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Hogyan kerül be egy kiskorú 
a gyermekvédelmi rendszerbe?

A gyermekvédelmi rendszerbe azok a 
kiskorúak kerülnek be, akiknek a szü-
lei meghaltak, ismeretlenek vagy meg-
tiltották nekik szülői joguk gyakorlá-
sát. Ugyanakkor azok a gyermekek is 
védelmi eljárásban részesülnek, akik 
érdekeik védelmében nem hagyhatók 
szüleik gondozásában, nem a szülőnek 
tulajdonítható okok miatt, olykor pe-
dig bántalmazott, elhanyagolt gyerme-
keknek, illetve talált vagy kórházban 
hagyott gyermekeknek biztosíthatnak 
otthont a nevelőszülők. A védelembe 
vételt kivizsgálás előzi meg. A vizsgá-
latot a megyei szinten működő gyer-
mekvédelmi igazgatóság, valamint a 
városokban és községekben a helyi 
önkormányzat keretében működő szo-
ciális ellátószolgálatok végzik. Amikor 
egy gyermek veszélybe kerül, és erről 
értesülnek a helyi hatóságok, a ki-
vizsgálást követően a fentebb említett 
szolgálatok megelőző intézkedéseket 
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Hivatásos nevelők és örökbefogadók
Gyermekvédelmi útmutató elszánt szülőjelölteknek
• Az elmúlt hónapban 
egy megrendítő eset 
miatt sokan felfigyeltek 
az állami gondozásban 
lévő gyerekekre, vala-
mint az örökbefogadás 
lehetséges árnyolda-
laira. A féloldalúan 
tárgyalt és megrendítő 
videóval ellátott beszá-
molók mögött kevesen 
érthettük meg, mi zajlik 
lényegében. A Mehe-
dinți megyében történt 
eset, amikor egy síró, 
toporzékoló gyermeket 
elvesznek a nevelőszü-
leitől annak ellenére, 
hogy sem azok, sem a 
gyermek nem szeretné 
ezt, sokakban jogosan 
keltett felháborodást. 
Ebben a cikkben arról 
adunk összefogó ké-
pet, hogy miként és 
miért kerül egy kisko-
rú a gyermekvédelmi 
rendszerbe, mikor és 
hogyan válhat valaki 
örökbefogadhatóvá, kik 
lehetnek nevelőszülők, 
továbbá ki válhat örök-
befogadó szülővé.

A megyei gyermekvédelmi igazgatóság főbb feladatai:

– összeállítja a gyermek és családja elsődleges felmérésére vonatkozó jelentést, 
javasolja a különleges védelmi intézkedés megállapítását legkevesebb három-
havonta, de szükség esetén bármikor újra felméri a körülményeket, amelyek a 
különleges védelmi intézkedések alapját képezték, és javasolja ezek fenntartá-
sát, módosítását vagy visszavonását, családi környezetébe való visszahelyezé-
sének érdekében segíti és támogatja a családjától elszakított gyermek szüleit;
– azonosítja és felméri a személyeket és családokat, akiknél gyermekek helyez-
hetők el;
– az elhelyezés ideje alatt felülvizsgálja a személyeket és családokat, akiknél 
gyermekeket helyeztek el;
– megteszi a szükséges lépéseket a nyilvántartásában álló gyermekek belföldi 
örökbeadásának megkezdésére vonatkozóan;
– azonosítja azokat a romániai lakhellyel rendelkező személyeket vagy családo-
kat, akik gyermeket akarnak örökbe fogadni, felméri az anyagi feltételeket és 
erkölcsi garanciákat, amelyekkel ezek rendelkeznek, és kiállítja a gyermekek 
örökbefogadására alkalmas személynek vagy családnak a bizonylatot;
– figyelemmel követi az örökbe adott gyermekek, valamint a gyermekek és 
örökbefogadó szüleik közötti kapcsolat fejlődését.

tesznek annak érdekében, hogy megóv-
ják őt a családból való kiszakítástól. Ha a 
családból való kiemelés elkerülhetetlen, 
mivel a támogató lépések sem tudnak 
elég hatásosak lenni, tehát a gyermek 
továbbra is veszélyben van biológiai csa-
ládjában, akkor következik be a kiskorú 
elhelyezése a gyermekvédelmi rendszer-
be. Tehát olyan esetekben is, amikor a 
gyermeket az anya a kórházban „felejti”, 
a gyermekvédelem elsődleges célja, hogy 
találjon egy olyan személyt a tágabb csa-
ládban, aki vállalni tudná a gyermek 
gondozását, nevelését. Ha ez nem meg-
valósítható, akkor következik a gyermek 
szükségleteinek megfelelő nevelőszülő 
megkeresése. Az elhelyezésnél szempont 
lehet az is, hogy a gyermeket a biológiai 
családjához minél közelebb helyezzék 
el, hogy a kapcsolattartás könnyen meg-
oldható legyen. Az ideiglenes elhelyezést 
követően a gyermekek biológiai szülei-
ről folyamatos felmérés történik, melyet 
a megyei gyermekvédelmi igazgatóság 
munkatársai, valamint a helyi tanács ke-
retében működő szociális közszolgálatok 
végeznek.

Ki válhat hivatásos nevelőszülővé?

Azoknak, akik szeretnének hivatásos 
nevelőszülőkké válni, írásos kérés-

ben kell a lakóhelyük szerint illetékes 
gyermekvédelmi igazgatóság hivatásos 
nevelőszülői osztályához fordulniuk. 
A szakemberek ezt követően felmérik 




