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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 

 

A szakbizottság 2022. január 26. napján tartott ülésén Jancsó Andrea képviselő asszony, 

szociális tanácsnok napirend előtti hozzászólásban felkérte a Ferencvárosi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságát (továbbiakban: FESZGYI), hogy az alábbi 

témákban tájékoztassa a szakbizottságot a FESZGYI működésével kapcsolatosan. 

 

Tanácsnok Asszony felkérésének eleget téve az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

szempontok bizottsági tájékoztatóhoz 

 

1. Milyen alapszolgáltatásokat nyújtanak, ezen felül pedig milyen egyéb speciális ellátáshoz 

való jutást biztosít szolgáltatásként 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

továbbiakban: CSGYAE): 

 A CSGYAE ellátja az Szt. 64., 64/A. §-ban meghatározott családsegítést, mint 

alapszolgáltatást és a Gyvt. 39.§-ban leírt gyermekjóléti alapellátást, valamint a 40.§-ban 

szabályozott család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait. A családsegítés csak 

gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben, a család- 

és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. 

Az egyéni esetkezelés tevékenysége az igénybe vevő otthonában, családi környezetében 

tett családlátogatásokon, valamint helyben (CSGYAE), ügyeleti időben folytatott segítő 

beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg az alábbi módszerekkel: 

Segítő beszélgetés: mélyebb, hatékonyabb kommunikációs forma, melynek célja az 

igénybe vevő „képessé tevése”, hogy a saját erőforrásai révén képes legyen a 

változtatásra/változásra. 

Tanácsadás: elsősorban a speciális ellátási formáknál alkalmazzuk. Irányított 

beszélgetés, melynek célja a probléma hatékony megoldása, konkrét feladatok 

megfogalmazásával. 

Konzultáció: az esetvezetés során bevont szakemberekkel és együttműködő partnerekkel 

folytatott megbeszélés, tárgyalás a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, a probléma 

közös megoldásának előmozdítása céljából 

Esetmegbeszélés: a partnerintézmények képviselőivel, együttműködő tagokkal a 

szolgáltatást igénybe vevő aktuális élethelyzetének áttekintése, megoldási lehetőségek 

közös keresése. Fontos eleme és célja a kompetenciahatárok tisztázása, feladatmegosztás. 

A találkozókról feljegyzés, készül. 

Esetkonferencia: az igénybevevő helyzetének szélesebb körű feltérképezésére, 

cselekvési terv készítésére vagy módosítására, illetve a további cselekvési irányok, 

beavatkozás szintjének és lépéseinek meghatározására szolgál. A megbeszélésen jelen 

van az érintett személy/ek és a probléma megoldásában lehetséges résztvevő személyek/ 

intézmények képviselői, akik a helyzet feltárását segítve, annak megoldására törekszenek. 

Speciális munkaforma 1. - hátralékkezelési tanácsadás Az adósságokkal küzdő 

családok segítésének célja a háztartások megváltozott gazdasági helyzetéből kialakult 

kríziseinek elhárítása, különös tekintettel a lakásfenntartást veszélyeztető körülményekre, 

melyek lakhatási problémákat idézhetnek elő. Ezt a tevékenységet önálló szakmai egység 

végzi. 

Speciális munkaforma 2. - a ferencvárosi jövedelemkiegészítő támogatásban 

részesülő ügyfelekkel való együttműködés 

A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, foglalkoztatásba be nem vonható aktív korú 

személyek olyan kerületi támogatási formája, amelyben az igénybevevőnek vállalnia kell, 



hogy részt vesz a közösen megtervezett beilleszkedést, életvezetést segítőprogramban, a 

rendeletben foglaltak szerint. 

Az együttműködési megállapodás kialakítása során törekedni kell az alábbiakra: 

- az igénybevevő pontosan értse az együttműködés célját, folyamatát, 

- a felvázolt problémák alapján megoldási alternatívák kerüljenek felajánlásra, 

- kapjon tájékoztatást az igénybevevő az együttműködés hiányának következményeiről, 

szankcióiról, 

- a résztvevő felek feladatai, kompetenciái legyenek pontosan megszabva. 

Az együttműködés során a családsegítő felméri az igénybevevő képességeit, 

motivációját, azt, hogy milyen típusú programok közvetítése, biztosítása szolgálja 

leginkább a közösen megfogalmazott célkitűzést. majd egyénre szabott tervet dolgoznak 

ki. 

Az együttműködés két fő iránya: 

1. Szociális, mentális és egészségügyi állapot javítására irányuló munka: szociális 

segítőmunka, pszichológiai tanácsadás, szociális ügyintézés, kapcsolati rendszer 

erősítése, egyéni tanácsadás. Az álláskeresés során jellemzően a fő elakadási tényezők 

pszicho-szociális- és mentális típusúak, először ezeken a területeken szükséges 

változtatni. 

2. Más típusú ellátás igénylését előkészítő munka: társadalombiztosítási ellátás 

ügyintézése, szolgálati idő megkérése, nyugdíjazás intézése azoknál az ügyfeleknél, 

ahol egészségügyi problémák vannak, illetve az életkoruk alapján indokolt. 

Az együttműködés évente felülvizsgálatra, és havonta értékelésre kerül.  

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében feladat 

- gyermeki jogokról, valamint a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról szóló 

tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

- családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális, gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás 

biztosítása, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

- válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, 

- válsághelyzetben lévő család támogatása, segítése, 

- szabadidős programok szervezése, illetve információk nyújtása, hivatalos ügyek 

intézésének segítése, 

- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés 

és kapcsolattartási ügyekben, 

- együttműködés társintézményekkel, hatóságokkal, 

- kezdeményezi a gyermek védelembevételét, valamint szükség esetén a 

gyermekvédelmi gondoskodás egyéb formáját, p1.: családból történő kiemelés. 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CSGYJK):  

 Szociális alapszolgáltatást alapvetően nem nyújtunk, a fő szakmai tevékenységünk a 

gyermekjóléti alapellátás. A gyermekjóléti alapellátás mellett szociális 

alapszolgáltatásként szükség esetén családsegítést, illetve komplex álláskeresési 

szolgáltatást nyújtunk. Szakmai tevékenységünk és annak tartalma, az ide vonatkozó 

jogszabályokkal, protokollokkal az éves szakmai beszámolóban minden évben 

részletesen kifejtésre kerül. Összegezve a kötelezően nyújtandó szolgáltatásainkat a Gyvt. 

39. §, a 40. § (2) bekezdése, valamint az Szt. 64. § (4) bekezdése részletezi, s mint család- 

és gyermekjóléti központ ezen felül a Gyvt. 40/A § paragrafusa szerinti szolgáltatásokat 

biztosítjuk: 



o a CSGYJK a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek 

keretében 

 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe 

vételét, 

 javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 

védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek 

családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, 

elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a 

gyermek megelőző pártfogását, 

 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 

koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 

körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti 

kapcsolat helyreállításához, 

 utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) 

bekezdés f) pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez, 

 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi 

pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási 

tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít; 

o szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 

számára; 

o elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint. 

 A CSGYJK, kötelezően biztosítandó ún. speciális szolgáltatásokat nyújt a Gyvt. 40/A (2) 

bekezdése szerint.  

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni 

és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít: 

o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát, 

o kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § 

és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, 

o - ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát, 

o gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

o jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

o családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 

o óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;  

Ezen felül önként vállalt feladatként gyógy- és fejlesztőpedagógiai, konfliktuskezelő 

közvetítői eljárást (mediációt), ÁllásLes programot és ifjúságsegítő, közösségi-

közösségfejlesztő szolgáltatásokat (H52) is biztosítunk. 

 



2. Gondozási esetek bemutatása gondozás formája szerint  

CSGYAE: 

A 2021. évi statisztikai adatok alapján éves forgalmunk az előző évhez képest jelentősen 

emelkedett. Míg 2019-ben összesen 1451 személy/ 958 család, 2020-ban összesen 1476 

személy/ 1002 család 2021-ben összesen 1768 személy/ 1108 család vette igénybe 

szolgáltatásainkat. 

  
 

 
 

a. önként együttműködő vagy szociális segítő tevékenység keretében hány család és ebből 

mennyi az érintett gyermekek száma 

2021-ben a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban együttműködési megállapodás 

alapján – tehát tervszerű, rendszeres gondozásban részesülő – 1283 fővel /805 családdal 

foglalkoztunk. Ebből 887 fő nagykorú, 396 fő pedig 18 év alatti személy volt. 

2021-ben az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevő 

gyermekek kor szerinti bontásban: 

0-2 év 47 fő  

3-5 év 65 fő  

6-13 év 124 fő  

14-17 év 124 fő 

b. egyszeri ügyintézés vagy tanácsadás esetében szintén – 

Ebből nem együttműködési megállapodás alapján 2020-ban 285 fővel/237 családdal 

kerültünk kapcsolatba. Ez korcsoportos megosztásban 230 fő 18 év feletti, valamint 55 

fő 18 év alatti személyt jelentett. 

2021-ben 248 fővel/ családdal kerültünk kapcsolatba. Ez korcsoportos megosztásban 200 

fő 18 év feletti, valamint 48 fő 18 év alatti személyt jelentett. 

 

CSGYJK: 

14511476

Éves forgalom - 2019/2020

Éves forgalom 2019 Éves forgalom 2020



a. önként együttműködő vagy szociális segítő tevékenység keretében hány család és ebből 

mennyi az érintett gyermekek száma 

o CSGYJK: Önként együttműködő családokkal az esetmenedzserek nem dolgoznak 

(együttműködési kötelezettségük van a hatósági ügyekben érintetteknek). A H52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (továbbiakban: H52) és az Óvodai és Iskolai Szociális 

Segítő Csoport (továbbiakban: ÓISZSCS) ún. alacsonyküszöbű szolgáltatást 

nyújtanak, kizárólag az adatvédelmi szabályzóknak, szabályzatunknak megfelelő 

módon, tartalommal és formában gyűjthetnek és tarthatnak nyilván adatokat. Azonban 

a H52 nem szociális segítő tevékenységet folytat, hanem ifjúságsegítést, 2021-ben 

ifjúságsegítés, szabadidősprogramok és csoportfoglalkozások keretében összesen 

1370 fő igénybevevővel dolgoztak. Ebből 964 fő kiskorú. Az ÓISZSCS 2021 évben a 

KSH adatszolgáltatásunk szerint 2322 ellátottal dolgozott egyéni esetkezelésben, 

ebből 296 fő kiskorú, 2026 pedig felnőtt szülő/gyám vagy köznevelési szakember. 

2021-ben a H52 és ÓISZSCS 4040, javarészt kiskorú ellátottal csoportfoglalkozás 

keretében dolgozott.  

b. egyszeri ügyintézés vagy tanácsadás esetében szintén –  

A CSGYJK esetében ez nem értelmezhető. Az ÓISZSCS 2322 ügyféllel dolgozott, 

minden kliens ebbe a kategóriába tartozik, lévén ők nem végezhetnek gondozási 

folyamatot, a Kenyszibe ekként kell jelenteniük. 

 

3. a gyermekjóléti szolgáltató tevékenység keretében milyen típusú problémákat kezelnek, 

ebből az egyes problémákhoz kapcsolódó esetek száma mennyi 

CSGYAE: 

A szolgáltatást (együttműködési megállapodás alapján) igénybe vevő családok száma 

elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma (2021. január 1. – december 

31.) 

 



 
 

CSGYJK: 

 



 

4. a kezelt problémák természetét részletesen kifejteni, és milyen a megoldási hatékonyság 

CSGYAE és CSGYJK: 

 Az előző pontban említésre került a CSGYA esetében, hogy a különböző 

problématípusok alapján milyen arányban vették igénybe a szolgáltatást az ellátottak 

(KSH statisztika jelentés), a 2021. év vonatkozásában a kezelt problémák természetének 

részletes kifejtésére a szakmai beszámolóban kerül majd sor, melynek elkészítése 

folyamatban van. A CSGYJK három telephelyen, három szakmai egységben, speciális 

szolgáltatásokkal együtt 20 szolgáltatási típust nyújt. Az ott kezelt problémák 

természetének részletes kifejtése az éves szakmai beszámolóban minden évben 

megtalálható. A 2021 évi szakmai beszámoló még nem készült el. 

 Megoldási hatékonyság: A szociális munka természeténél fogva egyéni esetkezelésben 

nem eseteket old meg, hanem a kliens szükségleteire reagálva, a klienssel közösen végzett 

munka eredményeként jut el a család/kliens egyensúlyi állapotához – mely egyensúlyi 

állapot minden egyes esetben mást takar. Ennek keretében a kliens erősségeire alapozva, 

a beazonosított szükségletek kielégítését célzó ellátásokat, szolgáltatásokat keres az 

egyéni vagy családi jóllét növelése érdekében. Ezek a szolgáltatások egyrészt a 

FESZGYI-n belül biztosítottak, vagy külső szolgáltatót keresünk, amennyiben létezik, 

vagy létezik térítésmentesen a szükséges szolgáltatás. A hiányszolgáltatásokról minden 

évben a szociális diagnózist végző esetmenedzser, illetve az egyes ellátási területek 

szakemberei beszámolnak az éves beszámolóban. 



Egy szociális munkás számára a szükségletek a humán öko-rendszer szintjein, illetve 

azok kölcsönhatásában, a találkozási pontokon (egymással illetve a kliens-rendszerszint 

találkozásában) azonosíthatóak: 

 

Problémákkal Ferencvárosban a humán öko-rendszer minden szintjén találkozunk 

klienskörünkben. 

A megoldási hatékonyság a szociális munkában több tényező függvénye. Ilyen tényezők 

például: 

o a szakemberek képzettsége, gyakorlata, tapasztalati háttere 

o az elérhető szakemberek száma, leterheltsége, a szolgáltatásnyújtás fenntartó által 

finanszírozott óraszáma 

o a szakember készségei, képességei, személyiségének alkalmassága a segítő szakmára 

o a kliens erősségeinek megléte és milyensége, vagy az erősségek nem megléte 

o a kliens együttműködési készsége 

o a kliens családi háttere és a családi dinamika, esetleges diszfunkciók megléte, a kliens 

családi interperszonális környezete, életútja, családi mintái 

o kliens testi vagy mentális egészségének állapota, munkaképessége, esetleges 

függőségek 

o társadalmi, gazdasági és kulturális mikro- és makrokörnyezet: oktatási rendszer, 

szociálpolitika által preferált társadalmi csoporthoz tartozás/nem tartozás, 

társadalompolitika, családpolitika, társadalmi feszültségek, társadalom szerkezete, 

ország-régió-település gazdasági helyzete, lakáspolitika, lakhatási szegénység, 

munkavállalási lehetőségek, szolgáltatások/intézmények megléte/nem megléte és 

elérhetősége, a biztosított szolgáltatások színvonala stb. … 

Mindezek alapján elmondható, hogy megoldási hatékonyságot mérni jelenleg nem 

lehetséges. A megoldási hatékonyságot tehát egy többtényezős koordinátarendszerben 

lehetne értelmezni és vizsgálni, erre viszont még nem találtak ki a szakmavezetésben 

hatékonyságvizsgálati módszert, illetve etikai, értékbeli tisztázatlanságok is vannak, 

illetve komolyan felvetheti a politika felelősségét. 

A hatékonyság mérésére a sikeres, vagy sikertelen esetkezelés sem lehet mérce. Csak egy 

példa: kudarc vagy siker egy gyermek nevelésbe vétele? Amennyiben a szülő súlyosan 

veszélyezteti a kiskorút: éhezteti, láncon kiköti a ház mellé, moslékot ad neki enni, 

bántalmazza – akkor mondhatjuk, hogy siker, mert felderítettük és a gyermeket 

biztonságba helyeztük, a szülők ellen pedig büntetőeljárás indul. Mégsem mondjuk teljes 



szívből, hogy siker. Amennyiben a szülő lakhatása nem megoldott, évek óta hajléktalan, 

családos szállóra nem tud bekerülni, felvételét elutasítják helyhiány miatt, lakást pedig 

nem kap a települési önkormányzattól és a gyermek a kórházból szakellátásba kerül: 

mondhatjuk, hogy kudarc? Igen. Annak is érzi a szociális munkás és egyedül ő. Azonban 

kinek vagy minek a kudarca ez valójában? Valóban neki kell egyedül ezt éreznie? 

 

5. Hány esetben kezdeményeztek 2019-2021 között időszakban azonnali nevelésbevételt, 

ideiglenes gondozási hely kijelölése mellett és mi okból 

Nincs ilyen jogintézmény, lsd Gyvt. - gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedések, 15 § (4). 

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma (2021. január 1. – december 31.) 

 

 

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységben érintettek 

(kiskorúak és 18. évet betöltött fiatalok) száma korcsoportok szerint 



 

6. Milyen főbb problémacsoportok alapján kezdeményezik a nevelésbevételt 

 gyermek testi, lelki és szellemi fejlődésének súlyos veszélyeztetése, súlyos elhanyagolás 

vagy bántalmazás miatt – ha ez párosul a gondozó szülő együttműködési készségének 

teljes hiányával, illetve életveszélyt vagy aközeli állapotot okoz a gyermeknél 

 a hajléktalan szülők gyermekei esetében egyértelműen a lakhatási szegénység a vezető 

ok. 

 

7. a jelzőrendszer működése, milyen a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 

– lsd. külön fejezet dokumentum végén. 

 

8. Hány esetben kezdeményezik a munkatársak külső szakemberek bevonását a gondozási 

folyamatba védelembe vett gyermekek esetében 

 Védelembe vétel esetén a gondozási terv a védelembe vételi határozat véglegessé 

válását követően, a határozatban elrendelt kötelezettségek alapján készül és a 

gyámhivatal a véglegessé válást követően 15 napon belül megkapja, azt elfogadja, 

amennyiben mást nem jelez vissza a szolgáltató felé. 

 Az, hogy mire kötelezhető egy szülő vagy gyermek, azt a Gyvt. 68§ (3) bekezdése 

szabja meg: 

„A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és 

ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság 

felhívja a gyermekjóléti központot a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására és a veszélyeztetettség okának 

megszüntetése érdekében intézkedést tesz, így különösen 

a) kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni 

ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó 

iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást, 

b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel 

foglalkozó személyt vagy szervezetet, 

c) kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi 

szolgáltatásokat, 

d) kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a 

betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan 



kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi 

vizsgálatát, 

e) intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető 

körülmények megszüntetéséről, 

f) magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás 

megszüntetése érdekében, 

g) figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, 

és felszólítja annak megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt az (5) bekezdés 

szerinti jogkövetkezményre, 

h) kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más 

személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt 

kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg 

iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő 

szolgáltatást, 

i) kötelezi a kapcsolattartásra jogosult szülőt, hogy keressen fel valamely 

családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet, 

j) figyelmezteti a kapcsolattartásra jogosult szülőt helytelen életvezetésének, 

magatartásának következményére, felszólítja annak megváltoztatására, valamint 

tájékoztatja a kapcsolattartás korlátozásának, szüneteltetésének és megvonásának 

jogszabályi feltételeiről.” 

Gyvt. 68§ (4): „A gyermekjóléti központ munkatársa a védelembe vételt elrendelő 

határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a (2) 

bekezdés szerinti fiatalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít, 

melyhez szükség szerint a 132. § (1) bekezdésében meghatározott szerveket vagy 

személyeket kereshet meg.” 

Gyvt. 132 § (1):  

„Ha az ügyben a gyermek személyiségével kapcsolatos jelentős tény vagy körülmény 

megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a gyámhatóság 

a) megkeresi a nevelési tanácsadót, szakértő és rehabilitációs bizottságot, pszichiátriai 

szakellátó intézményt vagy családvédelemmel foglalkozó szervet, vagy 

b) szakértőt rendel ki. 

(1a) A szakértői vélemény elkészítésének határideje harminc nap. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a gyámhatóság arra kötelezi a szülőt, a 

törvényes képviselőt vagy az egyéb ügyfelet, hogy a gyermekkel keresse fel az (1) 

bekezdés szerinti szervet vagy személyt és közreműködésével, a vizsgálaton való 

részvételével járuljon hozzá a vizsgálat eredményességéhez. 

(3) Abban a kérdésben, hogy a gyermek testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más 

fogyatékosságban szenved, továbbá, hogy a gyermek beilleszkedési, tanulási, 

magatartási rendellenességgel küzd, az Nktv. szerinti szakértői bizottság, illetve 

nevelési tanácsadó ad véleményt.” 

Fent idézett jogszabályi részekből is látszik, hogy a gondozási-nevelési terv elkészítése 

igencsak jogszabály által előírtak alapján készítendő. Mindemellett olyan külső 

szakember igénybevételére nem lehet kötelezni a szülőt, mely térítési díjas szolgáltatást 

nyújt, amennyiben azonban a szülő azt kéri és a gyámhivatal jóváhagyja, igénybe vehet 

térítési díjas szolgáltatást külső szakembernél. Olyan szolgáltatás igénybevételére sem 

lehet kötelezni a szülőt, gyermeket, mely nem elérhető a lakóhelyén, vagy olyan 

távolságban vehető igénybe, amely az időbeli (munkahely, oktatási intézmény mellett) 

és anyagi ráfordítást tekintve (utazási költség) aránytalanul nagy terhet ró rá.  



Továbbmenve: a gondozási-nevelési tervbe olyan külső szakember vonható be, aki ezt 

vállalja, aki vállal a gondozási folyamatban feladatokat, és konkrétan csak olyan feladat 

írható be, melyet ő maga vállal. Ha aláírja a gondozási tervet, csak akkor és abban a 

körben, amit vállalt kérhető számon rajta az elvégzett feladat. Döntő többségében 

egyébként olyan feladatai vannak a külső szakembereknek, amely szükségtelen, hogy 

gondozási tervben megjelenjen, mert vagy munkaköri kötelezettsége (pl oktatási 

tevékenység), vagy jelzőrendszeri tagként egyébként is kötelezettsége (pl: jelzési 

kötelezettség, saját szakmáján belül a veszélyeztetettség megszüntetése, mérséklése 

érdekében való tevékenység – pl: védőnő, gyermekorvos). 

Ezen kívül volt nem egy olyan esetünk, amikor a bevont külső szakember, az ottani 

vezető utasítására nem írta alá a gondozási tervet, mert az intézményvezetés nem engedi 

meg, hogy bevont szakemberként szerepeljenek az ott dolgozók, s bár párbeszédet 

kezdeményeztünk és sikerült elérni a jogszabályok betartását, nyilván a „nem akarom 

munkának” nem volt hathatós eredménye. 

A fenti keretben értelmezhető a gondozási-nevelési tervbe bevont külső szakemberekre 

vonatkozó kérdés. 

Jellemzően és döntő többségében FESZGYI-n belüli szakembereket vonunk be, ennek 

legfontosabb oka a minőségbiztosítás, valamint a felelősségvállalás biztosítása, a 

folyamatos együttműködés és team munka adottsága, melyek nélkül nem valósítható 

meg komplex esetkezelés, mely majdnem minden esetünkre jellemző a hatósági 

gyermekvédelmi ügyeinkben. Ok még, hogy térítésmentesen nagyon kevés külső 

szolgáltatás érhető el, illetve nem ritka, hogy az utazási és időbeli költséget (munkaidőn 

kívül, a családban a kiskorúak felügyelettel maradásának megoldhatatlansága) nem 

tudják a családok vállalni, még ha találunk is térítésmentes szolgáltatást. 

Bevont külső szakemberek: 

 leggyakrabban bevont szakemberek (megelőző pártfogásos eseteinkben mindig): 

megelőző pártfogást végző pártfogó felügyelők 

 pedagógiai szakszolgálat szakemberei – ritkán, együttműködési készség 

bizonytalansága és egyéb feladataikkal való leterheltségük okán 

 köznevelésben dolgozó pedagógiai munkát végző szakemberek – ritkán van szükség 

külön bevonásra, hisz csak a munkájukat kell végezniük, emellett gyakran van 

ellentét a gondozási cél (lemorzsolódás megakadályozása) és a köznevelési 

intézmény céljai között 

 védőnők – gyakran bevont szakemberek, de egyébként a kerületi védőnők pontosan 

tudják, mi a munkájuk, kiváló szakemberek és egymásra támaszkodva végezzük a 

munkánkat 

 ha a védelembe vétel nem részben vagy egészben kapcsolattartás miatt indult, akkor 

a különélő szülő lakóhelye szerint illetékes családsegítő szakembert vonjuk be 

(amennyiben amiatt indult, akkor két központot rendel ki segítőként a gyámhivatal 

és két gondozási terv készül) 

 

9. Egy munkatárs hány védelembe vett gyermekkel végez gondozási tevékenységet jelenleg: 

2021. 12. 31. - 10,875 

 

10. hány esetet zártak le 1 éven belül, ill. hány eset van, amely a 2-3 évet meghaladja (nyitott 

akta) ez utóbbinak mi az oka 



CSGYAE: 

     2021: 326 lezárás 

lezárások okai: 

o  egyszeri eset volt 

o  eredményesen megoldódott a fennálló probléma 

o  elhunyt 

o  elköltözött 

o  nagykorú és önkéntes együttműködés keretein belül nem igényel szolgáltatásokat 

     2 évet meghaladó nyitott esetek száma: 954 

ennek jellemző okai: 

o  az eredeti problémák nem szűntek meg, vagy újabb problémák merültek fel 

o  olyan generációk óta fennálló nehézségek, működési zavarok jellemzik adott esetet, 

melyek feloldása, változása nem várható gyorsan 

o  a fennálló problémák megoldása olyan rendszerszintű akadályokba ütközik, melyek 

mellett a szociális segítőmunka illetve egyéb személyes szolgáltatások csak 

„kárenyhítést” tudnak elérni, komplex megoldások nem várhatóak el tőlük (pl. hiányzó 

szolgáltatások a pszichiátria, egészségügy, lakáspoliktika, oktatáspolitika, 

munkaerőpiac) 

o  az ügyfelek egyéni és családi jellemzői, együttműködési képességének mértéke nem 

teszik lehetővé a gyökeres változásokat 

 

CSGYJK: 

 2021: 194 lezárás 

lezárások okai: 

o illetékességváltozás 

o eredményesség 

o nagykorúság 

o tankötelezettség megszűnése 

o eljárás megszüntetés (nem szükséges hatósági intézkedés) 

o nem fellelhető hajléktalan szülő 

 2 évet meghaladó védelembe vételek száma: 32 

ennek jellemző okai:  

o szülők életvitele 

o lakhatási szegénység, nem megfelelő lakáskörülmények 

o munkanélküliség, folyamatos anyagi bizonytalanság 

o szegregált, gettósodó környezetben káros kortárskapcsolatok 

o újabb bűncselekményt elkövető kiskorú 

o szülő nélkül maradás, gyám rendelése családból, diszfunkcionális család 

o tankötelezettség tartós elmulasztása 

o függőség 

o együttműködés hiánya 

  



A jelzőrendszer működése, milyen a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 

tapasztalatai  

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri tevékenységet és a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködést 

vizsgálva összefoglalva megállapítható, hogy bizonyos területeken, témákban és jelzőrendszeri 

tagokkal való együttműködés során érzékelhető a pozitív és előremutató minőségi változás, 

ugyanakkor vannak olyan témák/problémák és jelzőrendszeri tagok is, melyekben és akikkel 

nehézkesebb pozitív irányú elmozdulást elérni, valamint felkelteni a szakmai elköteleződést és 

felelősséget a jelzőrendszeri tevékenységgel kapcsolatban. 

 

A 2021.évi beszámolóban a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszeri tevékenységről 

részletesen fejtem ki az elmúlt egy év tapasztalatait, a kötelezően, jogszabályok alapján 

megtartott szakmai megbeszélések tematikáját, miértjét, a jelzőrendszeri tagok beszámolóinak 

összegzését, valamint elemzést a megküldött jelzésekkel összefüggésben. 

 

A jelzések megküldésével kapcsolatban az előző évekhez képest elmondható, hogy 

kerületünkben érzékelhető a jelzésekkel kapcsolatos minőségi változás és az együttműködés 

erősödése. Ez a pozitív irányú változás tetten érhető a jelzési hajlandóság növekedésében, a 

jelzések szakmai megközelítésű tartalmi megfogalmazásában, a pontosabb adatközlésben.  

 

2020-ban és 2021-ben a szakmaközi megbeszéléseket az intézmények egyesével való végig 

látogatása során valósítottuk meg mely meglátásom szerint hozzájárult a pozitív változáshoz a 

jelzések tekintetében, hiszen az adott intézmény (köznevelési intézmény) minden munkatársa 

részt tudott venni a megbeszéléseken.  
 

Ezek a személyes találkozások a jelzőrendszeri tagok visszajelzései és intézményünk 

tapasztalatai alapján is sokat tesznek hozzá ahhoz, hogy a szükséges információkkal 

rendelkező, nyitott, kliensközpontú, elfogadó módon tudjunk a közös esetekre, és a közös 

munkára tekinteni, valamint, hogy egymás szakmai munkáját megismerjük és partneri 

együttműködést tudjunk kialakítani. 

 

A jelzőrendszeri tagok személyes és írásban történő tájékoztatásától függetlenül azonban 2021-

ben is előfordultak a beérkezett jelzések között alapvető adatok, információk nélkül küldött 

jelzések. A pontatlan vagy hiányos adatok feltüntetése a jelzőlapon (pl.: hiányos cím: emelet, 

ajtó megadása nélkül vagy a szülő egyéb elérhetősége nélkül), továbbá az illetékesség 

figyelmen kívül hagyása időveszteséget generál az eset feltárása szempontjából.  

 
2021-ben új jelzőlapok bevezetése vált indokolttá a fent leírtak okán is, elsődlegesen a 

köznevelési intézmények számára. Ezért a köznevelési intézmények számára az óvodai-iskolai 

szociális segítőkkel közösen, az intézmények véleményét is kikérve létrehoztunk egy új 

jelzőlapot. Továbbá a súlyos elhanyagolás, bántalmazás esetén küldendő jelzőlapot is 

módosítottuk. A jelzőlapok módosítása a jelzőrendszeri tagok visszajelzése szerint hasznos és 

szükséges volt. A módosított jelzőlapokat a honlapunkra is feltöltöttük, valamint a köznevelési 

intézményekbe az óvodai-iskolai szociális segítők nyomtatott formában is eljuttatták. 

 
A problématípusok szerint végig gondolva az észlelő- és jelzőrendszeri működést, idén 

továbbra is levonható az a következtetés, hogy komoly társadalmi problémákat is 

érzékelhetünk a megküldött jelzések hátterében. A lakhatási problémákról, elsődlegesen az 

önkormányzattól érkezett jelzések aránya kiugró, mely a második legmagasabb arányt mutató 

anyagi problémákkal is összefüggésben áll. Az oktatással összefüggő problémák a 

lemorzsolódás számadataiban jelentkezhetnek. Emellett nem elhanyagolható a magatartási és 

beilleszkedési problémák, tanulási zavarok köre sem. 2021-ben a már említett bántalmazással 



és a válság miatt egyre nagyobb problémákat okozó mentális problémák, valamint egészségügyi 

problémák miatti jelzések aránya is növekvő tendenciát mutat.  

 

Gyakran merül fel kérdésként a jelzőrendszeri tagokkal folytatott egyeztetések során is, hogy 

amennyiben nem egyértelmű a bántalmazás, elhanyagolás, van-e jelzési kötelezettségük, 

miközben évek óta terheli őket ez a kötelezettség, hiszen a jelzőrendszeri tagoknak súlyos 

elhanyagolás, bántalmazás gyanúja esetén is jelezniük kell intézményünknek. Ebből is látható, 

hogy a bántalmazás társadalmi megítélése, a bántalmazásra, elhanyagolásra adandó egyértelmű 

válasz, a zéró tolerancia még nem egyértelmű reakció. Az elhanyagolás és a bántalmazás 

észlelése a 2021-es adatokat tekintve magasabb számot mutat, és egyre gyakoribb a jelzés 

megküldését megelőző konzultáció is a szociális és gyermekvédelmi szakemberekkel. 

 

A jelzési kötelezettség elmulasztásának kérdései, eddigi tapasztalatok:  

 
(A Gyvt. 17. § (4) Ha az (1) bekezdés a)-i) és k)-m) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a)-i) és 

k)-m) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság - jelzésre vagy hivatalból - értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját 

és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére 

elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez. 

17. § (5) A gyámhatóság a (4) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti esetmegbeszélés megtartását.) 

A jogszabály ugyan megfogalmazza a problémát és a szankciót, de a gyakorlatban ez az eljárás 

nehezen kivitelezhető, nem egyértelműek az eljárás lépései, folyamatai. Intézményünk az 

elmúlt években indított a Gyvt-ben leírtak alapján jelzési kötelezettség elmulasztása okán 

eljárást, de annak lefolytatásáról, kimeneteléről intézményünk tájékoztatást nem kapott, így a 

mulasztás kivizsgálásának folyamata hatástalannak tűnik jelenleg, és tulajdonképpen a 

jelzőrendszeri tagok és a jelzőrendszeri felelős és tanácsadó, valamint a család- és 

gyermekjóléti szolgáltató magára marad a feladattal és a jelzési kötelezettség teljesítésével, 

számon kérésével. 

A jelzőrendszeri tagokat idén megkérdeztük az éves beszámolójuk kérdéssorában arról, hogy 

véleményük szerint milyen tényezők akadályozhatják a jelzés megtételét. A legtöbb válasz a 

„félelem az érintettek reakciójától” válaszlehetőségre érkezett. 

 

Számomra ez azt is mutatja, hogy a jelzések megtételének van egy félelemből, érzelmi 

bevonódás félelméből fakadó gátja, dilemmája is. Nem vagyok benne biztos, hogy elegendő a 

jelzés megtételének feltételeiről, tartalmi és formai követelményéről folyamatosan írásban és 

személyes megbeszéléseken tájékoztatni a jelzőrendszeri tagokat és egyeztetni az egyes esetek 

kapcsán akár telefonon, írásban, hanem számolni, dolgozni kell a „félelem” érzésével is, hiszen 

a jelzőrendszeri tagok a saját érzelmi bevonódásukat is elég magas arányban jelölték meg a 

jelzés megküldésének akadályaként. Munkám során szembesültem a jelzőrendszeri tagok 

részéről a másik jelzőrendszeri tagra való felelősség áthárítással, az adott probléma 

bagatellizálásával is, valamint intézményi-rendszer abúzus gyanújával is. Vannak tipikusan 

előforduló nehézségek, melyek évről évre tetten érhetők, például a súlyos elhanyagolás, 

bántalmazás gyanújával kapcsolatos teendők, eljárások kezdeményezése tekintetében, mely 

takarhat kortársbántalmazást, szülő vagy felnőtt általi kiskorút érintő bántalmazást, és 

intézményi bántalmazást is. Továbbá a köznevelési intézmények kapcsán a tankötelezettség 

mulasztással kapcsolatos jelzések megküldése kapcsán még mindig előfordul, hogy nem a 

jogszabályoknak megfelelő módon, és időben, továbbá hiányos adatokkal teszik meg az 

intézmények a jelzést. 

 

Összegezve és tapasztalatom szerint a jelzőrendszeri együttműködés évről évre előre 

mutatóbb, a jelzések számát és minőségét figyelembe véve. Ugyanakkor a szakmai 

együttműködéseket a mai napig nehezíti a humán szakmákban tapasztalható fluktuáció. 



Ez tetten érhető például az információáramlás hiányosságában, a személyes szakmai 

megbeszéléseken mindig az alapoktól szükséges kezdeni a tájékoztatást, hiszen az adott 

intézmény humán erőforrása folyamatosan változik, és emiatt nehézkes a szintlépés, 

például az alap információktól eljutni a jelzőrendszeri munka érzelmi vetületéig. 

 

Elmondható továbbá, hogy 2021-ben is az egészségügyi világválság miatt szinte minden humán 

szakterületen nagyrészt „tűzoltó” munka zajlott, így a rendszerszemléletű, a sok egyeztetést 

igénylő innovatív közös gyermekvédelmi vízió, jövőkép megfogalmazása és létrehozása ebben 

a krízisidőszakban továbbra is irreális elvárás lenne. Azt is meg kell említeni, hogy a 

jelzőrendszeri tagok anyagi megbecsültségének hiánya, valamint leterheltsége is közre játszik 

a szakmai elköteleződés, motiváció kialakulásában, és az együttműködési hajlandóságban. 

Az együttműködést tekintve továbbra is érzékelhető, hogy az egyéni-személyes kapcsolat 

mennyire meg tudja határozni a közös munkát. Vannak olyan jelzőrendszeri tagok, akikkel 

nagyon jó együttműködést sikerült kialakítani a FESZGYI szakmai egységeinek, nyitottak és 

fogékonyak a család- és gyermekvédelmi szempontokra, de vannak olyan tagok is, akik a saját 

szakmai munkájuk végzésén kívül nem érdekeltek a közös munka minőségi elvégzésében, 

nehéz őket bevonni az esetvitelbe, vannak, akik nem vagy alig jelennek meg 

esetkonferenciákon, szakmai megbeszéléseken. 

Jelzőrendszeri felelős és tanácsadóként a továbbiakban is a helyi, személyes -akár egyéni vagy 

kiscsoportos- kapcsolatépítésben látom a jelzőrendszeri tevékenység kulcsát, mely a 

fővárosi kerületekben nagy idő és energia befektetéssel jár, már csak az intézmények magas 

száma és a jelzőrendszeri tagok létszáma miatt is. A kislétszámú megbeszéléseken van mód 

arra, hogy a jelzőrendszeri tagok megnyilvánuljanak és ésszerű, előremutató módon tudjunk 

dolgozni a problémák, veszélyeztető körülmények időben történő észlelése, a jelzés megtétele 

kapcsán valamint az azt követő együttműködés keretein. 

 

Budapest, 2022. február 8. 
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