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1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 

1. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A jelzőrendszeri tagok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének és működtetésének szakmai módszereit 

alkalmazva járnak el, amelyeket a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzétesz.” 

2. § A Gyvt. XX. Fejezete a következő 123. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül 

ki: 

„Eljárás a testvérek ügyében 

123. § A gyámhatósági eljárás során az együtt nevelkedő testvérek ügyét együtt, egy ügyiratban kell 

kezelni. A gyámhatóság a gyermek külön nevelkedő kiskorú testvérének gyámhatóság előtt 

lefolytatott vagy folyamatban lévő ügyéről összefoglaló hivatalos feljegyzést készít, amelyhez 

indokolt esetben csatolja a külön élő kiskorú testvérre vonatkozó gyámhatósági döntések másolatát. 

A gyámhatóság az összefoglaló hivatalos feljegyzést belföldi jogsegély alkalmazásával készíti el, ha a 

gyermek külön nevelkedő testvére ügyében másik gyámhatóság járt el vagy másik gyámhatóság előtt 

van folyamatban az eljárás.” 

3. § A Gyvt. XX. Fejezete a következő 124. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül 

ki: 

„Elővezetés 

124. § A gyámhatóság a nem mellőzhető meghallgatás, tárgyalás megtartása érdekében az 

elővezetés ügyészi jóváhagyás nélkül történő foganatosításáról dönthet a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén, vagy ha a gondnokság alá helyezendő, vagy a cselekvőképességet érintő 

gondnokság alá helyezett személy érdekében azonnali intézkedés szükséges.” 

4. § A Gyvt. 130/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3) Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, 

más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó 

szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel –, illetve a gyermek gondozása 

tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési intézménnyel.” 

5. § A Gyvt. a következő 180. §-sal egészül ki: 

„180. § Az egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának 

és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról szóló 2016. évi CLXV. törvénnyel 

megállapított 17. § (3a) bekezdést, 123. és 124. §-t, valamint 130/A. § (3) bekezdést a 2017. január 1-

jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 

6. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 21. §-a a következő (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. Nem minősül az ellátás 

visszautasításának, ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes 

képviselője az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, illetve házi gyermekorvos 

választásának jogát gyakorolja.” 

7. § Az Eütv. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az egészségügyi alapellátás és szakellátás területén működő egészségügyi szolgáltatók feladataik 

ellátása során kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek egészségét veszélyeztető tényezők 

megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére, amelynek során a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)–(3a) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásával járnak el.” 

8. § Az Eütv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti, 0–18 év közötti szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra kötelezett 

kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e 

kötelezettségének a törvényes képviselő nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a 

szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy 

járványügyi okból – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Az egészségügyi 

államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a 

gyámhatóságnak.” 

3. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása 

9. § (1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapell. tv.) 8. 

§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 



„(2a) A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője a gyermek 

egészséges fejlődése érdekében köteles a háziorvossal, házi gyermekorvossal együttműködni, és a 

háziorvos, házi gyermekorvos által meghatározott időpontokban végzett szűrővizsgálatok, 

státuszvizsgálatok és kontrollvizsgálatok elvégzéséhez a korlátozottan cselekvőképes vagy 

cselekvőképtelen kiskorú jelenlétét biztosítani. Ha a törvényes képviselő e kötelezettségének nem 

tesz eleget, a háziorvos, házi gyermekorvos kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv 

a vizsgálatot határozattal elrendeli. Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a 

család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.” 

(2) Az Alapell. tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A háziorvos, házi gyermekorvos a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként jelzi a gyermek 

veszélyeztetettségét a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott 

esetekben hatósági eljárást kezdeményez. Ennek során a háziorvos, házi gyermekorvos a Gyvt. 11. § 

(1a) bekezdésében és 17. § (2)–(3a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával jár el.” 

10. § (1) Az Alapell. tv. 13. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A védőnői ellátás feladata:) 

„i) a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a 

háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a Gyvt.-ben 

meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése, amelynek során a Gyvt. 11. § (1a) 

bekezdésében és 17. § (2)–(3a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kell eljárni,” 

(2) Az Alapell. tv. 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője nem 

gondoskodik a kiskorúnak a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 

megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló jogszabály szerint a védőnő feladatkörébe tartozó szűrővizsgálaton való 

megjelenéséről, valamint a védőnő feladatkörébe tartozó szolgáltatások igénybevételéről, a védőnő 

kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal intézkedik. Az egészségügyi 

államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a 

gyámhatóságnak.” 

11. § Az Alapell. tv. 13. § (3) bekezdés h) pontjában és 15. § (2) bekezdés i) pontjában a 

„gyermekjóléti szolgálattal” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és 

gyermekjóléti központtal” szöveg lép. 

4. Záró rendelkezések 

12. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 



1 A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. 

december 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. 

január 2. napjával. 
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