
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

166. számú HATÁROZAT 
2016. október 27-i 

a  gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és leküzdéséért 
felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL) létesítéséről és annak szervezeti és 

működési Szabályzatáról  szóló 2015 július 16/92 sz.  Maros Megyei Tanács Határozat 
módosítására vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság,- a gyermekek zaklatásának és 
kizsákmányolásának megelőzéséért és leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi 
Csoport (EIL) létesítéséről és annak szervezeti és működési Szabályzatáról  szóló 2015 
július 16/92 sz.  Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozó 
2016.10.20/19.894 sz. tényfeltázó indoklást, a Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság kérelmét, valamint a szakbizottságok meghagyását,  
 
A gyermek erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséért felelős 
multidiszciplináris  csoport vagy hálózati beavatkozásra vonatkozó Módszertani keret 
jóváhagyására és a kizsákmányolt gyermekeket vagy gyermekmunka általi 
kizsákmányolásnak kitett gyermekeket, az emberkereskedelem áldozataivá vált 
gyermekeket, valamint más államokon belüli,-az erőszak egyéb formáinak áldozatává 
vált  Román migráns gyermekeket illető intézményközi és multidiszciplináris 
beavatkozás Módszertanának jóváhagyására vonatkozó 2011/49 sz. Kormányhatározat 
által előírt rendelkezéseknek megfelelően,  
 
Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215 sz. helyi 

közigazgatási Törvény 97.cikke, (1) bekezdése által előírt rendelkezések értelmében,  

határozza: 

1.Cikk. A gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és 

leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL)létesítéséről és annak 

szervezeti és működési Szabályzatáról  szóló 2015/92 sz.  Maros Megyei Tanács 

Határozat 1 és 2 számú Mellékletei módosulnak és a jelen határozat szerves részét 

képező 1 és 2 számú határozatok által lesznek helyettesítve.  

2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve az 1 melléklet által előírt közintézmények 

és szervezetek, valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

számára, mely felelős annak kivitelezéséért.  

 
 
 
ALELNÖK                                                                                                 Ellenjegyző 
Alexandru  Cîmpeanu                                                                                     TITKÁR                                                                                                                                                                                                                      

Paul Cosma 



 

 
 
 

 
 
2016.10.20/19.894 Sz. 
VI D/1 Dosszié 

 
 
 

INDOKLÁS 

a  gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és leküzdéséért 
felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL) létesítéséről és annak szervezeti és 

működési Szabályzatáról  szóló 2015 július 16/92 sz.  Maros Megyei Tanács Határozat 
módosítására vonatkozóan 

 

 
Figyelembe véve a  gyermek erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséért 
felelős multidiszciplináris  csoport vagy hálózati beavatkozásra vonatkozó 
Módszertani keret jóváhagyására és a kizsákmányolt gyermekeket vagy 
gyermekmunka általi kizsákmányolásnak kitett gyermekeket, az emberkereskedelem 
áldozataivá vált gyermekeket, valamint más államokon belüli,-az erőszak egyéb 
formáinak áldozatává vált  Román migráns gyermekeket illető intézményközi és 
multidiszciplináris beavatkozás Módszertanának jóváhagyására vonatkozó 2011/49 sz. 
Kormányhatározat által előírt rendelkezéseket,  
 
A Maros Megyei Tanács 2015 július 16/92 sz. Határozata által meglétesült a 
gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és leküzdéséért 
felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL)  és annak szervezeti és működési 
Szabályzata.  
 
Figyelembe véve, hogy a 2011/49 sz. Kormányhatározat a helyi ágazatközi Csoport 
komponens szerkezetét és a többi közintézmények képviselőinek beavatkozási 
javaslatát írja elő és a helyi ágazatközi Csoport által végzett tevékenységek során 
felismert interdiszciplináris megközelítést kívánó szociális esetek beazonosítása 
során, közös megehgyezés alapján kialakult a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség, a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Marosvásárhelyi Drogellenes Központ 
beavatkozásának szükséglete, melynek következtében az említett intézmények, a 
helyi ágazatközi Csoport keretén belül kinevezett szakértő csoportal együtt a 
beavatkozási felkérés vonatkozásában pozitív választ adtak.  
 
Amennyiben a három intézmény a helyi ágazatközi Csoport további 13 meglévő 
intézményhez való csatlakozását kívánjuk és mivel a helyi ágazatközi Csoport egyes 
tagjai a gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és 
leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport keretén belül kinevezett 
résztvevők felcserélését javasolták, az 1 sz. Melléklet összetételének módosítása 
javasolt. 
 
Ugyanakkór, a helyi ágazatközi Csoport tagok képviselőivel folytatott tanácskozás 
következtében közöe megegyezés alapján meghatározódott, hogy a helyi ágazatközi 
Csoport gyűléseire negyedévenként kerüljön sor, valamint hogy a tagok összehívása 
fax vagy e-mail során történjék, így a gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának 
megelőzéséért és leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport szervezeti és 



 

működési Szabályzatának C. Cikke, C.3 bekezdésének módosítása szükséges-  2 sz. 
Melléklet.  
 
Tekintettel a fentiekben bemutatottakra, jóváhagyás céljából előterjesztjük a  
gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és leküzdéséért 
felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL)  létesítéséről és annak szervezeti és 
működési Szabályzatáról  szóló 2015 július 16/92 sz.  Maros Megyei Tanács Határozat 
módosítására vonatkozó határozattervezetet.  
 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította:  Delia Belean szolgálatvezető  

Ellenőrizte:  Genica Nemeș igazgató  

Példányok száma: 2. 
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A GYEMEKEK ERŐSZAK ÉS KIZSÁKMÁNYOLÁS MEGELŐZÉSÉÉRT ÉS LEKÜZDÉSÉÉRT FELELŐS MAROSI HELYI 
ÁGAZATKÖZI CSOPORT (EIL)  

 

Folyó 
Sz.  

Képviselt intézmények  
A helyi ágazatközi Csoport (EIL) 

tagjai  
(Vezetéknév, keresztnév, beosztás) 

Tel / Fax E-mail 

1 
 

Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság 

DEAK ELIDA MARIA 
Vezérigazgató-helyettes 

 
0265-213512  
0265-211.699 

deak.elida@dgaspcmures.ro 

ŞUTEU CHRISTIAN 
Visszaélés, gondtalanság, 

emberkereskedelem, migráció, gyermek 
segélyvonal,Sürgösségi beavatkozások 

Szolgálat vezető 

0729/499.904 
0265-214.960 
0265/218.944 

siru@dgaspcmures.ro 

BENTE MARTA  
Felügyelő 

Megfigyelési Szolgálat 

0265-213512  
0265-211.699 

dgaspcmonitorizare@gmial.com 

2 
Maros Megyei Területi 

Munkafelügyelőség 
ANA RUS 

Munkaügyi felügyelő 
0265-262.698 itmmures@itmmures.ro 

3 Maros Megyei Rendőrfelügyelőség 

PÎNCĂ GABRIELA 
Rendőrbiztos/ Bűnmegelőzési és 
Elemzési Főosztály Koordonáló 

0265-218.471 
0265-311.555 

pincagabriela@yahoo.com 

BADEA ARMANDO OCTAVIAN 
Rendőrségi al-ellenőr 

Bűnügyi Nyomozás Szolgálat tisztviselő 

0265/202462 
0265/311.555 

badeaoctavian90@gmail.com 

CURCĂ ELEODOR  
Rendőrfőkapitány 

0265/202490 
0265/202511  

eleodor_curca@yahoo.com 

4 Maros Megyei Tanfelügyelőség 
NIȚULESCU DIANA-ANCA 

Tanfelügyelő - továbbtanulás és tanórán 
kívüli tevékenységek 

 
0265-213.779 

int.111 
0265-218.473 

educativms@gmail.com 

5 Maros Megyei Közegészségügyi Dr. MARCOCI EMILIA 0265-212.882 matinf@aspms.ro 
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Igazgatóság Felsőfokú tanácsadó 0265-215146 
0265-212.344 

6 
Nemzeti Emberkereskedelem Elleni 
Iroda– Marosvásárhelyi Regionális 

Központ 

ZAHARIA CRISTINA GABRIELA 
Rendőfőkapitány 

Regionális Központ Koordonáló 

 
0265-202.580  
0265-265.243 

antip.targumures@mai.gov.ro 
 

7 
Maros Megyei „Sabin Motora 

Ezredes‟ Csendőrfelügyelőség 

 
Alezredes TODORAN DUMITRU 

 

 
0265-255.715 

cabinet@jandarmeriamures.ro 

8 
Marosvásárhelyi Törvényszéki 

Orvostani Intézet 
Dr. JUNG HARALD 
Törvényszéki Orvos 

0265-215240 harald@personal.ro 

9 
Est European Reproduktív 

Egészségügyi Intézet 
ELENA MICHEU 

Ügyvezető Igazgató 
0265-255.532 / 
0265-255.370 

emicheu@eeirh.org 

10 
SALVAŢI COPIII Szervezet – Marosi 

Fiók 

 
SCHENK ALINA 

Pszichológus 
Szülői Tanácsadó Központ Koordonáló 

 
Kovács Cristina 

Pszichológus 

0265-250.121 / 
0265-250.128 

mures@salvaticopiii.ro 
schenkalina@yahoo.com 
cristamogos@yahoo.com 

 
11 

Marosvásárhelyi Megyei 
Sűrgösségi Kórház 

Marosvásárhelyi Sürgösségi 
Fogadó Egység – Rohammentő 

Szolgálat  

FIORDEAN CAMELIA 
Fő asszisztens 

0265-219.102 
camelia.fiordean@fundatiapentrus

murd.ro 
 

12 
 
 

Maros Megyei Nevelési Tanácsadó 
és Erőforrásközpont 

PORKOLAB ANAMARIA 
 Igazgató   

 
0265/211.246 annamariaporkolab@yahoo.com 

MOLDOVAN ADRIAN 
Iskolai tanácsadó 

0265/211.246 adrian_agro@yahoo.com 

CERGHEDI ADRIANA DORINA  
Igazgató-helyettes 

0265/211.246 adri_37adri@yahoo.com 

 
13 

Marosvásárhelyi Szervezett 
Bűnözés és Terrorizmus Elleni 

Igazgatóság 

GÂNJ GABRIEL 
Rendőrfőkapitány 

0265/ 202.593 
0265/ 202.587  

gabriel.ganj@ms.politiaromana.ro 

mailto:antip.targumures@mai
mailto:camelia.fiordean@fundatiapentrusmurd.ro
mailto:camelia.fiordean@fundatiapentrusmurd.ro
mailto:gabriel.ganj@ms.politiaromana.ro
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14  
Marosvásárhely Municípium  

Helyi Rendőrség Igazgatósága 
MIRCEA DIANA 

Senior ellenőr 
0265/250.760 politialocala@tirgumures.ro 

15  

 
Marosvásárhely Municípium 

 
Egyedöl élő személyek, családok 

és gyermekek Szolgálata 
Rozmarin Nappali Központ 

 
Éjszakai Szálló – Szociális Központ 

 

 
 

SIMOFI MELINDA 
Szak ellenőr 

TODORAN CORINA  
Szolgálat vezető 

 
SZEKELY ISTVAN 

Szolgálat vezető  

 
 

0365/430.859 
0365/882.025 

 
0365/804.850 

 
0265/253.234 
0365/422.575 

simofim@yahoo.com 
 

corina.carment@yahoo.com 
 

centrulsocial@tirgumures.ro 

16 Maros Megyei Drogellenes Központ 
ROMAN ION ALEODOR 

Koordonáló  
0265/210.230 

 
cpeca.mures@ana.gov.ro 

 

mailto:politialocala@tirgumures.ro
mailto:simofim@yahoo.com
mailto:corina.carment@yahoo.com


2 Melléklet 

A  gyermek erőszak és kizsákmányolás  
megelőzéséért és leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL) 

Szervezeti és Működési Szabályzata  
 

A. Általános Rendelkezések 

A.1 Létesítés 

A Maros megyei- gyermek erőszak és kizsákmányolás megelőzéséért és leküzdéséért 
felelős helyi ágazatközi Csoport (EIL) az alábbi rendelkezéseknek megfelelően 
létesül:  

 A gyermek erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséért felelős 
multidiszciplináris  csoport vagy hálózati beavatkozásra vonatkozó Módszertani keret 
jóváhagyására és a kizsákmányolt gyermekeket vagy gyermekmunka általi 
kizsákmányolásnak kitett gyermekeket, az emberkereskedelem áldozataivá vált 
gyermekeket, valamint más államokon belüli,-az erőszak egyéb formáinak áldozatává 
vált  Román migráns gyermekeket illető intézményközi és multidiszciplináris 
beavatkozás Módszertanának jóváhagyására vonatkozó 2011/49 sz. 
Kormányhatározat 
 Maros Megyei Tanács Határozat alapján  gyermekek által, fizetés ellenében- 
kulturális, művészeti, sport, reklám és modelling szakterületeken belül végzett 
tevékenységek szabályozására vonatkozó  2015/75 sz. Kormányhatározat.  
 
A.2 Hivatás  
A helyi ágazatközi csoport (EIL) megye szinten létesített, multidiszciplináris és 
intézményközi csoport, melynek felelősségei a gyermek erőszak és kizsákmányolás 
megelőzésének és leküzdésének szakterületen belüli tevékenységeket célozzák.  
A helyi ágazatközi Csoport  (EIL) nem esik egybe a családon belüli erőszak 
felméréséért és/vagy beavatkozásáért felelős multidiszciplináris és intézményközi 
csoportal.  
A helyi ágazatközi csoportnak (EIL) - az esetek sajátosságát és az  
esetmenedzsmentben résztvevő intézmények közötti közreműködést, valamint a 
stretégiák kidolgozását, azok átvizsgálását  illető döntési tényezőket, szolgáltatások 
alapítását, ajánlások során alkotott megelőzési tevékenységeket illetően konzultációs 
szerepe van az esetmenedzserekkel szemben.   
 A helyi ágazatközi csoport (EIL) nem  az erőszak és/vagy kizsákmányolás áldozatává 
vált gyermekek  közvetlen beavatkozási csoportja. A helyi ágazatközi csoport tagjai 
megyei/helyi szinten forrás személyként kell cselekedjenek a közvetlen beavatkozó 
professzionistákkal vagy megelőzési cselekvés/projekt végrehajtását szándékozókkal 
szemben.  
Ugyanakkór, a helyi ágazatközi csoport (EIL) felügyeli a gyermekmunka általi 
kizsákmányolás eseteivel kapcsolatos nyomon követési tevékenység teljességét, míg 
a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság a nyomonkövetési adatok 
központosításáért felelős.  
A Maros megyei- gyermek erőszak és kizsákmányolás megelőzéséért és 
leküzdéséért felelős helyi ágazatközi Csoport hivatása, hogy: a hatályban lévő 
törvényes rendelkezéseknek megfelelően beazonosítsa/vonatkozzon/nyomon kövesse 
az illetékességi területen belüli gyermekeket kockáztató eseteket.  
 
 
 



A.3 Operatív meghatározások 
A gyermekek elleni erőszak a szülő vagy más, felelős beosztásban, esetleg a 
gyermekkel szemben bizalmi kapcsolatban álló személy  által elkövetett rossz 
bánásmód formáit képviseli, melyek a gyermekek egészségét tekintve tényleges vagy 
potenciális károsulást keltenek és veszélyeztetik azok életét, fejlődését, méltóságát 
és erkölcsét.  
A gyermekek ellen elkövetett erőszak fő formái: a zaklatás, hanyagolás, 
kizsákmányolás és a gyermekkereskedelem. (a 2011/49 sz. kormányhatározat által 
lőírt rendelkezések szerint) 
A gyermekeknek joga van a kizsákmányolás elleni védelemhez és nem 
kényszeríthető háztartási vagy családon kívüli munka vagy tevékenység végzésére, 
beleértve az oktatási-, különleges gyermekvédelmi, átnevelési és fogva tartási  
intézményeket, vagy kulturális, művészeti, sport, reklám és modelling  
szakterületeket, mely potenciális veszélyt hordoz, vagy mely veszályeztetheti a 
gyermekek tanulmányait vagy károsíthatja azok egészségét, testi, szellemi, lelki, 
erkölcsi és társadalmi fejlődését. (a gyermekek jogainak előmozdítására és 
védelmére vonatkozó 2004/272 sz. Törvénynek megfelelően).  
 
I. A zaklatás 
A gyermekekre gyakorolt zaklatás alatt a gyermekekkel szemben felelősségi, 
bizalmas vagy hatalmi viszonyban lévő személyek által elkövetett szándékos 
cselekvéseket értünk, melyek veszélyeztetik a gyermekek életet, fizikai, szellemi, 
lelki, erkölcsi vagy társadalmi  fejlődését, azok fizikai vagy pszichikai egészségét, és 
fizikai, érzelmi, pszichológiai, szexuális és gazdasági zaklatásként sorolható be (a 
gyermekek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó 2004/272 sz. Törvény 
szerint). 
a) A fizikai zaklatás a gyermekkek bizalmas, felelősségi vagy hatalmi kapcsolatban 
lévő  személyekkel való kölcsönhatás során a gyermekekre gyakorolt,-egyszeri vagy 
ismételt  testi sértés, mely egy olyan szándékos cselekmény eredméyne, mely 
szenvedést okoz a gyermeknek a jelen vagy a jövőben.  
b) Érzelmi zaklatás alatt a gyermekekre gyakorolt olyan ismételt szituációkat értjük, 
amelyek érzelmi hatása túlmutat annak pszichológiai integrációján. Az érzelmi 
zaklatás olyan személy részéről érkezik, mely bizalmi, felelősségi vagy hatalmi 
kapcsolatban áll a gyermekkel. Konkrétan ezen cselekmények lehetnek verbális vagy 
nonverbális megalázások, megfélemlítések, fenyegetések, terrorizálások, cselekvési 
szabadság korlátozások, becsmérlések, tisztességtelen vádemelések, 
megkülömböztetések, kinevettetések és egyéb a gyermekkel szembeni ellenséges 
vagy elutasító hozzáállás. Amennyiben az érzelmi zaklatás ismétlődő és tartós, a 
gyermek pszichéjének külömböző szintjeinek károsodásához vezet (például 
személyiség struktúra, érzelmek, hiedelmek, alkalmazkodás, felfogás), pszichológiai 
zaklatássá alakulva, melynek következményei súlyosabbak, mint az érzelmi zaklatásé 
és a gyermek fejődésére nézve hosszú távon hatnak ki. Azon gyermek, mely a 
családon belüli erőszak tanúja, közvetetten érzelmi és/vagy pszichikai zaklatásban 
szenved.  
c) A szexuális zaklatás a  pszichoszexuális fejlődés szempontjából függő és éretlen 
gyermek vagy serdülő olyan szexuális aktivitásba való bevonása, amelyet az nem tud 
felgogni, amelyek az ő korának vagy pszichoszexuális fejlődésének szempontjából 
alkalmatlanok, olyan szexuális aktivitások, amelyeket erőszak vagy csábítás során 
kénytelen  eltőrni vagy amelyek a családi szerepekkel kapcsolatos társadalmi tabukot 
áthágják; (a 2011/49 sz. Kormányhatározat szerint). 
II. Hanyagolás 
A hanyagolás a  gyermekek jogainak előmozdításáról és védelméről szóló 2004/272 
sz. Törvény által van meghatározva.  



A gyermek hanyagolás alatt a gyermek növekedéséért, gondviseléséért és 
neveltetéséért felelős személy által elkövetett, önkéntes vagy kényszerű,-az említett 
felelőségek teljesítésének mulasztását feltételező azon hozzáállás érthető, mely 
veszélyezteti a gyermek életét, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi 
fejéődését, testi épségét, fizikai vagy pszichikai egészségét és több formája is van: 
étkezési, ruházati, higiéniai elhanyagolás, orvosi gondtalanság, oktatási 
elhanyagolás, érzelmi elhanyagolás vagy gyermek/családelhagyás, mely a hanyagolás 
legsúlyosabb formáját képezi.  
A hanyagolásnak több formája lehet: 
a) étkezés elhanyagolása – éheztetés, a növekedéshez szükséges több alapvető 
élelmiszer hiánya, rendszertelen étkezés, a gyermek életkorának nem megfelelő vagy 
helytelen módon adagolt élelmek; 
b) ruházat elhanyagolása – az évszaknak nem megfelelő ruházat, túl kicsi meretű 
ruhák, koszos ruhák, a ruházat hiánya;  
c) higiéniai elhanyagolás – testi higiénia hiánya, visszataszító szagok, paraziták; 
d) orvosi gondtalanság- a szükséges orvosi gondozások hiánya, az oltások és orvosi 
ellenőrzések mulasztása, az orvos által felírt kezelések nem alkalmazása, a 
rekuperációs programokon való résztvétel hanyagolása; 
e) oktatási elhanyagolás – alábecsülés, a büntetés és jutalmi rendszer instabilitása, 
az iskolai előrehaladás nyomon követésének hiánya; 
f) érzelmi elhanyagolás – a figyelmesség, fizikai kontaktusok, ragaszkodási jelek, 
elismerő szavak hiánya; 
g) gyermek/családelhagyás – mely a hanyaglás legsúlyosabb formáját képezi.  
III. Kizsákmányolás  
A buntető törvénykönyv 182.cikkének megfelelően, egy személy kizsákmányolása 
során: a) munkálatok kivitelezésére vagy szolgáltatások teljesítésére való erőltetett 
kényszerítés; b) rabszolgaság vagy más hasonló szabadságelvonással vagy 
kiszolgáltatással járó eljárások; c) pornográfiai anyagok előállítása és közvetítése 
érdekén belüli prostitúcióra, pornográf megnyilvánulásokra, vagy más szexuális 
kizsákmányolási formára való kényszerítés; d) koldulás gyakorlására való 
kényszerítés; e) az illegális emberi szervkereskedelem érthető.  
A gyermekek szexuális kizsákmányolása egy olyan gyakorlatot képvisel, mely által 
egy személy, álltalában felnőtt, szexuális juttatásban, pénzügyi nyereségben részesül 
valamely gyermek szexualitásának zaklatása/kizsákmányolása során, megtámadva ez 
által annak méltósággal,egyenlőséggel, autonómiával és fizikai, illetve pszichikai 
jólléttel  szembei jogait; példák: prostitúció, szexturizmus, házassággal való 
kereskedelem (beleértve a postai úton történő házassággal kapcsolatos 
kereskedelmet), pornográfia, striptease, stb.  
A gyermekmunka általi kizsákmányolása a gyermekmunka legsúlyosabb formáinak 
definíciójával azonos. 
IV. Emberkeresedelem  
Az emberkereskedelem és kiskorúakkal folytatott emberkereskedelem a büntető 
Törvényköny 211 és 210 cikkei tartalma alatt vannak meghatározva, így: 
A szeméylek kiszákmányolása céljából: - a) kényszer, emberrablás, csalás vagy 
megtévesztés; b) a személy védekezési képtelenségének, ellenakaratának vagy 
különosen veszélyeztetett állapotának kihasználása; c) a hatalmat gyakoroló személy 
által az áldozat beleegyezése érdekében adott pénz vagy egyéb szívességek 
felkínálása, átadása, elfogadása vagy kézbe vétele - során történő valamely személy 
toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy átvétele. A kiskorúakkal folytatott 
emberkereskedelem  alatt a kiskorú, annak kizsákmányolása céljából elkövezett 
toborzását, szállítását, átadását, rejtegetését vagy átvételét értjük. 
A gyermekekkel szembeni erőszak formái közötti ezen megkülömböztetésnek csak 
elméleti jellegi van, ugyanis a valóságban gyakran találkozunk a megkülömböztetett 
erőszaki formák kombinációjával, mint például amikór: a fizikai zaklatást az érzelmi 



zaklatás kíséri, vagy a szexuális zaklatás rendszerint a fizikai és érzelmi zaklatást is 
feltételezi.  
A.4 Összetétel  
A helyi ágazatközi csoportot a helyi közigazgatás decentralizált struktúráját képviselő 
intézmények és az autonóm közigazgatás keretén belül kijelölt személyek, valamint a 
gyermek erőszak és kizsákmányolás megelőzésével, nyomon követésével és 
leküzdésével kapcsolatos szakteröleteken belül tevékenykedő civil szervezetek  
alkotják. Mindegyik intézmény vagy civil szervezet kinevez egy vagy több képviselőt, 
mely a helyi ágazatközi csoport tagjává válik. A helyi ágatatközi csoport tagjainak 
elérhetőségét tartalmazó jagyzék a jelen Szabályzat 1 számú Mellékletébe foglaltak 
alatt található.  
 
A.5 A helyi ágazatközi csoport (EIL) tevékenységét szabályozó elvek 

o a törvényesség elve 
o az emberi méltóság tiszteletben tartásának elve 
o a családon belüli kizsákmányolás és/vagy erőszak megakadályozásának elve 
o a gyorsaság elve 
o a partnerségi viszony elve 
o az esélyegyenlőség és a bánásmód egyenlőség elve.  

 
B. Kötelezettségek 
B.1 A gyermek elleni erőszak megelőzése és leküzdése terén:  
a) az esetmenedzser kérésére tagjai által szakértői vizsgélatot kínál (specifikus 
információk, eset kivizsgálás, más szakértőkre való hivatkozások, az intézmény az 
adott esetbe való résztvételének elősegítése); 
b) az esetmenedzser kérésére, elősegíti az esetmenedzsmentben résztvevő 
intézmények közötti kooperálást; 
c) évente ellenőrzi a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság által megvalósított 
statisztikai adatokat: a gyermek zaklatása és hanyagolása, kizsákmányolt vagy 
gyermekmunka által kizsákmányolással veszélyeztetett gyermekek, az 
emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek, más államokon belül az erőszak 
egyéb formájának áldozatává vált gyermekei és a családon belüli erőszak; 
d) ajánlásokat tesz a gyermek elleni erőszak és a családon belüli erőszak   
megelőzésének és leküzdésének szakterületén belüli tevékenységek javítása 
érdekében  (cselekvési tervek, a meglévő tervek és stratégiák újból áttekintését 
illető javaslatok, új szolgáltatások létesítése, megelőzési cselekvések kivitelezése, 
megfelelő gyakorlati tevékenységek terjesztése, a közönség tájékoztatása, a 
professzionisták képzése), amelyeket az éves beszámolók keretén belül előterjeszt a 
megye szintű döntésjozók számára; 
e) a statisztikai adatok elemzése, a megfelelő gyakorlati tevékenységek begyűjtése 
és egyéb meghatározó információk felhasználása során éves jelentéseket állít össze a 
gyermek elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzésének és leküzdésének 
területén belüli tevékenységeket illetően; 
f)a professzionistál általi elhasonulás érdekében, felismeri  a szakterületen belüli 
megfelelő gyakorlati tevékenység példákat; 
g) iskolák és községeken belüli megelőzési tevékyenségeken, valamint közönség 
tájékoztató programokon vesz részt, beleértve tömeg médiát; 
h) tájékoztatja a helyi ágazatközi csoport (EIL) partnereket, a saját intézményen és a 
terület beli struktúrákon belüli kollégákat a jelen Módszertani keret, a szakterületen 
belüli normatív aktusok és a sajátos intézményi stratégiák tekintetében, beleértve a 
helyi ágazatközi csoport (EIL) tárgyát képező társadalmi jelenségeket; 
i) elősegíti a professzionisták szakmai területen belüli szakképzési programokon való 
részvételét; 



j) éves jelentéseket állít össze a gyermek elleni erőszak és a családon belüli erőszak 
megelőzésének és leküzdésének területén belüli tevékenységeket illetően, melyeket 
a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztériumnak továbbít. Az éves jelentés a 
törvények-, nyomon követési mechanizmusok és megfelelő gyakoralti tevékenységek 
javítására vonatkozó javaslatokat foglal magába; 
k) a gyermek elleni erőszak és kizsákmányolás területén belüli szociális és 
közszolgáltatásokat kínáló intézmények közötti egységes partnerségi és beavatkozási 
módszertani javaslatokat tesz; 
l) olyan eljárásokat és eszközöket léptethet elő, melyek a statisztikát és információs 
menedzsmentet illetik; 
m) érszrevételeket és javaslatokat fogalmazhat a cselekvést/beavatkozást illető 
módszertani útmutatót illetően a gyermek elleni erőszakot célzó cselekményekben 
résztvevő felek számára és tanácsadói véleményt bocsát ki; 
n) észrevételeket és javaslatokat fogalmazhat a zaklatás, elhanyagolás és/vagy 
kizsákmányolás áldozatává vált gyermekkel, beleértve az írástudatlan és/vagy 
külömböző tipusú szellemi és/vagy érzékszervi fogyatékossággal elő gyermekekkel  
szembeni,- megfelelő kommunikációs Útmutató szintjénés tanácsadói véleményt 
bocsát ki; 
o) olyan helyi cselekvési terveket állít össze, amelyek legalább az alábbi 
aspektusokat tartalmazzák: a helyi ágatatközi csoport (EIL) felelősségeit és szerepeit 
illető információk terjesztését elősegítő cselekvéseket, iskolákon és községeken 
belüli megelőzési cselekvésekete, a zaklatott gyermekek felismerésének módozatát, 
a meghazározott eljárásoknak megfelelően; 
p) a szekterületen belüli tevékenységek javításával kapcsolatos javaslatokat tesz; 
q) biztosítja a szakterületen belüli hatáskörökkel rendelkező intézmények  közötti 
kooperálást; 
r) beazonosítja és részt vesz - a gyermek elleni erőszak és kizsákmányolás 
megelőzősőt és leküzdését célzó programok és projekteket illető finanszirozási 
forrásokhoz való  hozzáférésben; 
s) az intézmények sajátos stratégiai céljaina megfelelően közös 
tevékenységeket/kampányokat/cselekvéseket szervez és részt vesz rajtuk. 
 
B. 2 A gyermek kizsákmányolás megelőzése és leküzdése terén:  
 
a) olyan helyi cselekvési terveket állít össze, amelyek legalább az alábbi 
aspektusokat tartalmazzák: a helyi ágatatközi csoport (EIL) felelősségeit és szerepeit 
illető információk terjesztését elősegítő cselekvéseket, iskolákon és községeken 
belüli megelőzési cselekvésekete, a zaklatott gyermekek felismerésének módozatát; 
b) éves és időszakos jelentéseket álít össze a kizsákmányolt gyermekekre vagy 
gyermekmunka által kizsákmányolással veszélyeztetett gyermekekre, az  
emberkereskedelem áldozatává vált gyermekekre és más államok területén az 
erőszak egyéb formáinak áldozatává vált román migráns gyermekekre vonatkozóan, 
hogy ez által a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium figyelmébe ajánlja 
azokat, miután a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság jóváhagyta a : 
gyermekmunka általi kizsákmányolás megelőzését és leküzdését illető program 
összeállítását, a jogszabályok javítását és a megfelelő gyakorlati tevékenységek 
beazonosítását; 
c) támogatja azon professzionisták tevékenységeit, melyek úgy a kizsákmányolási, 
mint a kizsákmányolással veszélyezetett esetrek során is közvetlen módon 
avatkoznak be, és biztosítja azok képzését, a rendelkezésre álló forrásoknak 
megfelelően; 
d) vizsgálati látogatásokat szervez a gyermekmunka általi kizsákmányolással 
gyanúsított helyeken; 
e) szakterületen belüli tevékenységek javítását illető intékedéseket javasol; 



f) biztosítja a szakterületen belüli hatáskörökkel rendelkező intézmények  közötti 
kooperálást; 
g) beazonosítja és részt vesz - a gyermek elleni erőszak és kizsákmányolás 
megelőzősőt és leküzdését célzó programok és projekteket illető finanszirozási 
forrásokhoz való  hozzáférésben; 
h) az intézmények sajátos stratégiai céljaina megfelelően közös 
tevékenységeket/kampányokat/cselekvéseket szervez és részt vesz rajtuk. 
 
Ezeket a kulturális, művészeti, sport, reklám és modelling szakterületeken belüli 
fizetett gyermek munka tevékenységek szabályozására vonatkozó 2015/75 sz. 
Kormányhatározat 11.cikke által előírt rendelkezések egészítik ki, illetve:  
(1) A megye szinten/ Bukares Municípium esetén szektor szinten- a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatóság irányítása alatt működő, gyermekmunka általi 
kizsákmányolás megelőzésével és leközdésével foglalkozó helyi ágazatközi csoport 
(EIL) elemzi  a szociális ellátás közszolgálata által továbbitott adatokat és látogatási 
tervet állít össze, hogy felmérje a még tevékenységeket folytató  helszíneken belüli 
körülményekete. 
(2) Az (1) bekezdés alatt előirt látogatások megvalósítása érdekében, a szociális s 
gyermekvédelmi igazgatóság képviselőinek és a helyi ágazatközi csoport 
(EIL)tagjainak joga van a gyermekekkel való tevékenységet folytató szervező 
székhelyeire való behatoláshoz.  
(3) Amennyiben a végzett látogatások következtében a szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóság képviselői és a helyi ágazatközo csoport (EIL) tagjai megállapítják, hogy 
a gyermek élete, egészsége, fizikai-,pszichikai-, szellemi vagy erkölcsi fejlődése 
veszélyeztetett [...], azok ténymegállapító jegyzőkönyvet állłítanak ki.  
(4) A ténymegállapító jegyzőkönyvet  aláírják a szociális és gyermekvédeli 
igazgatóság képviselői és a helyi ágazatközi csoport (EIL) tagjai, a tevékenységet 
szervezők személyek, illetve a gyermeket kísérő szülő vagy esetenként a kísérő is. 
Amennyiben a szervező képviselője vagy a gyermek szülője/kísérője visszautasítja a 
ténymegállapító jegyőkönyv aláírását, a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság 
képviselője feljegyzi a ténymegállapító jegyőkönyv tartamába a  visszautasítást.  
 
B.3 A csoporton keresztül, ezek, egyénileg az alábbi kötelezettségekkel 
rendelkeznek:  
- részt vesz a Szabályzatnak megfelelően - a csoport vezető által egybehívott helyi 
ágazatközi csoport (EIL) gyűlésin; 
- beazonosítja/részt vesz a gyermekeket veszélyeztető helyzetek beazonosításában, 
beleértve a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretén belüli „gyermek 
segélyvonalon” kersztül jelzett sürgösségi helyzeteket  és jelenti azokat a Maros 
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságának; 
- a munkáltató intézmény mandátumának megfelelően, beazonosítja/ részt vesz a 
gyermekek helyzeteinek egyéni megoldásának beazonosításában, információkkal 
szolgálva a vizsgálati űrlapok kitöltéséhez; 
- szakterületen belüli megfelelő gyakorlati tevékenységeket azonosít be- azok, a 
professzionistáknak való elterjesztése  érdekében; 
- részt vesz a helyi ágatatközi csoport (EIL) felelősségeit és szerepeit illető 
információk terjesztését elősegítő cselekvésekben, az iskolák és községeken belüli 
megelőzési tevékenységekben; 
- tájákoztatja  asaját intézményen és a területi struktúrán  belüli kollgákat a jelen 
módzsertani keret és egyéb szakterületen belüli jogi aktusok vonatkozásában.  
 
C. A helyi ágazatközi csoport (EIL) működése 
C.1 A törvényes rendelkezéseknek megfelelően a helyi ágazatközi csoportot (EIL) a 
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság képviselője vezeti, de az 



intézmények és szervezetek mindegyik képviselőjének, mint hatáskörébe tartozó 
intézkedések vezetőjeként, meg van a maga kulcsfontosságú szerepe a gyermek 
elleni erőszak és kizsákmányolás megelőzésének és leküzdésének folyamatában, mely 
ugyanakkór felelős úgy a sajátos informáviók saját személyzet és a szakterületen 
belüli alárendelt intézmények személyzetének körében való elterjesztéséért, mint a 
beazonosított eseteket illető adatok összefoglalásáért.  
C.2 A helyi ágazatközi csoport (EIL) Technikai Titkársága a Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatósás egyik képviselője által van biztosítva.  
A Technikai Titkárság az alábbi hatáskörökkel rendelkezik:  
- A vezető döntésének függvényében egybe hívja a Csoport gyűlését; 
- A tagokkal folytatott előzetes konzultáció alapján javaslatot tesz au ülések 
napirendjére vonatkozóan; 
- Az ülések megflelő végbemenetele érdekben biztosítja a szükséges teret és 
technikai támogatást; 
- Összeállítja az ülések jegyzőkönyvét; 
- Biztosítja a nyilvántartási, - kapcsolattartási és irattári tevékenységeket; 
- Kitölti és vezeti a helyi ágazatközi csoport (EIL) kapcsolati Naplóját; 
- Továbbítja a munkaértekezletek alatt a  helyi ágazatközi csoport (EIL) tagok által 
bemutatott dolgozatoat/anyagokat azon tagok számára, amelyek nem voltak jelen; 
- Összeállítja és továbbítja a a helyi ágazatközi csoport (EIL) tagok és  az érdekelt 
intézmények számára a Csoport éves tevékyneségét kimutató Jelentést.  
C.3 Az ágazatközi Csoport gyűléseire negyedévenként kerüljön sor, tagjainak 
összehívása fax vagy e-mailes megkeresés során történik, a részvétel 
visszaigazolása/visszautasítása a helyi ágazatközi Csoport titkárságának  telefonos 
megkeresés során közölendő. Kivételes körülmények között a helyi ágazatközi 
Csoport összegyűlhet valahányszór az általuk követett célok azt megkövetelik. A 
gyűlés helyszíne a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság székhelye, 
mely Marosvásárhelyen, a Terebsly utca 7 sz. alatt található vagy más, -a partner 
intézmények által javasolt és a többi tagok által elfogadott székhelyen.  
A helyi ágazatközi Csoport tagok gyűléseken való részvétele kotelező. Amennyiben, 
nyomós okok miatt valamely tag nem tud részt venni a gyűlésen, akkór azokat jelezni 
fogja a helyi ágazatközi Csoport titkárságának.  
A helyi ágazatközi Csoport gyűlésének végbemenetele az össz tagok egyharmadának 
jelenléte szükséges. Amennyiben a határozatképesség nem teljesül, az ülésszakot el 
kell halasztani.  
A helyi ágazatközi Csoport tagok üléseken való részvételi nyilvántartása és a 
megvitatott témák a csoport titkársága által Jegyzőkönyvbe lesznek följegyezve. Ez 
legkevesebb a következő információkat fogja tartalmazni: az ülésszak dátumát és 
helyszínét, a részvevő nevét, keresztnevét, az intézmény nevét és a részvevő 
aláírását, valamint  a megvitatott témákat/ tételeket. A jegyzőkönyv az ülésszakot 
követő 5 munak napon belül, elektrónikus levél formájában továbbítva lesz a csoport 
összes tagja számára és a tagok által a következő munkaértekezlet alkalmával lesz 
aláírva.  
A helyi ágazatközi Csoport valamely tagjának leváltása a delegáló intézmény által, 
vagy a helyi ágazatközi Csoport vezető javaslata által történik, amennyiben az adott 
tag a jelen Szabályozatban előirt hatásköröknek nem tesz eleget és írásos értesítés 
során kell azt továbbítani a Technikai Titkárság számára. Azon intézmény, amelynek 
tagja elveszíti a helyi ágazatközi Csoporton (EIL) belüli képviselői minőségét, másik 
Csoport tagot nevez ki, melynek elérhetőségét 5 munkanapon belül közli le a helyi 
ágazatközi Csoporton titkárságának.  
A tagok Csoport ülésszakokon való részvételi díját az adott intézmények biztosítják.  
A Maros Megye Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósága, mint a helyi ágazatközi 
Csoport (EIL) vezetője köt Egyezményeket/együttműködési Protokollokat az 



ágazatközi Csoport tagjait képező intézményekkel/egyesületekkel/szervezetekkel, 
mely előírja a feleket megillető jogokat, kötelezettségeket és felelősségeket.  
 
D. Az ágazatközi Csoport tagok jogai és kötelezettségei 
D.1 A helyi ágazatközi Csoport tagjai az alábbi jogokkal rendelkeznek: 
- átveszi a szót a helyi ágazatközi Csoport (EIL) ülésszakaszain és kifejti nézőpontját 
a vitatott témák vonatkozásában; 
- a csoport tevékenységek javítását illető javaslatokat tesz. 
 
D.2 A helyi ágazatközi Csoport tagjai az alábbi kötelezettségekkel rendelkeznek: 
- részt vesznek a helyi ágazatközi Csoport ülésszakaszain; 
- tiszteletben tartják a munkaköri leírást és  Maros megye szintjén létesített 
szervezeti és működési Szabályzatot.  
 
E. Záró rendelkezések 

E.1 A gyermek erőszak és kizsákmányolás megelőzéséért és leküzdéséért felelős 
Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL) jelen Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadására a csoport valamennyi tagjának belegyezése során kerül sor. A 
Szabályzat bármelyik aláíró fél kezdeményezése alapján módosítható. A módosítást 
megillető javaslatok fel lesznek jegyezve a Csoport ülésszakaszának napirendjébe és 
közölve lesznek a tagokkal legkevesebb 10 nappal az ülést megelőzően, majd 
vitafolyamat alá kerölnek és a tagok konszenzusa által lesznek elfogadva és a Maros 
Megyei Tanács Határozat által lesznek véglegesítve.  
E.2 A helyi ágazatközi Csoport tagjára ruházott hatáskörök gyakorlata során szervezz 
bizalmas információk nem betartása, a hatáskörök gyakorlása ellenében 
megkövetelt/kézbe vett jogosulatlan hasznok vagy a jogszabályok által előírt 
megfelelő hatáskörök gyakorlása ellenében kért szolgáltatások, a hibás tagok -azokat  
munkáltató intézményei által megkövetelt felelősséget vonja maga után.  
E.3 A jelen szervezeti és működési Szabályzat rendelkezéseit a gyermek elleni 
erőszak, illetve kizsákmányolás megelőzését és leközdését szabélyozó, hatályos lévő 
jogszabályi rendelkezések, valamint ezen tevékenységi szakterülettel kapcsolatos   
jogi aktusok egészítik ki.  
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