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„Az otthon nem egy épület, nem is egy utca vagy egy város.  

Az mind csak tégla és vakolat. Az otthon az, ahol a családunk van.” 

John Boyne 

 
 

I. Általános beszámoló 

 

2016 az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ életében a struktúra-, 

intézményvezető-, és szakmai vezető váltás éve volt. 2017-ben már stabil szervezeti-szakmai keretek 

között, új vezetőkkel, új szakmai csoportokban végeztük munkánkat. 2018-ban folytattuk az elkezdett 

utat, de több – az intézmény életét évekre meghatározó - szervezeti-szakmai-pályázati fejlesztést is 

elindítottunk. 2019-ben ismét bővítettük az intézmény telephelyeit és folytattuk pályázataink 

megvalósítását.  

A 2019-es év kapcsán az alábbi események emelhetők ki: 

 az intézmény jelentősen továbbfejlesztett, modellértékű adományozási profilja, amely újabb 

elismerést kapott és ezzel bekerült az ország 6 legjobb szociális területen jelen lévő innovációs 

intézménye közé. 

 az újra beindított, korrekciós és (már) prevenciós csoportmunka,  

 a sikeres pályázati tevékenység:  

o nyári napközis- és ottalvós- táborok megvalósítása,  

o drogprevenció- (KAB-ME) -,  

o egészséges életmód (VEKOP-7) - 

o városrehabilitációs (VEKOP-6) témakörű projektek megvalósitása. 

 a Víziorgona u. 10. sz. alatti új Közösségi tér kialakítása, amely és 2020-tól a városrehabilitációs 

pályázat központi telephelye és a csoportfoglalkozásaink a bázisa lesz 

 az MVM Zrt. 2 országos szervezett mellett Intézményünket is jelölte a Zenergia Fúziós Zenei 

Koncertjéből származó bevételének adományozására 

 Az MVM Zrt. 1 000 000, -Ft. összeget adományozott Intézményünknek 
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1.1Az intézmény adatai, szervezeti egységei 

 
Az intézmény a szolgáltatási körébe tartozó feladatait a Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről hozott 1997. 
évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, 
valamint a Budapest Főváros III. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének rendeletei határozzák 
meg.  
  

Az intézmény feladatait 2019-ben az alábbi önálló szakmai szervezeti egységek útján látta el:  
 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat   
 1035 Bp. Váradi Sándor u. 9-11. (tel: 250-1964, fax: 367-5655) 
 1039 Bp. Kelta u. 5. (tel: 250-3766, fax: 388-9136) 

 
Család-és Gyermekjóléti Központ  
 1035 Bp. Váradi Sándor u. 9-11. (tel: 250-1964, fax: 367-5655)  

(szükség esetén a központ munkatársai - ha a gördülékeny ügymenet megkívánja a Kelta utcai 
telephelyen is biztosítják a személyes elérhetőséget) 

 RING – Gyermek és Ifjúsági Közösségi Tér 1039 Budapest, Víziorgona u. 7.  
(tel: 454-0620)  
 
A Váradi utcai telephely az intézmény központjaként működik. Itt található a központi 

adminisztráció és a gazdasági ügyintézés is. 
 

Családok –és Gyermekek Átmeneti Otthona 
 Gyermekek Átmeneti Otthona 1039 Budapest, Víziorgona u. 7.( tel: 454-06-20) 
 Családok Átmeneti Otthona (1039 Budapest, Víziorgona u. 7. (tel: 454-06-20) 

 
A Családok Átmeneti Otthonához tartozó kiléptető lakások és ellátottak száma: 

Margitliget u. 1. 1 szint 8. ajtó 4 fő Szindbád utca 1. 6. szint 57. ajtó               6 fő 
Pacsirtamező u. 27. 2. szint 3. ajtó       5 fő Margitliget u.2. 11. szint 18. ajtó            4 fő 
Pacsirtamező u.16.  fsz. 10. ajtó   3 fő Margitliget út 3. 12. szint 132. ajtó 6 fő 
Madzsar J. u.31. 3. szint 11. ajtó   4 fő Szindbád utca 1. 2. szint 14. ajtó             4 fő 
Margitliget u. 2. 2. szint 18. ajtó     5 fő Víziorgona utca 4. 7. szint 64. ajtó     7 fő 

1. sz. táblázat – kiléptető lakások 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése a 
beszámolási időszakban:  

 104012 – Gyermekek Átmeneti Ellátása, 
 104042 – Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások,  
 104043 – Család és Gyermekjóléti Központ. 

 
 

Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek 
szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza.   

Az intézmény szakmai, szervezeti egységei és hatásköreiben meghatározott feladatok közötti 
megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A szervezeti egységeket szakmai vezetők 
irányítják, akiket az intézményvezető bíz meg. Feladatunk, hogy tevékenységünkről és szolgáltatási 
palettánkról a lakosságot széleskörűen tájékoztassuk. Ennek érdekében honlapot és facebook oldalt 
is működtetünk, melyeket folyamatosan frissítünk. 
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Az intézmény fenntartója:  

 Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
1033 Budapest, Fő tér 3.  

  
 

1.2 Az intézmény által nyújtott szolgáltatások bemutatása1 
 
1.2.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Gyvt. 39., 40.§-a, valamint az Szt. 64.§-a alapján) 

 
 Általános személyes segítő szolgáltatás  
 További szolgáltatások 

o adósságkezelési tanácsadás  
o munkavállalási tanácsadás  
o óbudai hátralékkezelési támogatás – az önhibáján kívül adósságot felhalmozó 

háztartás vagy személyek részére biztosítható, melyhez az intézmény javaslatot készít, 
o óbudai jövedelempótló támogatás, mely keretében– a támogatásra jogosultak 

együttműködnek az intézménnyel, 
 Általános gyermekjóléti szolgáltatás  
 Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése  

 
1.2.2. Család és Gyermekjóléti Központ (Gyvt. 40/A §-alapján) 
 

 Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatok 
 Tanácsadói tevékenységek 
 Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése  
 Szociális diagnózis készítése  
 Speciális szolgáltatások 

o kapcsolattartás biztosítása  
o kórházi szociális munka  
o készenléti szolgáltatás 
o utcai és lakótelepi szociális munka 
o óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység  

 
A fentieken túl a mentálhigiénés csoport segíti a teljeskörű ellátást 

 pszichológiai-, pszichiátriai-, és pszichoterápiai tanácsadás, 
 mediáció,  
 családi- és párkonzultáció,  
 párterápia, családterápia, családi döntéshozó konferencia, 
 jogi tanácsadás, 
 munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás, 
 foglalkoztatási koordináció 

  
1.2.3. Gyermekek Átmeneti Otthona (Gyvt. 50. §-alapján) 

 Gyermekek átmeneti gondozása 
 

1.2.4. Családok Átmeneti Otthona (Gyvt. 51. §-alapján) 
 Családok átmeneti gondozása   

                                                           
1 A gyermekvédelmi és a szociális törvény alapján. Az intézmény működésének keretet adó összes jogszabály 
felsorolása a szakmai program 4-5 oldalán található. 
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1.3 Szervezeti struktúra és létszám2 
 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2019. év végi létszámnyilvántartása 
szakmai csoportok, engedélyezett és betöltetlen státuszok szerinti bontása a következő: 
 
1.3.1 Szervezeti létszám 
 
 

I. Intézményi Központ  
 

1 fő intézményvezető 
1 fő intézményvezető-helyettes 
1 fő gazdasági elemző 
1 fő munkaügyi előadó, titkárnő 
1 fő iktató 
1 fő kézbesítő-postázó 
1 fő gépkocsivezető, gondnok 
2 fő takarító 
összesen: 9 fő  betöltött 8.5 státusz 

 
 

II. Család — és Gyermekjóléti Szolgálat 
1 fő szakmai vezető 
31 fő családsegítő – ebből 0,5 fő települési 
jelzőrendszeri felelős 
összesen: 32 fő betöltött 23 státusz 

tartósan távol 5 fő 
üres 4 fő 

 
 

III. Család — és Gyermekjóléti Központ 
1 fő szakmai vezető 
6,5 fő esetmenedzser/szociális diagnózist készítő 
munkatárs/ kórházi szociális munkás 
0,5 fő  járási jelzőrendszeri tanácsadó 
2 fő tanácsadó - utcai, lakótelepi szociális munkás 
5 fő tanácsadó - mentálhigiénés csoport – 
családterapeuta, mediátor, pszichológus – 
kapcsolattartási ügyelet   
5 fő szociális asszisztens  
16 fő óvodai és iskolai szociális segítő 
összesen: 36 fő betöltött 25 státusz 

üres 11 fő 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Forrás: OCSTGYVK, szmsz 2019 
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IV. Családok Átmeneti Otthona 
1 fő szakmai vezető 
8 fő szakgondozó 
4 fő családgondozó  
1 fő pszichológus 
1 fő gondnok  
1 fő takarító 
összesen: 16 fő betöltött 12 státusz 

tartósan távol 1 fő 
üres 3 fő 

 
 

V. Gyermekek Átmeneti Otthona 
1 fő szakmai vezető (azonos a CSÁO szakmai 
vezetőjével!) 
3 fő gyermekfelügyelő 
1 fő gyermekvédelmi asszisztens  
2 fő nevelő 
1 fő családgondozó 
összesen: 7 fő betöltött 1 státusz 

üres 6 fő 
 
 

VI. Fogyatékosságügyi tanácsadók 
CSOPORT Tényleges 

NRFSZK (munkáltató az NRFSZK) 3 
ÖSSZESEN: 3 fő 

 
 

VII. További munkakörök 1 - Megbízási szerződéssel alkalmazott tanácsadók: 
heti 10 óra/1 fő jogász  
heti 5 óra/1 fő pszichiáter  
havi 30 óra/1 fő családterapeuta  
heti 40 óra/1 fő gondnok, gépkocsivezető 
heti 30 óra/1 fő adósságkezelési-tanácsadó 
havi 9.5 óra/2 fő szupervízor  

 
 

VIII.További munkakörök 2. -Megbízási szerződéssel alkalmazottak: 
1 fő üzemorvos  
1 fő tűz- és munkavédelmi előadó 
1 fő rovarírtó 
1 fő számítógép karbantartó 

2.sz. táblázat (I.-VII.)az intézmény létszámnyilvántartása 
  
1.3.2 Intézményi fluktuáció  

 
Az állandó pszichés megterhelés, az ágazatban a megbecsülés hiánya, a több éve pótlékkal 

kiegészített, de változatlan közalkalmazotti bértábla, a felülről irányított szakmai integráció hatására 
sosem látott mértékű lett az intézményből távozó munkatársainak aránya. Ennek következtében az 
intézmény munkatársai az utóbbi években kicserélődtek. 2019-ben pedig ismét csökkent a 
ténylegesen aktív munkavállalóink száma. 
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1.sz. diagram státuszok szerinti bontás 

 
Elgondolkodtató, hogy az utóbbi 4 évben a státuszok számának közel 20 %-os emelkedése 

ellenére nem emelkedett a betöltött állások száma (67-74 közötti). Azonban amíg 2016-ban 83-ból 
73 státusz volt betöltve, addig 2019 végére már csak 71 a betöltött státuszok száma a 100 
engedélyezett státuszból. Így az év végi státuszfeltöltöttség a 87 %-ról 71 %-ra esett vissza. 
 
 

 
2.sz. diagram – új belépők és távozók száma 

 
Az elmúlt 4 évben az intézményből 120 fő távozott.  Túlnyomóan a családsegítő és 

gyermekjóléti szakmai csoportok összevonása, illetve a sokat ígért, de be nem tartott bérrendezés 
következményeként távoztak a családsegítőből szakembereink.  
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1.4 Az intézmény igénybe vevői 
 

2019-ben 4216 igénybe vevővel álltunk kapcsolatban: 2051 kiskorúval és 2165 felnőttel.  
 

 
   3.. sz. diagram – igénybe vevők száma 
 
Az utóbbi 4 év alapján elmondható, hogy az ügyfeleink száma „beállt” egy 4000 – 4200 fő körüli 

szintre. Azonban amíg 40 %- kal csökkent az együttműködési megállapodással gondozottak száma, 
addig 65 %-kal nőtt a tanácsadásokat igénybe vevők száma.   
 

 
1.4.1 a gondozott kiskorúak szakmai csoportok szerinti bontása 

 

 
4. sz. diagram – kiskorú igénybe vevők 
 

A kiskorú igénybe vevőink 70 %-át a Váradi utcai székhelyünkön-, 30 %-át pedig a Kelta utcai 
telephelyünkön segítettük együttműködési megállapodás, hatósági intézkedések keretében, illetve 
tanácsadás formájában.  
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1.4.2 Felnőtt igénybe vevőink száma 
 

 
 5.sz. diagram –felnőtt igénybe vevők 

 
Az intézmény 2019-ben 2165 fő felnőtt igénybe vevővel állt kapcsolatban. A diagram rámutat 

arra, hogy a családos felnőttek 60 %-át a tanácsadás-, míg 40 %-át együttműködési megállapodás 
keretében támogattuk. 
 
 

1.5  Belső és külső szakmai együttműködések 
 
1.5.1 Intézményen belüli együttműködés jellemzői 

 
Bátran elmondhatjuk, hogy az elmúlt év kiemelkedő eredménye volt, hogy meg tudtuk őrizni a 

munkatársak között a szakmai együttműködést, az együtt gondolkozást, az egymást erősítő, támogató 
szemléletet. Vannak esetek, amikor egyértelmű, hogy mely szakmai egység a kompetens a feladat 
ellátásában, de a gyermekekről érkezett jelzések jelentős számában szükséges, hogy a szolgálat és a 
központ vezetői és munkatársai közösen gondolkozva határozzák meg, hogy milyen súlyú a 
veszélyeztetettség, melyik szakmai egység a kompetens, ki tud hatékony segítséget nyújtani a 
gyermeknek.  

Rendszeres volt a személyes megbeszélés, egyeztetés a szakmai csoportok szakemberei között. 
Amennyiben a védelembe vétel, a hatósági intézkedés kezdeményezésének a lehetősége felmerül, az 
összehívott esetmegbeszélőn, esetkonferencián jelen volt a központ esetmenedzsere, valamint a járási 
jelzőrendszeri tanácsadó is. A szolgálat munkatársai, az esetmenedzserek, a mentálhigiénés csoport, 
az utcai szociális munkások, az átmeneti otthon szakemberei szoros együttműködésben dolgoznak. 
Rendszeresek voltak a közös családlátogatások, a személyes konzultációk, esetmegbeszélések.  

 
1.5.2 Intézményen kívüli együttműködések  

 
Szakembereink fenntartották a már kialakult jó együttműködést a jelzőrendszer tagjaival. 
 A központ szakmai egysége a hatósági intézkedésekkel érintett ügyekben szoros, 

gyakorlatilag napi kapcsolatban működik együtt a gyámhatósággal. A nevelésbe vett 
gyermekek tekintetében az esetmenedzserek kapcsolatot tartanak a gyermekvédelmi 
gyámokkal, a gyámi tanácsadókkal, a nevelőszülői tanácsadókkal, a nevelőszülőkkel, további, 
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az ügybe bevont szakemberekkel.  Az átmeneti gondozásban részesülő családok, gyermekek 
kapcsán szakembereink együttműködnek a Jó Pásztor Anyaotthonnal, a Máltai 
Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthonával és más átmeneti gondozást nyújtó 
intézményekkel.  

 2019-ben 7 alkalommal szerveztünk az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal jelzőrendszeri 
szakmaközi megbeszélést.  

 Folyamatos munkakapcsolatban álltunk az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal és 
az EMMI szakfőosztályával egyaránt. Részt vettünk a fővárosi család és gyermekjóléti 
szolgálatok havonta megrendezésre kerülő szakmai fórumain.  

 2019. január 28-án tartottuk meg az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.  
 2019-ben is részt vettünk a Budapest Főváros III. kerület Önkormányzat által szervezett 

testületi üléseken, az Egészségügyi- Szociális- és Lakásbizottság munkájában, valamint a 
szakterületet érintő szakmai rendezvényeken, konferenciákon egyaránt. 

 Intézményünk 2019-ben is részt vett a Fogyatékosügyi Kerekasztal munkájában, ahol előadást 
tartott Bleszkánné Kis Ildikó intézményvezető.  

 Emellett aktívan részt veszünk a KEF és Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési munkájában 
is.  

 Szintén ebben az évben az ELTE szervezésében megrendezett „Innovációk a 
Családsegítőkben” néven meghirdetett pályázaton az intézményvezető „Halat és hálót” 
címmel mutatta be a kerületünkben kiemelkedő sikert elért adományosztást.  

 A fentieken túl vezetőink részt vettek a siófoki országos szociális szakmai konferencián is. 
 Az Intézmény felkérés alapján vesz részt a kerületi koncepciók, szakmai anyagok 

készítésében. 
 Részt veszt Országos Fogyatékosságügyi Program-Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

MONTÁZS projektjében. A MONTÁZS projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek 
számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyen 
hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük, 
valamint társadalmi inklúziójuk. A program kapcsán egy irodát működtetünk, amely 
szolgáltatásaival ellátja Budapest budai oldalát.  

 A Közép-Magyarország Operatív Program keretében részt veszünk a VEKOP-6.-os és 7-es 
projektekben. A VEKOP-6–os programban a cél Békásmegyer hegy felőli oldalának 
városrehabilitációja. A VEKOP-7-es programban pedig a Szent Margit Kórház 
Rendelőintézet egészséges környezetet építünk című projektjében konzorciumi partnerként 
csoportfoglalkozásokat tartunk. Mindkét program része a Széchenyi program 2020-nak. 

 Szervesen kapcsolódunk a kerületi Fischer Ágoston Programhoz, amely program bemutatja a 
jelenlegi ellátórendszerünket, az önkormányzat által biztosított segélytípusokat, a szociális- 
és gyermekvédelmi intézményeket és azok szolgáltatásait, illetve a jövőre vonatkozó 
elképzeléseinket, terveinket. A program keretében újult meg a Családok Átmeneti Otthona, 
illetve sikerült létrehozni az intézmény keretében a fogyatékos személyek számára egy 
tanácsadói pontot. 

 A Helyi Esélyegyenlőségi Program frissítéséhez adatokat szolgáltattunk és az összefoglaló 
fejlesztési lehetőségek részhez megvalósítható ötleteket javasoltunk. 
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1.6. Az intézmény 2019-es céljainak megvalósítása 
 

ssz. Cél Dátuma Tartalom 
1 Nyári táboroztatás 

gyermekeknek. 
(Megvalósult) 

2019 június-
augusztus 

Az eredeti 3 nyári táborhoz képest több 
nyári tábort valósítottunk meg. Így az 
Erzsébet tábor, a RING-tábor mellett, volt 2 
iskolai segítők által szervezett nyári tábor, 
valamint  Balu Swim úszótábor is. 

2 Prevenciós programok 
biztosítása.  
(Megvalósult) 

2019. 
folyamatos 

 Karrier tanácsadás,   
 Munkavállalási tanácsadás 
 Pályaválasztási tanácsadás 
 Minőségi Én Idő,  
 Relaxációs jóga 
 főző programok,  
 gyermekeknek szervezett kézműves 

csoportok 
 óvodai-, iskolai segítők által 

szervezett színes csoport 
foglakozások 

3 KAM-ME-19. 
Drogprevenciós programok 
Óbudán. 
(Megvalósult.) 

2019. június A programot túlteljesítettük: 2019.06.30.-ig 
megvalósítottuk az interaktív beszélgetés-, 
reszocializációs tréning-, mákvirág teaház-, 
hétköznapi varázslatok-, ring-
drogpreveinciós kamaszklub című 
csoportfoglalkozást, valamint decemberben 
előkészítettük a „Szabadulószoba 
kialakítása Óbudán” című új programunkat 
is. 

4 VEKOP-7. Egészséges 
környezetet építünk. 
(Részben megvalósult.)  

2019. 
december 

Az elhúzódó szerződéskötés miatt 2019-ben 
„csak” 1 csoportfoglalkozást szerveztünk 
meg. Az alábbi csoportfoglalkozások 
megvalósítását 2020-ban tervezzük:   
Indulat és agressziókezelési 
csoportfoglalkozás, veszteségfeldolgozó 
tréning, főzőtanfolyam, reziliencia csoport-. 

5 Városrehabilitációs pályázat 
megvalósítása. 
(Részben megvalósult.) 

2019. 
szeptembertől 

2019-ben befejeztük a szükségletfelmérést, 
és elindítottuk a mentorprogramot. Azonban 
2019.09.01-e helyett „csak” 2020.01.23-án 
lett átadva a Családi Közösségi Tér, így az 
oda tervezett programokat 2019-ben nem 
tudtuk elkezdeni. 

6 Új támogatók keresése 
adományozó profilunk 
fejlesztésére. 
(Megvalósult.) 

folyamatos A Symbol Budapest 500 000 Ft értékben 
adományozott gyermekjátékokat. Emellett 
az óbudai Óvodák készítettek 16 
ajándékcsomagot a rászoruló 
gyermekeknek. 

7 Vasárnapi meleg étel 
biztosítása. 
(Nem valósult meg.) 

 A tervezett hétvégi meleg ebéd akció 
elmaradt, mert a megvalósító partner a 
kötelező népegészségügyi ÁNTSZ engedély 
hiányában visszalépett. 
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8 Új telephely létrehozása 
(Áthúzódott a következő évre.) 

2019. 
szeptember 

2019.09.01-e helyett „csak” 2020.01.23-án 
lett átadva a Családi Közösségi Tér, így az 
oda tervezett programokat 2019-ben nem 
tudtuk elkezdeni. 

9 Drogprevenciós és 
áldozatsegítő labirintus 
létrehozása. 
(Nem valósult meg.) 

2019 október 2019.09.01-e helyett „csak” 2020.01.23-án 
lett átadva a Családi Közösségi Tér, így az 
oda tervezett programokat 2019-ben nem 
tudtuk elkezdeni. 

10 Közösség fodrászat 
létrehozása. 
(Nem valósult meg.) 

2019 október 2019.09.01-e helyett „csak” 2020.01.23-án 
lett átadva a Családi Közösségi Tér, így az 
oda tervezett programokat 2019-ben nem 
tudtuk elkezdeni. 

11 Jótékonysági Mikulás futás 
megszervezése. 
(Nem valósult meg.) 

2019. 
december 

Az Országos Futópálya-építési program 
keretén belül még nem kezdték el a futókör 
kialakítását. 

12 Iskolai szociális munka 
tevékenységének bővítése. 
(Megvalósult.) 

2019. 
folyamatos 

Csoportfoglalkozások, nyári táborozások 
szervezésével 

3. sz. táblázat – az intézmény 2019-es céljai 
 

1.7 Közösségi élelmiszerakciók 
 
A közösség élelmiszerakciók 2019-ben is folyamatosak voltak. Az előző évek tapasztalatait 
felhasználva már gördülékenyen, hatékonyan, több rászoruló család elérésével működtettük az 
ételosztást. 
 
A támogatóink 2019-ben az alábbi adományokkal segítették igénybe vevőink életét: 
 
 A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való több éves együttműködésnek köszönhetően 2019-

ben 42688 kg tartós és nem tartós élelmiszert oszthattunk ki 29,31 millió Ft értékben, ami 52534 
Ft/fő értékű támogatást jelent.  

o A heti rendszerességgel történő, csütörtök esténként megvalósuló osztások alkalmával az 
azon a napon lejáró élelmiszereket szállítottunk el a budakalászi Metro áruházból.  

o Az Élelmiszerbank az Auchan áruházakkal közösen működtetett programjában el nem 
adott élelmiszereket ment meg a megsemmisítéstől. A program keretében hétfőtől-
péntekig megkapjuk az óbudai Auchan Áruház előző napról megmaradt, zöldséget, 
gyümölcsöt és pékárut.  

o Ugyanezen program keretében minden hétfőn és csütörtökön az óbudai KFC 
gyorsétteremtől is rendszeresen kapunk ételadományt.  

o Szintén az Élelmiszerbanknak köszönhetően a FOOD Universum Gyártó és Kereskedelmi 
Kft.-től 9 alkalommal átvett készételeket is szétoszthattunk a rászorulók között.  

o A közvetlen raktárból való szállítással 2 alkalommal is részesültünk adományokból.  
 Karácsonyi Adománygyűjtés keretén belül a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatásával 

2019. november 22–24-e között a budakalászi Auchan Áruházban munkatársaink segítségével 
tartós élelmiszeradományt gyűjtöttünk a kerületben élő rászoruló családok számára. A gyűjtés 
során 2044 kg tartós élelmiszer (liszt, cukor, tészta, tartós tej, bébiétel, csokoládé, konzerv stb.) 
gyűlt össze, melyet az adventi időszakban osztottunk ki 103 család számára. 

 Az Ételt az Életért Alapítvány az elmúlt évben 248 alkalommal, 109.500 adag, átlagosan napi 438 
adag meleg ételt juttatott a rászoruló családoknak. A fentieken túl 2018-ban is két alkalommal, 
gyermeknap és Karácsony alkalmából 800-800 adag meleg ételt és 17 féle különböző tartós 
élelmiszert tartalmazó csomagot nyújtottunk át az Ételt az Életért Alapítvány jóvoltából a Faluház 
előtti parkolóban.  
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 Karácsonykor a III. kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően idén is 300 család 
kaphatott térítésmentesen karácsonyfát. Ezen felül a kerület oktatási intézményei által feldíszített 
fákat is ügyfeleink között osztottuk ki. 

 Részt veszünk a III. kerületi Önkormányzat tavaszi, őszi és téli szünidei étkeztetésében is. Ennek 
keretében a tanulók minden szünidei napon meleg ételhez jutnak. 2019-ben 2607 adag előre 
csomagolt meleg ételt osztottunk ki. 

 Az Óbudai Parkolási Kft. élelmiszeradománnyal támogatta a karácsonyi időszakban 
intézményünket, amelyet saját munkatársai gyűjtöttek össze. 

 A Máltai Szeretetszolgálattal közösen 30 család számára átlagban 8 kilogrammnyi tartós 
élelmiszercsomagot biztosítottunk.  

 A Magyar Villamos Művek Zrt. 1.000.000,-Ft összegű támogatásban részesítette intézményünket. 
 A Pipacs pékségtől, valamint a Cserfalvy cukrászdától rendszeresen megkapjuk az előző napról 

maradt pékárut, aprósüteményt, amelyet a telephelyeinkre érkező igénybe vevők között osztunk 
szét.  

 A Vöröskeresztnél tartós élelmiszercsomagok osztásához rendszeresen családokat delegálunk. 
Ezen esetekben a szakembereink által megküldött támogató javaslattal tud az igénybevevő 
regisztrálni, majd a csomagot átvenni. 

 Az Óbudai Almáskert Óvoda 16 db ajándékkosarat ajándékozott intézményünk részére, amelyet 
az adventi időszakban kisorsoltunk a családok részére.  A kosarak összeállításában az óvodába 
járó gyermekek szülei vettek részt. A kosarakban megtalálható volt ruhanemű, édesség, játék, 
tisztálkodási szerek. 

 Az Óbudai Rehabilitációs Központ - 2019-ben 2 alkalommal - ellátottjaik kézzel készített 
termékeivel ajándékozta meg a Családok Átmeneti Otthona nehéz sorsú családjait. 

 A Symbol Budapest a REGIO Játék segítségével 500.000 Ft. értékben játékokat adományozott 
rászorulóink és a Családok Átmeneti Otthonában élők számára.  

 Adventi adományosztások - családok számára 
 

Az intézmény legjelentősebb családoknak szervezett programja ismét az adventi adományosztás volt. 
2019 decemberében szakmai partnereinkkel együtt 6 nagyobb adományosztást szerveztünk. Ennek 
keretében kiosztásra került 103 tartós élelmiszer csomag, 900 adag meleg étel. 300 db lucfenyő, 25 
feldíszített fenyő.  
 

dátum helyszín mennyiség adomány típusa közreműködő partner 

2019.12.23. 
Fő tér, Váradi 

u. 9-11 
25 fenyő feldíszített fenyő 

Óbudai Kulturális 
Központ, a III. kerület 

Általános Iskolái 

2019.12.14 Flórián tér 
900 adag 

800 csomag 

meleg étel, tartós 
élelmiszer, 

édesség 

Ételt az Életért Alapítvány, 
 

2019.12.17. Váradi u. 9-11. 300 fenyő fenyőfa 
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

2019.12.16-20. 
Váradi u. 9-

11., 
Kelta u. 5. 

103 csomag 
tartós élelmiszer, 

gyermekjáték 

Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület, 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat 

2019.12.18. Szőlőkert u. 6 100 csomag tartós élelmiszer 
Magyar Vöröskereszt, 
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

2019.12.16. Váradi u. 9.-11 30 csomag tartós élelmiszer 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
5. sz. tábla – adventi adományosztások 
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1.8 Pályázati tevékenység 
 

Az intézmény számára 2019 a sikeres pályázatok éve volt. Eredményesen megvalósítottunk 2 db 
Európai Uniós-, 2db kormány- és 2 db önkormányzat által támogatott pályázatot. Pályázatainkon 572 
kerületi lakos vett rész. A programok megvalósításában 40 szakemberünk működött közre. 

 
Dátum/típus Helyszín Résztvevők 

száma 
Tevékenységek/kirándulások 

VEKOP-6 Szociális 
városrehabilitáció 
Békásmegyeren  
(2019. 01.01-12.31) 

Budapest 223 fő 
+ 26 fő 
megvalósító 

szükségletfelmérés, mentorálás, 
közösségi adományosztás 

KAB-ME-18-KMR 
Drogprevenciós 
programok Óbudán  
(2019. 02.01-06.30.) 

Budapest  279 gyermek 
+ 8 fő 
csoportvezető 

mákvirág teaház, hétköznapi 
varázslatok, interaktív beszélgetések, 
reszocializációs csoport, drogprevenciós 
kamaszklub  

Élményekben gazdag 
nyár 
(2019.07.29-08.02.) 

Budapest,  
Szentendre 

10 gyermek 
+2 fő kísérő 

Holdudvar park, Aquincumi múzeum, 
Római part, Szentendrei Skanzen, 
Normafa 

RING tábor 
(2019. 07. 08-12.) 

Budakeszi, 
Budapest 

11 fő  
+ 2 fő kísérő 

Normafa, Buda vár, Láthatatlan 
kiállítás, Római Kalandpark, 
Csillaghegyi és Pünkösdfürdő. 

Erzsébet fonyódligeti 
tábor 
(2019.08.11-16.) 

Fonyód, 
Fonyódliget 

34 gyermek 
+3 fő kísérő 

strandolás, sportprogramok, közösségi 
programok, kézműves foglalkozások 

VEKOP-7 Egészséges 
közösséget építünk 

Budapest 15 fő 
+ 1 fő 
megvalósító 

főzőtanfolyam 

6. sz. táblázat – megvalósított pályáztok 
 

Az elnyert pályázatok megvalósításán túl 2019-ben előkészítettük a VEKOP-os pályázatok 
folytatását, valamint egy teljesen új drogprevenciós pályázatot is. A pályázatok megvalósítása 2020-
2021 között kerül sor 
 

Dátum/típus Helyszín Résztvevők 
száma 

Tevékenységek 

KAB-ME-19-E 
Drogprevenciós 
szabadulószoba kialakítása 
(2019. 01.01-03.30) 

Budapest  30 fő 
+ 3 fő 
témavezető 

Szabadulószoba kialakítása, 
működtetése, orientáló 
közösségfejlesztő 
csoportfoglalkozások 

VEKOP-7 Egészséges 
környezetet építünk! 
(2020.06.01-2020.08.31) 

Budapest  
 

120 fő 
+7 
csoportvezető 

Indulat és agressziókezelési 
csoportfoglalkozás, Veszteség 
feldolgozó csoport, Főzőtanfolyam 
Reziliencia csoport 

VEKOP-6 Szociális 
Városrehabilitáció Óbudán 
(2020.01.01-2021.09.30) 

Budapest 
 

60 résztvevő  
+ 40 fő 
megvalósító 

új mentálhigiénés csoport, új 
csoportfoglalkozások gyermekeknek, 
szülőknek és idősöknek, közösségi 
adományosztás, fodrászat, családi nap. 

7. sz. táblázat – 2020-ra előkészített pályázatok 
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1.9 Telephelyeink állapota, tárgyi feltételek 
 

Telephelyünk állapota jónak mondható, a Családok Átmeneti Otthona felújítása 2017-ben 
fejeződött be.  2018-ban az intézmény a Váradi utcai telephely egy külön álló 52m2 bővült, melynek 
felújítása jelenleg is folyamatban van. Ezen helyiséget csoportfoglalkozásra alkalmassá alakítottuk 
ki. 

2019 év végén a - VEKOP-6 Szociális Városrehabilitáció Békásmegyeren – program 
keretében egy újabb telephellyel bővültünk – Viziorgona u. 10. -, melynek kialakítása, berendezése 
és szépítése az év utolsó napjaira maradt.  

A kisebb javításokat, festéseket, szépítéseket önerőből oldottuk meg, azonban - ha ez ily 
módon nem volt kivitelezhető - mindig számíthattunk az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Műszaki Osztályának a segítségére. 

A kollégák a napi adminisztrációs feladatainak ellátásához saját számítógéppel -,( az óvodai, 
- iskolai szociális segítőink laptoppal) és flottás okos telefonnal rendelkezik. A telefonon a gyorsabb 
tájékozódás érdekében az internet keret 1 GB-ról 5 GB-ra bővült. Minden gépünkről elérhetők a 
hálózati nyomtatók. 

Minden telephelyünkön van olyan multifunkcionális készülék, amely alkalmas 
fénymásolásra, szkennelésre, faxolásra és nyomtatásra. Rendelkezünk projektorral, ehhez 
kompatibilis laptoppal, vetítő vászonnal. 

10 önkormányzat által biztosított kerékpár áll a kollégák rendelkezésére munkába járáshoz, 
illetve családlátogatáshoz. 

A kamasz klub rendelkezik billiárd-, csocsó-, léghoki- és ping-pong asztallal, ezen felül társas 
játékokkal és egyéb a működésükhöz szükséges egyéb tárgyakkal. 

A mentálhigiénés csoport és az óvodai, - iskolai szociális segítőink megkapták azokat a 
játékokat, egyéb eszközöket, amik a munkájukat segítik. 

Intézményünk több száz szakmai könyvet tartalmazó könyvtárral rendelkezik, melyek 
kikölcsönzés után dolgozóink részére bármikor rendelkezésre állnak. 
  
 

1.10.Tájékoztatás az intézmény működéséről, elérhetőségéről, az ellátásokról, 
az igénybevétel feltételeiről 

 
A tájékoztatást elsősorban honlapunkon (www.ocstgyvk.hu), facebook oldalunkon (Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ), a fenntartó önkormányzat honlapján, ill. szóróanyagok 
terjesztésével, ill. az észlelő- és jelzőrendszer tagjain keresztül, személyes konzultáció útján történik. 
A honlapunk tartalmát igyekszünk folyamatosan karban tartani, de ennek megújítása fontos a 
következő évben. 

A kerület intézményeiben ki van függesztve az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ elérhetősége, címe, telefonszáma, nyitvatartási ideje. 
Rendezvényeinkről, programjainkról, új típusú szolgáltatásainkról az Óbuda újság és az óbudai 
önkormányzat honlapja időről időre hírt ad. 
 
1.10.1 Az intézmény helye és szerepe a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszerben 
 
Szolgáltatási feladatainkat az Szt. és a Gyvt. szabályozása szerint, mint alapellátást biztosító 
személyes gondoskodást nyújtó intézmény látjuk el. 

Célunk, hogy a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, 
mentális állapotuk miatt rászoruló emberek az intézményi szolgáltatásaink keretében magas szintű 
ellátásban részesüljenek. Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, 
a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és 
megszüntetéséhez nyújtott széles körű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális 
munka. Az Alapító okiratban is rögzített szolgáltatások nyújtásával a szociális és gyermekvédelmi 
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feladataink végzése során tiszteletben tartjuk a családok életmódját, szokásrendszerét, és tradícióit, 
támogatást nyújtunk a gyermekek ellátása, gondozása, testi, szellemi fejlődése, szocializációjára 
vonatkozó szülői, gondozói tevékenység ellátásához. 

Feladatunk, hogy szervezzük, összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülők szociális 
biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk 
az ezekhez való hozzáférést. Ennek eredményes teljesítése érdekében együttműködünk a szociális és 
gyermekjóléti tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel, figyelemmel 
kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók 
eredményeit. 

A megfogalmazott célhoz kapcsolódóan intézményünk a preventív és korrektív 
rendszerszemléltető szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait 
igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez segítő közösségek bevonásával. A 
munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
igénybe vevőink érdekében, a gyermekek védelmének szem előtt tartása. 
Intézményünk tevékenysége a társ-intézmények részéről elfogadott és ismert, melyet a jelzések, a 
gyakori szakmaközi megbeszélések és esetkonferenciák száma is tükröz. 

A lakosság körében való tájékoztatás folyamatossága szükséges, hisz ameddig nem érintett 
valaki egy probléma okán, nem szükségszerű, hogy figyeljen működésünkre. 
 
1.10.2 Igénybe vevők megkeresései 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy az intézmény működésével, a munkatársak szakmai 
munkájának minősítésével kapcsolatban egyes igénybe vevők részéről dicsérő, köszönő levelek 
érkeznek, míg mások panasszal éltek. Ezen esetekben először intézményi keretek között, 
intézményvezetői szinten vizsgáljuk ki a panaszt azzal, hogy és a panaszos számára is megnyugtató 
megoldást találjunk. A legtöbbször előforduló kifogás tárgya, hogy milyen jogalapon járunk el a 
gyermekük védelmének ügyében, ezzel egyidejűleg gyakran megkérdőjelezik a jelzés tartalmát, 
szavahihetőségét. Ha intézményvezetői szinten nem elfogadható a panaszos számára a kivizsgálás 
eredménye a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 2019-ben minden ilyen esetben a fenntartó 
önkormányzat elvégezte a vizsgálatot, de szakmai munkánkban, esetvezetésünkben nem talált hibát, 
így a panasz jogosságát elutasította. 

Két esetben minisztériumi szintre helyezték panaszukat. Információnk szerint az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának illetékes Főosztálya is helyben hagyta és szakszerűnek ítélte 
eljárásunkat.  

Közérdekű adatigényléssel 5 esetben fordultak Intézményünkhöz, 1 esetben az Apák az 
Igazságért Egyesület, 5 esetben pedig 2 olyan apa, akik a saját gyermeke ügyében használta fel az 
újságírói igazolványát az adatigénylés érdekében. 

2 esetben az egyik kliensünk rendőri intézkedést kért, mivel állítása szerint nem biztosítottuk 
számára az iratbetekintést. Bejelentése bizonyítottság hiányában lezárásra került. 

3 esetben kizárási kérelemmel fordultunk a Kormányhivatalhoz, 1 esetben pedig a 
szolgáltatást igénybe vevő kérte intézményünk helyett másik intézmény kijelölését. A kizárási 
kérelemnek minden esetben helyt adtak. 
 
2019-be a Családok Átmeneti Otthonában ÁNTSZ ellenőrzést tartottak, melyen szükséges 
intézkedést nem állapítottak meg. 
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1.11 Képzések 

 

2018. január 1. napjával hatályba lépett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 
nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A képzés célja a vezetői 
tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. 

A család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője 2019 nyarán elvégezte a kötelező alap 
vezetőképzést. A többi szakmai vezető képzése folyamatban van.  

Kollégáink szakmai kompetenciájuk folyamatos feljesztése szakmai tudásuk karbantartása és 
bővítése érdekében több képzésen is részt vettek. Elsősorban az térítésmentesen igénybe vehető 
képzéseket keresik. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében az egyes szociális 
szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 
rendelet alapján 2019-ben sajnálatos módon még nem indult el Óvodai és iskolai szociális segítő 
képzés.  
 

1.12. Kitüntetések, dicséretek 
 

 A szociális munka napján 2 kollégánk is kitüntetésben részesült magas színvonalon végzett 
szakmai munkájára tekintettel.  

 Vezetői döntés alapján az „Intézmény angyalai” elismerésben 5 kollégánk részesült. 
 

1.12 Az intézmény 2020-as céljai 
 

ssz. Cél Dátuma Tartalom 
1 Nyári táboroztatás 

gyermekeknek. 
 

nyári szünetben 
folyamatosan 

Az utcai és lakótelepi szociális munkások 
és az óvodai-és iskolai szociális segítő 
szakemberek bevonásával egész nyáron 
átívelő preventív szabadidős program 
nyújtásával a családoknál ezen időszakban 
felmerülő felügyelet hiányának 
megoldására reagálva. 

2 Prevenciós programok 
biztosítása.  

folyamatos  Karrier tanácsadás,   
 Munkavállalási tanácsadás 
 Pályaválasztási tanácsadás 
 Relaxációs jóga 
 terápiás úszás 
 gyászcsoport 
 autogén tréning csoport 
 főző programok,  
 gyermekeknek szervezett 

kézműves csoportok 
 óvodai-, iskolai segítők által 

szervezett színes csoport 
foglakozások 

3 KAM-ME-19. 
Drogprevenciós programok 
Óbudán. 
(Megvalósult.) 

folyamatos A Viziorgona utcai telephelyünkön 
„Szabadulószoba kialakítása Óbudán” 
című új programelemünk széleskörű 
bevezetése, folyamatos működtetése 
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áldozatvédelmi és drogprevenciós 
megközelítésen keresztül. 

4 VEKOP-7. Egészséges 
környezetet építünk. 
 

folyamatos Az elhúzódó szerződéskötés miatt 2019-
ben „csak” 1 csoportfoglalkozást 
szerveztünk meg. Az alábbi 
csoportfoglalkozások megvalósítását 
2020-ban tervezzük:   Indulat és 
agressziókezelési csoportfoglalkozás, 
veszteségfeldolgozó tréning, 
főzőtanfolyam, reziliencia csoport, 
továbbá egyéb, folyamatában felmerülő 
igényekre reagálás. 

5 Városrehabilitációs pályázat 
megvalósítása. 
 

folyamatos 2019-ben befejeztük a 
szükségletfelmérést, és elindítottuk a 
mentorprogramot. Azonban 2019.09.01-e 
helyett „csak” 2020.01.23-án lett átadva a 
Családi Közösségi Tér, így az oda 
tervezett programokat az átadást követően 
valósítjuk meg. Az e célra szerveződött 
mentálhigiénés csoport tematikus 
csoportfoglalkozások keretében 
gyermekeknek, szülőknek és időseknek a 
felkínált program elemeken túl közösségi 
adományosztást, szociális fodrászatot, 
családi napot is szervez és működtet. 

6 Közösség fodrászat 
működtetése. 
 

folyamatos 
/heti 2 napon 10 
órában/ 

A 1039 Budapest Viziorgona utca 10. 
szám alatti telephelyünkön a megnyitást 
követően folyamatosan biztosítjuk ezt a 
szolgáltatás elemet. 

7 Jótékonysági Mikulás, vagy 
nyuszi futás megszervezése. 
 

2020 
december/június 
vagy augusztus 

Az Országos Futópálya-építési program 
keretén belül még nem kezdték el a futókör 
kialakítását, ennek bekövetkeztét 
követően ezen programelem 
megszervezésre kerül. 

8 Iskolai szociális munka 
tevékenységének bővítése. 
(Megvalósult.) 

folyamatos Csoportfoglalkozások, nyári táborozások 
szervezésével 

9 A 2020-ban kiírt 
pályázatokban való részvétel, 
pályázati tevékenység 
folytatása. 

kiírás szerint A pályázatban foglalt célok megvalósítása 
szerint. 

10 Az intézmény webes 
felületein intenzívebb jelenlét 

folyamatosan Preventív és promotív megközelítéssel az 
intézményünk webes felületein megjelenő 
információ nyújtás a székhelyünkön és 
telephelyeinken megvalósuló  
programjaink, szolgáltatási palettánk, 
speciális szolgáltatási elemeink tükrében. 

11 A RING felújítása 2020-as év 
folyamán 

Már a 2019-es év folyamán jeleztük, hogy 
ezen telephelyünk állapota leromlott, így 
felújításra szorulna. A nyár folyamán a 
szennyvíz az esőzések után feltört, a falak 
nagyon rossz állapotban vannak, festésre 
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szorulnak, illetve a több méteren elhúzódó 
falrepedés is javításra szorul. 

12 Tantárgyi megsegítés és 
korrepetálás megfelelő 
végzettségű szakember által 
történő biztosítása. 

2020-as évben 
folyamatosan 

A 2019-ben szociális diagnózis készítő 
munkatárs státuszra átcsoportosítással 
megszűnt pedagógus státusz ismételt 
biztosítása a tantárgyi megsegítés és 
korrepetálás folyamatos és szakszerű 
biztosítása érdekében. (Jelenleg ezt a 
tevékenységet az utcai – és lakótelepi 
szociális munkások végzik.) 

sz. táblázat – az intézmény 2020-as évben tervezett fejlesztési tervei 
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II. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója 

 

2.1. A Szolgálat családsegítői tevékenységének bemutatása 
 

A szolgálat ellátja a Szt.64§-ban megfogalmazott családsegítés feladatait és a Gyvt. 39.§ (2)-(4) 
bekezdésben és a Gyvt. 40.§-ban előírt gyermekjóléti szolgáltatást.  

A családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtunk 
szolgáltatást, mely keretében szakmai csoportunk egyéni tanácsadás, esetkezelés, munkavállalási, 
hátralékkezelési, pszichológiai, jogi tanácsadás és különböző tematikus csoportok, klubok, valamint 
családterápia és konzultáció biztosításával áll az igénybe vevők rendelkezésére. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

A szolgálat munkatársai a székhelyünkön, illetve a Kelta utcai telephelyünkön a fogadják az 
igénybe vevőket hatékony munkavégzés érdekében. A szolgálat a feladatait területi (utca szerinti) 
felosztás alapján végzi. A családsegítők heti munkaidő-keretének legalább felét kötetlen munkaidő-
beosztás keretében, a szociális segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez 
biztosítjuk. A családsegítők munka idejének másik fele kötött, a fennmaradó 20 órában fogadják az 
újonnan érkező igénybe vevőket, valamint a régi klienseket, adminisztrálnak, teamen, 
esetmegbeszélésen, esetkonferencián, illetve szupervízión vesznek részt.  
 
 

2.2.Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A jelzőrendszer hatékony működését az is bizonyítja, hogy gyermekek problémái, a családban 
észlelt veszélyeztető tényezők legnagyobb számban a jelzőrendszeri tagok jelzése (60 %) útján 
kerülnek a látókörünkbe, amely arányait tekintve megegyezik a 2018.évi adatokkal. Az új esetek 
közel negyedénél önkéntes módon keresik fel a szolgálatot, és kérnek segítséget a szülők a gyermek 
veszélyeztetettségének megszüntetésében. 

 

  
6. sz. diagram – új esetek 
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A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében elsősorban önkéntes 
együttműködésben nyújtott alapellátást ajánlunk fel a családoknak. Azokban az esetekben, amikor 
alapellátásban történő segítségtől eredmény nem várható, illetve a gyermekvédelmi probléma 
megszüntetésében a szülő nem kíván együttműködni hatósági intézkedést kezdeményezünk a központ 
felé.  

A gyermekkel és családjával végzett szociális munka rendszerszemléletű megközelítése, a 
gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező zavarok ellensúlyozására összetett, így 
akár egy időben történő több fajta szakmai tevékenység biztosítására lehet szükség. Azokban az 
esetekben, amikor a probléma megoldásához más szolgáltatás igénybevétele is szükséges, további 
szakemberek megkeresése is megtörténik. Fontosnak tartjuk a természetes támaszrendszerek 
igénybevételét is, így, ha lehetséges bevonjuk és igénybe vesszük a szűkebb és tágabb család 
segítségét is. 

 
 

2.3.  Statisztikai adatok 
 
2.3.1 Az igénybe vevők életkori megoszlása: 
 

 

 
7. sz. diagram – életkori bontás 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat igénybe vevői telephelyenként és az összes igénybe 

vevőhöz viszonyított arányában is azonos módon oszlottak meg. 
Az igénybe vevő kiskorúak közel fele a 6-13 év közötti gyermekek közül kerül ki, ötöde pedig a 

14-17 év közötti fiatalokat jelenti. Jellemzően erre a két csoportra vonatkozóan érkezik jelzés a 
szolgálathoz. A legtöbb együttműködési megállapodással rendelkező felnőtt kliensünk a 35-49 év 
közöttiekből került, amely azzal is magyarázható, hogy többnyire ez az a korosztály, akik szülőként 
gyermekük jelzése ügyében kerülnek velünk kapcsolatba.  
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2.3.2 Az igénybe vevőink gazdasági aktivitása 
 

 
8. sz. diagram – gondozottak gazdasági aktivitása 

 
A felnőtt igénybe vevők 70 %-a foglalkoztatott, az együttműködési megállapodással 

rendelkező felnőtt kliensek közül 7 % nyugdíjas és 8 % munkanélküli.  
 
2.3.3 Probléma meghatározás  

 
Magas volt a sokproblémás családok száma. Igénybe vevőinknek leggyakrabban anyagi, 

életviteli, gyermeknevelési, és a családi konfliktusokkal kapcsolatos problémáik vannak. 
A problématípusokat tekintve - az elmúlt évekkel megegyezően - az anyagi jellegű problémák 

megoldásában kérik legnagyobb százalékban segítségünket. Az alacsony jövedelem miatt jellemzően 
az alapvető szükségletek kielégítésének hiányáról van szó, továbbá a felhalmozott közüzemi 
tartozások megfizetését nem tudták megoldani segítség nélkül ügyfeleink. Akik a hátralékkezelési 
programba nem vonhatók be az előírtnál magasabb jövedelem vagy nagyobb alapterületű lakás miatt, 
számukra egyéb ügyintézésben, szolgáltatásban, illetve annak közvetítésében nyújtottunk segítséget. 
Sok esetben fordul elő, hogy a kliens által megfogalmazott probléma feltárásakor derül ki, hogy más, 
gyakran több elakadás, nehézség van az ügyfél életében, amely megoldásra vár. 

 
9. sz. diagram – elsődleges problémák 
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Az anyagi problémák esetében célirányos, hiányosságok pótlására irányuló segítségnyújtás 
történik. A szolgálat családsegítői ezért minden esetben igyekeznek tájékoztatást nyújtani a 
szociálisan rászoruló személyek számára a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, 
családtámogatási és egyéb ellátások igénylése esetén, továbbá a helyben igénybe vehető egyéb 
ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevételéről. A családsegítők 
közreműködtek az élelmiszeradomány osztásában. Ezek mind gyors és kézzel fogható segítségek a 
családok számára.  

A családi konfliktusok, mint probléma, jelentős nagyságrendet képviselnek. Ezek hátterében 
gyakran a gyermek, vagy a szülő mentális problémája, a család diszfunkcionális működése húzódik 
meg.  

A családi-kapcsolati konfliktusoknál a szülők részéről ritkán tapasztaljuk az egyéni 
felelősségvállalást, sokkal inkább a hárítás és hibáztatás jellemzi a segített szülőket.  

Sajnos sok esetekben továbbra is előfordul, hogy a szülők nevelési eszközként, ill. 
tehetetlenségük kifejezéseként alkalmazzák a gyermekek testi fenyítését. A családon belüli erőszak 
egyik megjelenési formája továbbra is, amikor a szülők között fordul elő fizikai erőszak. Hatósági 
jelzéssel és személyes megkereséssel egyaránt találkoztunk. Elsősorban az anyák fizikai 
bántalmazása, de a kölcsönös fizikai agresszió esete is előfordult. Ilyenkor kellő információ 
nyújtásával, tanácsadással, gondozással, szülői kompetenciák erősítésével, pszichológiai ellátás, 
családterápia, jogi tanácsadás biztosításával segítünk, illetve hatósági intézkedést kezdeményezünk.  

Az érzelmi elhanyagolás sem ritka, ennek okai a szülők szocializációs hiányaiban, vagy a szülők 
túlhajszolt munkavállalásában, az ebből adódó frusztrációban, vagy a jövedelemmel történő 
szeretetpótlás, mint eszköz alkalmazásában kereshetők. 

2.4 Szolgáltatások 

Az Szt. 64.§. (4) bekezdés e) pontjában leírt tevékenységek nyújtásában megtartottuk munkatársaink 
specializálódását. Így a családsegítő kollégák között továbbra is van két-két fő, akik elsődlegesen a 
munkavállalási, ill. adósságkezelési tanácsadást végzik.  
 

2.4.1 Adósságkezelési tanácsadás 
 
Az elmúlt évben szolgáltatásunkat -a székhelyünkön, továbbá a Kelta utcai telephelyünkön 2 fő 

adósságkezelési tanácsadó munkatársunk biztosította. Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe 
vevőknél - a kerületi önkormányzat helyi rendelete szerint - előgondozást, tanácsadást, életvezetési 
tanácsadást, pénzgazdálkodási tanácsadást, utógondozást végzünk. Az együttműködés alatt 
folyamatosan követjük az ügyfelek számlafizetését. Azon segítséget kérő ügyfeleknek, akik időben 
fordulnak szolgálatunkhoz közüzemi díjhátralék problémáikkal, nagy eséllyel rendezhetővé válhat az 
adósságuk. A nagyobb, évek óta halmozott tartozások nehezen kezelhetők az adósságkezelési 
szolgáltatás által nyújtott támogatási formákkal. 
 

Adósságkezelési statisztika Váradi utca Kelta 
utca 

Összesen 

Adósságkezelési tanácsadás forgalmi adatai– 
tanácsadási alkalmak száma 

250 1819 2069 

Adósságkezelési tanácsadás esetszáma (fő) 86 106 192 
Ebből új igénybe vevő 21 33 54 

Beadott Hálózat Alapítvány kérelmek száma 20 59 79 
9. sz. táblázat – Adósságkezelési statisztika 

 
Tapasztalatunk szerit évről évre nehezebb a hátralékkezelési támogatásokba bevonni az ügyfeleket. 
Azoknak a családokat tudjuk leginkább megsegíteni a hátralékuk rendezésében, akik: 
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◦ átmeneti anyagi problémával rendelkeznek (pl. átmeneti munkanélküliség, 
családi krízis) 

◦ rendelkeznek állandó jövedelemmel, 

◦ megvan a fizetési hajlandóságuk a tárgy havi számlák és az önerő fizetésére,  

◦ a tartozás nagysága kb. 500.000,-Ft, 

◦ megfelelően együttműködnek az adósságkezelési tanácsadóval. 
 

Aki nem tudja igénybe venni az önkormányzati támogatást, annak a hátralékát - a Hálózat Alapítvány 
támogatásával - igyekszünk kezelhetővé tenni.  

A Hálózat Alapítvány krízis (lakbér tartozásnál) és hátralékkiegyenlítő támogatással (víz-
csatorna-, szemét- és távhőtartozásnál) tud segíteni a helyi lakosoknak. Az alapítványi támogatási 
formáknál tartozáshatár nincs, így azok a családok is igénybe tudják venni ezt a támogatást, akik az 
önkormányzati rendeletben meghatározottaknak nem felelnek meg. A támogatást jelenleg 3 évente 
egyszer lehet igénybe venni, milliós tartozásoknál kedvezőbb lenne, ha 2 év elteltével ismételten 
igényelhetővé válna a támogatás.  
 
2.4.2. Részletfizetési tanácsadás 
 

Az elmúlt években a 9/2015. (II.16.) számú helyi lakásrendelet alapján, a nagymértékű lakbér- 
és rezsihátralék felhalmozódásának megakadályozása érdekében a Szociális Hatósági Főosztály, az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a családsegítő szolgálat új típusú szoros együttműködést 
épített ki, amelynek a célja az igénybe vevők részletfizetési megállapodásának megkötése és az 
optimális részletfizetési konstrukció meghatározása volt. Ennek alapján az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt-nél felhalmozott lakbértartozás, illetve a szolgáltatótól behajthatatlanság miatt átvett 
távhő- és melegvíz szolgáltatás díja esetén az igénybe vevőnek lehetősége volt maximum 36 hónap 
időtartamban részletfizetés megállapodás megkötésére. A részletfizetési tanácsadást mindkét 
telephelyünkön biztosítottunk. Szakembereink a család jövedelmének és lakhatási kiadásainak 
különbözete alapján javaslatot tettek a havi törlesztő részlet mértékére és a futamidőre  

2019-ban a részletfizetési tanácsadást 55 fő vette igénybe. Ők összesen 44.167.223 Ft 
adósságállományt halmoztak fel. 
 

Részletfizetési statisztika Váradi utca Kelta utca Összesen 
Részletfizetési tanácsadás tevékenységeinek száma 
(tanácsadás + javaslatkészítés) 

56 61 117 

Részletfizetési tanácsadás esetszáma (fő) 28 27 55 
Támogatott részletfizetési kérelmek száma 26 26 52 

10. sz. táblázat – részletfizetési statisztika 
 
2.4.3. Munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás, foglalkoztatási koordináció- Óbudai 
Jövedelempótló Támogatás 
 

A 2019-es évben 2 szakemberünk – akik osztott munkakörben látták el feladatukat - összesen 
129 egyén számára 456 alkalommal biztosították a tanácsadást a székhelyünkön és a Kelta utcai 
telephelyünkön egyaránt. Az önként jelentkezők, illetve a szakembereink által küldöttek aránya 62-
38% volt.  
Ezen szolgáltatás főként egyéni, személyre szabott tanácsadást jelentett, de csoportos foglalkozásokra 
is sor került. A szolgáltatást igénybe vevők leggyakrabban álláskeresésben kértek segítséget, ahol az 
egyénre szabott tanácsadás mellett internet- és telefonhasználatot is biztosítottunk, mivel a hozzánk 
fordulók többsége nem rendelkezik számítógép- és internet hozzáféréssel, vagy bár rendelkeznek 
azzal, azonban nem értenek annak kezeléséhez. Munkatársaink esetükben továbbá segítséget 
nyújtottak a fényképes önéletrajz elkészítésében, továbbításában is. Kollégáink együttműködtek a 
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Munkaerő-piaci Hálózatban, melynek eredményeként kéthetenként friss álláslistákkal és munkaerő-
piaci információkkal segíthették a munkára való felkészítést követően a tanácskérőinket. A 2019-es 
évben 61 fő helyezkedett el a munka-és pályaválasztási tanácsadásban való részvétele 
eredményeként. 

Karrier napok címmel előadás sorozatot indítottunk el, amelyen 2 alkalommal, összesen 16 fő 
vett részt. A friss, és gyakorlatias információkon túl HR szakembernek tehették fel kérdéseiket a 
csoport résztvevői. 

A fentieken túl pályaorientációs csoportfoglalkozást tartottunk kiemelten a Szent József 
Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola diákjai számára, a szociális szakmai terület, 
valamint az intézmény bemutatásával összekötve. Ezen túlmenően több kerületi általános és 
középiskolát is felkerestünk ugyanezen célból. 
A segítő munka időtartamát tekintve továbbra is a hosszú távú gondozásban lévők aránya a jelentős, 
sok éve álláskereső, alul motivált, sokproblémás ügyeleink vannak.  

Foglalkoztatási koordinátori feladatokat is ellátott 1 fő munkatársunk a fenteikkel osztott 
munkakörben az Óbudai jövedelempótló támogatásban részesülő kerületi lakosok érdekében. 
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II.16.) önkormányzati 
rendeletének 26. § értelmében a támogatás egy évig jár, melyet újabb kérelem benyújtásával lehet 
meghosszabbítani. A határozatban foglaltak mentén az érintettek számára kötelező a havi 
kapcsolattartás munkatársunkkal.  

2019-ben 11 fő járt be hozzánk havi rendszerességgel Óbudai Jövedelempótló Támogatás 
okán, akiket az intézmény egyéb szolgáltatásaiba is bevontunk. Ezen évre vonatkozóan 3 új 
együttműködési megállapodás megkötésére került sor. Tapasztalatunk szerint minden esetben 
elengedhetetlen volt felhívni az ügyfeleink figyelmét arra, hogy akinek rehabilitációs felülvizsgálaton 
kell részt vennie és kategóriát ugrott (52% Ek fölött B2-es szintre) automatikusan átkerül az ügye a 
Kormányhivatal Foglalkoztatási és Rehabilitációs Főosztályára, s hogy ezen esetben az ÓJT 
támogatása automatikusan megszűnik. Többségében a megváltozott munkaképességű ügyfeleink 
részesülnek ebben a támogatásban, így elhelyezkedésük tapasztalatunk szerint nem reális cél az 
egészségi állapotuk miatt. A hosszas felkészülési folyamat eredményeként 3 fő helyezkedett el 
közülük.  
 
2.4.4. Környezettanulmány készítése 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019 folyamán környezettanulmány készítésére 207 felkérést 
kapott a Gyámhivataltól, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-től, valamint a Szociális Szolgáltató 
Főosztálytól. Ezen túlmenően szakembereink az intézmény által gondozott összes kiskorú gyermek 
esetében környezettanulmányt készítenek.  
 
  



27 
 

 
 

II. A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója 
 
 

3.1 A központ esetmenedzsereinek tevékenységeiről 
 

A Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.  

Célunk az, hogy a klienseink szociális közegében jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozásával az alapvető pszichoszociális szükségletek kielégítésén túl bizonyos megterhelő 
körülmények kiküszöbölésében működjünk közre. Hivatásunk gyakorlása során szem előtt tartjuk, 
hogy a lelki egészséghez vezető szubjektív értékek és képességek tanulhatók, mélyíthetők.  

Az esetmenedzserek a Váradi utcai székhelyünkön dolgoznak, azonban amennyiben a kliens 
érdeke és a gördülékeny ügymenet megkívánja, a Kelta utcai telephelyünkön is biztosítják személyes 
elérhetőségüket. A jogszabályban elrendelt feladataikat nem területi felosztás alapján végzik, 
figyelemmel az egyenletes leterheltség fontosságára, valamint, hogy az esetvezetés sikerességét 
meglátásunk szerint befolyásolja az adott ügytípusban felhalmozódott személyes kompetencia, 
motiváció, folyamatos, napi szintű esetelosztás történik a jelzés beérkezését követően. Ebből 
következően a hétfői teamen túl hetente több alkalommal is megbeszélésre, esetelosztásra, 
esetmegbeszélésre kerül sor. 

Az esetmenedzserek munkaidejének fele kötött, másik fele terepen töltött. A kollégák 
munkaértekezleten, intézményszintű közös teamen vesznek részt, valamint a munkájuk segítése, lelki 
egészségük megőrzése érdekében havonta egy alkalommal szupervíziós részvétel is biztosított 
számukra, melyet igen hasznosnak ítélnek. Szakembereink továbbá fogadják a klienseket, 
adminisztrálnak, koordinálnak, esetkonzultáción, esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesznek részt 
és működnek közre, családlátogatást tesznek, találkoznak a jelzőrendszer tagjaival, az ügyekbe 
bevont egyéb szakemberekkel, idézésre, meghívásra tárgyaláson, tervezési értekezleten jelennek 
meg, közreműködnek a kliensek hivatalos ügyeinek intézésében, valamint a szakellátásba került 
gyermekeket felkeresik gondozási helyükön. Kompetenciájuk birtokában segítik a szolgálat 
családsegítő munkatársait és egyéb, őket megkereső szakembereket a szakmai támogatás és 
iránymutatás érdekében.  
A csoport szakmai tevékenységét 2019 szeptemberétől szakmai vezető koordinálja, ellenőrzi. 
 
3.1.1 A szakmai tevékenységének részletes bemutatása 
 

A gyermekjóléti központ esetmenedzseri tevékenysége olyan, a gyermekek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Óbuda-
Békásmegyer területén élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a 
családban történő nevelkedésükhöz, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, további 
veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek hazagondozásához. 
Mindezt a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával, 
közvetítésével, szervezésével és koordinálásával biztosítja. A szakmai tevékenység irányait, az 
eszközként használt módszerek kiválasztását, a segítségnyújtás formáit a felmerülő problématípusok, 
a veszélyeztetettséget kiváltó okok determinálják. Cél a családok összetartó erejének megőrzése, 
támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának támogatása. 

A szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0–18 éves korosztály, és ehhez 
kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet 
vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, jelzőrendszeri 
tagok, közösségek, szervezetek).  



28 
 

A hatósági intézkedés mentén végzett munkában szoros az együttműködés a Gyermekvédelmi 
Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családok- és Gyermekek Átmeneti Otthona, a Gyámhivatal és 
a jelzőrendszer tagjai között. A körülmények pontos tisztázása érdekében fontos a gyors 
információcsere, hiszen intézményünk szakemberei, a jelzőrendszer tagjai és a hatóság gyakran eltérő 
információkkal rendelkezik.  
A család- és gyermekvédelmi központ gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági 
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló feladatai: 
 

 Javaslatot készít: 
 a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermekvédelembe vételére, 
 a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, 
 a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előre mozdítására (50 órát meghaladó igazolatlan 

hiányzás esetén), 
 súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, 

nevelésbe vételére, 
 a gyermek leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 
 védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készít, 
 önállóan, vagy a családsegítő szolgálat családgondozóját is bevonva a gondozási folyamatba 

szociális segítő munkát végez, koordinál 
 együttműködik a pártfogó felügyelő és a megelőző pártfogó felügyelő szolgálattal, 
 a már a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát végez 

és koordinál, 
 együttműködik az otthont nyújtó szolgálatokkal illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat szakembereivel, 
 utógondozást végez a gyermek családjába történő visszahelyezése és visszailleszkedése 

érdekében, 
 hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében a szolgáltatást igénybe vevőt támogatja és 

ellenőrzi, a szociális segítőmunka folyamatát koordinálja,  
 szakmai segítséget nyújt a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek. 

 
 Javaslattétel hatósági intézkedésre 

 
A család-és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a kiskorú 
 védelembe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 
 megelőző pártfogására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 
 ideiglenes hatályú elhelyezésére, 
 nevelésbe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 
 családba fogadására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 
 családbafogadó gyám kirendelésére, 
 harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, 
 tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 
 gondozási helyének megváltoztatására, 
 a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásár 

 
A veszélyeztetettség megszüntetése és további veszélyeztetettség megelőzése elsődlegesen 

korrektív feladat, tervezett, komplex tevékenység. Felismerve a veszélyeztetettségre okot adó 
körülményt a családdal és az ügybe bevont egyéb szakemberekkel közösen dolgozzuk ki a lehetséges 
megoldási stratégiát. A családokkal végzett munka a gondozási terv és helyzetértékelés mentén 
folyik.  

A terv tartalmazza a fennálló veszélyeztető tényezőket, a megszüntetésükhöz szükséges 
változtatásokat, a cél elérése érdekében az esetmenedzser, a szülő, a gyermek és egyéb, a családdal 
foglalkozó, részükre segítséget nyújtó szakemberek feladatait a rögzített határidőkkel. 
Helyzetértékeléskor elengedhetetlen a feladatok újragondolása és módosítása. Az együttműködés 
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rendszerességen alapul. A védelembe vételi határozat alapján az esetmenedzserrel való szoros 
együttműködést elvárt mind a bevont szakemberek, mind a család részéről. A védelembe vétel 
felülvizsgálatára egy év után kötelezően, de a gyámhivatal döntésére, vagy az esetmenedzser 
kezdeményezésére akár ezt megelőzően is sor kerülhet. Erre okot a féléves, vagy rendkívüli 
helyzetértékelés szolgáltathat. A felülvizsgálat során születik döntés a védelembe vétel fenntartásáról, 
vagy annak megszüntetéséről.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségességének fennállásakor azzal a ténnyel találkozunk, 
hogy vagy a gyermek önmagát súlyosan veszélyezteti, vagy ezt a környezete teszi és a 
körülményekből fakadóan azonnali intézkedés válik szükségessé a gyermek megóvása érdekében. Az 
ideiglenes hatályú elhelyezés során rövid időn belül kell hathatós segítséget nyújtanunk. Ebben az 
esetben szóba jöhet a gyermek különélő szülőnél, vagy akár harmadik személynél történő elhelyezése 
is, - jellemzően családba fogadás keretében – vagy amennyiben ezek lehetősége nem áll fenn szülői 
gondoskodást helyettesítő szakellátásba, életkorát és speciális szükségletét figyelembe véve 
nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonba történő elhelyezés. Tény, hogy intézményünk abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy Családok- és Gyermekek Átmeneti Otthonát működtet.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségességének felmerülésekor kollégáink felajánlják a 
család számára az átmeneti gondozás lehetőségét, mely két szempontból is a gyermek érdekét 
szolgáló lenne. Egyrészt ezen esetben a gyermeknek tágabb környezetében maradhatna, másrészt 
mivel ezt a szülő/törvényes képviselő kérelmére lehet igénybe venni már feltételezhető lenne egyfajta 
együttműködés, a fennálló probléma felismerése és a változtatás igényének felmerülése a család 
részéről. Feltételezésünk szerint ez a „közbenső megoldás” a család számára sokkal inkább kedvező 
lenne azért is, mivel ekkor a szülők/törvényes képviselők szülői felügyeleti joga nem sérül, kizárólag 
a gondozási és nevelési joga korlátozódik. Feltételezésünk nyilvánvalósága azonban az utóbbi 
években a szülői oldalról a gyakorlatban nem igazolódik, jellemzően azon esetekben amikor 
ideiglenes hatályú elhelyezés válik szükségessé a szülők belátásuk híján nem kívánnak élni ezen 
lehetőséggel.    

Nevelésbe vett gyermekek esetében az esetmenedzser vérszerinti családgondozás keretében 
működik együtt a családdal, valamint a gyermekvédelmi szakszolgálatok, gyermekotthonok, 
nevelőszülői hálózatok szakembereivel. A családjából kiemelt gyermek hazagondozása kiemelt 
jelentőségű, hiszen a gyermek nevelkedésének természetes közege a család. A cél egyértelműen az, 
hogy gyermek lehetőleg minél rövidebb időn belül visszatérhessen a saját családjába az elfogadott 
egyéni elhelyezési terv megvalósulása mentén. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy azon családoknál, 
ahol már szükségessé válik a nevelésbe vétel elrendelése a változásra való hajlandóság mértéke igen 
alacsony, gyakorta a családból való kiemelésre okot adó körülmény megszüntetésének igénye 
érdemben fel sem merül. A szükséges változtatás tényét csak látszólag fogadják el, valódi lépéseket 
ritkán tesznek a változás érdekében. A gyermekek hazagondozása ebből következően ritkán 
eredményes, vagy a látszólag pozitív tendencia nehezen stabilizálható. 

Abban az esetben, amikor a család körülményeiben a kívánt pozitív változás stabilan 
következik be, beépültek a szükséges változtatások a nevelésbe vétel megszüntetésére és utógondozás 
elrendelésére kerül sor. Az utógondozás jellemzően monitorozó - kontrolling feladat, mely 
alapesetben a nevelésbe vételt követő egy évre szól. Feladatunk ekkor is az, hogy átgondoltan, 
tervszerűen segítsük a gyermek családjába, valamint tágabb környezetébe történő sikeres 
visszailleszkedését, a régi/új családi struktúra eredményes működésén keresztül.  

Lezárásra általában a gondozásba vétel okának megszűnése, nagykorúvá válás, különélő 
szülőhöz vagy harmadik személyhez helyezés és illetékesség változás okán kerül sor.  
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3.1.2. Statisztikai mutatók 
 

2019-ben hatósági intézkedéssel érintettek korcsoportonkénti bontása 
 

 
10. sz  diagram -hatósági intézkedéssel érintettek korcsoportonkénti bontása 

 
A korösszetétel alapján megállapítást nyert, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 14-18 éves 

korosztály tagjai és a 6-13 éves korosztály jelenléte egyaránt meghatározó. Ez a kiugrás a 
korcsoportot érintően a (kis)kamaszkort kísérő normatív krízisre való nem adekvát reagálás, melynek 
következtében a deviáns magatartás irányába sodródás eredményeképpen az ideiglenes hatályú 
elhelyezés és a nevelésbe vétel vonatkozásában ez a korosztály érintett a leginkább.  
 
 

szakmai tevékenység szerinti bontás tevékenységek 
száma 
(halmozottan: 
2279 fő) 

gondozottak 
száma 
(halmozottan: 
1540 fő) 

1.Szociális segítő tevékenység 730 315 
2.Esetkonferencián részvétel 28 37 
3. Esetkonzultáció 176 190 
4. Esetmegbeszélés 34 41 
5.Egyéni gondozási-nevelési terv készítése 53 57 
6.Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 101 108 
7.Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 
nevelésbe vétel 

21 22 

8.Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 
védelembe vétel 

24 24 

9.Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való 
részvétel 

10 11 

10.Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel 4 4 
11.Családlátogatás 423 315 
12.Környezettanulmány készítésében való 
közreműködés 

21 26 

13.Környezettanulmány készítése önállóan 77 75 
14.Egyéb 577 315 

Összesen  2279 1540 
11. sz. tábla – szakmai tevékenység szerinti bontás 

29; 9%

45; 14%

128; 41%

113; 36%

Igénybe vevők száma, 2019
(összesen: 315 fő)

0-2 éves kor (29 fő)

3-5 éves kor (45 fő)

6-13 éves kor (128 fő)

14-17 éves kor (113 fő)
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A Központ esetmenedzserei az év folyamán 315 kiskorú esetében 2279 alkalommal láttak el 

hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységet. Ez azt a tényt igazolja, hogy szakembereink 
tevékenysége jóval túlmutat a javaslat megtételén.  

Az elmúlt évben a 2018-es évhez viszonyítva a jogerős hatósági intézkedéssel érintett 
kiskorúak száma 283-ról 315-re emelkedett. Sok krízishelyzetet kellett kezelni, a családok problémái 
súlyosabbak és összetettebbek voltak, minek következtében sokirányú, intenzív beavatkozásra volt 
szükség.  

A védelembe vett gyermekek száma az elmúlt évhez képest 10 esettel növekedett. A 
védelembe vétel okai között magas számmal szerepel az 50 óra feletti igazolatlan hiányzás, melynek 
hátterében a gyermek beilleszkedési, magatartási problémája, valamint a szülők nem megfelelő 
nevelési gyakorlata áll. Az 50 órát elérő, vagy azt meghaladó igazolatlan hiányzás a 16. évét be nem 
töltött gyermek automatikus védelembe vételét vonja maga után. Az 50 óra igazolatlan hiányzás az 
iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését is jelenti egyben. Ez 2019-ben 43 gyermek 
esetében realizálódott. Ezekben az esetekben többnyire a szülő számára sem érték a gyermek oktatási 
rendszerben való bekapcsolódása és bennmaradása, nem éli meg potenciális perspektívaként a tanulás 
talaján való érvényesülést.  

A védelembe vett gyermekek esetében további magas számot eredményezett a külön élő, 
elvált szülők között fennálló konfliktushelyzet, mely a gyermek külön élő szülőjével való 
kapcsolattartási gyakorlatában mutat súlyos tüneteket. A veszélyeztetettséget a lojalitásválság, az 
érzelmi bántalmazás, a másik szülő elleni hangolás okozza, mely a gyermekeknél pszichoszomatikus 
tünetekben mutatkozik meg. Ilyen esetekben a gyermekek érzelmileg sérülnek, hiszen mindkét szülőt 
szeretik és kötődnek hozzájuk. Az is látható, hogy a szülők gyakran eszközként használják fel 
gyermekeiket saját, vélt igazuk bizonyítására. 

Az elmúlt évben emelkedett a rendőrkapitányságtól, szabálysértést elkövető fiatalokról 
érkezett jelzések száma. Legtöbbször egyszeri botlások, kisebb lopások, meggondolatlan 
cselekedetek voltak, melyek az esetfeltárást követően nem igényeltek hatósági intézkedés elindítását. 
Azonban a visszatérő eseteknél, a kábítószer fogyasztásával, terjesztésével, valamint garázdaság 
elkövetésével gyanúsított esetekben védelembe vétel eljárás elindítására került sor. Itt minden esetben 
elindult a pártfogó felügyelővel való szoros együttműködés is.   

A gyermek veszélyeztetettsége mutatható ki azokban az esetekben is, amikor a családban 
nincsenek világos értékek, minták, vagy azok nem a társadalmi normáknak megfelelőek. Nem 
elhanyagolható az sem, hogy a családoknál gyakori a stressz-, konfliktus-, problémakezelési minták 
hiánya, az érzelmi teherbíró képesség elégtelen volta. A gyermekek ezen esetekben nem tudnak olyan 
szülői mintát elsajátítani, mely segítené őket a bevált megoldási stratégiáik felállításában.  

Negatív irányú befolyásoló tényező továbbá, hogy az ellátásba kerülő családok egy része 
segélyből és/vagy a gyermekek után járó ellátásokból él, és a szociális problémák több generáción át 
fennállnak. A szülőktől gyermekeik felé megnyilvánuló érzelmi elhanyagolás a kortárscsoportok 
jelentőségét emeli, amely amennyiben negatív példa, sodródáshoz, önveszélyeztetéshez vezethet. Az 
elmúlt évekhez képest emelkedett az együttműködés/érdemi együttműködés hiánya miatt 
kezdeményezett védelembe vételek száma. 

Családba fogadásra a 2019-as évben 8 esetben került sor, ugyanannyi, mint az elmúlt évben. 
Harmadik személynél történő elhelyezés idén sem nem vált szükségessé.  Jellemzően a tágabb család 
vállalta a gyámi és gondozási teendőket. Kiskorú szülő nő esetében mindig az anyai szülő vállalta az 
újszülött feletti gyámi teendőket a gyermeke nagykorúvá válásáig. 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma a tavalyi évhez viszonyítva emelkedést 
mutatott, míg ezen intézkedés 2018-ben 7 gyermeket érintett, 2019-ben 11 esetben vált szükségessé. 
Ezek hátterében a szülő gyermekét súlyosan veszélyeztető szenvedélybeteg magatartása és életvitele, 
a családi működés súlyos diszfunkcionalitása, a gyermek deviáns működése, autoagresszív 
cselekedete húzódott meg. Ezen esetekben a szülők és/vagy a szakember az eset összes körülményeit 
figyelembe véve úgy ítélte meg, hogy a gyermek családban maradása olyan súlyos veszélyeztető 
tényező, mely azonnali intézkedést igényel.  
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A nevelésbe vett gyerekek száma a 2019-es évben tovább, 27-ről 35-re emelkedett. Ennek oka 
a fentebb már kifejtett szülői kompetencia hiánya, az abban való fejlődési szándék hosszútávú 
elutasítása, az együttműködés teljes hiánya húzódik meg. Azzal a sajnálatos ténnyel is szembesülnünk 
kellett, hogy nőtt azon gyermekek száma, akik esetében a gondozó-nevelő szülő súlyos egyéni intra-
pszichés problémája, a betegségtudat teljes hiánya, a különélő szülő gyermekét elutasító magatartása 
miatt került sor szakellátásba utalásra. Esetükben még a tágabb családi környezetben sem volt arra 
potenciál, hogy elkerülhető legyen a családot helyettesítő intézmény kikerülése. Ismert probléma, 
hogy csak nagyon szigorú szabályok mentén nyílik meg a kényszergyógykezelés lehetősége. Ezen 
esetekben megfigyelhető volt, hogy a nevelőszülő is felelősen segítette ezt elő. Sajnos negatív 
példákkal is találkozhattunk, amikor is a nevelőszülői hálózat és a nevelőszülő mintegy gátolták a 
gyermek hazakerülését, ezen esetekben a nevelőszülői tanácsadó és a gyermekjogi képviselő az ügybe 
való intenzív bekapcsolódását szorgalmaztuk. 

Gondozási hely megváltoztatására a 2019-es évben nem került sor.  
Utógondozás a tavalyi 22 esethez képest radikálisan visszaesett. A 2019-es évben csupán 5 

esetben került sor erre a gondozási formára. melyben a gyermek családjába való visszailleszkedését 
segítették elő az esetmenedzserek. Egy esetben sem vált indokolttá a gyermek ismételt nevelésbe 
vétele. 
 

3.2 A jelzőrendszer munkájáról 
 
3.2.1 Az intézmény kapcsolatrendszere 
 
Az észlelő- és jelzőrendszer működtetését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szabályozása szerint a család- és 
gyermekjóléti szolgálat látja el. A működtetéshez a jogszabály egy négy lépcsős működtető és 
támogató rendszert határoz meg.  
 

 Ezek a lépcsők az alábbiak:  
1. a települési jelzőrendszeri felelős 
2. a járási jelzőrendszeri tanácsadó 
3. Kormányhivatal Járási Hivatala 
4. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

 A feladatok az alábbiak szerint oszlanak meg:  
A települési jelzőrendszeri felelős tartja a kapcsolatot a jelzőrendszeri tagokkal, működteti a 
jelzőrendszert. Éves intézkedési tervet készít, amelyben szerepelnek az adott évre kitűzött célok, a 
jelzőrendszer hatékony működtetése érdekében. Évente Gyermekvédelmi Tanácskozást szervez, 
mely során a jelzőrendszeri tagokkal közösen értékelik a jelzőrendszer éves munkáját, felmérik a 
jelzőrendszer működése során fellépő hiányosságokat, és megoldást találnak a zavartalan működésre.  

A járási jelzőrendszeri tanácsadó szakmai támogatást nyújt a települési jelzőrendszeri 
felelősnek, vizsgálja a szolgálathoz beérkezett jelzések szakmai tartalmát, a jelzésekre reagálás idejét. 
Amennyiben problémát tapasztal, jelzi a települési jelzőrendszeri felelősnek.  

A kormányhivatalok Járási Hivatala (Budapesten a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály) 
begyűjti és éves értékelést készít a jelzőrendszerek működéséről a jelzőrendszeri intézkedési 
tervekből. Tanácsadóként segíti a jelzőrendszer működtetését.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képzésekkel, konferenciákkal segíti a 
jelzőrendszer működését, valamint működteti a gyermekvédő hívószámot. (Ingyenesen, a nap 24 
órájában hívható telefonos jelzési lehetőség, ami erre irányuló kérelem nélkül is anonim.) 
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 A jelzőrendszer működtetését érintő jogszabályi és egyéb változások 2019-ben: 
- a Gyvt. 17 §. változása beemeli jelzőrendszeri tagként a szakképző intézményeket is. Eddig 

összefoglalva, köznevelési intézmény volt feltüntetve.  
- A Gyvt. 39/A §. rögzíti mikor beszélhetünk elfogultságról és mi ilyen esetben a teendő. Ez a 

döntés egy évek óta tartó problémára adhat megoldást. 2019- ig abban az esetben, ha felmerült 
a családsegítő elfogultsága vagy összeférhetetlensége (pl. jogi, rokoni, vagy egyéb más 
kapcsolat miatt) a nem egyszemélyes szolgáltatásoknál csak az a lehetőség volt biztosított, 
hogy intézményvezetői/szakmai vezetői döntésre, vagy a kliens kérésére, családsegítő váltás 
történt. Ez nem minden esetben vezetett eredményre. Az a kliens, aki nem tudott 
együttműködni a kollégával, vagy az az intézmény dolgozója, ami perben áll a klienssel, 
feltételezhetően nem képes elfogultság nélkül segítő szociális munkában együttműködni.   
Ez az intézkedés a jelzőrendszer működtetésére is hatással lehet, tekintettel azon jelzésekre, 
amelyek a kollégák gyermekeit is érinthetik, vagy a munkakapcsolatra hivatkozva eddig 
elmaradtak.  

- 2019-ben elindult az első olyan képzés, ami a jelzőrendszeri tagoknak szól. A családon belüli 
bántalmazás problematikájára épülve, a jelzőrendszer működését mutatja be.  

 

 A jelzőrendszer működtetésének eszközei 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet szerint a 
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetésének eszközei: 

- Jelzések- visszajelzések. 
- Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk. 
- Szakmaközi megbeszélések. 
- Gyermekvédelmi Tanácskozás. 
- A jelzőrendszeri intézkedési terv.  

 

3.2.2 Jelzések- visszajelzések 

 

A települési jelzőrendszeri felelős nyilvántartást vezet a család- és gyermekjóléti szolgálathoz 
beérkező jelzésekről, azokra tett lépésekről. Ezt a nyilvántartását minden héten megküldi a Járási 
jelzőrendszeri tanácsadónak. Feladat továbbá a Szolgálat hatáskörének és/vagy illetékességének 
megállapítása, a jelzésből hiányzó adatok megszerzése. A jelzések a hatáskör és/vagy illetékesség 
megállapítását követően az illetékes Szolgálathoz juttatja.  

A beérkezett jelzéseknél tapasztalt problémák:  
1. aláírás- pecsét hiánya 
2. hibás vagy hiányos adatok 
3. hatáskör problémák (olyan esetek, aminek megoldásában Intézményünk nem 

rendelkezik hatáskörrel, pl. szomszédok közötti konfliktus, intézményekben tapasztalt 
szabálytalanságok, jelzőrendszeri tag fenyegetettsége,  

4. Szankcionálás elvárása hatósági döntés be nem tartása esetén.  
5. Illetékességünk hiánya (nem a III. kerületben él a család, vagy már elköltöztek, és erről a 

jelzőnek egyértelműen tudomása van.) 
6. pedagógiai jellemzésben tett jelzések, amik megnehezítik a jelzést tevő személyének 

zártan kezelését.  
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A nyilvántartását heti bontásban megküldi a járási jelzőrendszeri tanácsadónak, aki nyilvántartást 
vezet a jelzőrendszer tagjainak aktivitásáról.  

 

Sor- 
szám 

Megnevezés Váradi 
Szolgálat 

Kelta 
Szolgálat 

Központ Összes  

1 Egészségügyi szolgáltató 67 25 15 107 

2 Ebből (01-ből): védőnői jelzés 40  20 11 71 

3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatók 

80 90  50 230 

4 Ebből:(03-ból) Család és Gyermekjóléti 
szolgálat 

40 48  5 93 

5 Ebből: (03-ból) Család és Gyermekjóléti 
Központ  

40  32  26 98 

6 Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 4  0 20 24 

7 Átmeneti gondozást biztosítók 70  47  21 138 

8 Menekülteket befogadó állomás, menekültek 
átmeneti szállása 

0  0  0 0 

9 Köznevelési intézmény 124 126 117 367 

10 Rendőrség 39 60  27 126 

11 Ügyészség, bíróság 24  6  9 39 

12 Pártfogó felügyelői szolgálat 2  0  0 2 

13 Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy 2  8  0 10 

14 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó 
szervezet 

0  1  0 1 

15 Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálat 

0  0  0 0 

16 Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit 
képviselő társadalmi szervezet 

25  5  34 64 

17 Önkormányzat, jegyző,  50 50  3 103 

18 Járási Hivatal Gyámhivatala 135 99 153 253 

19 Munkaügyi hatóság 0  0  0 0 

20 Katasztrófavédelem 0  0  0 0 

21 Közüzemi szolgáltatók 0  4  0 4 

22 Gyermekjogi/ellátottjogi képviselő, betegjogi 
képviselő 

0  1  0 1 

23 Hivatásos gondnok 0  0  0 0 

24 Javítóintézet 0  0  0 0 

25 Gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

0  0  0 0 

26 Az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv 

0  0  0 0 

99 Összesen (01; 03; 06–26 sorok összege) 537 522 459 1519 

27 A jelzésekkel érintett személyek száma (nem 
halmozott adat) 

431 475  404 1310 

12. sz. táblázat 2019-ben érkezett jelzések száma 

 

  



35 
 

 

3.2.3 Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk 

 

Az esetmegbeszélések, esetkonferenciák és esetkonzultációk összehívása az esetgazda feladata. A 
jelzőrendszeri tagok kezdeményezhetik a megbeszélések bármelyik formájának az összehívását, de 
szakmai jogosultságát minden esetben az esetgazda dönti el. Ezeken a megbeszéléseken a 
jelzőrendszeri felelős is jelen van, általában moderálja a megbeszéléseket. A megbeszélésekre minden 
jelzőrendszeri tag, aki érintett a problémában, meghívást kap. Itt van lehetőségük a tapasztalatokat 
megosztani, a jelenlegi helyzetet elemezni, a várható eredményeket meghatározni, és az 
eredményességhez vezető lépéseket megbeszélni, a feladatokat leosztani.  

Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk száma 2019-ben:  

 

 Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat Váradi utca 

telephely 

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat Kelta utca 

telephely 

Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

 Alkalom Érintett Alkalom Érintett Alkalom Érintett 

Esetmegbeszélés 39 41 28 21 34 41 

Esetkonferencia 53 59 19 31 28 37 

Esetkonzultáció 41 29 46 92 176 190 

13. sz tábla – esetmegbeszélések száma 

 

2019-ben 11 esetben fordult elő, hogy a meghívott jelzőrendszeri tag nem jött el. Minden esetben 
vagy küldött valaki érintett szakembert maga helyett, vagy előre jelezte távolmaradását és írásban 
küldte meg szakvéleményét. A házi gyermekorvosoknál jellemző, hogy rendelési idejük miatt nem 
tudnak ezeken a megbeszéléseken jelen lenni, de a védőnő által informálják a Szolgálatot a 
tapasztalataikról.  

 

3.2.4 Szakmaközi megbeszélések  

 
 2019-ben 7 szakmaközi megbeszélést tartottunk.   
 Minden évben részt veszünk a Védőbői Szolgálat éves értekezletén, ahol a jelzőrendszert 

érintő aktualitásokról beszélünk. Rendszeresen részt veszünk az „Otthon segítünk 
Alapítvány” képzésében is, ahol a gyermekvédelemről, a jelzési kötelezettségről beszélünk a 
segítőkkel.  

 Az agglomeráció család- és gyermekjóléti szolgálataival és központjaival szerveztünk 
megbeszélést a kapcsolattartással összefüggő esetekről.  

 Tájékoztatást nyújtottunk a jelzési kötelezettséggel járó feladatokról a Csillaghegyi 
Általános Iskola tanári értekezletén.   

 Szakmai intézménylátogatást szerveztünk az ÓCSTGYVK gyermekek átmeneti otthonába 
az iskolai gyermekvédelmi munkát segítő szakembereknek.  
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 Az adatkezelés szabályairól és a tájékoztatási kötelezettségről egyeztetünk a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság III. kerületi Rendőrkapitánysággal.  

 Szakmai egyeztetést szerveztünk a házi gyermekorvosoknak is, de a megbeszélésre egy 
gyermekorvos sem jött el, távolmaradásukat is, külön kérésünk ellenére is csak 2-en 
jelezték.  

 
3.2.5 Gyermekvédelmi Tanácskozás 

2019. január 28-án tartottuk meg az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást. Témái voltak a 
jelzőrendszer működésének anomáliái, az ÓCSTGYVK új szolgáltatásainak bemutatása (Óvodai- 
iskolai szociális segítő munka, szociális diagnózis. A jelzőrendszer által felvetett téma pedig a magas 
igazolt iskolai hiányzások problémaköre volt.  
 
3.2.6 Jelzőrendszeri intézkedési terv 

A terv egyik fontos része a jelzőrendszer működésének értékelése. Ehhez írásban kérjük a 
jelzőrendszeri tagok beszámolóját a 2019-es év működéséről. 2019-re vonatkozóan a 45 
megkeresésünkre 7 választ kaptunk. A gyermekvédelmi Tanácskozáson még két kolléga jellemezte 
együttműködésünket.  
A tapasztalatok:  

- A védőnői beszámolók, a bíróság, a rendőrség, a pártfogó felügyelet, a bölcsőde és 
gyermekotthon beszámolt arról, hogy az együttműködésünk hatékony, konstruktív. 
Változtatást nem javasoltak. 

A Gyámhivatal jelezte, hogy indokolatlanul indítottunk meg védelembe vételi eljárást 50 alkalommal, 
amely során később alapellátásban történő együttműködést sem javasoltunk. A jelzett probléma nem 
volt egyértelműen kifejtve a beszámolóban, ezért a tanácskozás után, szakmaközi megbeszélés 
keretében egyeztetünk a gyámhivatal vezetőjével. Az általa példaként említett esetekben jogszabály 
szerint tettük meg a jelzésünket, majd az együttműködés, szociális segítő munka során a családok 
természetes támaszai, erőforrásai aktiválásával képesek voltak a veszélyeztetettség megszüntetésére.  
 
A tankerület által összegyűjtött problémák: 

- Nem történik érdemi változás.  
- Nem kapnak hatékony, gyors segítséget.  
- Stagnálás, fölösleges levelezés van.  
- A családgondozás megkezdéséről és a családgondozó személyéről is néha több hetes 

csúszással, postai úton kapnak visszajelzést, ami nagyon lelassítja az információk áramlását.  
- Kérésre sem kapnak elektronikus úton tájékoztatást, még úgy sem, hogy beszkennelve 

átküldenék a hivatalos anyagot, meghívót.  

A jelzett problémák nagy része az Iratkezelés Szabályzat és/vagy a Gyvt. és a rendeletekben előírt 
eljárási protokoll ismeretének hiányából fakadt (határidők, levelezés, formai követelmények). A 
jelzett problémákra reagálva 2020-as évben szakmaközi megbeszélések keretében egyeztetünk a 
köznevelési intézményekkel. A megbeszélések témája a szociális segítő munka menete, időkeretei, 
jelzés visszajelzés határideje, valamint a kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel járó feladataink 
lesznek.  
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3.3.Intézményünk speciális szolgáltatásainak köre 

 
 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2019-ben is maradéktalanul 
biztosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 
felsorolt speciális szolgáltatásokat. A rendelkezés szerint a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, valamint veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a család- és 
gyermekjóléti központ a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és 
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében: 

- utcai és lakótelepi szociális munkát, 
- kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 
- kórházi szociális munkát, 
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
- járási jelzőrendszeri koordinációt szervez és működtet, továbbá 
- jogi tanácsadást, 
- pszichológiai és pszichiátriai tanácsadást, 
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 
- mediációs szolgáltatást 
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít szolgáltatási körében, valamint  
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot működtet. 

 
3.3.1. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

 
2019-ben intézményünkben az esetmenedzserek és a családsegítők működtették a 

gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot. Az intézmény munkatársai ezen feladatot a 
2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről 110. §-ban meghatározott, a készenlét szabályozása 
szerint, időszakos váltásban látták el, alapvetően az intézmény nyitvatartási idején túl hívható - a 
gyakorlatban folyamatosan - +36-20-576-9810-es nem ingyenesen hívható telefonszámon. 

A váratlanul felmerülő veszélyeztető probléma, krízishelyzet esetén információt, továbbá 
szakszerű segítséget nyújtottunk a szolgáltatást igénybe vevőknek A készenléti feladatokat ellátó 
kolléga bejegyzés készített, melyben az átadás–átvétel, az esemény leírása mellett a mobilról indított 
hívás száma és indoka is rögzítésre került.  

A 2019-es évben 41 hívás érkezett be. Többségük információ kérésre korlátozódott, 2 esetben 
pedig telefonon keresztül tett jelzés a jelzőrendszer tagja. Olyan krízishelyzettel nem találkoztunk, 
mely azonnali intézkedés szükségességét vetette volna fel. 

 
3.3.2. Szociális diagnózis 

 
A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei a család szociális helyzetének átfogó 

vizsgálata alapján készítik el az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó 
szociális diagnózist. A feladatellátási kötelezettség nyújtása érdekében a pedagógus státusz terhére 1 
fővel nőtt az esetmenedzserek száma. Tárgyévben 54 család esetépben 59 fővel került felvételre 
sikeresen az adatlap.  

 
 Bekerülés lehetséges módjai: 

- a család- és gyermekjóléti szolgálatnál megkötött megállapodás alapján nyújtott esetkezelés során 
a szolgálat szolgáltatásain kívül egyéb szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás – ide nem 
értve a gyermekek napközbeni ellátását – igénybevétele látszik szükségesnek az egyén és családja 
támogatására, 
- az egyén közvetlenül a család- és gyermekjóléti központnál kér segítséget problémái megoldásában 
– ide nem értve a központ speciális szolgáltatását igénylőket, 
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- a család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ munkatársa egy igénylője vonatkozásában annak 
elkészítését kéri.  
- az Szt.64.§ (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagja kezdeményezi a diagnózis elkészítését. 

 
 A diagnózis feladata:  

-Az igénylő problémájának megismerése, definiálása, és ennek alapján szükségleteinek és 
jogosultságának megállapítása. 
-A megfelelő szolgáltatások megállapítása. 
-Az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése. 
-Az igénylőknek a szolgáltatókhoz való irányítása. 
-Az igénybe vevő ellátásának nyomon követésé. 
-Az igénybe vevő szociális szükségleteinek felülvizsgálata. 
 

 A diagnózis szerepe:  
-Megalapozza az egyén szociális támogatását.  
-Megalapozza a cselekvési terv elkészítését. 
-Képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. 
-Értékelési folyamat, amely összeveti az egyén életútját, önmagáról alkotott képét a gondozást végző 
szakember meglátásaival (hol tart a kliens). 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7:) SZCSM rendelet 30.§ (1) bekezdése szerinti a Szociális Ágazati 
portálon közzétett szociális diagnózis adatlapon tárgyévben tartalmi változtatás történt. 
Bár elméletileg megnyílt volna a diagnózist készítő szakértő képzés, melyre 2 esetmenedzser 
jelentkezett, azonban a képzés csak 2020 februárjában indult el. 
 
3.3.3. A Mentálhigiénés Csoport által biztosított szolgáltatások 
 

A mentálhigiénés csoport célja a kerületünkben élő segítségre szoruló igényybe vevők 
(felnőtt, gyermek) speciális szolgáltatások nyújtásával történő megsegítése. 
 
A csoport által biztosított ellátások 

- pszichológiai, pszichiátriai tanácsadás, 
- mediáció,  
- család- és párkonzultáció,  
- párterápia, családterápia, családi döntéshozó konferencia, 
- kapcsolattartási ügyelet, 

 
3.3.3.1. Pszichológiai, pszichiátriai tanácsadás 
 

 Pszichológiai tanácsadás 
 

A pszichológiai tanácsadás keretében szakembereink a központnál és szolgálatnál jelentkező 
egyének és családok számára igény és lehetőség szerint pszichológiai konzultációt biztosított, 
melynek keretében elvégezték a pszichológiai explorációt, definiálták a problémát, és megállapodást 
kötöttek az ügyféllel a további közös munka folytatásáról, vagy lezárásáról. Amennyiben a 
konzultáció során veszélyeztető tényezőt tapasztaltak, jelzéssel éltek a szolgálat/központ felé, az 
azonnali beavatkozást igénylő esetekben haladéktalanul megtették a szükséges intézkedést. 
Bekapcsolódtak a központnál és szolgálatnál végzett prevenciós munkába is.  

Intézményünk a székhelyén minden hétköznap, a Kelta utcai telephelyen heti 4 alkalommal 
biztosított ezen szolgáltatást 3 fő pszichológus bevonásával. Közülük ketten részmunkaidőben, egy 
fő 2019 decemberétől 40 órában vállal munkát. A Családok-és Gyermekek Átmeneti Otthonában 
2019 szeptemberéig heti 1 alkalommal volt lehetőség e tanácsadás igénybe vételére, az ott dolgozó 
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szakember távozását követően a székhelyünkön és a Kelta utcai telephelyünkön biztosítjuk az elérést 
a távozó szakember pótlásáig. 

2019-es évben évben a szolgáltatást igénybe vevők száma 276 fő volt, számukra midösszesen 
1238 alkalommal nyújtottunk a támogatást. A tavalyi évből áthúzódó esetek száma 34 volt, többi 
esetben 2019-ben megkötött együttműködési megállapodás mentén kerültek az egyének/csaldok 
megsegítésre. A szolgáltatást átlagosan 5-8 alkalommal vették igénybe a hozzánk fordulók, 12 
esetben szakmai megfontolás alapján a tanácsadási alkalmak száma 10-re emelkedett. 

A szolgáltatás igénybe vétele történhetett önkéntesen, de hatósági kötelezésre is volt példa. A 
szakemberek tapasztalata szerint az „utcáról” önként érkezőkkel könnyebb volt az együttműködést 
fenntartani. Néhány kivételtől eltekintve klienseink többsége pszichiátriai gondozásra is szorult. 
Ennek oka az volt, hogy a beérkező problémák sokkal súlyosabbak voltak annál, mint amit a 
tanácsadási munka keretei közt kezelni lehetett.  

A pszichológusok eseteinek nagy részét – az előző évekhez hasonlóan – a válási, párkapcsolati 
krízis, a gyermekelhelyezési viták hatásai, a normatív krízissel való megküzdési nehézség, akut és 
krónikus bántalmazottság és ezek poszttraumás következményeinek feldolgozása, 
gyermekek/fiatalok esetén motivációhiány, agressziókezelési nehézségek, szorongásos és 
hangulatzavar, valamint pánikzavar kezelése tették ki. Növekvő tendenciát mutat továbbra is a családi 
bántalmazások köre – a fizikai bántalmazás mellett a verbális bántalmazás -, továbbá a pánikzavarok 
és az akut, vagy a poszttraumás stressz-zavarok köre. Pszichológia tanácsadásra küldött gyermekek 
esetében az oktatási intézménnyel való kapcsolati probléma jelent meg, amely vagy a gyermek iskolai 
teljesítményének romlásában, vagy a nagyszámú hiányzásban jelentkezett. 

A fent hivatkozott munkaidő keretének terhére pszichológusaink tovább bővítették az ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatási palettájukat. Az egyik kollégánk terápiás úszást tart gyermekeknek, a 
másik szakemberünk pedig jógaterápiát tart az igénybe vevőknek.  

A jógaterápia vonatkozásában a 2019-es év folyamán 3 csoportban 25 fő került bevonásra, s bár 
eme szolgáltatásra jóval nagyobb lenne az igény, helyszűke miatt csak a fent hivatkozott létszámot 
tudtuk fogadni. Ezen alkalmakkor az igénybe vevők a testmozgás mellett életvezetési útmutatót is 
kaptak, továbbá elsajátíthatták a relaxáció folyamatát. Mindannyian arról számoltak be, hogy a 
csoporton való részvétel lelkierőt, a változásra, fejlődésre való képességet adta nekik.  

A terápiás úszás november hónapban indult, 5 gyermek részvételével. Köztük van aki 
aquaphobiában szenved, van autista, szorongó, hiperaktív gyermek közöttük. Ezen szolgáltatást 3 
havi ciklusban folyamatosan kívánjuk a jövőben is biztosítani. 

A 40 órában foglalkoztatott pszichológus szakemberünk alapfeladatán túl támogatást nyújtott az 
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység sikeressége érdekében, amikor is az egyik köznevelési 
intézmény jelzése alapján világossá vált, hogy több gyermek is krízishelyzetbe került. A gyermekek 
megsegítése érdekében kollégánk az iskolában több alkalmas tematikus csoport foglalkozást tartott, 
melyen krízisfeldolgozásra és tanácsadásra került sor. 

Elmondható, hogy a kollégák az elmúlt év folyamán is magas színvonalon végezték a 
munkájukat, szakmai előmenetelüket szem előtt tartották, képzéseken, továbbképzéseken vettek 
részt. Mind egymás munkáját, mint a többi szakemberünk segítő tevékenységét szakmailag 
támogatták, az intézmény munkatársival szoros együttműködésben dolgoztak. A 2019-es év végére a 
munkatársak részbeni pótlásával sikerült a pszichológiai tanácsadásra várakozók létszámát 
minimalizálni. 

 
3.3.3.2 Pszichiátriai tanácsadás 
 

A rendelés heti 4 órában, hétfő délelőttönként, előjegyzés alapján történt, alkalmanként és 
személyenként (adott esetben hozzátartozóval együtt) 45-50 perces ülések keretében.  

A 2019-es évben 34 pácienssel dolgozott szakemberünk, ebből az új eset 31 volt. A 34 páciens 
tekintetében az ülések száma 1-34 alkalomig terjedt szakmai megalapozottság mentén. Önként 10 fő 
kért támogatást, ők voltak a leginkább motiváltak .Családsegítő, esetmenedzser vagy a tanácsadó 
kolléga a 2019-es évben 21 főt delegált. 



40 
 

A 2019-ben a tavalyi évhez képest a páciensek között – a tavalyi év azonos időszakát 
figyelembe véve -  nőtt az önként segítséget kérők aránya, akik az „utcáról” kerülnek be a rendelésre. 
Változatlan tény, hogy akit a kollégáink delegáltak gyakran el sem jöttek egyszer sem, holott általában 
éppen ők a legveszélyeztetettebbek. Az összes esetszámból 3 páciens (szülő) hatósági kötelezésre 
vette igénybe a szolgáltatást.  

A szolgáltatást igénybe vevők tekintetében elmondható, hogy rendkívül széles szórást 
mutattak mind a betegségek/problémák súlyossága, mind a szociális és anyagi helyzet, mind a 
motiváció tekintetében. A problematikától függően gyógyszeres kezelés és szupportív betegvezetés, 
analitikusan orientált pszichoterápia kombinálása történt, vagy „csak” pszichoterápia, ritkán 
tanácsadás, vagy pszichoedukáció (pl. hozzátartozóknak) zajlott a pszichiátriai és pszichoterápiás 
szakma protokollja és etikai irányelve szerint, azzal a páciensek felé is nyílt specifikummal, hogy 
ügyeiket szükség esetén a családgondozó/családsegítő/esetmenedzser/tanácsadó kollégával 
átbeszélték. Statisztikailag a súlyos, krónikus pszichés problémával, pl. személyiségzavarral, komoly 
anyagi gondokkal és szociális izolációval küzdők voltak túlsúlyban. Öt főre vonatkozóan jellemző 
volt, hogy bár érdemi változtatásra nem voltak képesek, mégis erősen kötődnek a megtapasztalt 
pszichés segítség és/vagy gyógyszer-hozzájutási lehetőség miatt. E tekintetben 5 fő volt egyértelműen 
érintett. 
 
3.3.3.3. Mediáció  
 

2019-ben három fő mediátorunk osztott munkakörben biztosította ezen speciális 
szolgáltatásunkat a székhelyünkön. A lakosság számára a szolgáltatás térítésmentesen volt igénybe 
vehető. 

A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, a folyamat lényegét tekintve valójában 
egy támogatott (moderált, facilitált) problémamegoldó folyamat, melyben a megoldás felé egy kvázi 
középen álló szakember segítségével a konfliktus tisztázásra kerül, így olyan megoldás születhet, 
mely minden fél számára elfogadást nyer. A folyamat nem titkolt célja, hogy itt létrejöjjön a 
párbeszéd, a felek a problémát helyezzék középpontba egy nyitott, bizalommal, empátiával telt 
légkörben a felek kooperálása, valamint a nyitott és hatékonyan kommunikáció eszközével. A 
determinált cél a tartós megegyezés, a megoldás, a megalapozott döntés. Ennek az eljárásnak előnye, 
hogy méltányos és demokratikus, s olyan rejtett célok is megvalósulnak, mint a hatékony 
kommunikáció, az értő figyelem és a hallgatás képességének fejlődése, a döntésekben való 
kompetens részvétel, az egymás tiszteletén alapuló és tárgyaláskészség.  

 
A fenti célok elérése érdekében általunk alkalmazott mediációs formák: 

 Párkapcsolati mediáció: célja, hogy a felek feldolgozzák sérelmeiket annak érdekében, hogy 
elkötelezettségüket és energiájukat jövőjük alakítására fordíthassák.  

 Családi mediáció: bármely családtag között fellépő konfliktus enyhítése, mely nem terápiás 
jellegű beavatkozás, s az a célja, hogy képessé tegye a feleket a párbeszédre.  

  Válási mediáció: célja, hogy a vitás felek bírósági eljáráson kívül jussanak megegyezésre. 
Előnye, hogy a pereskedés helyett gyors és békés megoldást kínál azoknak, akiknek a 
kapcsolata ugyan menthetetlen, azonban a felek törekednek az együttműködésre. 

 Kamasz mediáció: célja a gyermek élethelyzetéből, vagy életkori sajátosságából fakadó 
krízisének a kezelése, a szülő és a gyermek között a kapcsolat feszültségének csökkentése 
érdekében.  

 
A mediációs folyamat két szakember bevonásával, azaz páros mediáció keretében, a szolgáltatást 

igénybe vevők egyező szándéknyilatkozata mentén valósulhat meg sikeresen. Kezdőpontja az 
előkészítő beszélgetés, mely minden esetben egyéni beszélgetés keretében indul, melynek során az 
ügyfelek felkészülhetnek a közvetítésre, s megismerhetik annak keret- és feltétel rendszerét. Ezt 
követően a mediáció során mindkét konfliktusban lévő fél jelen lesz, azonban szakmai döntés mentén 
ez történhet sétáló mediáció keretében is.  
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2019-ben 56 esetben 31 főt vette igénybe a szolgáltatást. Jellemzően a válást, külön költözést 
követően javasolták a mediációt kollégáink a hozzájuk fordulóknak, e mellett önállóan, gondozásba 
nem vett családok is felkerestek minket önként.  
10 család esetében a mediációs eljárás egyezséggel zárult, 2 esetben az együttműködés befejeződött, 
mivel az egyik fél megszakította a folyamatot, 7 esetben pedig csak konzultációs szakaszig jutott el 
a folyamat. 

A leggyakoribb mediációs esettípus 2019-ben is a válás tematikájához voltak köthető, 
valamint a válást követő együttműködésre a gyermekkel történő kapcsolattartás mentén. A 
mediációtól a kapcsolattartásban, gyermek elhelyezésében, gyermektartásdíjban való megegyezést 
várták a legtöbbször a felek. Nagy nehézséget jelentett a kapcsolattartási esetekben a szülők között 
az együttműködésre való hajlandóság teljes hiánya, ami megnehezítette a szolgáltatás 
eredményességét. Több esetben a látszategyüttműködés okán gyermekvédelmi intézkedés is 
szükségessé vált, hiszen egymást betegítő tendenciák zajlottak, melyek a gyermekre nézve fokozottan 
veszélyeztetőek voltak. Jellemzően legalább részmegállapodás született a mediációs ülések 
eredményeként, de történt más szolgáltatásba – pl. családterápiába – történirányítás is. 

Munkatársaink a szolgálat és a központ szakembereivel folyamatosan konzultáltak, 
egyeztettek, valamint tájékoztatást nyújtottak a szolgáltatás eredményességéről, az azt megelőző 
esetleges elakadásokról.  

Szakembereink több alkalommal vettek részt szakmai fórumokon a tapasztalatmegosztás és a 
szakmán belüli hálózatépítés lehetőségének érdekében.  
 
3.3.3.4. Kapcsolattartási ügyelet 

 
Kapcsolattartási ügyeletet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a 1997. évi XXXI. törvény 

rendeli a gyermekvédelmi központok kötelezően nyújtandó speciális feladatai közé. A mediátoraink 
működtetik a kapcsolattartási ügyeletet is. 

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult közötti békés és 
zavartalan találkozást, mely lehet felügyelt, vagy felügyelet nélküli, amikor is a bíróság vagy a 
gyámhatóság az intézmény területére szabályozza a gyermeknek a különélő szülőjével, vagy más 
hozzátartozójával a kapcsolattartást. A felügyelt kapcsolattartásnál arra törekszünk, hogy a gyermek 
számára biztonságos és kedvező körülmények között kerüljön sor a jogosulttal történő rendszeres 
kapcsolattartásra, a gyermek és a jogosult személyek közötti családi kapcsolat fennmaradjon, emellett 
lehetőségeinkhez mérten elősegítsük a családi kapcsolat felépítését, helyreállítását. A kapcsolattartás 
során a gyermekek biztonsága és jólléte élvez prioritást, ennek megfelelően különböző játékok, 
eszközök állnak a rendelkezésre. Jó idő esetén az udvart is igénybe vehetik, pl. kosárra dobás, 
homokozás, bújócska, focizás és egyéb, kreatívan kitalált játékokra. 

Felügyelt kapcsolattartás elrendelésére intézményünkben főként azokban az esetekben került 
sor, amikor a gyermek legalább 1 éve nem találkozott a látogató szülővel, nagyszülővel, s a szülők 
között nyíltan ellenséges volt a kommunikáció, továbbá a kapcsolattartás nem működött a döntésben 
foglaltak szerint. Ezen esetekben a gyermek jellemzően nagyfokú ellenállást mutatott, és/vagy a 
látogató szülő mentális betegségben szenvedett, vagy korábban veszélyeztető magatartást tanúsított. 
Volt olyan esetünk is, amikor a látogató szülő ellen bűntető eljárás volt folyamatban és az ítélet 
hozatalig a gyermek biztonságának érdekében felügyelt kapcsolattartást elrendelését látta 
szükségesnek a bíróság. 

A kapcsolattartás megkezdését megelőzi egy előzetes megbeszélés, amikor ismertetjük 
házirendünket, elvégezzük a szükséges adminisztratív teendőket, megmutatjuk a gyermeknek a 
kapcsolattartási szobát és bemutatjuk a résztvevő mediátorokat. Igyekszünk a szülőket meggyőzni a 
mediáció szükségességéről, akár többszöri alkalommal is. Ezt a lehetőséget ritkán veszik igénybe, 
mert mire a konfliktusuknak ebbe a szakaszába érnek, már nagyon elmérgesedett viszony áll fenn 
köztük. 

Intézményünkben jellemzően hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön biztosítjuk a 
szolgáltatást, melyet igyekszünk úgy megszervezni, hogy a szülők, nagyszülők és a gyermekek 
közötti találkozások minél személyesebbek legyenek, s ezeket az alkalmakat ne más családokkal 
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együtt kelljen eltölteni. Amennyiben egy adott kapcsolattartásra nem kerül sor, indokolt esetben a 
következő héten ugyanabban az időben pótlást is biztosítunk. 

A tavalyi évben 12 család vette igénybe rendszeresen a kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatását 
mindösszesen 127 alkalommal. Ebből mindösszesen 1 alkalommal kellett a helyet biztosítani 
felügyelet nélküli kapcsolattartásra, az összes többi esetben felügyelettel történő kapcsolattartást 
rendeltek el. A szolgáltatás igénybevételének feltétele bírósági ítélet, végzés vagy gyámhivatali 
jogerős határozat, amelyben a kapcsolattartás megvalósítójaként az illetékes gyermekjóléti központ 
került megjelölésre. Az egyes alkalmakkor a résztvevők aláírásukkal igazolják megjelenésük és 
távozásuk időpontját, valamint az ott történtekről feljegyzés készül. Az ügyelet mellett a szülőkkel, 
jogosultakkal, hatóságokkal és a családsegítővel, a családgondozóval, az esetmenedzserrel történő 
rendszeres személyes és írásban történő kapcsolattartás eme feladatkörbe tartozik. Továbbá a 
szakembereink a elrendelő hatóság részére minden esetben periódikusan tájékoztatást nyújtanak a 
kapcsolattartás tapasztalatairól, továbbá szükség esetén javaslattal élnek a végzésben, ítéletben, vagy 
határozatban foglaltak módosítására. 

 
3.3.3.5. Családkonzultáció, családterápia 
 

Ezen szolgáltatásunk igénybevételére a Család- és Gyermekjóléti Központunk székhelyén van 
lehetőség előre egyeztetett időpontban. Pár- és családkonzultáció abban az esetben segíthet, ha a 
család egy tagjánál alakult ki valamilyen probléma, s ezen helyzet hatással van az együtt élő és/vagy 
a tágabb családtagokra is. Megkönnyítheti az olyan helyzetet is, amikor sok vitával, veszekedéssel 
terhelt a család élete, azonban ezek okait önmaguktól nem sikerül pontosítaniuk. Fontos, hogy a pár- 
és családkonzultáció, vagy terápia során a család minden tagja elmondhassa véleményét, hiszen 
jellemzően a legérintettebbek vannak jelen a családterápiás üléseken. Párkonzultáció, párterápia 
esetén a pár mindkét tagja, míg családkonzultáción, családterápián akár több generáció is jelen lehet. 
Az első interjú során a terapeuták és a résztvevő felek közösen megfogalmazzák a családterápiás célt, 
megállapodnak az ülések számában. A további üléseken a családterápiás módszer közül a pár, illetve 
család által hozott nehézség megoldására legmegfelelőbbeket alkalmazzák szakembereink, hogy 
elősegítsék a kijelölt cél elérését. Intézményünk családterápiás, családkonzultációs szolgáltatására a 
2019-es évben is nagy igényt mutatkozott, 77 fő vette igénybe a családterápiás szolgáltatást, ebből 32 
fő önkéntesen, 45 fő pedig a családsegítő, esetmenedzser, vagy a tanácsadó kolléga irányítása alapján 
került be a szolgáltatásba. 

A családterapeuták a fokozódó igények kiszolgálása érdekében - szem előtt tartva a 
szakmaiságot és a hitelességet - páros vezetés biztosításával működtek. Az egyik kollégánk megbízási 
szerződéssel havi 30 órában, másikuk 20 órás részmunkaidős státuszban foglalkoztatott. 
Jellemzően várólista alapján tudtak időpontot biztosítani a jelentkezők számára. Túlnyomóan 
szakembereink javaslatára vették igénybe a családok ezt a szolgáltatást, de mintegy 15 %-ban a család 
saját felismerés alapján önként jelentkezett kérve a segítségünket. 
A család- és párterápia, konzultáció sikerességét a terapeuták és a családdal dolgozó egyéb 
szakemberek együttműködése, folyamatos konzultációja is elősegítette.  
2019-ben megjelenő leggyakoribb problémák:  
- a családban megjelenő pszichés zavarokkal való megküzdési nehézsége,  
- normatív krízis megjelenése, 
- az egyszülős családok részéről felmerülő segítségkérés gyermeknevelési nehézségük okán. 
 

Tapasztalataink alapján a családok működési zavara, diszfunkciói, legtöbbször párkapcsolati 
nehézségekre vezethetők vissza. Ilyenkor a gyerekek viselkedési problémáikkal jelzik 
diszkomfortjukat, mely megjelenik mind a szűkebb, mind a tágabb szociális környezetükben, s 
gyakorta deviáns megnyilvánulással tarkított. Ezeket a nehézségeket pedig főként kommunikációs 
problémák, ebből adódó feszültségek, esetenként fizikai, vagy verbális agresszió elszenvedése 
okozza. Gyakran vették igénybe szolgáltatásunkat komplex problémáikkal mozaik családok, amikor 
is egyértelművé vélt, hogy családi összetételüknél fogva nehéz számukra az együttélés. A 
szolgáltatást igénybe vevőink közül 16 családnál jelentett gondot a normatív krízis kamaszkori 
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szakasza, ami gyakran látszik megoldhatatlan akadálynak szülő és gyerekszemmel egyaránt. 
Továbbra is visszatérő és hangsúlyos probléma volt a válást megelőző, valamint a válást követő 
helyzetekben kulminálódott feszültséggel teli légkör önálló feloldhatatlansága, mely 26 esetben jelent 
meg, 5 %-ban visszatérő esetként. Előfordult 13 család esetében az is, hogy önként, vagy delegálásra 
ugyan úgy nyilatkoztak, hogy igénybe kívánják venni szolgáltatásunkat, kihátráltak és mégsem 
jelentek meg a megbeszélt időpontban.  
A visszajelzések alapján kijelenthető, hogy több család esetében is javult a családi működés.  
 

A mentálhigiénés csoport szakembereinek szolgáltatása tekintetében fontosnak tartom 
kiemelni, hogy összességében a szolgáltatást igénybe vevők mintegy 20%-a az előre egyeztetett első 
konzultációs időpontra nem jött el, magát nem mentette ki, sőt jellemzően a továbbiakban telefonon 
sem voltak elérhetőek számunkra. Ez pedig kontraproduktívan tovább növelte a többi ügyfél számára 
a várakozási időt  
 
3.3.3.6. Utcai és lakótelepi szociális munka 
 

Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő 
gyermekek speciális segítése, így a potenciálisan veszélyeztetettnek tekinthető gyermekekkel, 
fiatalokkal a kapcsolat felvétele és fenntartása. Ennek érdekében munkatársaink felkutatják az idejét 
utcán, tereken töltő, céltalan, magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, kallódó, 
csellengő gyermekeket, fiatalokat, alternatívát kínálva számukra szabadidejük hasznos és produktív 
eltöltésére. A 1039 Budapest Viziorgona utca 7. szám alatti telephelyünkön dolgozó munkatársaink 
célja, hogy a lézengő, motiválatlan, esetenként fizikailag vagy mentálisan kártékony elfoglaltságot 
űző fiatalokat beinvitálják a részükre tartalmas szabadidős programot nyújtó RING-be. 

A Békásmegyeren található Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpontban (RING) heti 5 napon 
délután 14-18 óra között - tanítási szünetekben a tanítási időszakban az iskolák nyitva tartásához 
igazodóan - prevenciós szabadidős programokat, kirándulásokat, klubot és kreatív tevékenységet 
szerveztünk kiemelt figyelemmel a szünidőkre. Így az utcai és lakótelepi szociális munka keretében 
ifjúsági információnyújtás, tanácsadás, programszervezés a fő tevékenység.  

Az eredményes szakmai munka érdekében kollégáink együttműködtek a kerületben hasonló 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, alapítványokkal. Indokolt esetben jelzéssel élnek az illetékes 
családsegítő, esetmenedzser, családgondozó felé. A hatékonyság érdekében kollégáink szorosan 
együttműködnek az óvodai-és iskolai szociális segítő szakemberekkel annak érdekében, hogy a 
prevenció hangsúlyosabbá válhasson. Ennek keretében több iskolát felkerestek, s tájékoztatást 
nyújtottak az általuk kínált lehetőségek tekintetében.  

Tekintettel arra, hogy intézményünknél nem áll alkalmazásban pedagógus, ezirányú fejlesztő 
tevékenység biztosítására, így az utcai és lakótelepi szociális munkát végző szakembereink 
hiánypótlásként a hét 5 napján napi rendszerességgel korrepetálták a gyermekeket. Segítették 
tanulmányi előmenetelület azzal is, hogy internethozzáférést biztosítva a házi feladat, vagy egy 
projekt elkészítéséhez anyagot gyűjthettek, illetve segítették a tematikus anyaggyűjtést, feldolgozást. 
Arra is van példa, hogy kollégáink delegálnak gyermekeket korrepetálásra, akik megtapasztalva az 
elfogadó légkört folyamatos igénybe vevőinkké válnak a RING egyéb programjaira is.  

A gyermekek a RING-ben intenzív és egyéni odafigyelésben részesültek, kollégáink egyéni 
és tematizált csoportos beszélgetés keretében támogatták a megküzdési stratégiájuk fejlődésében. 

2019-ben az utcai- és lakótelepi szociális munkát 3, majd novembertől 2 fő látta el heti 20, 
illetve 25 órában. A programok jellegéből adódóan csatlakoztak a szervezett programokhoz segítők, 
önkéntesek és az intézmény szakemberei egyaránt.  

A 2019-es évben tovább nőtt a RING-be járó gyerekek száma, miközben a korábbi gyerekek 
nagy részét sikerült megtartani. Tárgyévben 115 fiatal 2526 alkalommal kereste fel szakembereinket 
és vett részt a különböző programjainkon.  

Az előző évek tapasztalatai szerint a legnagyobb érdeklődés 2019-ben is a külső programokat 
kísérte, hiszen a hátrányos helyzetű családok csak nagyon nehezen tudják kigazdálkodni 
költségvetésükből mind az útiköltséget, mind a belépők díjat. A nyári táborok is nagy sikert arattak, 
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2019. július 8. és 12. között 10 gyermek részvételével napközis tábor megtartására volt lehetőségünk, 
mely programok költségét az önkormányzat által kiírt pályázaton nyerte el az intézményünk. E 
mellett az élelmiszerbank adományát bevonva változatosabbá tudtuk tenni a gyermekek étkezését. A 
nyári kánikulának megfelelően kollégáink két óbudai strandon is voltak a gyermekekkel, 
mindkettőben hatalmas sikert arattak a csúszdák. Mivel többük sosem járt, sőt nem is hallott a 
Normafáról, kirándulást szerveztek oda. Az előző évhez hasonlóan a Római Kalandparkba is 
ellátogattak. Itt mindenki fel tudta mérni bátorságát, legyőzni félelmeit a maga képessége szerint. A 
gyerekek empátiás készségének fejlesztése érdekében felkeresték a Láthatatlan Kiállítást is, ahol 
szembesülhettek a látássérültek problémájával. Jártak továbbá a IX. kerületi Konkáv Közösségi Tér 
„Köztes Átmenetek” drogprevenciós interaktív szabaduló szobájában, valamint a H52 Ifjúségi 
Közösségi tér működésével is megismerkedhettek. 

2019 augusztus 11-16-a között az egyik utcai – és lakótelepi szociális segítő szakemberünk 
részt vett a Zánkán lebonyolított ottalvós Erzsébet nyári táborban, melyen 32 gyermek vett részt. Az 
tábor során a gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodtak. A másfél napig tartó lehűlés ellenére sokat 
tudtak fürdeni a Balatonban, spotrendezvényeken vettek részt, ahol szép sikereket értek el, valamint 
lehetőségük nyílt sárkányhajózásra, ellátogathattak a vízi kalandparkba, kézműves és érzékenyítő 
foglalkozásokon vehettek részt. Esténként koncert, színház, és táncház gazdagította az ott 
tartózkodásuk élményanyagát. Eközben a másik két kolléga folyamatosan biztosította a RING 
nyitvatartását. 

Az évek óta szervezett nyári programok sikerességét tükrözi, hogy több gyermek már 
„visszatérő” táborozó. A zökkenőmentes megvalósításban nagy segítségükre voltak intézményünk 
társszakemberei, valamint az önkéntesek is. 

E szolgáltatás nyújtásának sikerességében egy nehezítő tényező áll fenn. A RING 
telephelyhez nem tartozik udvarrész, így sok esetben a szabadidős tevékenység közterületen zajlik, 
ami a szolgáltatás célját figyelembe véve hátrányos. 
 
3.3.3.7.Kórházi szociális munka  
 

Központunk 2005 szeptembere óta biztosítja a kórházi szociális segítői munkát. A szolgáltatás 
nyújtásának helye a Szent Margit Kórház, valamint Központunk Váradi utcai székhelye. A kórházi 
szociális segítő tevékenységet egy esetmenedzser osztott munkakörben látja el, heti 10 órában. 
Szakemberünk a szülészeti-, nőgyógyászati-, újszülött- és fejlődésneurológiai osztályon látja el 
feladatát. 

 Célunk, hogy a válsághelyzetben lévő anyáknak, szülőknek és gyermekeknek segítséget 
nyújtsunk a veszélyeztető tényezők megelőzésében és megszüntetésében, valamint a 
gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljenek felénk.  

A munka hatékonysága érdekében kollégánk folyamatosan kapcsolatot tart a 
társintézményekkel, a jelzőrendszer érintett tagjaival. Jellemzően az általuk küldött jelzés alapján 
történik meg a családdal való kapcsolatfelvétel. 2019-ben egy esetben sem fordult elő, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevő ügyfél önként kereste volna fel Központunkat segítségkérés céljából. A 
kórházi szociális munkás az illetékességi körébe nem tartozó gyermekeket, szülőket a további 
ellátásuk érdekében az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz, vagy központhoz irányította. 

A 2019-es évben a kórházi szociális segítő tevékenység keretében 18 esetben mutatkozott 
igény a segítő beavatkozás igénybe vétele iránt. Ezekben az esetekben a problémák halmozottan 
fordultak elő. Ez a 2018-as év azonos időszakához viszonyítva mintegy 40%-os csökkenést mutat. 
Nem határozható meg pontosan, hogy ennek a csökkenésnek a hátterében milyen folyamatok állnak, 
de azt feltételezzük, hogy sokat javult a jelzőrendszeri tagok kapcsolata, szakmaisága az illetékes 
szolgáltatást nyújtókkal, s ennek következtében a felmerülő problémák megoldása - még az 
egészségügyi ellátásba kerülést megelőzően - hatékonyabbnak bizonyult.  

A tavalyi évhez viszonyítva kisebb arányban, 5 esetben jelent meg a kórházi szociális munkás 
tevékenységében a nem kerületi, agglomerációs területről érkező ellátottak érdekében végzett 
tevékenység. A 2019-es év folyamán 3 gyermek esetében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre 
nevelőszülőnél, amikor is a családban felmerülő problémák – főként környezeti, életviteli 
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veszélyeztetettség, vagy mentális probléma okán - az erőforrások bevonásával sem voltak 
rendezhetők. Öt esetben kaptunk jelzést kiskorú várandós anya vonatkozásában, ahol a körülmények 
feltárásában kértük a területileg illetékes szakemberek tájékoztatását, s támogatást nyújtottunk a 
szükségessé vált hatósági eljárás lebonyolításában. Hét olyan eset merült fel, melyben gondozatlan, 
vagy alulgondozott várandósságról kaptunk jelzést. Ebből 5 esetben az újszülött hazaadása sem lett 
volna lehetséges, azonban esetükben tényleges gondozási tevékenység nem történt, tekintettel arra, 
hogy nem a területünkön lévő kórházban vették igénybe az egészségügyi ellátást.  

2019-ben közvetlenül a kórházi szociális segítő munkát végző szakember felé nem érkezett 
jelzés bántalmazás gyanúja vagy ténye tekintetében a kórház részéről, valamint a fejlődésneurológiai 
osztály sem kérte szakmai támogatásunkat. 
 
Problématípus szerinti megoszlás (halmozott adat) 
 
Problématípusok Érintett családok száma 
Életviteli 5 család 
Családi-kapcsolati 8 család 
Lelki-mentális 8 család 
Gyermeknevelési 7 család 
Anyagi 4 család 
Egészségkárosodás, átmeneti 
egészségproblémák 

0 család 

Környezeti 11 család 
Összesen 43- problématípus 

szerinti érintettség  
14.sz. táblázat – esetek megoszlása problématípus szerint 

 
Esetek megoszlása az esetkezelés jellege szerint (halmozott adat):  
 

Esetkezelés jellege Esetszám 
Információnyújtás 18 család esetében 
Ügyintézés 8 család esetében 
Segítő beszélgetés 13 család esetében 
Tanácsadás 18 család esetében 
Tovább irányítás 7 család esetében 
Összesen 64 -esetkezelés jellege szerint 

15.sz. táblázat – esetek megoszlása az esetkezelés jellege szerint 

 
3.3.3.8 Jogi tanácsadás 

 
A tanácsadás 2019-ben is nyitott volt Óbuda-Békásmegyer teljes lakossága számára, melyet 

továbbra is térítésmentesen biztosítottuk. A szolgáltatás tanácsadás jellegű, abban segíti a 
szolgáltatást igénybe vevőket, hogy eligazodjanak a fennálló problémáik jogi vonatkozásainak 
tekintetében. 

Intézményünk megbízási szerződéses jogviszonyban nyújtja a jogi tanácsadást, a Váradi utcai 
székhelyünkön minden héten kedden és csütörtökön, mindösszesen 10 órában. A jogi tanácsadás 
igénybevétele csak előjegyzés után lehetséges. A tanácsadás keretében jogi képviselet ellátása nem 
biztosított. 
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A jogász feladata intézményünkben többirányú volt: 
 egyrészt eljárt a család, a gyermek segítése helyzetének rendezésében, 
 másrészt a munkatársainkat segítette jogi háttér információkkal,  
 harmadrészt az Intézményünk jogi képviseletét látta el.  

 
Ennek keretében a szolgáltatást igénybe vevők irányában: 

 Tájékoztatást nyújtott adott helyzetben, problémában alkalmazandó jogszabályokról.  
 Tájékoztatást adott elősegítve annak mérlegelését, hogy az ügyfél számára milyen jogi, 

közigazgatási lehetőségek állnak rendelkezésére, valamint hogy a megoldás érdekében mely 
intézményhez fordulhat.  

 Beadványok, keresetek, válaszlevelek, fellebbezések megírását vállalta. 
  Folyamatban lévő ügyekben iratok értelmezésével, a további jogi vagy egyéb lépések 

megtervezésével, jogszabályok értelmezésével a szolgáltatást igénybe vevő felkészültségét 
növelte az önképviseletének támogatása érdekében. 

 
2019-ben összesen 172 fő 226 alkalommal vette igénybe a tanácsadást. Az összes tevékenység 

száma a tavalyi év azonos időszakához képest nem mutatott növekedést, aminek az oka kettős, 
egyrészt a megbízásban behatárolt órakeret, másrészt az, hogy 52 olyan szolgáltatást igénybe vevő 
volt 2019-ben, aki bár időpontot kért, a részére lefoglalt időpontban nem jelent meg, s nem is jelezte 
távolmaradását. Ezen időpontok is minden esetben hasznosultak, hiszen ekkor kollégáink kértek 
szakmai támogatást. 

A probléma típus szerinti megoszlásban az ügyfelek részéről leginkább a hivatalos irat 
értelmezése mellett a végrehajtási ügyekben, a válással és gyermekelhelyezéssel, valamint azok 
járulékos kérdéseivel szemben mutatkozott igény a támogató segítségnyújtásra. 2019-ben az előző 
évekhez viszonyítva nőtt azon ügyek száma, ahol legalább az egyik szülő külföldön akar munkát 
vállalni, vagy külföldön szeretne letelepedni, vagy éppen az egyik szülő a közös gyermek jogellenes 
külföldre vitele tekintetében kért segítséget, mivel jogi szempontból is rendezni kívánta gyermeke 
helyzetét. 

Csekélyebb, de még mindig domináns volt a lakhatással kapcsolatos probléma, ami 
kapcsolódott a végrehajtás ügytípusához, mivel azt megalapozta a hátralék felhalmozása, a bérleti 
szerződések felmondás, kilakoltatás. Gyakoribb volt a magánszemélyektől bérelt lakásokkal 
kapcsolatos, vagy éppen örökléssel kapcsolatos jogvita.  

A büntető ügyek száma a többi probléma típushoz képest bár elenyészőnek mondható, 
azonban szeretném kiemelni, hogy azok egyenkénti súlya az előző évekhez képest mégis negatív 
képet vázol fel. 

A szolgáltatást igénybe vevők többségében egy alkalommal fordultak szakemberünkhöz, 
azonban azon esetekben, ahol összetettebb probléma került látókörbe, vagy ismételten ugyanazon, 
vagy más jogi tényálláson alapuló ügyben volt igény tanácsadásra a szolgáltatást több alkalommal is 
biztosítottuk. 

Jogászunk a fentieken túl intézményünk perképviseletét is ellátta. Ennek keretében a 
keresetlevelek, észrevételek, fellebbezések megszerkesztésében és benyújtásában, a tárgyalásokon 
való képviseletünkben, a végrehajtás iránti jogi eljárás lebonyolításában is nagy segítségünkre volt 
szakmai tudásával. Elmondható, hogy ezideáig egy perben sem marasztalták el intézményünket. 
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Szolgáltatás problématípus szerinti megoszlása (Halmozott adat) 
 

Ügyfelek részére Munkatársaink részére 
Ügytípus Probléma típus szerinti 

megoszlás 
Probléma típus szerinti megoszlás 

Munkajog 17 0 
Végrehajtás 39 12 
Házasság felbontása/szülői 
felügyelet rendezése 

72 23 

Gyermekvédelmi eljárás 
kérdésköre 

20 4 

Kapcsolattartás 
szabályozása/végrehajtása 

37 23 

Apaság kérdéskörére vonatkozó 11 4 
Gyermektartás 40 12 
Vagyonjogi kérdéskör 23 1 
Rokontartás 9 1 
Büntetőjog 13 2 
Örökbefogadás 3 0 
Öröklési jog 17 3 
Ingatlanjog 28 1 
Kártérítés 3 0 
Gondnokság 11 5 
Hivatalos irat értelemzése 48 4 
Kiskorúval-tartós külföldre 
távozás/jogellenes elvitel 

11 2 

Összesen: 346 93 
Összesen: 439 

16. sz. táblázat– Intézményünk jogi képviselete 
 

Ügytípusok Intézményünk alperesi/felperesi pozícióban 
Személyiségi jog megsértése és sérelemdíj 
megállapítása iránti igény 

Alperesként- I. fokon az eljárás folyamatban van. 

Személyiségi jog megsértése és sérelemdíj 
megállapítása iránti igény 

Alperesként- I. fokokon elutasították a felperes 
kereseti kérelmét, az ítélet kézbesítési vélelemmel 
jogerős lett, azonban a kézbesítési vélelmet felperes 
megdöntötte, az eljárás így folyamatban van. 

Sajtó- helyreigazítási per  Felperesként – I. fokon felperesi kérelmet helyben 
hagyta – végrehajtás elrendelése folyamatban van. 

Rágalmazás Felperesként – folyamatban van 
Személyiségi jog megsértése és sérelemdíj 
megállapítása iránti igény 

Felperesként - I. fokokon helyt adtak a felperesi 
kereseti kérelemnek, mely bírósági meghagyás 
alapján a végrehajtást elrendelték a sérelemdíjra. 

Személyiségi jog megsértése és sérelemdíj 
megállapítása iránti igény 

Alperesként - I. fokokon elutasították a felperes 
kereseti kérelmét, mely ítélet alapján a perköltség 
végrehajtásának elrendelése iránti eljárás 
folyamatban van. 

17. sz. tábla – intézményünk alperesi/felperesi pozícióban 
 

A 2020-as év januárjában és márciusában hatályossá váló hatásköri és illetékességi 
változásokra tekintettel várhatóan az igénybe vevők száma tovább fog nőni. 
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3.3.3.9  Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység  
 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1. napjától került 
bevezetésre a Gyvt. 39. §-ának (3a) bekezdéssel kiegészített rendelkezése alapján, miszerint a 
gyermekjóléti központok óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást kell, hogy biztosítsanak.  
Az óvodai és iskolai szociális segítők konkrét feladatait az NM rendelet 25-26. §-a, valamint az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2018. augusztus 15-én kiadott szakmai ajánlás szabályozza. 
Örvendetes tényként értékelhetjük, hogy az Oktatási Hivatal 2019.06.20-i lezárással útmutatót adott 
ki az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az óvodában, 
iskolában és a kollégiumban egyaránt, azonban ez nem minden tartalmi elemében egyezik az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 2018. augusztus 15-én kiadott szakmai ajánlással. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési 
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.  
Ennek keretében segíti: 
- a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint 

tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 
- a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei 

kibontakozásában, 
- a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, 
- a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési 

problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 
- prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését, 
- a jelzőrendszer működését. 

 
Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő 

gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőssel együttműködésben látja el. 

Amennyiben a gyermek tényleges tartózkodási helye más gyermekjóléti központ ellátási 
területén található, az óvodai és iskolai szociális munkát végző szakember értesíti a tartózkodási hely 
szerinti család- és gyermekjóléti központot a gyermek veszélyeztetettségéről. 

A szakemberek eme szolgáltatást a köznevelési intézményekben nyújtják, ahol ügyeleti időt 
biztosítanak, s ennek során kereshetik fel őket a gyerekek/diákok, szülők, ill. a pedagógusok. 
Elmondható, hogy a tavalyi évben jellemzően a köznevelési intézmények gyanakodva, bizalmatlanul 
fogadták a munkatársakat, azonban mára már elmondhatjuk, hogy többségében sikerült a bizalmi 
légkört kialakítani.  

Az óvodák, iskolák nem, vagy csak nehezen tudták megoldani azt, hogy a szociális szakember 
számára a jogszabályban előírt külön helyiséget, infrastruktúrát biztosítsák, így a szükséges feltételek 
biztosítottsága eltérő. Volt, ahol külön szobát kaptak a szociális segítők, hozzáférést kaptak a fax, 
szkenner használatához, azonban van, ahol jelenleg is meg kell küzdeni ennek hiányával.  

A 2018/2019-es tanévben 43 darab együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A 
szükséges tartalmi változásokra tekintettel ezek megújítása vált szükségessé, melynek következtében 
2019 december 31-ig bezárólag 44 köznevelési intézménnyel és tagintézményével lett már 
módosított, érvényes együttműködési megállapodásunk.  

A kerületünkben állami és nem állami köznevelési intézményben járó gyermekek száma 
19.760 fő. Ehhez igazodva az állami normatíva 19 fő óvodai-és iskolai szociális segítő szakember 
foglalkoztatását írja elő, melyből az önkormányzat 16 fő felvételét engedélyezte. Ezzel szemben 
2019-ben ezen munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma 8 fő volt, ebből egy kolléga 
osztott munkakörben látta el feladatát. Az e csoportban dolgozók száma sajnálatos módon 2019 év 
végére 7 főre csökkent. Amennyiben az intézményünknél e munkakörben foglalkoztatottak száma a 
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2020. év folyamán növekedni tud, további együttműködési megállapodások megkötésére nyílna 
lehetőségünk. 

2019-ben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy beilleszkedjünk a köznevelési intézmények 
működésébe, ott elősegítsük a jelzőrendszer működésének professzionalizálódását, továbbá a 
gyermekvédelemmel összefüggő feladatok, fogalmak és eljárások tisztázását. 

A 2019/2020-as évre vonatkozóan elkészítettük a Szolgáltatási tervet, mely a köznevelési 
intézmények szükségletfelmérésén alapult. Ebből világosan látható, hogy a reagálást igénylő 
problématípusokban és a jelzett szolgáltatási igényekben érdemi változás nem történt a 2018/2019-
es tanévhez viszonyítva. 

2019-ben 79-re nőtt az ellátott gyermekek száma. Összességében 165 tevékenységen keresztül 
valósították meg szakembereink a köznevelési intézménybe járó gyermekekkel, szüleikkel és a 
pedagógusokkal való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. Ennek terepe volt az egyéni tanácsadáson 
túl a szülői értekezleteken, a fogadóórákon, a nevelőtestületi értekezleteken, diák önkormányzati 
gyűléseken, csoportfoglalkozáson, közösségi programokon, továbbá nyári táborban való 
részvételünk. 
 Preventív csoportos, közösségi tevékenységeink száma a 2019-es évben mintegy 90 %-al nőtt. 
A gyermekneveléssel és gondozással összefüggésben, az internet veszélyei, valamint a bántalmazás 
témaköreiben az érdeklődő szülőknek és pedagógusoknak csoportot indítottunk. A gyermekek 
önismeret, konfliktushelyzet kezelése, időgazdálkodás, a fesztiválozás veszélyei, diák munkavállalás, 
pályaorientáció, emberi- és gyermeki jogok, internethasználat veszélyei, digitális lábnyom, zaklatás, 
környezettudatos magatartás, szociális kompetenciafejlesztés, csoportfejlesztés tekintetében kaptak 
támogatást. Kollégáink iskolai farsangokon, s további iskolai szintű rendezvényeken is részt vettek, 
a napi szintű munkába is bekapcsolódtak, jellemzően kézműves tevékenységek keretében. 
Hagyományként tekinthetünk az interaktív bábszínházunkra, mely a szociális kompetenciafejlesztést 
segítette. 2019-ben ezt a szolgáltatást kivittük az óvodákba is, azonban az eszközigényére tekintettel 
jelenleg jellemzően a Váradi utcai székhelyünkön fogadjuk az óvodás csoportokat. 

Szakembereink különös figyelemmel és elhivatottsággal fordultak a gyermekek felé a nyári 
szünetben annak érdekében, hogy a velük kapcsolatban álló kiskorúak ne maradjanak felügyelet 
nélkül, s a szabadidejüket hasznosan töltsék el. Munkatársaink a Laborc táborban heti váltásban látták 
el feladatukat, továbbá júniusban és júliusban tábort is szerveztek a Váradi utcai telephelyünkön. Ez 
utóbbi a Pálvölgyi Cseppkőbarlang, a Tarzan park, a Normafa, a Csodák Palotája és a IX. kerületi 
Vásárcsarnok meglátogatásával kapcsolódott össze. A tábor lefedte az oktatási-nevelési intézmények 
szokásos nyitvatartási rendjét, a gyermekek étkezéséről intézményünk gondoskodott. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében, bár az egyes szociális 
szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 
rendelet rendelkezései alapján indokolt lett volna, 2019-ben sajnálatos módon nem indult el az óvodai 
és iskolai szociális segítők képzése.  
 
Képzéseken, konferenciákon, előadásokon való részvétel: 

- Megoldásfokúszú mediátori képzés,  
- Enable képzés - Anty Bullying képzés 
- "Köztes átmenet" Interaktív Drogprevenciós kiállítás és bemutató 
- Családon belüli erőszak prevenciós előadás, Örökbefogadási szakmai konferencia 
- V. Internet Konferencia 
- Iskolai szociális munka csoportokkal, Óvodai és Iskolai Szociális segítők konferenciája 
- Gyermekvédelmi jelzőrendszer működése  
- „ Kapcsolódj be!” Felvilágosítás az egyenlőségen alapuló szexuális kapcsolatokért 
- X. Nemzetközi Médiakonferencia „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” 
- K.I.A.B.Á.L. képzés 
- A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése – A kapcsolati 

erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása, kezelése 
- EJHA – Emberi jogi képzés, Szociális kompetenciafejlesztés vizuális neveléssel I-III. 
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Két kollégánk iskolarendszerű képzésben vesz részt, egyikük a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karra jár, másikuk pedig mesterképzésbe kapcsolódott be. A megszerzett szakmai tudásuk jelentős 
támogató erőként van jelen a köznevelési intézményekben. 
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IV.  Családok Átmeneti Otthonának szakmai beszámolója 

 

.4.1 A Családok Átmeneti Otthonának helye és szerepe 
 

A Családok Átmeneti Otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény. 
Az intézmény feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 51.§ és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) rendelkezése szerint a krízishelyzetbe 
került gyermekek és szüleik számára átmeneti gondozás keretében ellátás biztosítása. 

A Családok Átmeneti Otthonában biztosított gyermekjóléti alapellátás legfőbb célja az 
otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és 
gyermeke, a szociális krízishelyzetbe került gyermekes családok számára átmeneti időre otthonszerű 
elhelyezés biztosítása annak érdekében, hogy a gyermeket emiatt ne kelljen elválasztani szülőjétől.  

Intézményünk Víziorgona utcai telephelye 40 férőhelyes, a 10 kiléptető lakásban pedig 48 
férőhely áll rendelkezésre. Az Otthon szolgáltatásait 160 fő vette igénybe (100 gyermek és 60 felnőtt).  

 

 
11. sz. diagram- igénybe vevők száma 

 
Miután a beköltözés egyik feltétele a III. kerületi lakcím, így az előző évekhez képest 

jelentősen csökkent a várólistán szereplők száma, az Otthont a tavalyi évben is folyamatosan telt 
házzal működtettük. Az év végén az otthonba való beköltözést 8 család (26 fő)-, az otthonból a külső 
lakásokba történő kiköltözést pedig 11 család (41 fő) várta 

Az azonnali elhelyezést igénylő, súlyos krízishelyzetben lévő családok számára minden 
esetben igyekszünk valamilyen – legalább átmeneti – megoldást találni annak érdekében, hogy a 
gyermek a családjával maradhasson.  

A családok bekerülésének oka a tavalyi évben is az otthontalanná válás okán kialakult 
krízishelyzet volt. Legtöbbször az albérleti díjak emelésével, a család számára kiadott ingatlan 
értékesítésével, hazaköltöző gyerek miatt kialakuló helyhiánnyal magyarázták a családok a kialakult 
élethelyzetüket.  
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4.2. Az Otthonban élő családok szerkezete 
 

Lakóink jelentős hányada – a krízishelyzetből is adódóan – bekerüléskor általában pszichésen, és 
gyakran fizikailag is igen rossz állapotban van. Azzal tisztában vannak, hogy családjuk létfenntartása 
a szűkülő szociális transzferekből már egyre kevésbé megoldható, azonban egyedülálló anyaként 
nehezített a munkaerő piacra való visszatérés.  

A 2019-es esztendő során összesen 9 új család került gondozásunkba. Túlsúlyba kerültek az 
egyszülős családok, jellemzően a gyermekét egyedül nevelő anyák kértek segítséget. Azokban az 
esetekben, ahol mindkét szülő költözött a gyermek(ek)kel viszonylag rövid időn belül az apa elhagyta 
az Otthont.  

A 2019-es évben 4 várandós anyát vettünk fel, így az év végére jelentősen megnőtt az újszülöttek 
száma.   

A tavalyi évben a családok gyermekszám szerinti megoszlása a következőképpen alakult. Egy 
gyermekkel 6, kettővel 5, három gyermekkel 6 család volt jelen, négy kiskorúval pedig összesen 2 
család él.      

 
     12. sz. diagram – gyermekszám szerinti bontás 
 
A kiléptető lakásokban egy és két gyermekkel 2-2 család, 3 gyerekkel 5 család, 5 gyermekkel 1 

család lakott.   

 
13. sz. diagram – kiléptető lakás 

 
A 2019-es évben főleg egyedülálló anyákat vettünk fel az Otthonba. A várandós, illetve a még 

bölcsődés kor alatti gyermekek szüleit leszámítva az anyák rendszeresen dolgoztak. A bentlakók 
közel 65%-a rendelkezett rendszeres munkából származó jövedelemmel. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy ne lettek volna anyagi gondjaik, hiszen főleg olyan munkakörben tudtak 
elhelyezkedni, ahol a fizetések elmaradtak az átlagbértől. Ennek egyik fő oka a családok felnőtt 
tagjainak aluliskolázottsága. 
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A lakóink közül 1 fő főiskolára járt (szociális munkás szakra), három fő rendelkezett 
érettségivel, és kettő szakmával. Volt olyan lakónk is, aki csak 4 általános iskolai végzettséggel bírt. 

2019- ben két család kivételével a bent lakó családok kitöltötték a maximális másfél éves 
gondozási időt, miután a kilépésre nem nyílt lehetőségük. 

Mindezek mellett az elmúlt évekhez képest lényegesen kevesebben, mindösszesen kilenc 
család került várólistára. 

 
4.3 Szakmai tevékenység 

 
Az Otthonban végzett szakmai munka rendkívül szerteágazó, a szakemberek folyamatos 

együttműködését, kooperációját követeli meg. A konkrét családgondozás a segítő beszélgetésekkel, 
életútinterjúval, az adatlapok kitöltésével indul. Mindezeken keresztül ismerik meg a szakemberek a 
családtagokat, s körvonalazódnak a problémák. A közös – családokkal együtt végzett – munka során 
megtörténik a gondozási célok kitűzése és az ennek eléréséhez szükséges feladatok áttekintése.  

Pszichológus támogatását is nyújtjuk annak érdekében, hogy a családok esetlegesen 
patológiás működésében változás következzen be. Az ellátottakat folyamatos mentális gondozása 
mellett életvezetési és háztartás-vezetési tanácsokkal segítjük olyan rutinok kialakítását, amelyek az 
életvezetés sikerességéhez feltétlenül szükségesek.  

További komoly problémát jelent, hogy sok esetben a korai szocializációban mutatkozó 
hiányosságokat kellene pótolni felnőtt embereknél – ebben is nagyban támaszkodunk a pszichológus 
szakemberre.   

Az általunk használt csoportos munkamódszer előnye, hogy a résztvevők szabadon választják 
meg aktivitásukat, nincs kötelező jelleg. Igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a családok 
kedvet kapjanak a kísérletezéshez, ahhoz, hogy milyen új területen szeretnének boldogulni, illetve 
hogyan találják meg a számukra alkalmas tevékenységeket, és ebben hogyan tudnak érvényesülni.  

Gyermekvédelmi alapellátó intézményként egyik legfontosabb feladatunk – a család egyben 
tartásán túl –, hogy a gondozásunkban lévő gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi fejlődését 
biztosító szülői szokásokat, attitűdöket kialakítsuk, amelybe beletartoznak a csecsemőápolási, - 
táplálási tanácsok, a gyermekneveléssel kapcsolatos útmutatások, a napirend kialakítása, az 
elfogadható és célravezető fegyelmezési módszerek. 

További fontos területe munkánknak a már korábban említett munkába állítás, hiszen csak a 
rendszeres jövedelem megléte ad esélyt arra, hogy a családok önálló életvitelre képesek és alkalmasak 
legyenek. 

 A 2019-es évben két család költözött albérletbe, három család tovább ment másik otthonba, 
5 család kapott Önkormányzati bérlakást. A Családok Átmeneti Otthonából egy gyermek sem került 
szakellátásba.  

Tekintettel arra, hogy az otthonunkban az átmeneti gondozás ideje maximum 12 hónap, ami 
indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható, azon családok, akik megbízhatóan önálló 
életvezetésre képesek kiléptető lakásba kerültek. Amennyiben a család a kiléptető lakásban már 
önállóan is megállta a helyét, javaslattal élünk az Önkormányzat felé bérleti jogviszony biztosítására.  

Külső ellenőrzést az év folyamán az ÁNTSZ végzett az intézményben, melynek alapján nem 
tártak fel orvosolandó problémát.   
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4.4 A Családok Átmeneti Otthonának partnerei és programjai 
 

A Családok Átmeneti Otthonának sikeres az együttműködése a kerületi bölcsődék, óvodák, 
iskolák munkatársaival is, mely abban is megnyilvánul, hogy szükség esetén férőhelyet biztosítanak 
az ellátott gyermekeinknek. A területi védőnővel szintén szoros kapcsolatot ápolunk, rendszeresen 
jár az otthonba, látogatja a csecsemőket, kisgyermekeket, várandós anyákat.  

2019-ben is tartottuk farsangi bált, húsvéti-, Mikulás-, anyák napi ünnepséget, gyermeknapi 
programot szerveztünk. Karácsonykor a gyermekek az általuk készített ajándékokkal és ünnepi 
műsorral kedveskedtek vendégeinknek és szüleiknek. 2019-ben is sikerült minden gyermeket 
meglepnünk valami személyre szóló ajándékkal, emellett pedig a családok tartós élelmiszer- és 
édességcsomagot, valamint ajándék utalványt kaptak. A közös ünnepek azért is fontosak, mert 
jelentős közösségformáló erővel bírnak, amely elősegítheti az otthonban élők közösséggé 
kovácsolódását és a reszocializációt is. A tavalyi évben a már „hagyományos” támogatóink a 
SOROPTIMIST és az Élelmiszerbank segítettek szebbé és emlékezetesebbé tenni az ünnepeket. 

Egész évben több csoportot is indítottunk, illetve tartottunk. Ezek közül is kimagaslóan nagy 
érdeklődésre tartott számot a kézműves és a főző csoport. A tavaszi és a nyári időszakban, a kertben 
bográcsban készítettünk ételeket, míg a rossz idő beköszöntével a benti konyha tűzhelyén folyt a 
munka.  
 

4.5 Jövőbeni terveink                                                                                                          
 

A Családok Átmeneti Otthona, mint azt a neve is mutatja egy átmeneti lakhatási lehetőség. 
Ezzel együtt célunk, hogy a lehetőségekhez képest minél otthonosabbá tegyük az Otthont, annak 
érdekében, hogy a lakóink minél jobban a magukénak tudják érezni.  Ennek érdekében a sok közös 
program mellett, az Otthon kertjében egy kis szabadtéri kemencét szeretnénk felállítani. Ez 
lehetőséget adna a főző csoport résztvevőinek arra, hogy emberileg is közelebb kerüljenek 
egymáshoz, valamint a környékbeli iskolából, óvodákból kisebb-nagyobb csoportokat is vendégül 
tudnánk látni.  

A tavalyi évben tapasztalt szúnyoginvázió, illetve az egyre gyakrabban előforduló allergiás 
reakció a szúnyogcsípésre, szükségessé teszi a védekezés megszervezését, ezért 2020-ban minden 
lakó és közösségi helyiségben, legalább az egyik ablakra, szúnyoghálót szeretnénk felszereltetni. 

Fontosnak tartjuk, hogy az Otthon kertjében lévő játékok felújítását, szükség esetén cseréjét. 
A jelenlegi kerti berendezések elavultak, és számuk mindenképpen kevés a bentlakó gyermekek 
számához képest.     
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V.  Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai beszámolója 

 

5.1 Az otthon szerepe és kialakítása 
 
 

A Gyermekek Átmeneti Otthonának működését is az 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 51.§ és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 
30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) szabályozza. Az Otthonban az a családban élő gyermek 
helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek 
nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az 
alapellátás keretében a családban nevelkedő, rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, 
egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást biztosító átmeneti 
gondozásban kell részesíteni. A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátás a szülő és a gyermek 
kérelmére vagy beleegyezésével nyújtható.  

A működési engedélyünk 12 férőhelyre szól.  A gyermekek az Óbuda-Békásmegyer 
közigazgatási területén élő családokból kerülnek ki, valamint ellátási szerződést kötöttünk az I. 
kerületi, valamint a Szentendrei- és a Dunakeszi Önkormányzattal.  

A szülői felügyeleti jog továbbra is megilleti a bekerülő gyermek szülőjét, azonban a gondozás 
és nevelés feladatát az otthon is végzi.  

 
 

 

 
  14. sz. diagram – gondozott gyermekek száma 

 
A Gyermekek Átmeneti Otthonát igénybe vevők száma 2016 óta lassan, de folyamatosan 

csökken. Ez a csökkenés igaz mind az ellátást igénybevevő felnőttek, mind a gyermekek számát 
tekintve. Ez a tendencia oda vezetett, hogy a tavalyi évben mindössze 8 gyermek részesült ellátásban.  

A 8 gyermekből kettőt sikeresen hazagondoztunk. Három gyermek közül, akik testvérek- az 
édesapjuk halála miatt - két gyermek nevelőszülőhöz, a harmadik pedig a Miklós téri speciális 
Otthonba került. Másik esetben, ahol szintén hárman voltak testvérek, mindegyik gyermek 
szakellátásba került, miután az anya nem tudott gondoskodni a megnyugtató elhelyezésükről.  

 A gyermekek Otthonból való távozását követően a Gyermekek Átmeneti Otthonának 
férőhelyeit nem tudtuk feltölteni jelentkezők hiányában. A tavalyi év folyamán a Dunakeszi 
Önkormányzattal kötött ellátási szerződés felmondásra került, továbbá Szentendre, illetve az I. 
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Kerület Önkormányzata sem kereste meg Intézményünket gyermek befogadása iránti igénnyel. A 
tavalyi évben a gyermekek átlagos gondozási ideje 6 hónap volt. 
 

5.2 Az elhelyezést kiváltó problémák 
 

A bekerülést szükségessé tevő családi krízishelyzet kialakulásának legjellemzőbb oka a 
tavalyi évben is elsősorban lakhatási probléma volt, de jelen volt a gyermek és a szülő közötti 
megromlott családi kapcsolat is. Ezekben az esetekben gyakran már csak akkor jelentkezett a család, 
amikor teljesen eszköztelenné vált, a szakellátásba kerülés előtti utolsó megoldásként került szóba az 
Otthon.  

A tavalyi évben kerültünk szembe első ízben azzal a problémával, amikor a gyermekeit 
egyedül nevelő szülő gyors lefolyású agresszív betegsége és hirtelen elhalálozása határozta meg az 
Otthonban élő három gyermek további sorsát. Kollégáink a család lelki támogatásán kívül az édesapa 
kórházi kezelését is figyelemmel kísérték, majd később a hagyaték összegyűjtését, annak 
állagmegóvását is vállalták.  

A tavalyi évben gondozott nyolc gyermekből hatan szakellátásba kerültek. Egy gyermek 
kollégiumi elhelyezést nyert, így megoldódott a lakhatási problémája. Egy gyermek hazagondozás 
eredményeként hagyta el az otthont. 
 
5.3 A 2020. év célkitűzései 
 

Mivel sok esetben az Otthon, a gyermekek szakellátásba kerülésének egyetlen érdemi 
alternatívája elsősorban szeretnénk újból beindítani és stabilizálni az Otthon működését. Ehhez 
elengedhetetlen a szakmai stáb feltöltése, a partnerintézményekkel való szakmai együttműködés 
megerősítése. Ismét meg szeretnénk nyitni az Otthont a csecsemővel jelentkező egyedülálló anyák 
előtt. A Családok Átmeneti Otthonával közös kertben tervezett kemence felállítása esetén a 
gyermekek megismertethetnék a kenyér, kalács sütésének folyamatát, a hagyományos ünnepi ételek 
falusias változatainak elkészítési módjait. A kert végében kialakítandó veteményeskert lehetőséget 
nyújtana a gyermekek számára a zöldség- és növénytermesztés alapjaival való ismerkedésre.  
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VI. 2019. évi kiadások és bevételek szöveges indoklása 
 

 
6.1 A szolgáltatások működtetési (tárgyi) kereteire 
 
2019-ben költségvetésünkben rendelkezésünkre álló keretet kiegészítettük az óvodai és iskolai 
szociális szolgáltatásra kapott normatívából, így sok olyan eszközt tudtunk megvásárolni, ami saját 
költségvetésünkből nem lett volna megvalósítható. Így az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 
Nagyértékű eszközök: 

- új intézményi autó – a meglévő autót 2012-től használjuk. A napi élelmiszer és egyéb 
áruszállítások mostanra leamortizálták, nem alkalmas kulturált személyszállításra, amire 
egyre gyakrabban van szükség. A meglévő autó műszakilag egyre többször szorul javításra, 
ilyenkor szükség van egy másik kocsira a folyamatos működés biztosítására.  

- a felújított új épületrészbe (Váradi u.) konyhabútort és klímát, vásároltunk és szereltettünk be, 
- a kamasz klubba, ahová a békásmegyeri oktatási intézményekbe járók veszik igénybe a 

szolgáltatásokat, a régi előszobaszekrények helyett új beépített szekrényeket készíttettünk, 
ami jobb pakolási lehetőséget biztosít, modernebb és zárható, 

- új, nagy teljesítményű takarítógépet szereztünk be, amivel a napi takarítás könnyebben 
megoldható, 

- az új telephelyünk (Víziorgona utca 10.) bebútorozását és eszközökkel történő felszerelését is 
elkezdtük, ahol terveink szerint drogprevenciós programot indítunk a kerület diákjai számára, 

- vásároltunk egy nagy teljesítményű iratmegsemmisítőt.  

kisértékű eszközök: 
- konyhai eszközöket, hűtőgépet, székeket vásároltunk, valamint a Váradi utcai új épületrészbe 

egy beépített szekrényt készíttettünk méretre, 
- lecseréltük az intézmény irodai székeit, melyre nagy szükség volt, mert már sorra mentek 

tönkre. Így biztosítani tudjuk a munkavégzéshez szükséges és ergonómiailag megfelelő 
berendezést a munkavállalók részére, 

- zárható szekrényeket vásároltunk a megfelelő irattároláshoz, 
- fejlesztettük informatikai eszközeinket. Laptoppokat vásároltunk számítógépparkunk 

fejlesztésére, hogy a telephelyeken rendelkezésre álljon mobilizálható gép esetkonferenciák, 
megbeszélések esetén. Új nyomtatókat szereztünk be, melyek költséghatékonyak, 
multifunkcionálisak és több munkaállomásról használhatók,  

- nagy teljesítményű kerti seprőgépet szereztünk be az intézmény körüli járdaszakaszok 
megfelelő tisztántartásához. 

 
6.2 Finanszírozási keretek (terv adatok, tény adatok, eltérések indoklása) 
 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2019. évi költségvetési előirányzatának, 
Képviselő-testület által elfogadott főösszege 530.922.000,-Ft volt. Teljesítése az alábbiak szerint 
alakult: 
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ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS 
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

EREDETI MÓDOSÍTOTT 2019.12.31 
Maradvány 

ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS  

Személyi juttatások 378 977 000  374 209 039  309 189 781  65 019 258 

Munkáltatókat terhelő járulékok 75 305 000  74 727 068  62 040 922  12 686 146 

Dologi kiadások 71 981 000  78 837 000  60 613 956  18 223 044 

ebből:      - intézményi (saját) hatáskörű dologi 
kiadások 

36 876 000  41 142 000  29 473 154 
11 668 846 

 - élelmezés 1 600 000  1 600 000 366 415 1 233 585 

 - közüzemi díjak (Energia) 23 806 000  26 962 000 22 489 651 4 472 349  

 - általános forgalmi adó 11 470 000  12 580 000 6 617 088 5 962 912 

Ellátottak pénzbeli ellátása 0  0  0  0 

Egyéb működési célú kiadások 0  0  0  0 

Beruházások 4 659 000  15 028 598 23 502 875 -8 474 277 

Felújítások 0  0  0  

Kiadások összesen 530 922 000  542 801 705 455 347 534 87 454 171 

Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.  5 908 705 5 908 705 0 

Közvetített szolgáltatások értéke 9 000 000 9 000 000 5 443 991 -3 556 000 

Tulajdonosi bevételek 0 0 1 438 200 1 438 200 

Ellátási díjak 1 870 000  1 870 000  1 119 850 
- 750 
150 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 478 000  4 478 000 0  -4 478 000 

ÁFA visszatérítés 266 000 266 000 0 -266 000 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 51 51 

Egyéb működési bevételek 7 586 000  7 586 000 5 662 288 -1 923 712 

Átvett pénzeszközök 0  901 000  900 614 -386 

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele  0  14 881 380  14 881 380 0 

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 507 722 000  497 910 620 434 815 755 -63 094 865 

Bevételek összesen 530 922 000  542 801 705 470 170 834 -72 630 871 

18. sz. tábla – költségvetés 
 

 BEVÉTELEK 
Intézményünk tervezett eredeti bevételi előirányzata tartalmazza 

1. az átmeneti otthonok térítési díjait,  
2. a Kelta utcai telephelyünk energia költségeinek megosztását a velünk egy épületben lévő 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel,  
3. kiszámlázott – és a visszatérített ÁFA, 
4. egyéb működési bevételek, 
5. illetve az intézményfinanszírozást. 

 
Bevételi források teljesülése: 
1. A térítési díjak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

- Családok Átmeneti Otthona éves bevétele 5.415.035,-Ft volt az elmúlt évben, mely az 
otthonban és a kiléptető lakásokban lakók térítéséből adódik.  

- A Gyermekek Átmeneti Otthonának bevétele két részből tevődik össze. Az egyik részt az 
ellátási területünkről bekerült igénybe vevők fizetnek az ellátásukért (163.755,-Ft), a másik 
részt pedig az intézményünkkel szerződésben lévő három Önkormányzat (Szentendre Város 
Önkormányzata és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dunakeszi Város 
Önkormányzata) térítése (1.119.850,-Ft).  
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2019. 04. 30. napjával 
felmondta a szerződést, így május 1-től már csak két önkormányzat vette igénybe 
szolgáltatásunkat.  
Budapest I. kerület Önkormányzata, továbbra is hátralékban van, bár az összeg nagysága 
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csökkent az elmúlt évben. 2020-ra 37.200,-Ft tartozást tartunk nyilván, ami még 2019. 
augusztus hónapban került részükre kiszámlázásra. 
 
A vizsgált évben a szerződött önkormányzatok csak a férőhely készenléti díját fizették, 
gyermek elhelyezésére nem került sor otthonunkban.  
2019. 05. 01-től változtak a fizetendő térítési díjak az alábbiak szerint: 

- Családok Átmeneti Otthona felnőtt igénybe vevő részére:       6.900,-Ft/hó/fő 
- Családok Átmeneti Otthona gyermek igénybe vevő részére:     6.000,-Ft/hó/fő 
- Kiléptető lakásokban lakó felnőtt igénybe vevő részére:       8.100,-Ft/hó/fő 
- Kiléptető lakásokban lakó gyermek igénybe vevő részére:       6.900,-Ft/hó/fő 
 
- Gyermekek Átmeneti Otthona kerületi lakos   10.800,-Ft/hó/fő 
- Gyermekek Átmeneti Otthona szerződés alapján:  

- rendelkezésre állás díja  1.200,-Ft/nap 
- elhelyezett gyermek után:  6.100,-Ft/nap 

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kelta utca 5. sz. alatti közös telephely energia felhasználás 
megosztása miatt, 2019-ben 5.443.991,-Ft-ot térített meg a kiszámlázott költségek alapján. Az 
Egyesület 2018-ban az épületre napkollektort szereltetett, mely befolyásolta az áramköltséget. A 
szolgáltatóval nem volt egyszerű leegyeztetni az áram visszatáplálás jóváírását, mely remélem az 
új szolgáltatóval gördülékenyebb lesz. 

3. Kiszámlázott és visszatérített ÁFA előirányzat tervezése intézményünk esetében nem releváns, 
mert nem vagyunk az általános forgalmi adó alanya. 

4. Egyéb működési bevételek:  
- Peres eljárás lezárásaként a felperestől 63.500,-Ft perköltség megfizetését rendelte el 

a Bíróság, mely összeget felperes megfizette számunkra. 
- Mobiltelefon térítést fizetett egy munkavállalónk, mely 20.000,-Ft volt. 

 
5. Az intézmény finanszírozásánál az eredetileg tervezett 405.940.000,-Ft helyett 393.382.455,-Ft-

ot használtunk fel. A különbözet abból adódott, hogy a bérkeretünket nem használtuk fel az egész 
évi munkaerőhiány miatt.  

 
Egyéb bevételi források: 

̶ Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatásának bevétele:  
- a VEKOP 6.2.1-15-2016-00009 (Európai Uniós forrásból finanszírozott) - Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata által elnyert - pályázatban vagyunk konzorciumi 
partnerek. Vállalt feladatainkra 72.499.908,-Ft áll rendelkezésünkre. A pályázat 
támogatási időszaka 2018.10.01-2021.09.30-ig tart. 2018-ban még csak szervezési 
munkák voltak, konkrét kifizetések nem történtek. 2019-től indultak a szolgáltatásokat 
igénybe vevők felé a programok, így az ezekkel kapcsolatos kifizetések is, melyek 
nagyrészt megbízási díjakból tevődtek össze. Az elmúlt évben 3.174.637,-Ft 
költségünk volt az elnyert keretből. 

- Nyáron foglalkoztatott diákmunkás bérének kifizetését a Magyar Államkincstár 
megtérítette, mely összeg 234.068,-Ft volt. 

- A KAB-ME-18-KMR-C-028/0-2018. számú „Drogprevenció Óbudán” elnevezésű 
pályázatban 2.500.000,-Ft-ot nyertünk el és valósítottuk meg belőle a vállalt pályázati 
feladatot.  
A pályáztató szervezet újabb pályázatot írt ki ebben a témakörben és a beadott 
pályázati anyagunk alapján (KAB-ME-19-E-0022) 6.000.000,-Ft-ot nyertünk el, mely 
összeg decemberben érkezett bankszámlánkra és 2020-ban kerül megvalósításra. 
 

̶ A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2018-ban kötött 
bérleti szerződésünk alapján 2021-ig havonta 119.850,-Ft-ot fizetnek a Váradi utcai 
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telephelyen bérelt helyiség használatáért. 2019-ben 1.438.200,-Ft bérleti díjat utaltak 
részünkre. 
 

̶ Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásunkat 2018-ban indítottuk. Állami 
finanszírozása 2019-ben 73.533.990,- Ft volt, melyet 19 fő bérköltségére kaptunk. Az év során 
az EMMI állásfoglalása alapján, dologi és beruházási költségeket is finanszírozhattunk belőle. 
2019.12.31-ig 61.817.673,-Ft-ot használtunk fel ebből a keretből.  

4. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat finanszírozásában 2019-ben is tudtunk két napközis 
nyári tábort rendezni (300.000,-Ft), illetve a karácsonyi ünnep, élelmiszer adományok 
vásárlásához kaptunk még pénzügyi támogatást (850.000,-Ft).  

5. A Magyar Villamosipari Művek Zrt. ebben az évben is nyújtott intézményünk részére 
támogatást, ezúttal 1.000.000,-Ft-ot. Az adományt 2020-ban használjuk fel különféle 
programok finanszírozására.  

 
 Kiadások: 

 
Alapvető kiadási tételek részletes bemutatása: 

1. Személyi juttatások: 
 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 2019-ban 
100 fő volt.  
Folytatódott az előző évek tendenciája, így folyamatosan szakember hiányban szenvedtünk, a 
meglévő státuszokat nem tudtuk betölteni. A személyi juttatások pénzforgalmi teljesítés adataiból 
is leolvasható, hogy a folyamatos munkaerőhiány miatt nem tudtuk felhasználni a 
rendelkezésünkre álló keretet:  
- Módosított előirányzat: 374.209.039,-Ft 
- Pénzforgalmi teljesítés: 309.189.781,-Ft. 

 
Pozitívumként éltük meg, hogy év végén ismételten lehetett jutalmat fizetni a dolgozóknak. 
Megszűnt a korábbi években adott Erzsébet utalvány, de helyette bruttó 12.000,-Ft/hó 
Önkormányzat által adott egyéb juttatást kaptak a dolgozók. Így más formában ugyan, de 
megmaradt a juttatás, mely nettó értékben havi 8.000,-Ft. 
 
2. Munkáltatót terhelő járulékok: 
 
A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése a személyi juttatásokhoz 
kapcsolódóan alakultak. Január 1-től június 30-ig 19,5% volt, míg július 1-től 17,5%-ra csökkent.  
3. Dologi kiadások: 
 
Eredeti előirányzatunkat 71.981.000,-Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület. Ebből az 
összegből csak az intézményi (saját) hatáskörben felhasználható kiadások felett tudtunk 
rendelkezni, mely 36.876.000,-Ft volt. A rendelkezésünkre álló keretet nem léptük túl.  A 
pénzforgalmi teljesítés adatai alapján, ezen a költségvetési soron 29.473.154,-Ft-ot költöttünk.  
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Kérjük beszámolónk szíves elfogadását! 
 
 
 
Budapest, 2020. április 14. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 
 

Szalai-Komka Norbert 
intézményvezető 
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Mellékletek: Fényképes dokumentáció 
 

1. sz. Melléklet: - Adományosztás 

 

 

 
Összefogás Óbudáért tartós élelmiszer csomag  Meleg étel adomány 

 

 

 
Tartós élelmiszer osztás  Élelmiszerbank adományosztása 

  

 

Karácsonyi Krisna meleg étel osztás  Karácsonyi fenyőfaosztás 
1-6. sz. kép: Adományosztások 
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2. sz. melléklet: Pályázati fényképalbum 

 

 

KAB-ME program:  behálózva  KAB-ME program: hétköznapi varázslatok 

 

 

 
KAB-ME program kézművel foglalkozás   VEKOP 7 : főzőtanfolyam 

 

 

 
Élményekben gazdag nyár program: kirándulás a 

Skanzenben 
 RING-tábor program: a Csillaghegyi 

strandon 
7-12. sz. kép: Pályázati fényképalbum 

 


