meghatalmazott, vagy a kisgyermeknevelőnek 
előzetesen bemutatott felnőtt gondoskodik. Ittas személynek, 14 éven aluli 
kiskorúnak, meghatalmazás nélküli felnőttnek a kisgyermeknevelő nem adja ki a 
gyermeket! 

10. A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (ékszer, stb.), valamint a közös 
helyiségekben elhelyezett egyéb tárgyakért (babakocsi, ruha, cipő, gyermek kerékpár, 
stb.) és a gyermekek által viselt ékszerekért, az általuk okozott sérülésekért 
felelősséget nem vállalunk. Bölcsődés gyermekek ékszer viselését nem javasoljuk. 

11. A balesetek elkerülése és a gyermekek nyugalma érdekében a 
gyermeköltözőben valamint a fürdőszobában szaladgálni, hangoskodni még törvényes 
képviselői felügyelet mellett sem szabad! 

12. A gyermek törvényes képviselőtől való átvétele előtt, illetve a bölcsődéből 
történő átadása után a bölcsőde területén történt gyermekekkel kapcsolatos 
események a törvényes képviselő felelősségét terhelik. 

13. Ha a gyermek testhőmérséklete egyenlő vagy magasabb, mint 37,5 ˚C, 
antibiotikumot szed vagy fertőzésre utaló tüneteket mutat (bőrpír, kiütés, 
bőrelváltozás, szem, torok gyulladása, hányás - hasmenés) bölcsődébe nem hozható. 
A családban előforduló fertőző megbetegedést is kérjük jelezni a bölcsődében. A 
bölcsődében történő megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő telefonon értesíti a 
törvényes képviselőt, és az üzenő füzetbe leírja, hogy mit tapasztalt a gyermeknél, 
melyet a háziorvos kézjegyével igazol. A törvényes képviselő kötelessége, hogy a 
gyermeke hazaviteléről a legrövidebb időn belül gondoskodjon.  A beteg gyermeket 
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gyógyulásig nem lehet közösségbe hozni, csak a házi gyermekorvos által kiadott 
igazolással együtt. Bölcsődében történt sürgős ellátást igénylő baleset /megbetegedés 
esetén a kisgyermeknevelő azonnali intézkedést tesz, szükség esetén mentőt hív. 

14. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a törvényes képviselő tájékoztassa 
a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. Diétás étkeztetést csak írásos 
szakorvosi javaslatra biztosítunk.  

15. Gyógyszeres szekrény kezelésének rendje: 

Az Igazgató, bölcsődevezető által kijelölt dolgozó felelős a készleten lévő gyógyszerek, 
gyógy-készítmények, kötszerek megfelelő tárolásáért, felhasználásáért, lejárati idő 
figyelemmel kíséréséért, szükség esetén rendben történő selejtezéséért. 

16. A törvényes képviselő köteles a személyi adataiban történő, valamint 
munkahelye, lakása (illetve ahol napközben elérhető) telefonszámát, valamint a 
telefonszámokban történt változást közölni. 

17. Amennyiben a törvényes képviselő előre tudja a távolmaradás időpontját 
(családi program, szabadság, stb), azt jelezze a bölcsődében. Ebéd lemondása a 
hiányzást megelőző nap 12h-ig lehetséges. A le nem mondott étkezésért vagy 
lemondási időn túl jelzett hiányzás esetén az étkezési térítési díjat ki kell fizetni, illetve 
a gondozási díj 50 %-át abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást nem vette 
igénybe. 

18. Bölcsődénk, alapellátáson túli szolgáltatásként nyitva tartási időn túl ügyeletet 
biztosít a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára. A szolgáltatást a szülők 
megállapodás, és előzetes bejelentést követően hétköznapokon 16.30-18 óra között 
vehetik igénybe.  
Az ügyelet díja: Vác Város Önkormányzat önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet szabályozza.   
 
Befizetés utólag számla ellenében történik. 
 
A szolgáltatások igénybevétele előtt 2 nappal jelezni kell szándékukat a bölcsőde 
vezetője felé a 06/30-633-1815 telefonszámon, kolcsey@bfi.vac.hu e-mail címen, vagy 
személyesen a bölcsődében. 

19. Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályozás: 

1997. évi XXXI. ” a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „szóló törvény 
35. § - 36. § valamint 136/ A. § (1) bekezdése értelmében: 

”35. § (1)Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben meghatározott 
ellátások kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-
képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 
fiatal felnőttek képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
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d) az intézményt fenntartó képviselői. 
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 
kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 
fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az 
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
(6) A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított 
napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmére a fenntartónak érdek-képviseleti 
fórumot nem kell működtetnie. Panaszjoguk gyakorlására a 36. §-ban foglaltak az 
irányadók. 

36. § (1) „A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál: 

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 

(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője 
vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, 
illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 
fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül 
nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem 
ért egyet. 

136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) 
vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, 
valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel 
kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, 
ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy 
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül 
szükséges.” 

Az Intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet (mely részletes szabályait: A 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza Egységes Szakmai Program 7. melléklet). 
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A Szociális Törvény 97. § alapján a Bölcsődében a Házirend valamint az 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata a bölcsőde falitábláján mindenki 
számára elérhető helyen ki van függesztve. 

20. A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerinti felügyeleti jogot gyakorló 
szülőnek adjuk át a gyermeket, amennyiben mindkét szülő gyakorolhatja a 
felügyeletet, a bölcsőde köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni. 

21. A fakultatív programokról elvitt gyermekek esetében is mindig jelezzék a 
kisgyermeknevelőnek, hogy távoznak a bölcsődéből. 

22. A bölcsődei ellátás a Bölcsőde Felvételi Szabályzata alapján a szülő kérésére jön 
létre, a szülő és az Intézmény között kötött megállapodással. 

23. A bölcsődei ellátás megszűnik:  
� a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. életévét 

betöltötte, 
� a törvényes képviselő írásbeli kérésére, 
� annak a gyermeknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, 
� ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő vagy a törvényes 

képviselője a tárgyhavi befizetés időpontjától számított 3 hónap után felszólítás 
ellenére sem fizeti be, 

� ha a gyermek magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését 
(ebben az esetben a törvényes képviselő kérheti az Intézmény 
gyógypedagógusának szakvéleményét), 

� a házirendben meghatározott szabályok súlyos ismételt megsértése, 
� az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem 

veszi igénybe. 

24. Kérjük, hogy az Intézmény területén a tisztaság megőrzését tartsák szem előtt! 

25. A csoportszobába utcai cipőben ne lépjenek be! 

26. Gyermekük biztonsága érdekében a kaput minden esetben zárják be, illetve a 
kapun található reteszt is használják! 

27. A dohányzás az Intézmény egész területén és 5 méteres körzetében TILOS!  

28. A Bölcsődevezető előre egyeztetett időpontban várja a kedves törvényes 
képviselőket. 

 

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Igazgatójának székhelye: 
2600 Vác, Kölcsey Ferenc u.4. 
Elérhetősége: � 06-30/624-7472 
Központi tel.: � 06 (27) 504-105 

Az Intézmény Igazgatója előre egyeztetett időpontban fogadja a Kedves Szülőket, 
törvényes képviselőket! 
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Bölcsőde és Speciális Csoport 

Házirend 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Bölcsőde és 
Speciális Csoport  

Telephely címe: 2600 Vác, Baba u.2.  

Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30/632-3924  

A bölcsődébe beíratott gyermekek alapvető jogait és az őket képviselő szülők/ 
törvényes képviselő jogait, kötelezettségeit a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény foglalja össze az alábbiak szerint: 

 
Gyermeki jogok 
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 gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban befogadó 
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szülőnél kell biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezésétől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha 
a) a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség, 
b) a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból 
szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, vagy 
c) a gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, más 
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. 
 (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) zemélyes 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. 
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
a) gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, 
gondozójával együttműködjön, 
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b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, 
c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét 
károsító szerek használatától. 
 (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. 
 
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, a miniszter 
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett 
egységes elvek és módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás elleni 
módszertan) alkalmazásával járnak el. 
(1b) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 
érdekében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és a javítóintézetben 
felmerült gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása és kezelése a miniszter által 
jóváhagyott, a minisztérium honlapján közzétett intézményi, fenntartói és ágazati 
módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás kivizsgálásának módszertana) 
alapján történik. 
(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 szolgáltatást nyújtó szolgáltató 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 megkeresése alapján, 
e) a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel 
kapcsolatos eljárásban, 
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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. 
(3a) A gyermekjogi képviselő jogosult az általa kezdeményezett időpontban a 
gyermekkel személyesen, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató vezetőjének, 
illetve munkatársának - ideértve a nevelőszülőt is - jelenléte nélkül találkozni. A 
gyermek gondozási helyének biztosítania kell a gyermek és a gyermekjogi képviselő 
zavartalan kapcsolattartásának körülményeit. 
(4) A gyermekjogi képviselőt a minisztérium foglalkoztatja. A gyermekjogi képviselő 
jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi. *  
(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 
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kutatás rendje elleni bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget 
veszélyeztető bűncselekmény, emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása, 
emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és 
vallásszabadság 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 meghatározott hivatalos 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 miniszter 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. 
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(3) A miniszter 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 miniszter az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti 
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a gyermekjogi képviselő részére 
megtéríti. 
(5) A miniszter 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 miniszter az ellenőrzés 
lefolytatásáig vagy ha az ellenőrzés következtében a gyermekjogi képviselő 
megbízatása megszűnik, a megbízatás megszűnésének időpontjáig kezeli. 
 
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. 
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(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 
- köteles 
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. 

1. A bölcsőde olyan szolgáltató Intézmény, amely az alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt gyermekek számára Gyvt. 42.§ (1). 
A bölcsőde a családban nevelkedő, a szülők/ törvényes képviselők munkavégzése, 
betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, nevelését, 
gondozását biztosítja. 

A bölcsőde feladata 12 hónapostól - 3 éves korig illetve amennyiben óvodai nevelésre 
nem érett, a bölcsőde orvosának javaslata alapján annak a gondozási évnek a végéig, 
amelyben a 4. életévét betölti, neveljük, gondozzuk, valamint a speciális csoportban a 
12 hónap és 6 év közötti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-gondozása, 
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 
figyelembevételével, továbbá a gyermekvédelmi szabályok betartása, melyet a tv. által 
meghatározott szabályok szerint végez. 

A 2011. évi Köznevelési törvény 18.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az Intézmény 
helyet biztosít korai fejlesztéshez, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 
végeznek. 

2. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 630 óra és 1630 óra között. A bölcsőde nyári 
zárása 4-5 hétig tart, melynek időpontjáról a szülőket/törvényes képviselőket 
legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk. Az időpont kihirdetése faliújságon keresztül 
történik. A nem szokásos munkanapokra (szombati) illetve a karácsony és újév közé 
eső munkanapokon igény szerint biztosítunk ellátást, illetve összevont ügyeletet. 
Amennyiben az ellátásra nincs igény, úgy az intézmény zárva tart. 

3. Reggel folyamatosan érkeznek a gyermekek 8 óráig. Az átvétel 800-tól 830-ig a 
reggeli ideje alatt szünetel. Lehetőség van későbbi érkezésre is, ebben az esetben 
reggelit nem tudunk biztosítani. A bölcsőde előterében, öltözőjében és a mosdó-wc 
helyiségben étkezni közegészségügyi okok miatt tilos. Reggel a szülő/ törvényes 
képviselő öltözteti át a gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek korától 
függően felkínálja a bilit vagy WC-használatát. A kézmosás után, rendezetten kíséri be 
illetve adja át gyermekét a kisgyermeknevelőnek. Rövid szóbeli ill. szükség szerint 
üzenő füzeten keresztül írásbeli tájékoztatást ad gyermeke hogylétéről, a vele 
kapcsolatos otthoni eseményekről. 

4. A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít: reggeli: 800 – 830-ig, tízórai: 0930-ig, 

ebéd: 1130 – 1200 –ig, uzsonna: 14 órától ébredés szerint folyamatosan 1530 óráig. Az 
étkezési térítési díj bontható abban az esetben, amennyiben a gyermek nem veszi 
igénybe mind a négy étkezést, melyről a szülő beiratkozáskor nyilatkozik. 
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A bölcsődei térítési díjat a beszoktatás első napjától, havonta előre kell megfizetni. 
Ennek összegéről a szülő számlát kap, melynek kiegyenlítése csekken vagy átutalással 
történhet. Befizetési határidő minden hónap 20. A térítési díj meg nem fizetése esetén 
a bölcsődei ellátás megszüntetésre kerül. 

5. A bölcsődei ellátás a Bölcsőde Felvételi Szabályzata alapján a szülő/ törvényes 
képviselő kérésére jön létre, a szülő és az Intézmény között kötött megállapodással. 
Eltérő fejlődésű gyermek esetén a felvételhez szükséges a Pedagógiai Szakszolgálat 
Szakértői Bizottságának szakértői véleménye továbbá a felvétel 3 hónapos próbaidővel 
jön létre.  

6. A bölcsődei ellátás megszűnik:  
� a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. életévét 

betöltötte, eltérő fejlődésű gyermek esetén a 6. életévének betöltésekor, 
� a szülő/ törvényes képviselő írásbeli kérésére, 
� annak a gyermeknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, 
� ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő vagy a törvényes 

képviselője a tárgyhavi befizetés időpontjától számított 3 hónap után felszólítás 
ellenére sem fizeti be, 

� ha a gyermek magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését 
(ebben az esetben a szülő/ törvényes képviselő kérheti az Intézmény 
gyógypedagógusának szakvéleményét), 

� a házirendben meghatározott szabályok súlyos ismételt megsértése, 
� az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem 

veszi igénybe. 

7. Alvó, étkező gyermeket a kisgyermeknevelő nem zavar, megvárja a gyermek 
ébredését, illetve az étkezésének befejezését. A gyermekcsoport étkezési ideje alatt a 
gyermekek bevétele és hazaadása szünetel.  

8. A gyermek távozásakor a kisgyermeknevelő rövid szóbeli ill. szükség esetén 
üzenő füzeten keresztül írásbeli tájékoztatást ad a napi főbb eseményekről. A szülő/ 
törvényes képviselő öltözteti át gyermekét abba a ruhába, melyben a gyermek 
hazamegy.  

9. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a 
szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő és szülő/ törvényes 
képviselő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül információcserére, szülői 
értekezletekre, kiscsoportos beszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde 
életébe történő betekintésre is, látogatásuk időpontját előre egyeztetni szükséges 
gyermekük kisgyermeknevelőjével.  

10. A bölcsődében használatos ruha tárolására a szekrényben van lehetőség. A 
gyermek bölcsődében használatos ruhájának tisztaságáról illetve cseréjéről a 
szülőnek/törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. A gyermekek által használt 
ruhaneműt, (jellel ellátott) cipőt a gyermekek szekrényében kérjük tartani. A 
szekrényekben élelmiszert tárolni közegészségügyi okok miatt tilos, valamint nevelési 
szempontok érdekében a gyermekeknek ételt ne adjanak a bölcsőde helyiségeiben. 
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11. Gyermekek hazaviteléről nyitvatartási időn belül a szülők/ törvényes képviselők 
illetve a szülők/ törvényes képviselők által írásban meghatalmazott, vagy a 
kisgyermeknevelőnek előzetesen bemutatott felnőtt gondoskodik. Ittas személynek, 14 
éven aluli kiskorúnak, meghatalmazás nélküli felnőttnek a kisgyermeknevelő nem adja 
ki a gyermeket! 

12. A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (ékszer, stb.), valamint a közös 
helyiségekben elhelyezett egyéb tárgyakért (babakocsi, ruha, cipő, gyermek kerékpár, 
stb.) és a gyermekek által viselt ékszerekért, az általuk okozott sérülésekért 
felelősséget nem vállalunk. Bölcsődés gyermekek ékszer viselését nem javasoljuk. 

13. A balesetek elkerülése és a gyermekek nyugalma érdekében a 
gyermeköltözőben valamint a fürdőszobában szaladgálni, hangoskodni még szülői/ 
törvényes képviselői felügyelet mellett sem szabad! 

14. A gyermek szülőtől/ törvényes képviselőtől való átvétele előtt, illetve a 
bölcsődéből történő átadása után a bölcsőde területén történt gyermekekkel 
kapcsolatos események a szülő/ törvényes képviselő felelősségét terhelik. 

15. Ha a gyermek testhőmérséklete egyenlő vagy magasabb, mint 37,5 ˚C, 
antibiotikumot szed vagy fertőzésre utaló tüneteket mutat (bőrpír, kiütés, 
bőrelváltozás, szem, torok gyulladása, hányás - hasmenés) bölcsődébe nem hozható. 
A családban előforduló fertőző megbetegedést is kérjük jelezni a bölcsődében. A 
bölcsődében történő megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő telefonon értesíti a 
szülőt/ törvényes képviselőt és az üzenő füzetbe leírja, hogy mit tapasztalt a 
gyermeknél, melyet a háziorvos kézjegyével igazol. A szülő/ törvényes képviselő 
kötelessége, hogy a gyermeke hazaviteléről a legrövidebb időn belül gondoskodjon. A 
beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe hozni, csak a családorvos által 
kiadott igazolással együtt. Bölcsődében történt sürgős ellátást igénylő baleset 
/megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő azonnali intézkedést tesz, szükség esetén 
mentőt hív. 

16. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő/ törvényes képviselő 
tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. Diétás 
étkeztetést csak írásos szakorvosi javaslatra biztosítunk.  

17. Gyógyszeres szekrény kezelésének rendje: 

Az Igazgató, bölcsődevezető által kijelölt dolgozó felelős a készleten lévő gyógyszerek, 
gyógy-készítmények, kötszerek megfelelő tárolásáért, felhasználásáért, lejárati idő 
figyelemmel kíséréséért, szükség esetén rendben történő selejtezéséért. 

18. A szülő/ törvényes képviselő köteles a személyi adataiban történő, valamint 
munkahelye, lakása (illetve ahol napközben elérhető) telefonszámát, valamint a 
telefonszámokban történt változást közölni. 

19. Amennyiben a szülő/ törvényes képviselő előre tudja a távolmaradás időpontját 
(családi program, szabadság, stb), azt jelezze a bölcsődében. Ebéd lemondása a 
hiányzást megelőző nap 1030-ig lehetséges. A le nem mondott étkezésért vagy 
lemondási időn túl jelzett hiányzás esetén az étkezési térítési díjat ki kell fizetni, illetve 
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a gondozási díj 50 %-át abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást nem vette 
igénybe. 

20. Bölcsődénk, alapellátáson túli szolgáltatásként nyitva tartási időn túl ügyeletet 
biztosít a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára. A szolgáltatást a szülők 
megállapodás, és előzetes bejelentést követően hétköznapokon 16.30-18 óra között 
vehetik igénybe.  
Az ügyelet díja: Vác Város Önkormányzat önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet szabályozza.   
 
Befizetés utólag számla ellenében történik. 
 
A szolgáltatások igénybevétele előtt 2 nappal jelezni kell szándékukat a bölcsőde 
vezetője felé a 06/30-632-3924 telefonszámon, baba@bfi.vac.hu e-mail címen, vagy 
személyesen a bölcsődében. 

21. Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályozás: 

1997. évi XXXI. ” a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „szóló törvény 
35. § - 36. § valamint 136/ A. § (1) bekezdése értelmében: 

”35. § (1)Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben meghatározott 
ellátások kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-
képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 
fiatal felnőttek képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
d) az intézményt fenntartó képviselői. 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 
kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 
fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az 
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
(6) A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított 
napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmére a fenntartónak érdek-képviseleti 
fórumot nem kell működtetnie. Panaszjoguk gyakorlására a 36. §-ban foglaltak az 
irányadók. 

36. § (1) „A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál: 
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a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 

(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője 
vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, 
illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 
fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül 
nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem 
ért egyet. 

136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) 
vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, 
valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel 
kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, 
ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy 
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül 
szükséges.” 

Az Intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet (mely részletes szabályait: A 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza Egységes Szakmai Program 7. melléklet). 

A Szociális Törvény 97. § alapján a Bölcsődében a Házirend valamint az 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata a bölcsőde falitábláján mindenki 
számára elérhető helyen ki van függesztve. 

22. A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerinti felügyeleti jogot gyakorló 
szülőnek adjuk át a gyermeket, amennyiben mindkét szülő/ törvényes képviselő 
gyakorolhatja a felügyeletet, a bölcsőde köteles a gyermeket mindkét szülőnek/ 
törvényes képviselőnek kiadni. 

23. A fakultatív programokról elvitt gyermekek esetében is mindig jelezzék a 
kisgyermeknevelőnek, hogy távoznak a bölcsődéből. 

24. Kérjük, hogy az Intézmény területén a tisztaság megőrzését tartsák szem előtt! 

25. A csoportszobába utcai cipőben ne lépjenek be! 

26. Gyermekük biztonsága érdekében a kaput minden esetben zárják be, illetve a 
kapun található reteszt is használják! 

27. A dohányzás az Intézmény egész területén és 5 méteres körzetében TILOS!  

28. A Bölcsődevezető előre egyeztetett időpontban várja a kedves szülőket/ 
törvényes képviselőket. 
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Szegfű utcai Bölcsőde  

Házirend 
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Szegfű utcai 
Bölcsőde 

Telephely címe: Vác, Szegfű utca 1.  

Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30 ⁄631-1815  

A bölcsődébe beíratott gyermekek alapvető jogait és az őket képviselő szülők/ 
törvényes képviselők jogait, kötelezettségeit a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény foglalja össze az alábbiak szerint: 

 
Gyermeki jogok 
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 gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban befogadó 
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szülőnél kell biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezésétől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha 
a) a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség, 
b) a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból 
szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, vagy 
c) a gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, más 
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. 
 (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) zemélyes 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. 
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
a) gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, 
gondozójával együttműködjön, 
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b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, 
c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét 
károsító szerek használatától. 
 (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. 
 
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, a miniszter 
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett 
egységes elvek és módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás elleni 
módszertan) alkalmazásával járnak el. 
(1b) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 
érdekében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és a javítóintézetben 
felmerült gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása és kezelése a miniszter által 
jóváhagyott, a minisztérium honlapján közzétett intézményi, fenntartói és ágazati 
módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás kivizsgálásának módszertana) 
alapján történik. 
(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 szolgáltatást nyújtó szolgáltató 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 megkeresése alapján, 
e) a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel 
kapcsolatos eljárásban, 
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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. 
(3a) A gyermekjogi képviselő jogosult az általa kezdeményezett időpontban a 
gyermekkel személyesen, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató vezetőjének, 
illetve munkatársának - ideértve a nevelőszülőt is - jelenléte nélkül találkozni. A 
gyermek gondozási helyének biztosítania kell a gyermek és a gyermekjogi képviselő 
zavartalan kapcsolattartásának körülményeit. 
(4) A gyermekjogi képviselőt a minisztérium foglalkoztatja. A gyermekjogi képviselő 
jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi. *  
(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 
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kutatás rendje elleni bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget 
veszélyeztető bűncselekmény, emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása, 
emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és 
vallásszabadság 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 meghatározott hivatalos 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 miniszter 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. 
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(3) A miniszter 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 miniszter az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti 
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a gyermekjogi képviselő részére 
megtéríti. 
(5) A miniszter 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 miniszter az ellenőrzés 
lefolytatásáig vagy ha az ellenőrzés következtében a gyermekjogi képviselő 
megbízatása megszűnik, a megbízatás megszűnésének időpontjáig kezeli. 
 
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. 
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(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 
- köteles 
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. 

1. A bölcsőde olyan szolgáltató Intézmény, amely az alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt gyermekek számára Gyvt. 42.§(1). 
A bölcsőde a családban nevelkedő, a szülők/ törvényes képviselők munkavégzése, 
betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, nevelését, 
gondozását biztosítja. 

A gyermekeket 12 hónapostól - 3 éves korig illetve amennyiben óvodai nevelésre nem 
érett, a bölcsőde orvosának javaslata alapján annak a gondozási évnek a végéig, 
amelyben a 4. életévét betölti, neveljük, gondozzuk. 

2. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 630 óra és 1630 óra között. A bölcsőde nyári 
zárása 4-5 hétig tart, melynek időpontjáról a szülőket legkésőbb február 15-ig 
tájékoztatjuk. Az időpont kihirdetése faliújságon keresztül történik. A nem szokásos 
munkanapokra (szombati) illetve a karácsony és újév közé eső munkanapokon igény 
szerint biztosítunk ellátást, illetve összevont ügyeletet. Amennyiben az ellátásra nincs 
igény, úgy az intézmény zárva tart. 

3. Reggel folyamatosan érkeznek a gyermekek 8 óráig. Az átvétel 800-tól 830-ig a 
reggeli ideje alatt szünetel. Lehetőség van későbbi érkezésre is, ebben az esetben 
reggelit nem tudunk biztosítani. A bölcsőde előterében, öltözőjében és a mosdó-wc 
helyiségben étkezni közegészségügyi okok miatt tilos. Reggel a szülő/ törvényes 
képviselő öltözteti át a gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek korától 
függően felkínálja a bilit vagy WC-használatát. A kézmosás után, rendezetten kíséri be 
illetve adja át gyermekét a kisgyermeknevelőnek. Rövid szóbeli ill. szükség szerint 
üzenő füzeten keresztül írásbeli tájékoztatást ad gyermeke hogylétéről, a vele 
kapcsolatos otthoni eseményekről. 

4. A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít: reggeli: 800 – 830-ig, tízórai: 0930-ig, 

ebéd: 1130 – 1200 –ig, uzsonna: 1430 órától ébredés szerint folyamatosan 15 óráig. Az 
étkezési térítési díj bontható abban az esetben, amennyiben a gyermek nem veszi 
igénybe mind a négy étkezést, melyről a szülő/ törvényes képviselő beiratkozáskor 
nyilatkozik. A bölcsődei térítési díjat a beszoktatás első napjától, havonta előre kell 
megfizetni. Ennek összegéről a szülő/törvényes képviselő számlát kap, melynek 
kiegyenlítése csekken vagy átutalással történhet. Befizetési határidő minden hónap 20. 
A térítési díj meg nem fizetése esetén a bölcsődei ellátás megszüntetésre kerül. 

5. Alvó, étkező gyermeket a kisgyermeknevelő nem zavar, megvárja a gyermek 
ébredését, illetve az étkezésének befejezését. A gyermekcsoport étkezési ideje alatt a 
gyermekek bevétele és hazaadása szünetel.  
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6. A gyermek távozásakor a kisgyermeknevelő rövid szóbeli ill. szükség esetén üzenő 
füzeten keresztül írásbeli tájékoztatást ad a napi főbb eseményekről. A szülő/ 
törvényes képviselő öltözteti át gyermekét abba a ruhába, melyben a gyermek 
hazamegy.  

7. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a 
szülővel/ törvényes képviselővel történő fokozatos beszoktatáson túl a 
kisgyermeknevelő és szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül 
információcserére, szülői értekezletekre, kiscsoportos beszélgetésekre. Módot adunk a 
családoknak a bölcsőde életébe történő betekintésre is, látogatásuk időpontját előre 
egyeztetni szükséges gyermekük kisgyermeknevelőjével.  

8. A bölcsődében használatos ruha tárolására a szekrényben van lehetőség. A 
gyermek bölcsődében használatos ruhájának tisztaságáról illetve cseréjéről a 
szülőnek/törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. A gyermekek által használt 
ruhaneműt, (jellel ellátott) cipőt a gyermekek szekrényében kérjük tartani. A 
szekrényekben élelmiszert tárolni közegészségügyi okok miatt tilos, valamint nevelési 
szempontok érdekében a gyermekeknek ételt ne adjanak a bölcsőde helyiségeiben. 

9. Gyermekek hazaviteléről nyitvatartási időn belül a szülők/ törvényes képviselők 
illetve a szülők/törvényes képviselők által írásban meghatalmazott, vagy a 
kisgyermeknevelőnek előzetesen bemutatott felnőtt gondoskodik. Ittas személynek, 14 
éven aluli kiskorúnak, meghatalmazás nélküli felnőttnek a kisgyermeknevelő nem adja 
ki a gyermeket! 

10. A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (ékszer, stb.), valamint a közös 
helyiségekben elhelyezett egyéb tárgyakért (babakocsi, ruha, cipő, gyermek kerékpár, 
stb.) és a gyermekek által viselt ékszerekért, az általuk okozott sérülésekért 
felelősséget nem vállalunk. Bölcsődés gyermekek ékszer viselését nem javasoljuk. 

11.  A balesetek elkerülése és a gyermekek nyugalma érdekében a 
gyermeköltözőben valamint a fürdőszobában szaladgálni, hangoskodni még 
szülői/törvényes képviselői felügyelet mellett sem szabad! 

12. A gyermek szülőtől/ törvényes képviselőtől való átvétele előtt, illetve a 
bölcsődéből történő átadása után a bölcsőde területén történt gyermekekkel 
kapcsolatos események a szülő/ törvényes képviselő felelősségét terhelik. 

13.  Ha a gyermek testhőmérséklete egyenlő vagy magasabb, mint 37,5 ˚C, 
antibiotikumot szed vagy fertőzésre utaló tüneteket mutat (bőrpír, kiütés, 
bőrelváltozás, szem, torok gyulladása, hányás - hasmenés) bölcsődébe nem hozható. 
A családban előforduló fertőző megbetegedést is kérjük jelezni a bölcsődében. A 
bölcsődében történő megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő telefonon értesíti a 
szülőt/ törvényes képviselőt és az üzenő füzetbe leírja, hogy mit tapasztalt a 
gyermeknél, melyet a háziorvos kézjegyével igazol. A szülő/ törvényes képviselő 
kötelessége, hogy a gyermeke hazaviteléről a legrövidebb időn belül gondoskodjon.  A 
beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe hozni, csak a családorvos által 
kiadott igazolással együtt. Bölcsődében történt sürgős ellátást igénylő baleset 
/megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő azonnali intézkedést tesz, szükség esetén 
mentőt hív. 
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14. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő/ törvényes képviselő 
tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. Diétás 
étkeztetést csak írásos szakorvosi javaslatra biztosítunk.  

15. Gyógyszeres szekrény kezelésének rendje: 

Az Igazgató, bölcsődevezető által kijelölt dolgozó felelős a készleten lévő gyógyszerek, 
gyógy-készítmények, kötszerek megfelelő tárolásáért, felhasználásáért, lejárati idő 
figyelemmel kíséréséért, szükség esetén rendben történő selejtezéséért. 

16. A szülő/ törvényes képviselő köteles a személyi adataiban történő, valamint 
munkahelye, lakása (illetve ahol napközben elérhető) telefonszámát, valamint a 
telefonszámokban történt változást közölni. 

17. Amennyiben a szülő/ törvényes képviselő előre tudja a távolmaradás időpontját 
(családi program, szabadság, stb.), azt jelezze a bölcsődében. Ebéd lemondása a 
hiányzást megelőző nap 1030-ig lehetséges. A le nem mondott étkezésért vagy 
lemondási időn túl jelzett hiányzás esetén az étkezési térítési díjat ki kell fizetni, illetve 
a gondozási díj 50 %-át abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást nem vette 
igénybe. Bölcsődénk, alapellátáson túli szolgáltatásként nyitva tartási időn túl 
ügyeletet biztosít a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára. A szolgáltatást 
a szülők megállapodás, és előzetes bejelentést követően hétköznapokon 16.30-18 óra 
között vehetik igénybe.  
Az ügyelet díja: Vác Város Önkormányzat önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet szabályozza.   
 
Befizetés utólag számla ellenében történik. 
 
A szolgáltatások igénybevétele előtt 2 nappal jelezni kell szándékukat a bölcsőde 
vezetője felé a 06/30-631-1815 telefonszámon, szegfu@bfi.vac.hu e-mail címen, vagy 
személyesen a bölcsődében. 

18. Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályozás: 

1997. évi XXXI. ” a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „szóló törvény 
35. § - 36. § valamint 136/ A. § (1) bekezdése értelmében: 

”35. § (1)Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben meghatározott 
ellátások kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-
képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 
fiatal felnőttek képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
d) az intézményt fenntartó képviselői. 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 
kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 
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fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az 
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
(6) A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított 
napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmére a fenntartónak érdek-képviseleti 
fórumot nem kell működtetnie. Panaszjoguk gyakorlására a 36. §-ban foglaltak az 
irányadók. 

36. § (1) „A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál: 

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 

(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője 
vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, 
illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 
fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül 
nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem 
ért egyet. 

136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) 
vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, 
valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel 
kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, 
ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy 
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül 
szükséges.” 

Az Intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet (mely részletes szabályait: A 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza Egységes Szakmai Program 7. melléklet). 

A Szociális Törvény 97. § alapján a Bölcsődében a Házirend valamint az 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata a bölcsőde falitábláján mindenki 
számára elérhető helyen ki van függesztve. 
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19. A szülők/ törvényes képviselők válása esetén csak a bírói ítélet szerinti 
felügyeleti jogot gyakorló szülőnek/törvényes képviselőnek adjuk át a gyermeket, 
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Fogyatékosok Napközi Otthona 
Házirend 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fogyatékosok 
Napközi Otthona  

Telephely címe: Vác, Tabán u. 28.  

Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30/633-4893 

A Fogyatékosok Napközi Otthonába beíratott ellátottakat az 1993. évi III. a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szellemében és annak előírásai 
szerint látja el. 
94/E. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe 
vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára 
tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint 
egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, 
szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe 
vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy speciális 
jogokat is biztosítani kell. 
(2)  A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét 
meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, 
illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott 
esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 
(3) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek 
teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény 
gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve 
szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. A 
tájékoztató tartalmazza 
a) az intézmény működési költségének összesítését, 
b) a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások 
kivételével az intézményi térítési díj havi összegét, 
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított 
szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe 
vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 
tartására, különös figyelemmel 
a) az élethez, emberi méltósághoz, 
b) a testi épséghez, 
c) a testi-lelki egészséghez 
való jogra. 
(5) Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult 
személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az 
intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes 
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást 
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igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös 
figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. 
(6) Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező 
tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben 
meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben 
élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának 
feltételeit, illetve ellenőrzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem 
érintheti a mindennapi használati tárgyakat. 
(7) Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők 
intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek 
megfelelő és - szükség esetén - biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény a 
házirendben szabályozhatja - figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetőségekre 
-, hogy az egyes ellátást igénybe vevők milyen nagyságú, illetve milyen 
mennyiségű, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy 
intézménybe történő bevitelére jogosultak. Ezen kívül a vagyon- és értékmegőrzés 
nem korlátozható arra való hivatkozással, hogy az intézmény nem tud megfelelő 
feltételeket kialakítani a megőrzésre. Amennyiben az ellátást igénybe vevőt 
korlátozzák a személyes tárgyainak bevitelében, erről az igénybevételhez 
kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell. 
(8) Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés 
szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget 
nyújtani az ellátást igénybe vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak 
igénybevételéhez vagy eléréséhez. 
(9) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen 
kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az 
intézmény házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés 
rendjét. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során részletes és 
pontos tájékoztatást kell adni az intézményen belüli és az eltávozás esetére 
kialakított szabályokról. 
(10) Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, 
rokonok, látogatók fogadására. Az intézményvezető a házirendben szabályozott 
módon rendelkezhet a látogatás rendjéről, és meg kell határozni azokat az eseteket, 
amikor a látogatók látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe 
vevővel. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő 
más személyek nyugalmára. 
(11) Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben 
intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel 
szemben. 
(12) Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, 
gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek jogait szabályozó 
rendelkezéseire. 
(13) Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb 
körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, 
illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az 
ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 
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(14) Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban 
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető 
határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az 
intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat 
jogorvoslattal. 

6.2. Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai a többször módosított 1993. évi III. 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 94 /F. §-a értelmében az 
alábbiak szerint: 
 
94/F. § (1) Az egyes szociális intézmények ellátását igénybe vevő személynek, 
törvényes képviselőjének joga van az ellátott állapotának felülvizsgálatával 
kapcsolatos információk megismerésére. Az intézmény vezetője a felülvizsgálatot 
megelőzően, valamint a felülvizsgálatot követően írásban tájékoztatja az ellátást 
igénybe vevőt - annak állapotát figyelembe véve -, illetve törvényes képviselőjét a 
felülvizsgálat céljáról, folyamatáról, valamint annak eredményéről. 
(2) A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell 
lenni különösen 
a) az akadálymentes környezet biztosítására, 
b) az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés 
biztosítására, 
c) a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy -javítás 
lehetőségeinek megteremtésére, 
d) az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos 
döntéseinek tiszteletben tartására, 
e) társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat 
létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások 
igénybevételére, elérésére. 

 
1. Az Intézmény ellátottja lehet az a személy, akit az 1993 évi III. a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 65/F. §-a alapján jogosult a 
nappali ellátás igénybevételére. 
„65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját 
otthonukban élő, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket 
betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra 
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére 
is biztosítható, akire nézve szülője/törvényes képviselője vagy más hozzátartozója 
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gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban 
részesül. 
(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban 
meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül 
melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) 
bekezdésének b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti 
gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott 
fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.”  

2. Az Intézményi ellátás a szülő/törvényes képviselő/gyám illetve a gondnokság 
alatt nem álló ellátott saját kérelme alapján jön létre, a szülő/törvényes 
képviselő/gyám illetve az ellátott és az Intézmény között, az Intézmény Felvételi 
Szabályzata szerint kötött megállapodással. 

2.  A felvételhez szükséges a Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői 
Intézet vagy a Budapest Főváros  Kormányhivatala I. számú Szakértői Bizottságának 
szakvéleménye,  vagy Budapest Főváros Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, I. 
számú Szakértői Bizottságának szakvéleménye. Illetve szakértői vélemény nélkül, ha 
az ellátott szülője/törvényes képviselője/gyámja vállalja, hogy a jogosultságot igazoló 
dokumentációját 60 napon belül az Igazgatóságon bemutatja. 

3. .A felvétel 3 hónapos próbaidővel jön létre. A próbaidő lejárta előtt minimum 
két héttel bizottság ül össze, hogy megbeszéljék, maradjon-e, maradhat-e az ellátott, 
a Napközi Otthonban.  
A bizottság tagjai:  

� ellátott,  
� szülő/törvényes képviselő/gondnok 
� az intézmény igazgatója 
� részlegvezető 
� gondozók. 

Szükség esetén pszichiáter, pszichológus bevonásra kerül. 

4. Az Intézmény biztosítja az ellátottak számára: fizikai, pszichikai, értelmi és 
szocializációs képességeik fejlesztését. A terápiás munkatárs és a konduktor az 
ellátottak számára egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglakozásokat, illetve 
szabadidős programokat szervez. 

5. Az Intézmény a következő szolgáltatási elemeket biztosítja ellátottjainak:  

� tanácsadás 

� készségfejlesztés 

� háztartási- vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

� étkeztetés 

� esetkezelés 

� felügyelet 

� gondozás 
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� közösségi fejlesztés 

Minden - a fentieken kívüli -, az Intézmény keretein belül nyújtott szolgáltatás 
díjköteles (pl.: színház, kirándulás, nyaralás, stb..). Ezek esetleges költségeit előzetes 
megbeszélés alapján az ellátott/szülő/gondviselő/gyám viseli. 

6. A Fogyatékosok Napközi Otthona nyitva tartási rendje munkanapokon: 630 

órától 1530 óráig. Beérkezés reggel 630 órától 830óráig, távozás: uzsonna után 1530 
órakor. A Fogyatékosok Napközi Otthona nyári zárása 3+1 hétig tart. A nem 
szokásos munkanapokra (szombati) illetve a karácsony és újév közé eső 
munkanapokon igény szerint biztosítunk ellátást, illetve összevont ügyeletet. 
Amennyiben az ellátásra nincs igény, úgy az Intézmény zárva tart.  

7. A szülő/törvényes képviselő illetve a gyám/gondnok kérésére az Intézmény 
részlegvezetője a zárás előtti önálló távozást a napközi otthonból engedélyezheti. 

8. Az Intézmény a gondozáson túl napi háromszori étkezést biztosít. Reggeli: 800-
830-ig, ebéd: 1200-1230-ig, uzsonna: 1430-1500-ig.   

9. A Fogyatékosok Napközi Otthonában a térítési díj befizetése csekken vagy 
átutalással történik, tárgyhót követő hónap 20-ig. Az étkezési és gondozási térítési díj 
megállapítása a mindenkori érvényben lévő önkormányzati rendeletben 
meghatározott módon kerül kiszámításra. Ha a szülő a térítési díj befizetését 
elmulasztotta, Vác Város Önkormányzatának Idősek Otthona és Klubja kihelyezett 
gazdasági szervezetének gazdasági vezető helyettese határidő megjelöléssel 
ismételten felszólítást küld. Eredménytelenség esetén az Államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló törvény alapján kell eljárni.  

10. Ebéd lemondása a hiányzást megelőző nap 1030 -ig lehetséges. A le nem 
mondott étkezésért a térítési díjat ki kell fizetni, abban az esetben is, ha az ellátott az 
ellátást nem vette igénybe. Jelezni kell a hiányzás okát és a távolmaradás várható 
idejét is. 

11. Az ellátottak által rendszeresen szedett gyógyszerek ellátásáról a 
szülőtörvényes képviselő illetve gyám köteles gondoskodni. Az Intézmény dolgozói 
felügyelik, biztosítják annak előírás szerinti adagolását. Rosszullét, állapotromlás 
esetén értesítik a szülőt (gyámot). 

12. Gyógyszeres szekrény kezelésének rendje: 

Az Igazgató, részlegvezető által kijelölt dolgozó felelős a készleten lévő gyógyszerek, 
gyógy-készítmények, kötszerek megfelelő tárolásáért, felhasználásáért, lejárati idő 
figyelemmel kíséréséért, szükség esetén rendben történő selejtezéséért, továbbá 
feladata az orvos által előírt gyógyszerek beadása és annak dokumentálása, 

13. Az ellátott gyógyszer és ételérzékenységéről a szülőnek/törvényes 
képviselőnek (gondnoknak) tájékoztatni kell a napközi otthon részlegvezetőjét, ill. az 
orvosi kivizsgálás eredményéről. Diétás étkeztetést csak írásos szakorvosi javaslatra 
biztosítunk.  

14. Az Intézményben használatos ruha tárolására a szekrényben van lehetőség. A 
Napközi otthonban használatos ruhák tisztaságáról illetve cseréjéről a 
szülőnek/törvényes képviselőnek/gondnoknak kell gondoskodnia. Az ellátott által 
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használt ruhaneműt, cipőt az ellátott szekrényében kérjük tartani. A szekrényekben 
élelmiszert tárolni közegészségügyi okok miatt tilos. 

15. Amennyiben az ellátott testhőmérséklete egyenlő vagy magasabb mint 37,5 
˚C, antibiotikumot szed vagy fertőzésre utaló tüneteket mutat (bőrpír, kiütés, 
bőrelváltozás, szem, torok gyulladása, hányás - hasmenés) az Intézménybe nem 
hozható. A családban előforduló fertőző megbetegedést is kérjük jelezni az 
Intézményben. Az Intézményben történő megbetegedés esetén a gondozónő 
telefonon értesíti a szülőt/törvényes képviselőt/gondviselőt. A szülő/törvényes 
képviselő/gyám kötelessége, hogy az ellátott hazaviteléről a legrövidebb időn belül 
gondoskodjon. A beteg ellátottat gyógyulásig nem lehet közösségbe hozni, csak a 
családorvos által kiadott igazolással együtt. Az Intézményben történt sürgős ellátást 
igénylő baleset /megbetegedés esetén a gondozónő azonnali intézkedést tesz, 
szükség esetén mentőt hív. 

16. Az ellátottak állapotáról, személyiségéről tájékoztatást a szülő/törvényes 
képviselő (gyám) részére a terápiás munkatárs és a gondozónők adnak. A szülői 
értekezletek keretén belül a szülők/törvényes képviselők véleményezési és 
egyetértési jogukat gyakorolhatják a napközivel kapcsolatban. 

17. A vezető lehetővé teszi, hogy a szülő/törvényes képviselő (gyám) betekintést 
nyerjen az Intézmény életébe, előzetes időpont egyeztetés után a foglalkozásokon is 
részt vehessen. 

18. Az Intézménybe behozott értéktárgyakért (ékszer, stb.), valamint a közös 
helyiségekben elhelyezett egyéb tárgyakért és az ellátottak által viselt ékszerekért, az 
általuk okozott sérülésekért felelősséget nem vállalunk.  

19. Az Intézmény működésével kapcsolatban (vagy egyéb észrevétel esetén, ami 
a napközi otthoni munkát érinti) felmerülő kérdésekkel a Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye Igazgatójához lehet fordulni. 

20. Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályozás: 

1997. évi XXXI. ” a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „ szóló törvény 
35. § - 36. § valamint 136/ A. § (1) bekezdése értelmében: 

”35. § (1)Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben 
meghatározott ellátások kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét 
szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 
fiatal felnőttek képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
d) az intézményt fenntartó képviselői. 
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 
kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 
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fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az 
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
(6) A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított 
napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmére a fenntartónak érdek-képviseleti 
fórumot nem kell működtetnie. Panaszjoguk gyakorlására a 36. §-ban foglaltak az 
irányadók. 

36. § (1) „A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál: 

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 
(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a 
gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 
napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet. 

136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály 
szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba, valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére 
megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat 
kérhető. 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, 
ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy 
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül 
szükséges.” 

Az Intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet (mely részletes szabályait: A 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza Egységes Szakmai Program 7. melléklet 

A Szociális Törvény 97. § alapján az Intézményben a Házirend valamint az 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata az Intézmény falitábláján mindenki 
számára elérhető helyen ki van függesztve. 
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Az ellátottjogi képviselő feladatai az Szociális Törvény alapján 

� segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással 
kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt 
az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, 

� segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény 
vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó 
kérelmek, beadványok megfogalmazásában, 

� megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat 
az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról, 

� a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével 
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, 
és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást 
igénybevevőt, törvényes képviselőjét, 

� az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a 
szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen 
jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

� intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 
megszüntetésére, 

� észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára 
vonatkozóan az intézmény vezetőjénél, 

� amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását 
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságok felé, 

� a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt 
megvizsgálhatja. 

Az ellátottjogi képviselő az Szociális Törvényben meghatározott feladatainak ellátása 
során 

� az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően további tájékoztatást 
nyújt az ellátott részére az érintett szolgáltatónál alkalmazott gyakorlatról, 

� tájékoztatja az ellátottat, törvényes képviselőjét, hogy panaszát mely személy 
vagy szerv részére továbbíthatja, továbbá a kialakult konfliktus rendezése 
érdekében az érintettek bevonásával egyeztetést tarthat, 

� folyamatosan tájékoztatást nyújt az ellátott, valamint a törvényes képviselője 
részére a meghatalmazás alapján megtett intézkedésekről, eljárási 
cselekményekről, a kivizsgálás aktuális helyzetéről, a lehetséges jogorvoslati, 
illetve egyéb panasztételi lehetőségekről, 

� tájékoztatást kérhet a szolgáltató képviselőjétől az ellátással összefüggésben 
alkalmazott gyakorlatról, tájékozódik arról, hogy a szakmai feladatok ellátása 
megfelel-e a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
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Házirend 
 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fejlesztő Napközi 
Otthon 

Telephely címe:2600 Vác, Kölcsey Ferenc u.4. 

Telephely telefonos elérhetősége: � 06-30/633-4891  

A Fejlesztő Napközi Otthonban beíratott ellátottak alapvető jogait és az őket 
képviselő szülők jogait, kötelezettségeit foglalja össze, az 1997. XXXI. törvény (a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról) az alábbiak szerint: 
 
Gyermeki jogok 
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 gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban 
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befogadó szülőnél kell biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél 
történő elhelyezésétől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha 
a) a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség, 
b) a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más 
okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, vagy 
c) a gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, más 
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. 
 (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) zemélyes 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. 
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
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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. 
 (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. 
 
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, a 
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján 
közzétett egységes elvek és módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás elleni 
módszertan) alkalmazásával járnak el. 
(1b) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 
érdekében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és a javítóintézetben 
felmerült gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása és kezelése a miniszter által 
jóváhagyott, a minisztérium honlapján közzétett intézményi, fenntartói és ágazati 
módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás kivizsgálásának módszertana) 
alapján történik. 
(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 szolgáltatást nyújtó szolgáltató 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, 
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d) eljár az érdek-képviseleti fórum 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. 
(3a) A gyermekjogi képviselő jogosult az általa kezdeményezett időpontban a 
gyermekkel személyesen, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
vezetőjének, illetve munkatársának - ideértve a nevelőszülőt is - jelenléte nélkül 
találkozni. A gyermek gondozási helyének biztosítania kell a gyermek és a 
gyermekjogi képviselő zavartalan kapcsolattartásának körülményeit. 
(4) A gyermekjogi képviselőt a minisztérium foglalkoztatja. A gyermekjogi képviselő 
jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi. *  
(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 
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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 és vallásszabadság 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 
meghatározott hivatalos 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 miniszter részére 
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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 miniszter 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 miniszter az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány 
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a gyermekjogi 
képviselő részére megtéríti. 
(5) A miniszter 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 miniszter az ellenőrzés 
lefolytatásáig vagy ha az ellenőrzés következtében a gyermekjogi képviselő 
megbízatása megszűnik, a megbízatás megszűnésének időpontjáig kezeli. 
 
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, 



322 
 

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 - köteles 
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. 

Valamint a 1993. évi III. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tv. 
értelmében, az alábbiak szerint: 
94/E. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe 
vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára 
tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint 
egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, 
szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe 
vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy speciális 
jogokat is biztosítani kell. 
(2)  A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét 
meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, 
illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott 
esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 
(3) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek 
teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény 
gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve 
szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. A 
tájékoztató tartalmazza 
a) az intézmény működési költségének összesítését, 
b) a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások 
kivételével az intézményi térítési díj havi összegét, 
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított 
szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe 
vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 
tartására, különös figyelemmel 
a) az élethez, emberi méltósághoz, 
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b) a testi épséghez, 
c) a testi-lelki egészséghez 
való jogra. 
(5) Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult 
személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az 
intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes 
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást 
igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös 
figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. 
(6) Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező 
tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben 
meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben 
élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának 
feltételeit, illetve ellenőrzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem 
érintheti a mindennapi használati tárgyakat. 
(7) Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők 
intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek 
megfelelő és - szükség esetén - biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény a 
házirendben szabályozhatja - figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetőségekre 
-, hogy az egyes ellátást igénybe vevők milyen nagyságú, illetve milyen 
mennyiségű, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy 
intézménybe történő bevitelére jogosultak. Ezen kívül a vagyon- és értékmegőrzés 
nem korlátozható arra való hivatkozással, hogy az intézmény nem tud megfelelő 
feltételeket kialakítani a megőrzésre. Amennyiben az ellátást igénybe vevőt 
korlátozzák a személyes tárgyainak bevitelében, erről az igénybevételhez 
kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell. 
(8) Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés 
szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget 
nyújtani az ellátást igénybe vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak 
igénybevételéhez vagy eléréséhez. 
(9) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen 
kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az 
intézmény házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés 
rendjét. Az ellátást igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során részletes és 
pontos tájékoztatást kell adni az intézményen belüli és az eltávozás esetére 
kialakított szabályokról. 
(10) Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, 
rokonok, látogatók fogadására. Az intézményvezető a házirendben szabályozott 
módon rendelkezhet a látogatás rendjéről, és meg kell határozni azokat az eseteket, 
amikor a látogatók látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe 
vevővel. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő 
más személyek nyugalmára. 
(11) Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben 
intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel 
szemben. 



324 
 

(12) Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, 
gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek jogait szabályozó 
rendelkezéseire. 
(13) Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb 
körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, 
illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az 
ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 
(14) Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban 
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető 
határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az 
intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat 
jogorvoslattal. 

6.2. Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai a többször módosított 1993. évi III. 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 94 /F. §-a értelmében az 
alábbiak szerint: 
 
94/F. § (1) Az egyes szociális intézmények ellátását igénybe vevő személynek, 
törvényes képviselőjének joga van az ellátott állapotának felülvizsgálatával 
kapcsolatos információk megismerésére. Az intézmény vezetője a felülvizsgálatot 
megelőzően, valamint a felülvizsgálatot követően írásban tájékoztatja az ellátást 
igénybe vevőt - annak állapotát figyelembe véve -, illetve törvényes képviselőjét a 
felülvizsgálat céljáról, folyamatáról, valamint annak eredményéről. 
(2) A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell 
lenni különösen 
a) az akadálymentes környezet biztosítására, 
b) az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés 
biztosítására, 
c) a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy -javítás 
lehetőségeinek megteremtésére, 
d) az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos 
döntéseinek tiszteletben tartására, 
e) társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat 
létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások 
igénybevételére, elérésére. 

 
1. A Fejlesztő Napközi Otthon ellátottja lehet az a személy, akit az 1993 évi III. 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 65/F. §-a alapján 
jogosult a nappali ellátás igénybevételére. 
„65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját 
otthonukban élő, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek, 
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b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket 
betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra 
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint 
megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni 
étkeztetését. 
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére 
is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási 
segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 
(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban 
meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül 
melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) 
bekezdésének b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti 
gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott 
fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.” 

2. A Fejlesztő Napközi Otthon ellátottja elsősorban Vác városában illetve szabad 
férőhely esetén a felvételi körzetben élő olyan sajátos nevelési igényű (súlyosan, 
halmozottan fogyatékos) és⁄vagy autista személy lehet, aki családban nevelkedik, 
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, állandó felügyeletre 
szorul.  

3. A Fejlesztő Napközi Otthon lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, 
ápolói, gondozói felügyelet mellett, társas kapcsolatok kialakítására, szociális 
viselkedési minták elsajátítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak étkeztetését.  

4. 3 – 6 éves kor közötti gyermekek korai fejlesztését a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Váci Tagintézménye által biztosított szakember végezheti külön 
megállapodás alapján.  

5. 5 – 6 éves kor közötti gyermekek fejlesztő nevelését Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Váci Tagintézménye által biztosított szakember végezheti külön 
megállapodás alapján.  

6. A hatodik életévüket betöltött gyermekek illetve tanköteles korú fiatalok 
ellátása egyéni foglalkozások keretében történik, melyet kiegészít a BEMER és 
SNOEZELEN terápia alkalmazása gyógypedagógus vezetésével, mely szakember 
jelenlétét a Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
biztosítja.  

7. A nem tanköteles korú fiatalok foglalkoztatását, fejlesztését az Intézmény 
terápiás munkatársa végzi gyógypedagógiai asszisztens és gondozónő bevonásával, a 
teljes gondozási idő alatt. 

5. Az Intézményi ellátás a szülő kérelme alapján jön létre, a szülő/törvényes 
képviselő és az Intézmény között kötött megállapodás alapján az Intézmény Felvételi 
Szabályzata alapján. 
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8. A felvételhez szükséges a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának 
szakértői véleménye, illetve Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 
szakvéleménye vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala I. számú Szakértői 
Bizottságának szakvéleménye, vagy Budapest Főváros Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szerve, I. számú Szakértői Bizottságának szakvéleménye. Illetve szakértői vélemény 
nélkül, ha az ellátott - szülője/törvényes képviselője/gyámja vállalja, hogy a 
jogosultságot igazoló dokumentációját 60 napon belül az Igazgatóságon bemutatja. 

9. A felvétel 3 hónapos próbaidővel jön létre. 

10. Az 1/2000. (I.7.) SZCSM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján 
81. § (1) Fogyatékos személyek nappali intézményében három éven aluli gyermek 
nem gondozható. 
(2) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, 
aki 
a)  veszélyeztető magatartást tanúsít, 
d) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható 
fogyatékosok nappali intézményében, aki köznevelési intézményben történő 
nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának 
megfelelő köznevelési intézményben biztosítható. 
(3a) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik 
a) a tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő 
fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására, 
b) arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és 
gondozásban vagy fejlesztő nevelésben részesül, 
c) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (5) bekezdése 
szerinti esetre. 

11. A Fejlesztő Napközi Otthon nyitvatartási rendje munkanapokon: 630 órától 1600 
óráig. A Fejlesztő Napközi Otthon nyári zárásáról, a szülőket legkésőbb február 15-ig 
tájékoztatjuk. A nem szokásos munkanapokra (szombati) illetve a karácsony és újév 
közé eső munkanapokon igény szerint biztosítunk ellátást, illetve összevont 
ügyeletet. Amennyiben az ellátásra nincs igény, úgy az intézmény zárva tart. 

12. Ha az ellátott testhőmérséklete egyenlő vagy magasabb mint 37,5 ˚C, 
antibiotikumot szed (bőrpír, kiütés, bőrelváltozás, szem, torok gyulladása, hányás - 
hasmenés) az intézménybe nem hozható. Betegség esetén az ellátott a napközibe 
csak gyógyultan, a háziorvos által adott orvosi igazolással jöhet. Napközben a 
napköziben észrevett bármilyen fertőző betegség gyanúja esetén a szülő/, vagy 
képviselő a gondozónő által kapott értesítés után köteles haladéktalanul a saját és a 
gyermekcsoport érdekében a beteg gyermek hazaviteléről gondoskodni, annak 
kivizsgálásáig a gyermek az Intézménybe nem hozható. Az intézményben történt 
sürgős ellátást igénylő baleset/megbetegedés esetén a gondozónő azonnali 
intézkedést tesz, szükség esetén mentőt hív.  

13. Az ellátottak által rendszeresen szedett gyógyszerek ellátásáról a 
szülő/törvényes képviselő illetve gyám köteles gondoskodni. Az Intézmény dolgozói 
felügyelik, biztosítják annak előírás szerinti adagolását. Rosszullét, állapotromlás 
esetén értesítik a szülőt/törvényes képviselőt (gyámot). A gyermek gyógyszer és 
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ételérzékenységéről a szülőnek/törvényes képviselőnek tájékoztatni kell az Intézmény 
vezetőjét, a kivizsgálás eredményét be kell mutatni. Diétás étkeztetést csak írásos 
szakorvosi javaslatra biztosítunk.  

14. Gyógyszeres szekrény kezelésének rendje: 

Az Igazgató, részlegvezető által kijelölt dolgozó felelős a készleten lévő gyógyszerek, 
gyógy-készítmények, kötszerek megfelelő tárolásáért, felhasználásáért, lejárati idő 
figyelemmel kíséréséért, szükség esetén rendben történő selejtezéséért, továbbá 
feladata az orvos által előírt gyógyszerek beadása és annak dokumentálása. 

15. A szülő/törvényes képviselő köteles a személyi adataiban történő, valamint 
munkahelye, lakása (illetve ahol napközben elérhető) telefonszámát, valamint a 
telefonszámokban történt változást közölni. 

16. A Napközi Otthon napi háromszor étkezést biztosít: reggeli: 830-900-ig, ebéd: 
1130-1230-ig, uzsonna:1430-1500-ig. Ebéd lemondása a hiányzást megelőző nap 12h -ig 
lehetséges. A le nem mondott étkezésért a térítési díjat ki kell fizetni, abban az 
esetben is, ha az ellátott az ellátást nem vette igénybe. Jelezni kell a hiányzás okát 
és a távolmaradás várható idejét is. 

17. A Fejlesztő Napközi Otthonban a térítési díj befizetése csekken vagy 
átutalással történik, tárgyhót követő hónap 20-ig. A térítési díj megállapítása a 
mindenkori érvényben lévő önkormányzati rendeletben meghatározott módon kerül 
kiszámításra. Ha a szülő/törvényes képviselő a térítési díj befizetését elmulasztotta, 
Vác Város Önkormányzatának Idősek Otthona és Klubja kihelyezett gazdasági 
szervezetének gazdasági vezető helyettese határidő megjelöléssel felszólítást küld. 
Eredménytelenség esetén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 
törvény alapján kell eljárni. 

18. A gyermekek és fiatalok a napközibe csak szülői (törvényes képviselő) 
jelenlétében érkezhetnek vagy távozhatnak. Az a szülő/törvényes képviselő, aki más 
felnőttet kér meg gyermeke behozatalára- elvitelére, köteles írásban nyilatkozatot 
tenni, illetve az üzenő füzetbe beírni a gyermekért járó felnőtt adatait. 18 éven aluli 
gyermeknek és ittas felnőttnek nem adunk ki gyermeket! 

19. Reggel és délután a gyermekeket az őt hozó és elvivő szülő/törvényes 
képviselő vagy felnőtt öltözteti, vetkőzteti saját ruhába az átadóhelységben, a 
csoportszobában adják át gyermekeket a gondozónőnek. 

20. A gyermekek ellátásához szükséges higiéniás csomagról a szülőnek/törvényes 
képviselőnek kell rendszeresen gondoskodni. (pelenka stb.). 

21. A napköziben használt váltóruhát, cipőt a gondozottak saját szekrényében kell 
tárolni, mely az ellátott nevével van ellátva. Közegészségügyi okok miatt a 
gyermekeknek ételt ne adjanak a napközi helyiségeiben és ne tároljanak élelmiszert 
a szekrényekben. 

22. A Napközi Otthonban behozott értéktárgyakért (ékszer, stb.), valamint a közös 
helyiségekben elhelyezett egyéb tárgyakért és az ellátottak által viselt ékszerekért, az 
általuk okozott sérülésekért felelősséget nem vállalunk. 
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23. Az ellátottak fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást a szülő/törvényes 
képviselő részére az Intézmény vezetője, és a Napközi Otthonban dolgozók valamint 
a gyógypedagógus, és a konduktor adhatnak. A hozzátartozók tájékoztatásánál, és a 
hozzátartozókkal való kapcsolattartás során be kell tartani a szakma szabályait, az 
Intézményi SZMSZ-ben foglaltakat. A szülői értekezletek keretén belül a 
szülők/törvényes képviselők véleményezési és egyetértési jogukat gyakorolhatják a 
napközivel kapcsolatban. 

24. A napközi működésével kapcsolatban (vagy egyéb észrevétel esetén, ami a 
napközi otthon munkáját érinti) felmerülő kérdésekkel a Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye Igazgatójához lehet fordulni. 

25. Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályozás: 

1997. évi XXXI. ” a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „ szóló törvény 
35. § - 36. § valamint 136/ A. § (1) bekezdése értelmében: 

”35. § (1)Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben 
meghatározott ellátások kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét 
szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 
fiatal felnőttek képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
d) az intézményt fenntartó képviselői. 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 
kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 
fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az 
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
(6) A gyermekjóléti szolgálatban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított 
napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmére a fenntartónak érdek-képviseleti 
fórumot nem kell működtetnie. Panaszjoguk gyakorlására a 36. §-ban foglaltak az 
irányadók. 

36. § (1) „A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál: 

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 
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(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a 
gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 
napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet. 

136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály 
szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba, valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére 
megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat 
kérhető. 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, 
ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy 
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül 
szükséges.” 

Az Intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet (mely részletes szabályait: A 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza Egységes Szakmai Program 7. melléklet). 

A Szociális Törvény 97. § alapján a Bölcsődében a Házirend valamint az 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata a bölcsőde falitábláján mindenki 
számára elérhető helyen ki van függesztve. 

26. Az ellátottak jogi képviseletét a többször módosított 1993. évi III. 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 94 /K. §-a értelmében az 
ellátottjogi képviselő látja el az alábbiak szerint: 

94/K. § (1) Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és 
szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a 
szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése 
során tekintettel van az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 

(2) Az ellátottjogi képviselő feladatai 
a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az 

ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról, 

b) segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos 
kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény 
és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, 

c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél 
és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, 
beadványok megfogalmazásában, 
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d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével 
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és 
ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást 
igénybevevőt, törvényes képviselőjét, 

e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a 
szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen 
jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, 

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 
megszüntetésére, 

g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél, 

h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 
intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságok felé, 

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt 
megvizsgálhatja. 

(3) Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat 

tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az 
ellátottjogi képviselő elérhetőségéről. 

(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetője, fenntartója, valamint az ellátottjogi 
képviselő által megkeresett hatóság a külön jogszabályban meghatározott határidőn 
belül megvizsgálja az ellátottjogi képviselő észrevételét, kezdeményezését, 
megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról, intézkedéséről őt 
tájékoztatja. 

(8) Az ellátottjogi képviselő jogosult 
a) a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni, 
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény 

működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni, 
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük 

megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni. 
(9) Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybevevőre vonatkozó és 

tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a 
vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 

27. A Napközi Otthoni ellátás megszűnik, ha: 
� a szülő/törvényes képviselő/gyám azt írásban kéri, 
� az Intézmény jogutód nélkül megszűnik, 
� ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő vagy a törvényes 

képviselője a tárgyhavi befizetés időpontjától számított 6 hónap után 
felszólítás ellenére sem fizeti be, 

� a házirendben meghatározott szabályok súlyos ismételt megsértése, 
� az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem 

veszi igénybe, 
� a próbaidő által támasztott feltételeknek az ellátott nem felel meg, 
� szakorvos írásos véleménye alapján, 
� más típusú Intézménybe való áthelyezés esetén, 
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Vác Város Önkormányzat  
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 

2600 Vác, Kölcsey Ferenc u. 4. 
Tel: 06-27-504-105 

E-mail: bfi@bfi.vac.hu, 
  igazgato@bfi.vac.hu 

 
IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET 

HÁZIREND 
 
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Kölcsey utcai 
Bölcsődében 
Telephely címe: 2600 Vác, Kölcsey utca 4. 
Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30/633-1815 
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Bölcsőde és 
Speciális Csoportban 
Telephely címe: 2600 Vác, Baba utca 2.  
Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30/632-3924  
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Szegfű utcai 
Bölcsődében 
Telephely címe: 2600 Vác, Szegfű utca 1.  
Telephely vezetőjének elérhetősége: � 06-30 ⁄631-1815  
 
Az időszakos gyermekfelügyeletben részt vevő gyermekek alapvető jogait és az őket 
képviselő szülők/törvényes képviselők jogait, kötelezettségeit a 1997. évi XXXI. 
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről foglalja össze. 
 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről  
 
40. § (2) Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt 
alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei 
ellátást nyújtó bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. Ha a 
bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtják a szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és az 
időszakos gyermekfelügyeletet azonos időben igénybe vevő gyermekek száma nem 
haladhatja meg az e rendeletben meghatározott, egy bölcsődei csoportban ellátható 
gyermekek maximális számát. 
 
4. A bölcsőde olyan szolgáltató Intézmény, amely az alapellátáson túl (alapellátás 
=bölcsődei ellátás) biztosít térítés ellenében időszakos gyermekfelügyeletet, a szülő 
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elfoglaltságának idejére, napi maximum 8 órában, a szülő és a bölcsőde között 
létrejött megállapodás alapján. 
Gyvt. 42.§ (4). A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - 
szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, vagy más 
gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. 
 
5. A szolgáltatásban 1-3 éves korú gyermeke számára biztosítunk felügyeletet. 

 
6. A szolgáltatás igénybevételének időszaka: hétfőtől péntekig 800 óra és 1600 óra 
között.  
 
5. Reggel folyamatosan érkeznek a gyermekek 8 óráig. Az átvétel 800-tól 830-ig a 
reggeli ideje alatt szünetel. Lehetőség van későbbi érkezésre is, ebben az esetben 
reggelit nem tudunk biztosítani. A bölcsőde előterében, öltözőjében és a mosdó-wc 
helyiségben étkezni közegészségügyi okok miatt tilos. Reggel a törvényes képviselő 
öltözteti át a gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek korától függően 
felkínálja a bilit vagy WC-használatát. A kézmosás után, rendezetten kíséri be illetve 
adja át gyermekét a kisgyermeknevelőnek.  
 
6. Az időszakos gyermekfelügyeletben napi négyszeri étkezést biztosítunk igény 
szerint: reggeli: 800 – 830-ig, tízórai: 0930-ig, ebéd: 1130 – 1200 –ig, uzsonna: 1500 - 
1530 óráig. Az étkezési térítési díj bontható abban az esetben, amennyiben a 
gyermek nem veszi igénybe mind a négy étkezést, melyről a szülő a Megállapodás 
megkötésekor nyilatkozik. Az időszakos gyermekfelügyeleti térítési díjat naponta kell 
megfizetni. Ennek összegéről a törvényes képviselő az adott napon nyugtát majd 30 
napon belül számlát kap, melynek kiegyenlítése helyben a részlegvezetőnél 
történhet. A térítési díj meg nem fizetése esetén a időszakos gyermekfelügyeletre 
kötött Megállapodás megszüntetésre kerül. 
 
7. Ha a gyermek bent tartózkodása érinti valamelyik étkezés időpontját, akkor 
kötelező azt igénybe venni és a térítési díjat be kell fizetni. 
 
8. Alvó, étkező gyermeket a kisgyermeknevelő nem zavar, megvárja a gyermek 
ébredését, illetve az étkezésének befejezését. A gyermekcsoport étkezési ideje alatt 
a gyermekek bevétele és hazaadása szünetel.  
 
9. A gyermek távozásakor a kisgyermeknevelő rövid szóbeli tájékoztatást ad a 
napi főbb eseményekről. A törvényes képviselő öltözteti át gyermekét abba a ruhába, 
melyben a gyermek hazamegy.  
 
10. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a 
törvényes képviselővel történő fokozatos beszoktatásra. 
 
11. A bölcsődében használatos ruha tárolására a szekrényben van lehetőség. A 
gyermek bölcsődében használatos ruhájának tisztaságáról illetve cseréjéről a 
törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. A gyermekek által használt ruhaneműt, 
cipőt a gyermekek szekrényében kérjük tartani és azt a nap végén hazavinni. A 
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szekrényekben élelmiszert tárolni közegészségügyi okok miatt tilos, valamint nevelési 
szempontok érdekében a gyermekeknek ételt ne adjanak a bölcsőde helyiségeiben. 
 
12. Gyermekek hazaviteléről igénybevételi időn belül a törvényes képviselők illetve 
a törvényes képviselők által írásban meghatalmazott, vagy a kisgyermeknevelőnek 
előzetesen bemutatott felnőtt gondoskodik. Ittas személynek, 14 éven aluli 
kiskorúnak, meghatalmazás nélküli felnőttnek a kisgyermeknevelő nem adja ki a 
gyermeket! 
 
13. A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (ékszer, stb.), valamint a közös 
helyiségekben elhelyezett egyéb tárgyakért (babakocsi, ruha, cipő, gyermek 
kerékpár, stb.) és a gyermekek által viselt ékszerekért, az általuk okozott 
sérülésekért felelősséget nem vállalunk. Bölcsődés gyermekek ékszer viselését nem 
javasoljuk. 
 
14. A balesetek elkerülése és a gyermekek nyugalma érdekében a 
gyermeköltözőben valamint a fürdőszobában szaladgálni, hangoskodni még 
törvényes képviselői felügyelet mellett sem szabad! 
 
15. A gyermek törvényes képviselőtől való átvétele előtt, illetve a bölcsődéből 
történő átadása után a bölcsőde területén történt gyermekekkel kapcsolatos 
események a törvényes képviselő felelősségét terhelik. 
 
16. Ha a gyermek testhőmérséklete egyenlő vagy magasabb, mint 37,5 ˚C, 
antibiotikumot szed vagy fertőzésre utaló tüneteket mutat (bőrpír, kiütés, 
bőrelváltozás, szem, torok gyulladása, hányás - hasmenés) bölcsődébe nem hozható. 
A családban előforduló fertőző megbetegedést is kérjük jelezni a bölcsődében. A 
bölcsődében történő megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő telefonon értesíti a 
törvényes képviselőt. A törvényes képviselő kötelessége, hogy a gyermeke 
hazaviteléről a legrövidebb időn belül gondoskodjon. A beteg gyermeket gyógyulásig 
nem lehet közösségbe hozni, csak a házi gyermekorvos által kiadott igazolással 
együtt. Bölcsődében történt sürgős ellátást igénylő baleset /megbetegedés esetén a 
kisgyermeknevelő azonnali intézkedést tesz, szükség esetén mentőt hív. 
 
20. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a törvényes képviselő 
tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. Diétás 
étkeztetést csak írásos szakorvosi javaslatra biztosítunk.  
 
21. Gyógyszeres szekrény kezelésének rendje: 
Az Igazgató, bölcsődevezető által kijelölt dolgozó felelős a készleten lévő 
gyógyszerek, gyógy-készítmények, kötszerek megfelelő tárolásáért, felhasználásáért, 
lejárati idő figyelemmel kíséréséért, szükség esetén rendben történő selejtezéséért, 
továbbá feladata az orvos által előírt gyógyszerek beadása és annak dokumentálása. 
 
22. A törvényes képviselő köteles a személyi adataiban történő, lakása (illetve ahol 
napközben elérhető) telefonszámát, valamint a telefonszámokban történt változást 
közölni. 
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23. A szolgáltatásra előre kell jelentkezni, telefonon illetve személyesen a 
bölcsődében, előzetesen maximum 1 hónapra lehet időpontot lefoglalni. Ha a szülő 
bármilyen ok miatt nem hozza gyermekét, bejelentkezését 1 nappal előtte 12 óráig le 
kell mondania, amennyiben ezen időpontig a távolmaradást lemondani nem tudja, a 
következő napra eső étkezések díját minden esetben ki kell fizetnie. 
 
24. Ha a kért időpontban a szülő illetve gyermeke nem jelenik meg, és az igényt 
sem mondta le, arra és az azt követő hónapra kizárja magát a szolgáltatásból.A 
bejelentett időpontot minden esetben szigorúan be kell tartani, aki gyermekét a kért 
időponton túl jelzés nélkül az intézményben hagyja, a plusz óradíj megfizetése 
mellett kizárja magát a szolgáltatás igénybevételéből az adott illetve a következő 
hónapra. 
 
25. Az első alkalommal be kell mutatni a kötelező védőoltásokról szóló és a 
háziorvos a gyermekről kiadott egészséges igazolását. 
 
26. Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályozás: 
1997. évi XXXI. ” a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „szóló törvény 
35. § - 36. § valamint 136/ A. § (1) bekezdése értelmében: 
”35. § (1)Az intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben 
meghatározott ellátások kivételével - az ellátásban részesülők érdekvédelmét 
szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai 
a) a gyermekönkormányzat képviselői, 
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a 
fiatal felnőttek képviselői, 
c) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
d) az intézményt fenntartó képviselői. 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet 
kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál. 
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a 
fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 
hatáskörrel rendelkező szervnél. 
(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az 
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 
36. § (1) „A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 
gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál: 

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 
esetén, 
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 
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(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a 
gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 
napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet. 
136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály 
szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba, valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére 
megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat 
kérhető. 
(2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, 
ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy 
nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül 
szükséges.” 
Az Intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet (mely részletes szabályait: A 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza Egységes Szakmai Program 7. melléklet). 
A Szociális Törvény 97. § alapján a Bölcsődében a Házirend valamint az 
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata a bölcsőde falitábláján mindenki 
számára elérhető helyen ki van függesztve. 
 
29. A időszakos gyermekfelügyeleti ellátás megszűnik:  

� a törvényes képviselő írásbeli kérésére, 
� ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő törvényes képviselője 

nem fizeti meg, 
� ha a gyermek magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését  
� a házirendben meghatározott szabályok súlyos megsértése. 

 
30. Kérjük, hogy az Intézmény területén a tisztaság megőrzését tartsák szem 

előtt! 
 

31. A csoportszobába utcai cipőben ne lépjenek be! 
 
32. Gyermekük biztonsága érdekében a kaput minden esetben zárják be, illetve a 

kapun található reteszt is használják! 
 
33. A dohányzás az Intézmény egész területén és 5 méteres körzetében TILOS!  
 
34. A Bölcsődevezető előre egyeztetett időpontban várja a kedves törvényes 

képviselőket. 
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A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Igazgatójának székhelye: 
2600 Vác, Kölcsey Ferenc u.4. 
Elérhetősége: � 06-30/624-7472 
Központi tel.: � 06 (27) 504-105 
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