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„Nehéz néhány szóval megnyitni egy világot és megmutatni 

belső tájakat.”

(ismeretlen)



A SZAKMAI KOLLÉGIUM ELŐKÉPEI

…rendezem az emlékeimet



A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY EREDETI 

SZÖVEGÉBEN:

103. § (1) A Család- és Gyermekvédelmi Szakmai

Kollégium(ok) [a továbbiakban: Kollégium(ok)] a népjóléti

miniszter tanácsadó, véleményező és javaslattevő testülete(i).

(2) A Kollégium(ok) működési feltételeit a népjóléti

miniszter az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet

útján biztosítja.



45/1997. (XII. 17.) NM rendelet az Országos Család-

és Gyermekvédelmi Intézetről, valamint a Család- és

Gyermekvédelmi Szakmai Kollégiumról



129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet a Szociálpolitikai

Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről



3. § (5) Az Országos Szociálpolitikai Tanács feladatainak

végrehajtására és javaslatainak, állásfoglalásainak, véleményeinek,

illetve döntéseinek előkészítésére – az ügyrendjében

meghatározottak szerint – a tagjaiból vagy más szakértőkből

a) az ellátások, illetve az ellátásokat igénybe vevő társadalmi

csoportok szerint differenciált, továbbá képzéssel, kutatással,

módszertani feladatokkal foglalkozó szakmai kollégiumokat hoz létre



SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 

SZAKMAI KOLLÉGIUM

FELÁLLÍTÁSÁNAK TERVE

TÁMOP 5.4.1-12 „A szociális szolgáltatások modernizációja,

központi és területi stratégiai és tervezési kapacitások

megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” kiemelt

projekt, IV. pillér: Módszertan, Monitoring és Értékelés (2012. szeptember 1-

től 2014. augusztus 31-éig)

Elérhetősége: http://www.modernizacio.hu/iv-piller-modszertan-monitoring-

es-ertekeles/szakmai-kollegium

http://www.modernizacio.hu/iv-piller-modszertan-monitoring-es-ertekeles/szakmai-kollegium


1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat a Szociálpolitikai

Tanács szervezetéről és működéséről



A SZAKMAI KOLLÉGIUM 

MEGALAKULÁSA

Innen felgyorsulnak az események…



2016. április 27.

A Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiuma előkészítő

ülése.

2016. június 28.

A Szakmai Kollégiumok tagságára vonatkozó miniszteri felkérések ünnepélyes átadása.

2016. szeptember 22.

A Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiumának alakuló

ülése.



SZOCIÁLPOLITIKAI TANÁCS – SZAKMAI 

KOLLÉGIUMOK



A SZOCIÁLPOLITIKAI TANÁCS TAGJAI A 

SZAKMAI KOLLÉGIUMOK ELNÖKEIN KÍVÜL:

 a szociális ellátásra is kiterjedő átfogó megállapodással rendelkező vallási 

közösségek által közösen jelölt tag,

 a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum által jelölt tag,

 a Karitatív Tanács tagszervezeteinek ajánlása alapján a Karitatív Tanács 

által jelölt tag,

 a társadalmi felzárkózási területet képviselő tagszervezetek ajánlása 

alapján a Roma Koordinációs Tanács által jelölt tag,

 a szociális felsőoktatás területéről a Miniszter által felkért tag,

 a szociálpolitikai kutatás-elemzésért felelős területről a Miniszter által 

felkért tag,

 a társadalmi felelősségvállalás területén aktív szerepet vállaló piaci 

szereplők közül a Miniszter által felkért tag.



A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK A SZOCIÁLPOLITIKAI 

TANÁCS MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK:

 Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma,

 Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium,

 Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiuma,

 Szociális és Gyámügyi Igazgatás Országos Szakmai Kollégiuma,

 Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium,

 Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium,

 Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma.



A Szociálpolitikai Tanács szakmai kollégiumainak közös

jellemzője, hogy azonos ágazathoz tartozó segítő

foglalkozásokat jelenítenek meg. De különböző szakmai

területeket, szakmákat képviselnek.



A KÉPVISELETRŐL ÉS A SZAKMÁRÓL



SZAKMAI KÉPVISELET A KÖZPOLITIKAI 

DISKURZUSBAN

a szakpolitika/szakmapolitika 

regulatív, 

redisztributív vagy 

disztributív eszközei alakításának kérdéseiben



ÖNMEGHATÁROZÁSUNK 

SZEMPONTJÁBÓL

A miénk az első működő gyermekvédelmi szakmai

kollégium, ezért önmagunk meghatározása is a feladatunk.



A gyermekek védelme teljes értelemben bármely és

minden, a gyermekek életével kapcsolatos kérdésben

feladat lehet.



A gyermekvédelem közpolitikai megközelítése, a

közfeladatok összefüggéseinek mérlegelése során a széles

értelmezés sem mellőzhető, ha a felmerülő kérdések

társadalmi problémaként jelentkeznek, vagy ilyen tendenciát

mutatnak.



A Gyermekvédelmi törvény kijelöli a gyermekvédelem

társadalmi intézményének határait és szabályozza a

működését. A jogszabályi változások követik a szükségletek

alakulását és kialakítják az ellátások feltételeit.



A szakma értelmezése felfogható egy strukturált

szervezetrendszer eredményes működése érdekében,

az ide tartozó foglalkozási kör gyakorlatának

szervezeti szabályozásaként is. Eszerint a szakma egy

szervezeti rendszer.



A Szakmai Kollégium elvárható kompetenciája is – ehhez

kapcsolódva – elsősorban a Gyermekvédelmi törvény

hatálya alá tartozó kérdésekben nyilvánul meg.



A gyermekjóléti-gyermekvédelmi szakma a

gyermekvédelem társadalmi intézményében, a

Gyermekvédelmi törvény által szabályozott

szakmastruktúra keretében, különböző

képzettségeket és sokféle gyakorlati tapasztalatot

összegző különböző foglalkozásokat jelent.



A KOLLÉGIUM SZAKMAI FEDEZETE: 

ÖSSZETÉTELE ÉS KOMPETENCIÁJA

A Szakmai Kollégium a „szakmából vett minta”, a

gyermekvédelem különböző területein tevékenykedő

szakértő tagokból áll.



A Szakmai Kollégium funkcionális szakértői csoport és a

szakmai viszonylatokat megjelenítő testület.



A SZAKMAI KOLLÉGIUM HATÁSKÖRE A MÓDSZERTANI 

ÉS SZAKMAFEJLESZTÉSI RENDSZER 

TÁMOGATÁSÁBAN:

 Koncepciók, stratégiák és előterjesztések véleményezése,

 Jogszabályalkotással, -módosítással kapcsolatos javaslatok 

megfogalmazása, részvétel ezek előkészítésében,

 Részvétel különböző szakmafejlesztési eszközök kidolgozásában és 

bevezetésében,

 Szakmai fejlesztések, innovatív programok kezdeményezése,

 Szakmai egyeztetések kezdeményezése,

 Szakmafejlesztési irányelvek, módszertani ajánlások véleményezése,

 Az ágazati életpályamodell és a képzésekre, továbbképzésekre 

vonatkozó javaslatok véleményezése.



2016 ŐSZÉTŐL A 2017. ÉV VÉGÉIG

…szinte teljesen egyenletes időbeli eloszlásban

tíznaponként volt valamilyen kollégiumi teendőnk.



THINKING OUTSIDE (OF) THE BOX

„Egy adott probléma nem oldható meg azzal a

gondolkodásmóddal, amely magát a problémát létrehozta.”

(Albert Einstein)



A gyermekek védelmével kapcsolatos társadalmi magatartás vagy cselekvés

megalapozásának, megszervezésének, szabályozásának és ehhez viszonyítva,

igazolhatóságának három történelmileg kialakult területe van:

 az antropológiai legitimáció,

 a közpolitikai legitimáció és

 a gyermekjogi legitimáció.




