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EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt 

 

„Szakmai találkozók, kerekasztal megbeszélések szervezése ágazatközi együttműködés 

keretében: gyermekszakorvosok, védőnők, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, 

gyermekvédelmi gyámok és a pedagógiai szakszolgálat szakemberei” 

Második alkalom - I. negyedév - 

 

A program ideje: 2019. március 18. 

A program helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Lejegyezte: Ungi Marianna 

 

 

Az EFOP 3.1.6. pályázat keretében szervezett szakmai találkozó, kerekasztal megbeszélés a 

gyermekvédelmi gyámokkal 2019. március 18-án került megrendezésre a Megyei Szakértői 

Bizottság épületében.  

A munkában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, valamint Pest Megyei gyermekvédelmi 

gyámok, a szakellátásban dolgozó szakemberek, nevelőszülők, és Bizottságunk pszichológus 

és gyógypedagógus kollégái képviseltették magukat.  Az érdeklődésre leginkább számot tartó 

témák között elsőként szerepelt a gyámok jelenléte a vizsgálatokon, annak szükségessége, 

illetve a törvényi háttér áttekintése. 

Néhány vélemény szerint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 14§(2) bekezdése, a 23§(2) 

bekezdése értelmében a felülvizsgálat alkalmával a bizottság eltekinthet a jelenléttől, ha a 

szülő/gyám a vizsgálat lefolytatása előtt írásban nyilatkozik, hogy nem kíván részt venni, de a 

pontosítás után megegyezés született, hogy ez az oktatási intézményekben végzett 

vizsgálatokra vonatkoztatható.  

A rendőrség, a bíróság, a kórház, az ügyészség, a szakszolgálat esetében szükséges a gyám 

jelenléte, vagy a helyszínen aláírt nyilatkozata, 

illetve helyettes gyám, az ideiglenes hatályú 

elhelyezésnél eseti gyám képviselheti a 

gyermekvédelmi gyámot.  

A nevelőszülők részéről felmerült az igény, hogy 

szeretnének jelen lenni a vizsgálaton, mert ők 

élnek a gyerekekkel közös háztartásban, tudniuk 
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kell, milyen módon segíthetnek nekik. A szakértői véleményben foglaltakról azonban 

részletes tájékoztatást az óvodától, iskolától, illetve a gyermek/tanuló gyámjától kaphatnak, a 

szakértői véleményt is náluk tanulmányozhatják.  

A beszélgetés alatt előtérbe kerültek mindkét területen dolgozó szakemberek nehézségei, a 

mindennapok problémái, a megyénként más-más lehetőségek és elvárások a folyamatok 

elvégzésénél, a munka szervezésénél. A problémák megoldására ötletek és javaslatok 

felsorakoztatása után kötetlenebb formájú beszélgetés alakult ki, amikor egyéb kérdésekre is 

kerestük közösen a válaszokat. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy új információt nem tudtunk ugyan nyújtani egymásnak, 

de mindenképpen hasznosnak tekintjük a találkozót, mert a vizsgálatok folyamatában, a 

problémák kezelésében megfelelő kommunikációval, megértéssel elkerülhetők a konfliktusok, 

gördülékenyebbé tehető az ügyintézés. 

 

Szolnok, 2019. március 25. 

      

                Ungi Marianna 

 

       

 

 


