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Kedves Leendő Nevelőszülők! 
 
 
 

Köszönjük Önöknek, hogy nevelőszülőnek szeretnének 
jelentkezni. Ezzel a tájékoztatóval szeretném Önöket 
elkalauzolni a nevelőszülői hivatás útján. 
 
A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, 
vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, 
olvasható. 
A közvélemény gyakran fogalmaz meg leegyszerűsített 
és szélsőséges ítéleteket. Az emberek egy csoportja 
gyanakvással figyeli a nevelőcsaládok tevékenységét, 
míg mások rendkívülinek tartják vállalásukat. Mint 
mindenkor a szélsőséges és kizárólagos ítéletek ebben 
az esetben sem helytállóak, s forrásuk a témával 
kapcsolatos információhiány. 
 
A nevelőszülőknek körülhatárolt feladatuk van. Talán a 
legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban az, hogy nem 
a vérszerinti család másolása a dolguk, hanem családi 
minták nyújtása. Kiemelt feladat a vérszerinti családdal 
való együttműködés, a hazakerülés elősegítése, vagy 
pedig az örökbefogadó családhoz való átszoktatás 
megkönnyítése. 
 
Elsődleges feladatuk, hogy a gyermek valós érdekeit 
tartsák szem előtt, s ami még ennél is nehezebb, 
formálják át úgy saját motivációikat, érzelmeiket, hogy 
vállalásuknak eredményesen tudjanak eleget tenni! 
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Az alábbiakban összefoglaljuk a nevelőszülők jogi 
értelemben is körülhatárolt feladatait, valamint 
tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás menetéről. 
Reméljük, hogy ezzel segíthetünk Önöknek abban, hogy 
helyes döntést hozzanak és a későbbi munkájuk sikeres 
legyen. 
 
A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, 
hanem hosszabb lélektani felkészülés előzi meg. Ennek 
során természetesen számíthatnak a gyermekvédelmi 
szakemberek segítségére! 
 
 
Nevelőszülő csak az lehet, aki az alábbi 
felsoroltaknak megfelel: 
 

●  Magyar állampolgár, illetve bevándorolt, vagy  
 menekültként elismert személy, 

 
●  Büntetlen előéletű, 

 
●  24. életévét betöltötte, 

 
● A gondozott gyermek és közte legalább 18,  

  legfeljebb  45 év korkülönbség van, 
● (az előző két ponttól a gyermekkel rokoni 

kapcsolatban  álló személyeknél el lehet térni) 
 

●  A nevelőszülői felkészítő tanfolyamon részt vett 
–tudniuk kell, hogy a tanfolyam elvégzése 
nem jelent kötelezettséget a 
Gyermekvédelmi Központ számára– 

 
● Fizikailag és pszichésen alkalmas 

gyermeknevelésre – a vizsgálatokat a 
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háziorvos és a Gyermekvédelmi Központ 
pszichológusa végzi – 

 

●   Otthona és környezete alkalmas  a gyermek  
        elhelyezésére (tulajdoni lap másolata), 
 

●   Minimum   iskolai végzettsége: 8.általános,  
     (bizonyítvány másolat szükséges). 

 

● Hivatalosan igazolható munkaviszonnyal  
                   rendelkezik, jövedelmét munkáltatói  

        igazolással szükséges igazolni. 
 

A nevelőszülővé válás menete: 
 

A leendő nevelőszülőnek a Megyei Gyermekvédelmi 
Központnál (Salgótarján, Ruhagyári út 9.) kell 
jelentkezniük. 
 

● A nevelőszülői hálózat szakembere  
        környezettanulmányt készít a jelentkező   
        otthonában. 

 

●    A jelentkezőnek és vele együtt élő felnőtt  
        családtagjának be kell szerezniük  egy  
        három hónapnál nem régebbi erkölcsi  
        bizonyítványt. 
 

● Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot  
       háziorvosi, esetleg szakorvosi véleménnyel  
       igazolni kell. 
 

●     További dokumentumok: 
 - munkáltatói igazolás, 
 - iskolai végzettség (bizonyítvány másolat), 
 - tulajdoni lap másolat. 
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●  A leendő nevelőszülőnek a törvény által  
               előírt 60 órás tanfolyamon kell részt  
               vennie. A program két részből tevődik  
               össze: 

 

1. 28 órás döntés-előkészítő FIKSZ 
képzés 

2. 32 órás szakirányú felkészítés 
(pedagógiai, pszichológiai, 
egészségügyi, jogi, társadalomismereti) 

 
● Ennek során meggyőződhetnek saját  
         alkalmasságukról és ismereteket szerezhetnek a  
         nevelőszülői munka rejtelmeiről. 
 
FIKSZ – döntés-előkészítő tréning FELELŐSSÉG, 
INFORMÁCIÓ, KOMPETENCIA, SZÜLŐKNEK, azaz 
olyan  programról van szó, amely a befogadó szülők 
(nevelőszülők, helyettes szülők) számára segítséget 
és információt nyújt. 
 
A döntés-előkészítő FIKSZ (28 órás) képzés nyolc 
3 órás és egy 4 órás foglalkozásból áll. 
 
A szakirányú 30 órás felkészítés hat 5 órás  
                           foglalkozásból áll 
                           és  2 órás beszélgetésből 
 
A képzés helyszíne:  Salgótarján, Budapest, Eger 
 
 
A KÉPZÉS KÖLTSÉGE:  
   
A JELENTKEZŐKET TERHELI! 
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A tanfolyam sikeres elvégzése után hagyományos 
nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermeket. 
Általában egy-két gyermeket, saját gyermekkel együtt 
maximum négy gyermek nevelkedhet egy családban. 

 
Lehetőség van több gyermek nevelésére is, de az már 
hivatásos  nevelőszülői jogviszony keretében történik. Itt 
a gyermekek létszáma a saját gyermekkel együtt 
legfeljebb hét lehet. A hivatásos nevelőszülővel a 
Gyermekvédelmi Központ foglalkoztatási jogviszonyt köt. 
Az alkalmazás előfeltétele a  60 órás nevelőszülő képzés 
után 300 órás tanfolyam elvégzése, ahol megszerezhető 
a szakképesítés. (Jelenleg erre nincs lehetőség.) 
 
 ● Ha a szakemberek megtalálták azt a  
                gyermeket, akinek az ÖN családjára van  
                szüksége, megkezdődik az ismerkedés,  
                 a barátkozási időszak. 
Ez alatt kialakul az a kezdeti bizalom, melyre a további 
kapcsolat épülhet! 
 
 ● A nevelőszülői kihelyezésről a gyámhivatal  
                határozatot hoz és ezután kerülhet a gyermek  
                ténylegesen a családba. 
 
A nevelőszülő természetesen ezután sem marad magára, 
a Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői, és gyámi-
gondozói tanácsadója, hivatásos gyámja folyamatosan 
segíti munkájában, támogatja a felmerülő problémák 
megoldásában. 
 
A nevelőszülőnek kötelező továbbképzéseken, 
szakmai megbeszéléseken részt kell vennie. 
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A nevelőszülő feladatai: 
 

● Otthonában ellátja a gyermek nevelését,  
                gondozását az egyéni gondozási-nevelési terv  
                alapján. 

 
● Gondoskodik a megfelelő oktatásról, ha  

                 szükséges speciális foglalkoztatásról is. 
 

● Biztosítja a vérszerinti szülőkkel való  
                  kapcsolattartást a gyámhivatali határozat 
                  alapján. 

 
● Elősegíti a gyermek visszakerülését a  

                  vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem  
                  lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz  
                  való kerülését. 

 
●    Felkészíti a gyermeket, fiatal felnőttet az önálló  

                 életvezetésére. 
 
●   Együttműködik a Gyermekvédelmi Központ és  

                 a gyámhivatal szakembereivel, tájékoztatja  
                 őket munkájáról. 

 
●   Vállalhatja a nagykorúság betöltése után is a   

                  fiatal gondozását, ellátását. 

 
Anyagi juttatások: 
 
A nevelőszülőt, arra az időszakra, míg a gyermeket, 
fiatal felnőttet saját háztatásában neveli, nevelési díj, 
valamint ellátmány illeti meg. 
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●  A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori  

                legkisebb összegének 120%-a, sérült, tartósan  
     beteg gyermek esetében 150%-a. 
●  Az ellátmány az éves nevelési díj 25%-a, melyet  

               a nevelési díjjal együtt havonta folyósítunk. 
Ezen összeget a gyermek megfelelő ellátására kell 
fordítani! 

●  E mellett a nevelőszülő nevelőszülői díjat kap  
                gyermekenként, összegét a mindenkori  
                költségvetési törvény határozza meg. 

 

Részletes jogi információk: 
● 1997.évi XXXI.tv. A gyermekek védelméről és a  
     gyámügyi igazgatásról. 
●  15/1998.(IV.30.) NM rendelet. 
●   261/2002.(XII.18.) Korm. rend. 
 

Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására 
várja hívásukat: 

 
 

Medved Ildikó nevelőszülői tanácsadó 
 

Tel.: 06-32/ 430-855. / 8 mellék. 
nevszul.hal@gmail.com 

 
 

Munkájukhoz előre is sok sikert kíván a 
Gyermekvédelmi Központ valamennyi 

dolgozója! 


