
Gyermekvédelmi alapfogalmak 

 

Gyermekvédelem, mint tevékenység: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, 

melyek a gyermek gondozását, eltartását, egészségügyi ellátását, testi, szellemi, erkölcsi 

fejlődését segítik elő, oldják meg. Tágabb értelemben: minden olyan tevékenység (pedagógiai, 

jogi, pszichológiai, szociológiai, közgazdasági), mely a gyermekek érdekében történik, a 

gyermekek érdekeit szolgálja, jogait védi.  

Veszélyeztetettség fogalma:  

a) Tágabb értelemben veszélyeztetettnek minősül az a gyermek, akinek életéből hiányzik a 

pozitív felnőtt, akit egészségügyi vagy pszichés károsodások értek, vagy káros környezeti 

hatások befolyásolnak.  

b) Szűkebb értelemben veszélyeztetettnek kell tekinteni azokat a nem megfelelő családi 

körülmények között élő gyermekeket és fiatalkorúakat, akiknek testi, erkölcsi, szellemi 

fejlődését a szülő (eltartó) életmódja, a család súlyos anyagi helyzete, lakáskörülményei, 

egészségügyi állapota, függősége, nevelési módszerei, vagy egyéb, a gyermekre negatívan ható 

magatartás, állapot veszélyezteti.  

Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló:  

a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 

b) illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 

megállapította. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű:   

Az a gyermek, tanuló, aki a hátrányos helyzetű tanuló kitételeinek megfelel, ezen kívül a 

törvényes felügyeletét ellátó szülője a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az 

iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányát fejezte be sikeresen. 

Ide tartozik az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

Ez lehet: 

 dyslexia: az olvasási készség zavara; 

 dysgráphia: az írás-helyesírás készség zavara; 

 dyscalculia: a számolási készség zavara; 

 kevert zavar, specifikus fejlődési zavar. 

Gyermekbántalmazás: ha valaki testi-lelki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy, ha 

a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy szemtanúja – nem 

akadályozza meg, illetve nem jelenti.  



Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj okozása (akár szándékos, akár tudatlanságból, 

óvatlanságból, nemtörődömségből ered), amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy 

lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.  

Gyermekbántalmazás-elhanyagolás (rossz bánásmód): fizikai és/vagy érzelmi rossz 

bánásmód a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy 

egyéb kizsákmányolás minden formája, mely a gyermek egészégének, túlélésének, 

fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan 

kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.  

 


