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KEDVES SZÜLŐK! 
 

Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el, 
mert betartása biztosítja, hogy gyermekeik szeretetteljes, derűs és nyugodt óvodai légkörben, 
felszabadultan és jól érezhessék magukat a Szülők és az óvoda elvárásainak egységes 
biztonságában. Ennek érdekében adjuk át minden család részére a házirendet, - mely a 
gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos 
rendelkezéseket állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére. 

Házirendünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény-20/2012. (VIII.31. )EMMI 
rendelet,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. alapján 
készült. 

A házirend belső szabályzat, amely jogszabályként funkcionál, ezért számon kérhető. 
Az óvodába járó gyermekekre, szüleikre, az óvoda minden dolgozójára vonatkozik. 

Óvodánk neve:            Trefort Téri Óvoda 

Címe:                           Sopron Trefort tér 11 

Telefon:                      505-420 

Fax:                            505-419 

E-mail:                        pirosovi@t-online.hu 

Óvodavezető:             Balláné Horváth Márta 

Óvodavezető helyettes: Pócsiné Kostenc Marietta      - elérhető: a gomba csoportban. 
   Kiss Attiláné             - elérhető az eper csoportban 
Óvodatitkár:                 Krasnyánszkiné Szentirmai Mónika         - elérhető: 73o- 153o 

Gyermekvédelmi felelős: Horváth Rezsőné     - elérhető: a cseresznye csoportban. 
Az óvoda orvosa:         Dr. Dolmayer Ilse       - elérhető:  354-430 
Az óvoda védőnője:     Balogh Csabáné          - elérhető:  314-136 
Az óvoda fogorvosa:    Dr.Tóth Attila             - elérhető:  316-646 
Az óvoda logopédusa:               - elérhető:  505-407 
Gyermekpszichológus:  Nevelési Tanácsadó  - elérhető:  505-407 
Gyermekjóléti Központ:                                  - elérhető:  524-361 
  Feladata: a gyermekek testi és lelki védelme, segítségadás a családi és szociális problémák 

megoldásában. 

 Óvodánk nyitva tartása. 

Óvodai nevelési év: szeptember 1- augusztus 31-ig tart. 

Nyári zárás: 4 hét; karbantartási, felújítási munkák miatt. 
   Önöket a nyári zárás időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk. 

   A nyári zárás alatt az Önök írásbeli kérelmére gyermekük részére a Jereváni Kék Tagóvodában   
biztosítunk elhelyezést. 

Téli zárás: decemberben Karácsony és Újév közötti napokban, hogy a család együtt  ünnepelhessen. 

Nevelés nélküli napok: a nevelési év folyamán maximum 5 alkalommal, az éves munkaterv alapján 
(továbbképzés a dolgozóknak) 

  Önöket a nevelés nélküli nap időpontjáról két héttel korábban tájékoztatjuk, hogy gyermekük 
megfelelő elhelyezéséről gondoskodhassanak.  A nevelés nélküli napon, ha szükséges ügyeletet 
biztosítunk. 

Nyitva tartás:  hétfőtől – péntekig   6°° - 17°°  óráig. 
   Reggel  6°° -7°° között az adott évre kijelölt gyülekező csoportban ügyeletes óvónő fogadja a  

gyermekeket. 
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  Napközben  minden csoportban  7°°- 163° óráig a csoport óvónői  foglalkoznak a  gyermekekkel.  
 
  Délután 16 30- 17°°  óra között a gyermekek  az adott évre kijelölt  összevont csoportban 

tevékenykedhetnek ügyeletes óvónő támogatásával. 

  A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy érkezéskor gyermekét személyesen adja át az 
óvónőnek és vegye át az óvónőtől, mert teljes mértékben csak így vállalhatunk felelősséget érte. Az 
óvónőtől már átvett gyermekért a továbbiakban az óvoda területén is Önök a felelősek. 

  A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtókat 6 OO -7 OO , 9°°- 12°°-ig, valamint   13°°- 143°-ig 
zárva tartjuk. Az  „A” bejáratnál csengő működik. 

   Ha Ön bármilyen ok miatt nem tud gyermekéért jönni, gyermekét csak az Ön által adott írásos 
meghatalmazás alapján adjuk ki más személynek.  

  Az óvoda teljes nyitva tartási idejében az óvodavezető, vagy helyettese elérhető az intézményben. 
Akadályoztatásuk esetén az intézkedésre jogosult munkatárs lehet segítségükre. 

Óvodánkban a gyermekekkel nevelési program alapján foglalkozunk. 

  A nevelési program minden csoportban az Önök rendelkezésére áll, ha részletesebb tájékoztatást 
kíván, akkor erre  lehetőséget biztosítunk a vezetői irodában. A gyermekével, az óvodával 
kapcsolatos kérdéseivel is az óvoda vezetőjét, illetve helyettesét kereshetik fel. 

 Óvodai beíratás és felvétel. 

   − Az óvodai beíratás minden évben a fenntartó önkormányzat kihirdetése alapján történik. 
   − A gyermekek az óvodát 3 éves kortól maximum7 éves korig látogathatják, szakértői javaslatra +1 

év elhelyezést biztosíthatunk. 
   − Az óvodába szeptember 1-től  felvesszük azt a kisgyermeket, akit beírattak az óvodába és 

augusztus 31-ig betölti 3.életévét, életkorának megfelelően szociálisan érett.                         
   − Előjegyzésbe vesszük a kisgyermeket, ha az adott év december 31-ig betölti a 3 életévét. 
   − Kötelezően fel kell vennünk az 5 éves tanköteles korú gyermekeket.                                     
   − Kötelezően fel kell vennünk a gyámhatóság által óvodánkba irányított gyermeket. 

Gyermekek az óvodában. 

   A gyermekek óvodába érkezése a reggeli órákban kívánatos, ha későbbi időpontban érkeznek, 
kérjük, hogy a csoportban folyó tevékenység zavarása nélkül bocsássák Őt a csoportszobába. 

   A nagycsoportos gyermekek reggeli rendszeres óvodába érkezését (legkésőbb 8 30 -ig) fontosnak 
tartjuk az iskolai életre való felkészítésben. 

    Kérjük együttműködésüket ennek megvalósításában! 
   
  A gyermekek hazabocsátásának napirend szerinti időpontja 15°°-17°°óra  

   között van, ha ennél korábbi időpontban szeretné gyermekét elvinni,kérjük  a gyermekközösség 
zavarása nélkül igyekezzen ezt megtenni.  

Ha gyermekét nem tudja az óvoda nyitvatartási idejében hazavinni , akkor időben értesítse erről az 
óvodát és gondoskodjon arról, hogy gyermekét egy megbízott személy hazavigye.   

 

 A gyermekek ruházata könnyen kezelhető, kényelmes, tiszta legyen az óvodában. 

  A gyermekek naponta 1-1,5 órát a szabadban tartózkodnak. Ezért is fontos a réteges öltözködés. 
Bízzanak az óvónő szakértelmében és gondosságában, hogy szükség szerint változtat a ruházaton 
(teremben, udvaron). 

  Kérjük, hogy tartalék ruhát is hozzanak gyermekük számára. 
  A ruhákat, cipőket célszerű a gyermek jelével ellátni és az öltözőszekrényben tárolni.  
   Itt helyezhető el a tornafelszerelés is. 
 
   Az óvodába behozott értékes játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalhatunk! 
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Kérjük, hogy gyermeke öltöző szekrényébe ne tároljon értékes tárgyat ( kulcs, mobiltelefon, ékszer 
stb.. ) és a többi gyermekre veszélyt jelentő tárgyat, anyagot ( gyógyszer, étel, stb…). 

−A gyermekek napi háromszori étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata. 
 −Óvodásaink számára az ételt a Központi Gyermekkonyha biztosítja. 

  −A óvodában becsomagolt uzsonnát kérjük otthon elfogyasztani, mert nevelési elveink szerint a 
kulturált étkezés szokásainak alakításával nincs összhangban az öltözői padon, folyosón 
elfogyasztott étel. 

   −A gyermekek által az óvodában elfogyasztott ételekből eltett ételmintát 48 óráig megőrizzük. 
  −Gyermekeik az óvodában csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztanak. 
  −Kérjük, hogy gyermeke születésnapi kínálásra, farsangra, egyéb alkalomra csak eredeti 

csomagolású édes vagy sós süteményt, gyümölcsöt, gyümölcslevet, üdítőt küldjenek. 
   (Az ezekből eltett ételmintát is 48 óráig megőrizzük) 
  −Az óvodába kívülről bekerülő élelmiszerekért csak a fenti esetben vállalhatunk felelősséget. 

 

 A térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: 

− A térítési díjat  Ft/nap, a fenntartó határozza meg.  
− Önöknek lehetőségük van arra, hogy a család szociális helyzete alapján térítési díj kedvezményt 

igényeljenek az óvodában. Ehhez a szociális iroda írásos támogatása szükséges, rendszeres  
gyermekvédelmi támogatás címen. 

− 50%-os kedvezményben részesül a 3 vagy több gyermekes család gyermeke és a tartós 
betegségben szenvedő gyermek. 

− A megállapított térítési díjat egész hónapra előre szükséges befizetni minden hónap  10-ig két 
összefüggő napon. A befizetési napokat a hirdetőtáblán jelezzük. 

− A befizetési napok jegyzékét a az óvoda hirdető tábláján közzé tesszük. 
− A gyermek hiányzása esetén Önöknek kell az étkezést lemondani, illetve érkezés előtt 

visszajelenteni (erre a célra rendszeresített táblázat mindkét bejáratnál megtalálható, a bejelentés 
az 505-420-as telefonon is megtehető)  

− A lejelentéseket-feljelentéseket, ha az 900 óráig megtörténik 24 óra eltolódással tudjuk 
figyelembe venni (egyébként 48 óra az eltolódás). 

− A lejelentett étkezési napok térítési díját a következő havi befizetésnél jóváírjuk. 
   −   Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. 

−  A véglegesen távozó gyermek fel nem használt térítési díját a házipénztárból visszafizetjük.  

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések:               

− Ha Ön a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni, kérjük  erről legalább egy 
munkanappal megelőzően  tájékoztassa az óvónőt. 

− Ha gyermekük távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján 9 00 óráig be  kell 
jelenteni az óvodatitkárnak. 

− Gyermekük két hetet meghaladó, huzamosabb távolmaradása az óvodavezetővel egyeztetendő és 
írásban kell bejelenteni. 

− Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 
− A nyilvántartásból töröljük azt a gyermeket, aki 2x-i írásbeli figyelmeztetés ellenére is 

igazolatlanul hiányzik az óvodából.(10 nap/év) 
− A tanköteles korú gyermekek (5évesek) 10 nap/nevelési év igazolatlan hiányzása esetén írásbeli 

felszólítás után értesítjük a tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési 
hatóságot és a  jegyzőt.   

− Gyermekük más intézménybe történő átíratásához (költözés, stb) óvodalátogatási igazolást 
adunk, melyet a fogadó intézményben jelentkezéskor kell leadni. 

  Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!  



5 
 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott 
szabályokat szigorúan betartjuk. 
    − Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik fogadása az óvodában a többi gyermek 

egészségének megóvása érdekében nem lehetséges. 
   −  A gyermeket csak teljesen gyógyultan fogadhatjuk, gyógyszer beadását nem vállalhatjuk! 
        (állandó gyógyszerszedés kivételével, pl.: allergia, asztma, stb.) 
    − A gyermekek egészségvédelme érdekében kérjük Önöket, hogy a csoportszobába utcai cipővel ne 

menjenek be. 
    − Gyermekük fertőző betegségét jelenteniük kell az óvodában, a szükséges intézkedések elrendelése 

miatt. 
    − Ha gyermekük az óvodában lázas lesz, hány, értesítjük Önöket, hogy időben orvoshoz vihessék. 
    − Az óvoda területén, tilos a dohányzás! 

Szülők az óvodában.       

        - Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és 
fogadják el társaik egyéniségét, másságát.  

            Tudják kifejezni magukat és legyenek képesek alkalmazkodni is. A konfliktusokat kulturált 
módon igyekezzenek megoldani (ne durvasággal, erőszakossággal). 

         - Ezen törekvésünk sikerének, a közös nevelési elvek alkalmazásának érdekében kérjük, hogy 
családi nevelésükben is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 

            A gyermekek megfelelő, összehangolt nevelése érdekében, szükséges az együttműködés, a 
nyitottság és az őszinteség.  

         - Probléma, konfliktus esetén kérem, hogy tájékoztassák az óvónőt, az óvodavezetőt és közösen 
próbáljuk megoldani az adott helyzetet. 

         - Az óvoda dolgozói törvény által védett, közfeladatot ellátó személyek. 
     - Adatvédelem: a személyi adatok védelme érdekében az óvodában nyilvántartott adatok csak a 

fenntartó, a bíróság, a rendőrség, az ügyészség részére továbbíthatók. 
− A gyermekcsoportban folyó pedagógiai munkát zavarja és az óvónő figyelmét elvonja  ha 

Önök hosszabb ideig lekötik Őt a gyermekekkel kapcsolatos, vagy magánjellegű 
beszélgetéssel. Az óvónővel történő személyes, bizalmas, időigényesebb beszélgetésre előre 
egyeztetett időpontban, megfelelő helyet biztosítunk az óvodában. 

          - A gyermekük nevelésével kapcsolatos pedagógiai tájékoztatást, információt csak az óvónőitől, 
az óvodavezetőtől kérjenek. 

      A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba és ezt követően az intézmény 
valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekre és szüleikre 
vonatkozik.  

       
     Felülvizsgálat:  jogszabályok változása, aktualitások esetén. 
 
     Elfogadta: a Trefort Téri Óvoda nevelőtestülete.  Balláné  Horváth Márta óvodavezető 
 
A Házirendet az önök által megbízott képviselőik megismerték és egyetértettek vele. 
A házirendet a fenntartó jóváhagyta. 
 
 
 
Sopron, 2012.09. 
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1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1 

 
II. Fejezet 

Alapvető jogok és kötelességek 
 

Gyermeki jogok 
 

6. § (1)32 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. 

(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)33 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. 

(6)34 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. 

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

(4)35 Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is 
joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése mellett - a 
kapcsolattartáshoz. 

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

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

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

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

9. § (1) Az átmeneti vagy tartós 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 részesüljön, 

b)36 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, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj1param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj32param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj33param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj34param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj35param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj36param
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h) családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze, 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa, 
j)37 a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa, 
k)38 utógondozásban részesüljön. 
(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti jog gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését hátrányosan 

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

(3)39 A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermeket - 
helyzetére való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni. 

(4)40 A speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek 
a) egészségügyi ellátására, személyisége korrekciójához szükséges terápiára az állapotának megfelelő és a 

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

feltétlenül indokolt esetben önmaga vagy mások veszélyeztetése esetén 
kerülhet sor. 

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

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

használatától. 
(2)41 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények házirendje - e törvényben 

meghatározott keretek között - a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva 
állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait. 

(3)42 Az intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - házirendjét az 
intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell annak 
megismertetéséről. 

(4)43 Helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetében a jogok gyakorlásának és a kötelességek 
teljesítésének alapvető szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

 
Gyermeki jogok védelme 

 
11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 
(2)44 
11/A. §45 (1)46 A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e 

törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és 
érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt 
figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. 

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

esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel 
kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában, 

c)47 a 36. § (2) bekezdése szerinti esetben eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a 
gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján, 

d) eljár az érdek-képviseleti fórum 35. § (4) bekezdése szerint tett megkeresése alapján, 
e) a gyámhivatal kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban, 
f)48 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 gyámhivatalnak, 
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. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj37param
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj41param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj42param
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(4)49 A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A gyermekjogi képviselő 
jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi.50 

(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)51 Nem lehet gyermekjogi képviselő az a személy, 
a) aki büntetett előéletű, 
b) aki büntetlen előéletű, de a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította 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 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 átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel. 
(9)52 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. 

11/B. §53 (1) A gyermekjogi képviselői feladatok ellátására pályázó személy a jelentkezéskor a 
gyermekjogi képviselet céljából létrehozott szervezett vezetője (a továbbiakban: vezető) részére 

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

b) igazolja, hogy a 11/A. § (8) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 
(2) Ha a pályázó az (1) bekezdésben meghatározott tényeket nem igazolja, gyermekjogi képviselő nem 

lehet. 
(3) A vezető a gyermekjogi képviselőt - a képviselet ellátásának időtartama alatt - írásban, a mulasztás 

jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja annak hatósági bizonyítvánnyal való igazolására, hogy a 
gyermekjogi képviselővel szemben nem állnak fenn a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 
kizáró okok. 

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

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj49param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj50param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj51param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj52param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj53param
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a) gyermekjogi képviselői feladatok ellátására pályázó személy, 
b) a gyermekjogi képviselő 

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

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

 
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

2. A szülő kötelességei és jogai 

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy 
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről 

és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható 
segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi 
előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 
teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 
méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, 
iskolát, kollégiumot. A gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől 
a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. 

(3) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 
óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon. 

(4)207 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 
továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a 
fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok 
kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 
kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének 
betartására. 

(5) A szülő joga különösen, hogy 
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról, 
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és 

annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint 
megválasztható személy részt vegyen, 

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, 
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt 
napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő 
első ülésen érdemi választ kapjon, 

e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 
foglalkozásokon, 

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 
érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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