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A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: 
FESZGYI) szervezeti felépítése alapján 2 „nagyobb” szakmai terület különböztethető meg: 
 
1. az idősek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, ill. 

az idősek gondozóházát biztosító Szociális Szolgáltató Központ és 
2. a családsegítés és gyermekjóléti alapellátásokat (köztük gyermekek átmeneti gondozását), 

valamint az utcai szociális munkát és a hajléktalanok nappali ellátását biztosító 
Családtámogató és Gyermekjóléti Központ. 

 
A Családtámogató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CsGyK) szakmai egységeiben 
(Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, Család- és Gyermekjóléti Központ, 
Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona) minden 
egyes látókörünkbe kerülő eset kapcsán a szolgáltatás (családsegítés és gyermekjóléti 
alapellátás) célja alapvetően a felismert és meghatározott szociális problémák (szociális 
jellegű gondok) kezelése, megoldása, valamint a gyermekek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, 
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezése. A család külső és belső erőforrásainak, dinamikai, illetve kommunikációs 
törvényszerűségének ismeretében az igénybevevő segítése abban, hogy erőforrásait használni 
tudja, képes legyen, vagy tagjai képesek legyenek megelőzni vagy kezelni szociális, illetve 
gyermekvédelmi jellegű gondjaikat. További cél a szociális, gyermekvédelmi probléma 
enyhítésére, illetve megszüntetésére kialakítandó terv együttes elkészítése és megvalósítása az 
igénybevevővel. A cél érdekében a szülők gyermeknevelési készségeinek támogatása, 
segítése, tanácsokkal való ellátása; segíteni a háztartás pénzügyi helyzetének javítását 
(munkához, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
segítése); tájékoztatni az igénybevevőt a bevonható egyéb források elérhetőségéről, a 
probléma megoldás érdekében igénybe vehető egyéb szociális, egészségügyi, stb. 
szolgáltatásokról, képzésekről, támogatásokról, civil szervezetekről, alapítványokról; 
képviselni az igénybevevő érdekeit.  
 
A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek gondozásának, nevelésének időszakos, 
átmeneti átvállalásával a gyermekek átmeneti otthona támogatást nyújt a család átmeneti 
problémáinak a megoldásához. 
 
A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak, akik maguk is 
készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére kíván segítséget nyújtani az 
adósságkezelési szolgáltatás. Az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének 
helyreállítása, ezért abban is segítséget kíván nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el 
az eladósodást. 
 
A hajléktalanokkal végzett utcai szociális munka, a kerületi LÉLEK-Program, valamint a 
hajléktalanok nappali melegedője megvalósítása kapcsán pedig szolgáltatásaink alapvető célja 
az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget 
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veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a 
szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, 
a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás, illetve a kerületi 
hajléktalanok segítésének koordinálása, a LÉLEK Programban való részvételük támogatása. 
 
A segítés folyamatában arra törekszünk, hogy az igénybevevőkben tudatosítsuk jogaikat, 
kötelezettségeiket, megtanítsuk őket mindazokra a technikákra mellyel a szülői/egyéni 
készségeik és kompetenciáik fejleszthetőek, amelyek segítségével képessé válnak ügyeik 
intézésére, konfliktusaik kezelésére. 
 
A CsGyK szakmai egységeinek szakmai vezetői elkészítették 2021. évről szóló, csatolt, 
részletes beszámolójukat, melyben a szakmai munka teljeskörű bemutatásán túl kitértek mind 
az ellátotti létszám alakulására, a szolgáltatások iránt felmerülő igényekre, a munkatársak 
létszámára és a fluktuációra vonatkozó adatokra.  
 
A CsGyK szakmai vezetőjeként (pontokba szedve) ezért főként néhány fontos 2021. évre 
jellemző momentumra, feladatokra, változásokra, továbbá a szakmai egységek telephelyein 
elvégzett jelentősebb felújításokra, átalakításokra, fejlesztésekre, valamint a szakmai 
egységekben dolgozók létszámára, munkakörülményeiket, szakmai munkájukat meghatározó 
történésekre vonatkozó adatokra szeretném ráirányítani a figyelmet, illetve azokra a 
fejlesztési teendőkre, melyek elsősorban jogszabályi kötelezettségből eredő feladataink 
elvégzéséhez szükségeltetnek. 
 
1. A COVID-19 járvány hatása 

A 2021-es év ismételten a pandémia és ennek következtében elrendelt „időszakos” 
le/bezárások, szolgáltatások időszakonkénti korlátozásának „árnyékában” telt. Olyan 
mértékű – a 2020. év előtt nem tapasztalt – járványügyi intézkedések nehezítették meg 
mind a személyes szolgáltatásaink nyújtását, mind a munkatársak és az igénybevevők, de 
az egész ország lakosságának életkörülményeit, melyek valószínűleg az elkövetkezendő 
években is éreztetni fogja hatását (nem beszélve arról, hogy még egyáltalán nem lehet 
kijelenteni, hogy a nehezén biztosan túlvagyunk). 
 
Fontos kiemelni, hogy az intézmény majd minden munkatársa – az intézmény fő 
„profiljából” adódóan – személyes gondoskodást nyújt, melyek a legnagyobb 
lezárások idején is megkövetelték a személyes találkozásokat. Maximum a személyes 
kontaktusok számát, a találkozási alkalmakat lehetett csökkenteni, vagy időnként 
kiváltani telefonos, vagy elektronikus kapcsolattartással, amiből adódóan a munkatársak 
többségének nem volt lehetősége a home office-ben való munkavégzésre, többségük 
folyamatosan munkahelyi jelenléttel látta el munkaköréből adódó feladatait.  
 
A járványhelyzet, ill. az ennek következtében meghozott, évközben gyakran változó 
szabályok naprakész ismerete és azok betartása/betartatása olykor nehézséget okozott, 
azonban az egyes szolgáltatást nyújtó szakmai egységvezetők szakértelmének és 
talpraesettségének is köszönhetően (akik sokszor már a felső vezetés döntései előtt 
meghozták a maguk területein szükséges és fontos intézkedéseket) viszonylag 
zökkenőmentesen tudtuk kezelni a rendkívüli helyzeteket.  
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Ahol leginkább érezhető volt a korlátozások kapcsán a változás, a megszokott 
munkaformától eltérő munkavégzés, az a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, illetve az 
Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport (továbbiakban OISZSCS) esetében jelenthető 
ki. Előbbiben a korábban mindig nagy létszámmal és nyüzsgéssel járó beltéri közösségi 
programok megszokott miliőjéhez képest, nehézséget jelentett a létszámkorlátozás, 
amivel az egy légtérben tartózkodók közötti megfelelő távolságot biztosítani kellett. Az 
OISZSCS esetében pedig az jelentett nehézséget, hogy az iskolák többsége online 
oktatásra tért át, valamint folyamatosan kerültek karanténba ovis csoportok, illetve a 
jelenléti oktatás idejében osztályok. 
 

2. Az elmúlt évi (2021.) fluktuáció a CsGyK szakmai egységei esetében az alábbiak szerint 
alakult: 
 Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 3 fő családsegítő távozott, 2 fő 

családsegítő érkezett, az engedélyezett 15 fő szakmai létszámból 2021.12.31-i állapot 
szerint 13 volt betöltött (2022. február 1-től mind a 15 státusz betöltött); a szociális 
asszisztensek esetében 1 üres státuszt sikerült betöltenünk, így az összes szakmai 
létszám betöltött. 

 Család- és Gyermekjóléti Központ: 1 fő esetmenedzser távozott (szülési szabadság) 
helyét sikerült betöltenünk, továbbá 1 fő határozott idejű részmunkaidős szociális 
asszisztens távozott, helyette 1 fő teljes állású érkezett, az összes szakmai létszám 
betöltött. 

 H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér: 1 fő fél állású ifjúságsegítő GYES-ről visszatért, 
teljes a szakmai létszám. 

 Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport: 1 fő távozott és 1 fő érkezett, aki próbaidő 
alatt távozott. A 14 fő szakmai létszámból 11 fő betöltött. 

 Díjhátralék-kezelési Csoport: 1 fő adósságkezelési tanácsadó érkezett (GYED-ről 
visszatérő), teljes a szakmai létszám. 

 LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő: 2 fő 
részmunkaidős megbízásos utcai szociális munkás munkatárs távozott, 1 fő teljes 
állású szociális munkás érkezett, aki próbaidő alatt távozott, 13 fő szakmai 
létszámból 2021.12.31-i állapot szerint 12 volt betöltött (2022. márciustól mind a 13 
státusz betöltött) 

 Gyermekek Átmeneti Otthona: 1 fő távozott, 2 fő az év második negyedévében tartós 
táppénzre került (leszázalékolásuk folyamatban) 3 fő érkezett az engedélyezett 15 fő 
szakmai létszámból 12 betöltött. 

 
Fontos megemlíteni a fluktuáció szakmai munkára gyakorolt hatását, hiszen ha tapasztalt 
kollégáktól kell megválnunk, illetve ha pályakezdő, vagy az adott munkakörben kevés 
szakmai tapasztalattal rendelkező új kollégákkal kell a feladatokat megoldanunk, akkor 
az az ellátandó feladat elvégzésére negatív hatással van. Széttöredezik az esetvitel, a 
korábbi (tapasztalt kolléga által megvalósított) következetesség, fókuszáltság elveszik, 
hiszen a gyakori esetátadás miatt a korábbi folyamat átlátása nehézséget jelent az új, 
érkező munkatársnak. 
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Különösen nehézséget okozott a Gyermekek Átmeneti Otthonában, hogy a szakmai 
dolgozók létszáma az engedélyezettnél (és a szükségesnél is) egész évben 3 fővel 
kevesebb volt (az üres álláshelyek folyamatosan meg voltak hirdetve, azonban a 
státuszokat nem sikerült betölteni, a jelentkezők közül a legtöbben, ugyanis amikor 
szembesültek azzal, hogy folyamatos munkarendben ill. 2, olykor 3 műszakban is kell 
dolgozni, nem vállalták a munkát). Különösen nagy problémát okozott ez az első 
félévben, amikor mind a bentlakó gyerekek, mind a munkatársak közül többen is 
„covidosak” lettek és a szolgáltatást csak más munkakörökből való átirányítással tudtuk 
biztosítani. 
 
A 2021-ben tapasztalt fluktuáció ellenére azt gondolom, hogy a 2020-tól az 
önkormányzat által biztosított plusz juttatásainak hatására kijelenthető, hogy megszűnt 
azon korábban jellemző felmondások száma, ahol a fő indok a jobb fizetésért való váltás 
volt. 2021-ben is többnyire szülési szabadság, vagy lakóhelyváltás, ill. próbaidő alatti 
(többnyire a munkáltató általi) felmondás volt a távozás oka.  
 

3. Ellenőrzések: 
A CsGyK szakmai egységei tekintetében 2021-ben a  
 Gyermekek Átmeneti Otthonát a felügyeleti szervek közül Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya ellenőrizte. Az ellenőrzés célja az 
intézmény kártevők elleni védekezésének vizsgálata volt. Felhívták a figyelmünket, 
hogy nem csak a csótány irtását kell elvégeznünk, hanem különös figyelmet kell 
fordítanunk az ágyi poloska és patkány elleni folyamatos védekezésre is. 

 Utcai szociális munka vonatkozásában 2021.10.22-én a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest megyei Igazgatósága a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 
terjedő időszakban az USZ-054/11-2011. és az USZ-054/12-2011. számú 
finanszírozási szerződések alapján igénybevett támogatás elszámolása 
szabályszerűségének, a közölt adatok valódiságának, a felhasználás jogszerűségének 
vizsgálata céljából végzett helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés mindent rendben 
talált. 

 
4. A FESZGYI honlapja: http://feszgyi.hu 2014-től elérhető. A kezdőlapot 2021-ben 

összesen 47.083-szer nyitották meg, 119%-kal többször, mint előző évben (2020-ban 
39.406-szor). (A honlap működésétől kezdődően 2014-től 2021. december 31-ig összesen 
180.873-szor nyitották meg a kezdőoldalt). Az elmúlt évben a honlapot havonta átlagosan 
1.925-en látogatták, legtöbben 2021. novemberében, amikor 2.526 látogatója volt a 
honlapnak (2.526 különböző helyről/számítógépről nyitották meg). 
 

5. Felújítás, átalakítás, fejlesztés. 
 A szakmai egységek telephelyein elvégzett jelentősebb felújítás a Gyermekek 

Átmeneti Otthona esetében történt, ahol az utca felőli (bejárati) udvarrész szintezése 
és részbeni térkövezése, kocsi beálló kialakítása valósult meg. 

 A legfontosabb fejlesztési, beruházási teendőnek a Család- és Gyermekjóléti Központ 
Liliom 8. sz. alatti helyiségekbe költöztetését tartom, melyre 2019-ben az akkori 
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önkormányzati vezetés ígéretet tett, s az új vezetés sem utasította el ezen igényünket, 
vizsgálták is ennek megvalósíthatóságát. 
A Liliom u. 8. kapualjból nyíló helyiséget az alábbi célok, szolgáltatások nyújtására 
tartjuk alkalmasnak: 
 
2016. év jogszabály módosításai következtében a FESZGYI Család- és 
Gyermekjóléti Központjának speciális feladatai bővültek. Így meg kellett 
szerveznünk a már meglévő szolgáltatások: jogi, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai 
tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet mellett új szolgáltatások: közvetítői 
eljárás/családi mediáció, addiktológiai tanácsadás, családkonzultáció biztosítását.  
A szolgáltatásokat főként a Pöttyös u. 11. sz. alatti, az Üllői út 69. sz. alatti, illetve a 
Lenhossék u. 7-9. sz. alatti telephelyünkön nyújtottuk/nyújtjuk. 2018. augusztusában 
az új szakmai egységünk (Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport) elhelyezését 
megelőzően a Pöttyös u-i telephelyen addig ügyeletet ellátó családsegítőket a 
Lenhossék u. 7-9. sz. alatti telephelyünkre kellett áthelyezni, ami a már ugyanezen 
telephelyen lévő szolgáltatásaink időpontjainak átszervezését is szükségessé tette a 
helyigény miatt. 2019. áprilisának első felében a Pöttyös u. 11. sz. alatti telephelyünk 
kiürítése miatt a még ott lévő szolgáltatásainkat is szükségessé vált elhelyezni. (A 
kapcsolatügyeletet a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér Haller u. 50-52. sz. alatti 
telephelyre, a pszichológiai és a fejlesztőpedagógia tanácsadást pedig a Lenhossék u. 
7-9., és az Üllői út 69. sz. alatti telephelyeinkre kellett áthelyeznünk.) 
 
A Liliom u. 8. sz. alatti helyiség használatával megoldottá válna, hogy a speciális 
szolgáltatásaink mindegyikét egy helyen tudjuk megszervezni és biztosítani, így 
az amúgy is problémát jelentő helyhiány – mind az Üllői úti, mind a Lenhossék 
utcai telephelyünkön – normalizálódna, illetve a Pöttyös utcából áthelyezett 
szolgáltatások biztosítására is a legoptimálisabb megoldás születhetne. 
 
A helyiséget megtekintettük, a jelenlegi állapot szerinti iroda- és közösségi helyiségek 
elrendezése és kialakítása megfelelőek, azok átalakítása nem szükséges, azonban a 
helyiség részleges felújítását szükségesnek tartjuk. Így pl. a víz- és elektromos 
hálózat, világítás, valamint a fűtés felülvizsgálatát, szükség esetén javítását, 
korszerűsítését fontosnak tartjuk, továbbá a falak javítása, tisztasági festése, illetve a 
padlózat „burkolatának” cseréje (jelenlegi padlószőnyeg helyett laminált parketta) 
szükséges megítélésünk szerint.  
 
Az ugyanezen udvarban található másik üres helyiség (legutóbb a Tetőtől Talpig 
Alapítvány működött itt) biztosítása esetén egy még optimálisabb helyzet alakulhatna 
ki azáltal, hogy a helyiségbe a jelenleg az Üllői út 69. sz. alatt működő Család- és 
Gyermekjóléti Központ is átkerülhetne. Így megvalósítható lenne, hogy a Család- és 
Gyermekjóléti Központ, illetve a központ feladataihoz tartozó speciális 
szolgáltatások egy épületben lennének elérhetőek. Ebben az optimális esetben a 
FESZGYI Üllői u. 69. sz. alatti telephelye megüresedne.  
 

 Hasonlóan fontos beruházási teendőnek tartom a Gyermekek Átmeneti Otthona 
kapujának cseréjét. A kapu jelen állapotában való használata személyi sérülés, 
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vagyoni kár, és nem utolsó sorban munkavédelmi szempontból is kiemelten 
aggályos. 

Fenti szükséges beruházások elvégzésére az intézmény költségvetése nem biztosít 
fedezetet, bármilyen megszorító gazdálkodás mellett sem tud akkora költséget 
megtakarítani az intézmény a jelenlegi költségvetésből, mely a beruházások 
megvalósítását lehetővé tenné. 
 
 2021. július 1-től a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók és a gyermekek átmeneti 

gondozását biztosítók esetében is bevezetésre került a Gyermekeink védelmében 
elnevezésű informatikai rendszer (GYVR). Az informatikai rendszerhez szükséges 
infrastrukturális feltételek nem biztosítottak több esetben (sok számítógép esetében 
nem teljesülnek az alábbi követelmények: számítógépek RAM tárolókapacitása, 
Windows 10 operációs rendszer, internetelérés min. 10mbit sebessége). A teljes körű 
infrastruktúra fejlesztési beruházást nem tette lehetővé sem 2021. évben, sem 2022. 
évben az intézmény éves költségvetésében rendelkezésére álló beruházásra fordítható 
pénzügyi fedezet. 

 
 

Továbbiakban a CsGyK szakmai egységeinek szakmai vezetői által elkészített 2021. évről 
szóló, részletes beszámolói olvashatók, melyben a szakmai munka teljes körű bemutatásán túl 
kitértek mind az ellátotti létszám alakulására, a szolgáltatások iránt felmerülő igényekre, a 
munkatársak létszámára és a fluktuációra vonatkozó adatokra.  
 
 
 
Budapest, 2022. március 31. 
 
         Vibling Géza 
        szakmai vezető 
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 I. Az intézmény tevékenysége 
 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló 
intézményegységeként látja el feladatait a IX. kerületben. 

A szakmai munkát az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
(továbbiakban Szt.), ennek végrehajtási rendelete, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól, továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), ennek a törvénynek 
végrehajtási rendelete, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, a 15/1998 sz. NM. rendelet, valamint helyben a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének többször 
módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza.  

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység felett szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi 
kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. 

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység a 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. szám 
alatt működik. 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 
Az Szt. és a Gyvt. alapján a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben, a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében 
működtethető. 

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, 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 gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében: 
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 
- a szabadidős programok szervezése, 
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- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében: 
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése, együttműködésük megszervezése, tevékenységük 
összehangolása, 
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében: 
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását, 
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és 
a kapcsolattartás esetében, 
- kezdeményezi: 

- egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt szükség esetén 
személyes közreműködéssel is segíti 
- szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
- ellátások igénybevételét 
- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. 

Tevékenysége körében a fentieken túl: 
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 
- az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 
forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres 
juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 
- szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, nyilvántartást vezet a 
helyettes szülői férőhelyekről. (Kerületünk a gyermekek átmeneti gondozását gyermekek 
átmeneti otthonában, illetve ellátási szerződés alapján családok átmeneti otthonában látja el.) 
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
- felkérésre környezettanulmányt készít, 
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
munkájában, 
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A családsegítő szolgáltatás 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 

- A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, 
valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az 
alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek 
tudomást. 
- A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási 
területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és 
személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 
 
A családsegítő szolgáltatás keretében biztosítani kell: 
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, 
- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 
- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 
- A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó 
vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó 
szociális diagnózist. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a 
szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodást végző és a 
szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata. 

A segítő munka tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 
rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem 
zárható le. 

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél 
érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó 
szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható 
eredményét és a lezárás időpontját. 
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A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a szolgáltatást igénybe vevő személy 
otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a család és gyermekjóléti 
szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. Segítő 
munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi 
szociális munka. A szociális esetmunkát végző személyt esetfelelősnek kell kijelölni. 

Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája 
kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint - a szolgáltatást igénybe 
vevő beleegyezésével - együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókkal és intézményekkel.  

A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 
hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti 
szolgáltatás biztosítását. 

Amennyiben a kiskorú érdeke azt kívánja- veszélyeztetettsége és/vagy a család 
együttműködésének hiánya okán-, valamint a probléma megoldása az alapellátás keretein 
belül eredményesség nem valószínűsíthető, az esetfelelős hatósági intézkedést- védelembe 
vételt- kezdeményez a Család- és Gyermekjóléti Központnál, illetve azonnali beavatkozást 
igénylő esetekben közvetlenül a gyámhivatal felé tesz javaslatot a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezésére. 

A védelembe vétellel, mint hatósági intézkedéssel érintett gyermekek és családok esetében a 
szociális segítő munkát, mint az egyik szolgáltatási elemet a család- és gyermekjóléti 
szolgálat családsegítője nyújtja. A védelembe vételt követően a Család- és Gyermekjóléti 
Központ esetmenedzsere koordinálja a segítő folyamatban résztvevő szakemberek munkáját, 
ő felel az egész folyamatért, valamint kontrolláló szerepe van a család felé. A szükséges 
szolgáltatások igénybevétele a jogerős védelembe vétel alatt a szülő/gyermek számára nem 
szabadon választható és igénybe vehető, mint korábban a család- és gyermekjóléti 
szolgálatnál. Ebben az esetben a döntést már az esetmenedzser hozza, az igénybevétel 
kötelező. 

Fentiekből is kitűnik, hogy a feladatmegosztás, a közös szakmai nyelv, a kompetenciahatárok 
kijelölése meghatározó jelentőségű, a hiszen a két szakmai egységben dolgozó szakemberek 
— azaz a családsegítők és az esetmenedzserek — között nincs alá-fölérendeltség. 

 

 II. Az ellátás igénybevételének módja 
 

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevételét nem kell írásban 
kérelmezni, a szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. A szolgáltatás 
igénybevételének módja az önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő 
kezdeményezésére valósul meg. Hatósági beavatkozás esetén azonban a jogszabályok 
kötelező együttműködést rendelhetnek el (rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában, 
továbbá amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem 
biztosított). 
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A kapcsolatfelvétel 
 
A kapcsolatfelvétel történhet az ügyfél általi önkéntes megkereséssel, illetve irányítottan. 

Irányított igénybevétel történhet kötelezés útján (pl. határozattal), valamint delegálással (pl a 
jelzőrendszeri tagok, társszervek jelzése alapján). 

A személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést, megkeresést követően 
(amennyiben szükséges azonnal) az ügyeletes munkatárs előzetes egyeztetés után személyes 
találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel. 

Az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a Gyvt. 33. §-ban, 
valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 13. §-ban meghatározott tájékoztatásról, melyről 
az igénybe vevő írásban nyilatkozik. Ezt a nyilatkozatot az ellátás megkezdésekor a család és 
gyermekjóléti szolgálatnál rendszeresített ún. Együttműködési megállapodásban rögzíti a 
családsegítő és a szolgáltatást igénybe vevő (a gyermek az életkorának megfelelően). A 
családsegítő az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára:  

- a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- az ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiről, 
- a szolgálat házirendjéről, 
- arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

A jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles: 

- nyilatkozni a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, 
- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 
- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá 
a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli 
az intézmény vezetőjével. 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek - a 
szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a 
szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának 
tagjaira. 

Az esetvezetési formák, munkamódok 
 
- Információszolgáltatás, egyszeri ügyintézés 
Ez személyre vagy helyzetre szabott általános vagy célzott tájékoztatás, ellátásról, 
szolgáltatásról, a hozzáférés módjáról, az ellátás vagy szolgáltatás tartalmáról, várható 
eredményeiről, joghatásokról, jogkövetkezményekről stb. Amennyiben egyszeri információ 
szolgáltatásával, egyszeri ügyintézéssel, vagy annak elindításával lezárható az eset, 
megtörténik, további találkozások szükségessége esetén esetfelelős kerül kijelölésre. 

- Együttműködési megállapodással rendelkező, eseti/tanácsadott ügyfelek 
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Gyakran több találkozásra, többszöri tanácsadásra, illetve ügyintézésre is szükség van, 
együttműködési megállapodást kell kötni. A találkozások megvalósulhatnak akár egy rövid, 
intenzív időintervallumon belül, akár egy éven belül néhányszor, de rendszeres, folyamatos 
segítőmunkára nincs szükség. 

- Együttműködési megállapodással rendelkező, alapellátás keretein belül gondozott ügyfelek 
Amennyiben szükségletfelmérés során az derül ki, hogy a szolgáltatást igénylő nehézségei a 
szociális segítőmunka keretében adekvátan kezelhetők, és a feltárt problémák megoldásában 
az ügyfél együttműködő, úgy a megállapodás aláírásával kifejezi szándékát a segítő 
szolgáltatás igénybevételére. A probléma megoldására úgynevezett cselekvési terv készül, a 
rövid és hosszú távú célok, valamint az egyéb bevonásra kerülő intézmények/szolgáltatások 
meghatározásával. 

Amennyiben az ügyfél nem motivált, nem együttműködő, vagy a szolgáltatást mégsem 
kívánja igénybe venni, az eset lezárásra kerül. 

Azokban az esetekben, mikor gyermek is érintett, a családsegítő a szociális segítőmunka 
során a gyermek veszélyeztetettségének alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri. Abban 
az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, és az a bevont szolgáltatásokkal sem 
mérsékelhető, valamint a család együttműködés készségét, a közös munka hatékonyságát saját 
eszközeivel növelni nem tudja, jelzi a Család- és Gyermekjóléti Központnak. Ezt követően 
esetkonferencia szervezésére kerül sor, mely során a bevont szakemberek és a család 
körbejárják a család jelenlegi helyzetét, valamint megtárgyalják, szükség van-e hatósági 
intézkedésre, illetve annak mely formájára. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos 
helyzet esetén a családsegítő a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett, 
közvetlenül a hatóságnak tesz javaslatot. 

- Hatósági intézkedés során kötelezett ügyfelek: 
A gyámhivatal a hatósági döntését határozatba foglalja, a döntés véglegessé válását követően 
a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere elkészíti a gondozási-nevelési tervet, 
melyben pontosan részletezik minden bevont szakember, illetve a család feladatait, teendőit. 
Ezt követően a családsegítő, mint bevont szakember a gondozási tervben vállalt feladatai 
szerint módosítja az előző cselekvési tervet, majd ez alapján folytatja a szociális 
segítőmunkát. 

 

 III. Személyi és tárgyi feltételek 
 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.  
 
A feladatellátások közül itt zajlik a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás. A 
családsegítők ügyfélfogadása (ügyeleti rendszerben történő ügyfélfogadás), valamint a 
Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység iratmegőrzése is itt zajlik.  
Meghatározott időpontokban elérhető a jogi tanácsadás, a pszichológiai tanácsadás, illetve a 
pár- és családkonzultáció. A helység adottságai miatt korlátozottan képes lehetőséget 
biztosítani kis létszámú csoportos foglalkozások szervezésére. Nagyobb létszámú 
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rendezvényekre, például a szakmaközi megbeszélések és esetkonferenciák lebonyolítására az 
igazgatóság tárgyaló termét tudjuk használni. 
A feladatellátáshoz rendelkezésre áll három interjúszoba, egy tanácsadói szoba, egy 
adminisztrátori szoba, a munkatársak részére berendezett irodahelyiségek, vezető részére 
megfelelően berendezett irodahelyiség. 
Az épület akadálymentesen megközelíthető, mozgáskorlátozottak számára is használható 
mellékhelyiség szintén biztosított. 
Telefon, internet-hozzáférés, valamint nyomtató/scanner és fénymásoló biztosítottak. 
Az akták tárolása az adminisztrációs szobában és a családsegítők munkaállomásain 
megoldott. 
A fizikai tér jellegéből adódódóan a napi munka szervezése időről időre kihívás elé állítja a 
kollégákat. A helyiségek túlterheltsége különösen akkor jellemző, mikor egyidejűleg kell 
helyet biztosítani a speciális szolgáltatások, tanácsadások okán megjelent ügyfeleknek, 
esetmegbeszélésnek/esetkonferenciának, valamint az ügyfélfogadási időben érkező ügyfelek 
fogadásának. 
Az ügyfelek torlódása gyakran okoz feszültségeket mind a kliensek, mind a kollégák közt, 
hiszen minden ügyfél problémája ugyanolyan fontos, ahogyan az is, hogy a fix időpontban 
nyújtott tanácsadások megvalósuljanak. 
Bár a családsegítők számára kialakításra került saját munkaállomás, az adminisztrációs 
munkát, illetve elektronikus kapcsolattartást időről- időre nehezíti, hogy gyakoriak a 
fennakadások az internetalapú telefonvonalunkkal, továbbá a levelezőrendszerrel, valamint 
felhőalapú szerverek elérése is akadozik. 
 
A fluktuáció 
 

A 2021-es évben sem került el minket a fluktuáció, három távozó kollégák helyét még 2021-
ben sikerült betölteni. A team tagjainak változása minden kolléga és az ügyfelek számára is 
nehézséget jelentett, hiszen előfordult, hogy egy esetet az év során több családsegítő is vitt. 
Az új kollégák próbaideje alatti betanítási időszak mindig plusz feladat a team, és ezen belül 
kifejezetten a kijelölt mentorok számára. 

Elmondható, hogy a területen a humánerőforrással kapcsolatos nehézségek évről-évre nőnek, 
az állásinterjúk egyre megterhelőbbek. Egyrészt minden egyes alkalommal az a tét, hogy a 
leterhelt kollégák feladatait az új munkaerők segítségével arányosabban eloszthassuk, 
másrészt viszont egyértelmű, hogy nem elegendő kizárólag létszámban gondolkodni, hiszen a 
feladatkör ellátásához elengedhetetlen bizonyos szakmai minimum, és a pályaalkalmasság 
megkövetelése. Ez a jelenség országosnak mondható a szociális területen. 

Az ágazatban egyre jellemzőbb szakemberhiány az egyes kerületek közt is jelentős 
versenyhelyzetet teremtett, a kerületi pótlék, valamint a cafeteria összege egyelőre még 
középmezőnyben tartja intézményünket. 

Az ágazat idei bérrendezése a kormányzat részéről évek óta váratott magára, az emelés 
valamelyest javított a jövedelmeken, ugyanakkor továbbra is égető szükség lenne egy átfogó 
bérrendezésre, mivel az évek óta a minimálbér és az infláció után kullogó közalkalmazotti 
bértábla, méltánytalanul kevés jövedelmet biztosít a nagy pszichés megterheléssel és 
felelősséggel járó munkakörükben. 
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Az elmúlt évek tapasztalatai alapján fontosnak tartom, hogy a kerülethez lojális, régóta itt 
dolgozó, valamint az újonnan érkezett kollégák megtartása érdekében a fenntartó részéről 
további pozitív elmozdulás történjen a bérek és juttatások kiegészítésével kapcsolatban. 

Jelenleg az engedélyezett szakmai létszám alapján minden munkakör betöltött. 

 

 IV. Az éves szakmai tevékenység 
 

A feladatellátás nehézségei 
 

A 2020-ban kezdődött Covid-19 járványügyi vészhelyzet 2021-ben is folytatódott, további 
kihívásokat hozva számunkra. A feladatellátással kapcsolatos ágazati szabályzók szerint, a 
megfelelő óvintézkedések betartása mellett a lehető legteljeskörűbb feladatellátást próbáltuk 
nyújtani ügyfeleink számára. 

Ügyfélfogadásunkat csak minimálisan és átmenetileg csökkentettük, ugyanakkor – bár a 
kapcsolattartás egy része elektronikus formában valósult meg – a személyesen végzett 
feladatok, például a családlátogatások, ügyintézés, a konzultációk és megbeszélések továbbra 
is zajlottak. A teljes körű ügyfélfogadáshoz a lehet leghamarabb visszatértünk az előjegyzés 
illetve egyidejűleg bent lévő személyek számának meghatározásával. Sajnálatosan a 2021-es 
évben több kollégánk is megbetegedett, további helyettesítéseket generálva. Több ügyfelünk 
is elhunyt, melyek nem csak a családtagok, de a segítő szakemberek számára is plusz érzelmi 
megterheléssel járt. 

Megjelent ugyanakkor a „Covid-gyanú”, mint a családlátogatást elkerülő stratégia” is a 
családok részéről, mely megnehezítette, hogy a segítőmunka folyamatos legyen, és a 
kapcsolattartás személyes formában is megvalósulhasson. 

Az elmúlt évben mind a családon belüli erőszakkal, párkapcsolati bántalmazás gyanújával 
összefüggően emelkedett a jelzések száma, ugyanakkor hangsúlyosan jelen voltak az anyagi 
problémák, illetve a Covid-19 miatti eltérő működés több problémát generált az oktatással, 
illetve egészségüggyel összefüggésben (hiányzások kezelése, digitális oktatás kérdései, 
szolgáltatások igénybevétele).  

A Covid19 humánjárvány idején megnőtt a jelzőrendszeri tagok és az állampolgárok 
jelzőrendszeri együttműködésre vonatkozó felelőssége, hiszen a járvány következtében a 
gazdasági problémák, lelki terhek is járulékai a jelenlegi veszélyhelyzetnek. A sajtó is 
folyamatosan megjelenítette és közvetítette a szakmáink által fontosnak tartott alapelveket, 
iránymutatásokat a krízisidőszakban (pl: családon belüli erőszak, a gyermekek, idősek 
helyzete, a kapcsolattartási kérdések, munkanélkülivé válás, a hajléktalanok helyzete stb., a 
fokozottan veszélyeztetett csoportok iránti szolidaritás, empátia kérdése és a társadalmi-
egyéni felelősségvállalás). 

A családok életében a megnövekedett feszültség okán is gyakoribbá válhat a családon belüli 
erőszak - a bántalmazások most gyakorlatilag a négy fal között, következmények nélkül 
történhetnek - az elhanyagolás, ezért a jelzőrendszeri együttműködésre kiemelten nagy 
hangsúlyt kell fektetni a járvány okozta veszélyhelyzetben. A családok életében most 
személyesen nem, vagy csak kis mértékben, illetve más formában jelennek meg azok a 
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szakemberek (pedagógusok, védőnők, gyermekorvosok, pszichológusok, fejlesztők, stb.), 
akik a problémát észlelni és jelezni hivatottak. 

Országosan is rengeteg önkéntes kapcsolódott be a segítő munkába, és vállalt helyben olyan 
feladatokat, melyeket addig nem végzett, ezzel csökkentve a tehetetlenség érzését és egyben 
növelve a szűkebb-tágabb közösségért, a rászoruló emberekért vállalt feladatok jó érzését. 
Mint azt tudjuk, önkormányzatoknak helyben kötelességük megoldani a járványhelyzet 
okozta nehézségeket, így a hivatásukat gyakorló szakemberek mellett az önkéntesek, 
állampolgárok munkája is kiegészíti a professzionális szolgáltatást nyújtó szakemberek 
munkáját, melyet ezúton is köszönünk. 
 
Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szakemberek és az önkéntesek munkáját is 
szükséges összehangolni, elkerülve ezzel az esetleges duplikált esetvezetést vagy a nem 
teljeskörűen körbejárt problémával kapcsolatban történő intézkedéseket – ahogy a szociális 
munkában hívjuk azt a helyzetet, amikor több szakember vesz részt a segítő munkában – a 
félretájékoztatást, a pánikkeltést, a játszmahelyzetek kialakulását. A járványhelyzetben 
különösen fontos, hogy az átadott információ és a segítségnyújtás ne öncélú legyen, és ne 
ártson a klienseinknek és családjaiknak! 
 
A család- és gyermekvédelem látókörébe került/kerülő egyének/családok helyzetével a 
kerületben a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység és a Család- és 
Gyermekjóléti Központ szociális munkásai foglalkoznak, ők az ún. „esetfelelősök”. A 
szociális munka végzéséhez a világon mindenhol, így hazánkban is felsőfokú szakirányú 
végzettség szükséges, tehát a szociális munka egy szakma, mely szakmának alapértékei, 
szaknyelve, etikai kódexe van, és elsődlegesen a gyermekvédelmi és a szociális törvény, 
valamint szakmai protokollok, rendeletek határozzák meg e hivatás professszionalitásának 
alapját. 
Ezért amennyiben jelzést tesz intézményünknek egy jelzőrendszeri tag, egy állampolgár, vagy 
az önkormányzat által koordinált, a veszélyhelyzet okán létrejött új szolgáltatás, akkor a 
jelzést követően a szociális munkások a jelen helyzetben is felveszik a kapcsolatot a nehéz 
helyzetben lévő családdal (függetlenül attól, hogy bántalmazásról, elhanyagolásról, anyagi 
nehézségekről, munkahelyvesztésről stb.) érkezik a jelzés. 
 
Ettől a pillanattól a szociális munkás „esetfelelőssé” válik, aki a klinssel/családdal közösen 
dolgozik azon, hogy a jelzett probléma mielőbb megoldódhasson. Az is megeshet, hogy a 
szociális munkás nem ekkor válik esetfelelőssé, hanem egy olyan családdal kapcsolatban 
érkezik jelzés, ahol van már egy kialakult segítő kapcsolat, van egy tervezett folyamat, 
együttműködési rendszer, de akár az is lehet, hogy gyámhivatal rendelte el a család kötelező 
együttműködését, szolgáltatások igénybevételét, a szociális munkások számára pedig a 
szolgáltatás nyújtását. A szociális munkás (családsegítő vagy esetmenedzser) tehát az a 
szakember a folyamatban, aki koordinálja a folyamatot, felelős a segítő folyamatért, és ha 
szükséges, más szakembereket von be (pl. pszichológus, jogász, fejlesztőpedagógus stb.) vagy 
felméri, hogy egy gyermek veszélyeztetett-e (a gyermekvédelmi törvény alapján), és 
amennyiben szükséges, hatósági eljárást kezdeményez a hatóságoknál a gyermek érdekében. 
Fontosnak tartjuk, és kérjük, a jelzőrendszeri tagokat, állampolgárokat, önkénteseket, hogy a 
járvány idején is, a szociális munka szakmai alapjait tiszteletben tartva az „esetfelelős” 
munkáját könnyítsék meg együttműködési készségükkel, és az általa koordinált 
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munkafolyamatban a saját szolgáltatásuk kompetenciahatárait betartva segítsék a kerület 
lakosainak életét, és a közös munkát. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ és a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
továbbra is közös megbeszélésekkel, igyekszik a protokollok gyakorlati alkalmazását 
segíteni, valamint az ebben foglaltak szerint az esetmenedzserek és családsegítők közti 
feladatmegosztását, annak menetét a helyi struktúrának megfelelően alakítani. 

Továbbra is történtek „négyes” szakmai megbeszélések, túlnyomórészt online formában, bár 
ezek szervezését a megbetegedések nehezítették, lassították. Ezen a Család- és Gyermekjóléti 
Központ szakmai vezetője és az ügy esetmenedzsere, valamint a Család és Gyermekjóléti 
Alapellátási Egység szakmai vezetője és az ügy családsegítője vesznek részt, és egyeztetik 
szakmai álláspontjukat a konkrét esetekkel kapcsolatban. Ezek a tapasztalatok alapján egyre 
hatékonyabbnak bizonyultak. 

Az esetkonferenciák a vonatkozó jogszabályok szerint kötelező elemként szerepelnek a 
gyermekek veszélyeztetettségének bizonyos eseteiben. Ezek adnak keretet és lehetőséget az 
ügyben érintett szakemberek akár különböző álláspontjainak, a problémák felderítésének, a 
megoldáshoz vezető célok elérési módjának, védelembe vétel esetén a kötelezettségek 
tisztázására. Bár rendkívül időigényes feladat a megszervezés és lebonyolítás, a tapasztalatok 
szerint hasznosnak bizonyulnak, segítségükkel a segítő munka koncentráltabb, a feladatok és 
a kompetenciák tisztábbak lehetnek minden résztvevő számára. Ennek ellenére előfordult, 
hogy mire a védelembe vételi tárgyalásra sor kerül, akár egészen más helyzet áll már fenn, és 
a további munka is újra tervezést igényelt. 

A járványügyi vészhelyzet miatt bevezetett intézkedések megnehezítették az esetkonferenciák 
kivitelezését, tekintve, hogy azok megtartását elektronikus formában, illetve halaszthatatlan 
ügyben lehetett megtartani, így számuk csökkent a 2021-es évben. 

A szociális szféra továbbképzési rendszerét is érzékenyen érintette a pandémiás helyzet. A 
meghirdetett képzések egy része elindult ugyan, de volt, ami félbemaradt 
A továbbképzések finanszírozása mindig sarkalatos kérdést jelent, és a képzések 
megjelenésének elcsúszásával egyre nagyobb kiadássá válik. A szakminisztérium 
tájékoztatása alapján a képzések finanszírozási kötelezettsége a munkáltatót terheli majd. 
Amennyiben meghosszabbításra kerülnek az EFOP 3.8.2 keretében eredetileg 2020. év 
júniusáig ingyenesen elérhető kötelező és a munkakörhöz kötött képzések, igyekszünk azokat 
kihasználni. 
 
A képzések és továbbképzések témakörrel kapcsolatban sajnos azt is meg kell említeni, hogy 
a már lezajlottak minőségével kapcsolatban a tapasztalatok meglehetősen vegyesek. 

Természetesen ezen tapasztalatok ellenére mind az állami, mind az alapítványi illetve civil 
programokat, pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérve igyekszünk szakmai 
ismereteinket bővíteni, és az ott meghirdetett lehetőségeket igénybe venni. 
 

Prevenciós szolgáltatások, szabadidős programok 
 

Az esetszámok és a fluktuáció következtében ebben az évben is kevesebb idő jutott a nem 
gyermekes, vagy a gyermekvédelem látókörébe még nem került családok ellátására, 
miközben a családsegítés és a gyermekvédelem egyik deklarált célja a prevenció. Sajnos a 
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kollégák leterheltsége miatt továbbra sem tudtuk a tervezett prevenciós szolgáltatásokat – 
álláskereső klub, csoportfoglalkozások – újra elindítani. A FESZGYI CSGYJK szociális 
diagnózist készítő esetmenedzseréhez közvetítettük ügyfeleink egy részét, álláskeresés 
céljából, aki a zuglói Állás-Les programba bekapcsolódva segítette őket. 

A 2021 évben prevenciós jellegű szolgáltatásokra, szabadidős tevékenységekre elsősorban a 
FESZGYI más szakmai egységeihez, például a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
programjaira közvetítettük ügyfeleinket. 

Fontos lenne, ha a magyarul nem beszélő ügyfeleink számára is elérhetőek lennének 
anyanyelvükön – de minimum angolul – a segítő munkához kapcsolódó nyomtatványok, 
tájékoztatások, dokumentáció. Tudomásunk szerint készült a fenntartó részéről egy felmérés, 
ahol jeleztük ezen igényünket, ugyanakkor ennek megvalósulásával kapcsolatban nincsen 
információnk. Az anyanyelvi tájékoztatás az ügyfelek alapvető joga lenne, valamint a segítő 
munkát tovább nehezíti, hogy ezek hiánya mellett a kollégák sem minden esetben beszélnek 
magas fokon idegen nyelveket, így a kommunikáció nehézkes. 

 

Adományok közvetítése 
 
2021-ban is kapott szakmai egységünk felajánlásokat, melyeket aktuális kapacitásunk 
függvényében tudtunk elfogadni. Egy részüket telephelyünkön tettük elérhetővé, de 
akadályoztatott ügyfeleinkhez közvetlenül, otthonukba is eljuttattuk azokat. Bár az érkezett 
holmik minősége és állapota változó volt, de összességében elmondható és örömteli, hogy a 
többnyire kerületi lakosok, illetve a kerületben dolgozó felajánlók jó szívvel, szolidaritásból 
kerestek meg minket.  
A mindennapokban egyre többször jelenik meg az igény a tartós élelmiszer, készétel, pelenka, 
bébiétel adomány iránt, mely esetlegesen a környező üzletekből érkezhetne. 
- A FESZGYI együttműködési megállapodást kötött az ERANUS Alapítvánnyal, melynek 
kuratóriuma javaslataink alapján több ügyfelünket is pénzbeli vagy természetbeni 
támogatásban részesítette. 
- A Horizont Alapítvány és a FESZGYI közös akciójának jóvoltából a „100 Gyermek 
Karácsonya” címén száznál is több gyermek kapott karácsonyi csomagot ügyfeleink közül. 
Az Alapítvány az év során több alkalommal is közvetített ügyfeleinknek tartós élelmiszert. 
- A Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz akciójához csatlakozva több mint 150 gyermekes 
család részesült ajándékcsomagban karácsony alkalmából. 
- A Magyar Vöröskereszt IX. kerületi tagintézményéhez havi rendszerességgel 
közvetíthettünk ügyfeleket adományok, főként tartós élelmiszer miatt. Sajnos az előzetesen 
megküldött névsor, közvetítések ellenére minden hónapban fennakadások vannak a 
csomagosztáskor. Az előzetes szempontok szerint közvetítünk ügyfeleket (pl. nagycsaládos, 
fogyatékkal élő, egyedülálló, stb.) ennek ellenére van, hogy nem mindenki kapja meg a 
csomagot, illetve olyan is, hogy mégis adnak annak, akiket nem közvetítettünk, hiszen nem 
fértek bele a szervezet előre megadott szempontjai szerint az adott havi listába. Ezek jelentős 
feszültséggel járnak, melyek rendszerint nálunk csapódnak le.  
- A Tündérpakk Alapítvány, illetve az Egyszülős Központ szintén segítette ügyfeleinket 
élelmiszer, higiénés termékek, illetve ruha, és tárgyi adományok közvetítésével. 
2021-ben csak a közvetlenül hozzánk érkező – többnyire ruhanemű – adományok kezelését 
végezték kollégáink, fő feladataik mellett, idejük függvényében, a többi adomány kezelése a 
FESZGYI Családmentori Csoporthoz került. Az adományok szervezése, tárolása, 
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koordinációja ezzel egy kézben összpontosult. A kereslet-kínálat aktuális állásával, a 
szállítással és tárolással kapcsolatos információk ugyanakkor akadoztak, és több esetben 
tévesen, vagy csak utólag jutottak el a kollégákhoz. Szükséges lenne egy jól bejáratott, 
naprakész nyilvántartási rendszer, amellyel átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válna az 
adományok közvetítése, és ezzel az ügyfélkörben rendszeresen és tartósan meglévő hiányok, 
szükségletek kielégítése.  
 
Együttműködés külső intézményekkel, szervezetekkel 
 
Jogszabályban nevesített feladataink elvégzése során minden esetben szükséges feltérképezni 
a családdal kapcsolatban álló más intézmények, jelzőrendszeri tagok körét és szerepét, 
valamint a kialakult helyzet megoldásának segítése érdekében tevékenységeinket 
összehangolva kell együttműködnünk. Ennek hatékonysága változó, és sok tényezőtől függ 
ugyan, de minden alább felsorolt változás segítséget jelentene. 
 
Lakhatási szegénység, kilakoltatások 
Fontos, hogy minél előbb értesülhessünk a lakbérhátralékokról, valamint a felmondott bérleti 
szerződésekről, mivel korábban jellemzően már csak a végrehajtás küszöbén, illetve a 
kilakoltatást megelőző napokon értesülünk a problémáról, ugyanakkor a családok számára 
ebben a helyzetben, az utolsó percben már szinte lehetetlen hathatós segítséget nyújtani. 
Célunk, hogy a megkeresésekkel segítséget tudjunk nyújtani azon helyi lakosoknak is, akik 
még nem ügyfeleink, de esetleg különböző szolgáltatások közvetítésével a hátralék 
rendezhetővé, bérleti jogviszonyuk visszaállíthatóvá, lakhatásuk megmenthetővé váljon, 
vagy szükség esetén lakhatást nyújtó intézmények elérésében segítsük őket.  
A 2021-es évben a Vagyonkezelési Irodától rendszeresen megkaptuk az értesítést a 
tartozással, illetve végrehajtással érintett lakások/ügyfelek címével. Ezen családok 
felkeresését szakaszokra bontottuk, tekintettel azok nagy számára, illetve sürgősségük 
szintjére. 
 
A megkeresések során vegyes tapasztaltatok születtek. Bár a személyes egyeztetéseken már 
jeleztük az illetékeseknek, továbbra is szerepelnek olyanok a listán, ahol az adott címen már 
lezárt lakást találtunk, és a kilakoltatás megtörtént, de olyan is, ahol a bérlő elhunyt, vagy 
már más bérlő tartózkodott a lakásban. Gyakran előfordult, hogy megkeresésünkkor a 
tartozást már rendezték. 
A nyilvántartásunkban nem szereplő, lehetséges új ügyfeleket a Covid helyzet, valamint a 
személyes megkeresések előző évi tapasztalata alapján előzetesen levélben kerestük meg, 
tájékoztatva őket, hogy jelzést kaptunk a tartozásról, kérve, hogy azzal kapcsolatban 
szíveskedjenek felkeresni minket, valamint felajánlottuk lehetséges szolgáltatásainkat a 
tartozások rendezésének áttekintéséhez és azok csökkentéséhez. 
A megkeresettek egy része nem értette megkeresésünk okát, és elutasította az 
együttműködést és lehetséges szolgáltatások igénybevételét. Voltak, akik kifejezetten 
sérelmezték, esetenként agresszívan is reagáltak levelünkre, mivel közlésük szerint azt 
megelőzően nem kaptak felszólító levelet a FEV-IX től, tőlünk értesültek a tartozástól. Több 
ügyfél dühének hátterében az állt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgáltató megjelenése az 
életükben egészen más kategória, mint egy számlalevél, többen ki is fejtették, hogy 
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fenyegetésként élték meg, amit érthetőnek találunk, hiszen egy alapvetően önkéntesen 
igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk. 
 
A megkeresések nyomán ügyfeleink száma nőtt, jellemzően nem egyszeri információnyújtás 
történt, hanem hosszabb munkafolyamat indult el, illetve több esetben sikeresen 
megkezdődött az adósságkezelés. 
A kapcsolatfelvételt követően több esetben is el tudott indulni a lakhatás megmentése 
ügyében a közös munka. Sajnos vannak – és lesznek – ugyanakkor olyan esetek, ahol az 
ügyfél speciális élethelyzete miatt bentlakásos elhelyezése extra nehézségekbe ütközik- pl. 
szenvedélybetegsége, pszichiátriai érintettsége, egészségügyi állapota okán. 
A kilakoltatások végrehajtásának leállításával több időt nyertünk arra, hogy megoldást 
találjunk a családok egyben tartására. Az új lakásrendelet az elhelyezés nélküli kilakoltatás 
tilalmának elvét képviselve szintén fontos változást jelent. 
Pozitív elmozdulást jelent az is, hogy az elmúlt évben a szomszédos lakások csatolása, 
illetve méltányossági kérelmek iránt benyújtott igények elbírálásával kapcsolatban 
közreműködésünket, illetve véleményünket kérték. Ezen megkeresések – különösen a 
polgármester felé benyújtott méltányossági kérelmek – száma tapasztalatunk szerint 
jelentősen megugrott. Ugyanakkor ezen megkeresések határideje minden esetben szoros volt 
– elkészítésükhöz alapesetben 15 munkanap áll rendelkezésünkre –, mely főként a 
megkeresést megelőzően általunk nem ismert ügyfelek esetében okoz nehézséget. 
A tájékoztatások, környezettanulmányok készítésekor több olyan kérdés is felmerült, melyek 
miatt fontosnak tartjuk, hogy az ügyfelek felé minden, a kérelmükkel találkozó 
intézmény/szereplő egyértelműen és átláthatóan kommunikálja a folyamatban résztvevők 
szerepét és hatáskörét. Az egyik ilyen kérdéskör, hogy adott esettel kapcsolatban kis időbeli 
eltéréssel több helyről is megkeresést kaptunk – pl. polgármesteri titkárságról, HUSZI-ról, 
vagyonkezelési csoporttól, illetve lakásügyi csoporttól is –, melyek egyesével 
megválaszolásra kerültek részünkről, az információk áramlása közöttük mégsem működött 
jól, néhány esetben a párhuzamos megkeresésről sem tudtak. A másik jelenség, hogy több 
ügyfél is azzal keresett meg minket – néhány meglehetősen agresszív fellépéssel – hogy „a 
mi javaslatunk miatt” utasították el kérelmét, holott a döntési jogkör nem a miénk. 
Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat által biztosított adósság és díjhátralék kezelés 
lehetőségével több esetben is sikerült a kerületben élő ügyfelek számára lakhatásuk 
biztonságos megőrzésében segítséget nyújtani. Ahogyan a rendelet módosításával 
kapcsolatos javaslatunkban is kifejtettük, a Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás nagy 
segítséget jelentett a lakosság számára, az annak megszüntetéséről hozott önkormányzati 
döntés ügyfeleink számára kedvezőtlen volt, így fontosnak tartjuk, hogy módosításokat 
követően, de visszavezetésre került. 
Több alkalommal is hatékonyan tudtunk együttműködni az ERANUS Alapítvánnyal, 
melynek támogatása lehetőséget nyújtott arra, hogy néhány család lakhatását sikerüljön 
stabilizálni. 
 
Szociális szakemberek képzése, terephely biztosítása  
 
Az elmúlt évben 1 fő pedagógiai- és családsegítő asszisztens hallgatót tudtunk fogadni. 
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 V. A szakmai tevékenységek tapasztalatai a 2020. évi statisztika 
tükrében 

 
Forgalmi és demográfiai adatok 
 
A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység célcsoportja a Budapest Főváros IX. Kerület 
közigazgatási területen élő, hátrányos helyzetben lévő, illetve veszélyeztetett családok és 
gyermekeik, akik önkéntesen keresnek fel minket, illetve akiket a beérkező jelzéseket 
követően mi keresünk fel. 
 
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. 
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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 
 
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 kerültünk kapcsolatba. Ez korcsoportos megosztásban 200 fő 18 év 
feletti, valamint 48 fő 18 év alatti személyt jelentett. 
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22%

0%
5%

18%

51%

4%

Kapcsolatfelvétel módja szerinti 
felosztás 2020

 Önké ntes (s zülő
kezde ményezte )

 Önké ntes (gyermek
kezde ményezte )

 Szülővel közösen

 Más cs alád - és
gyermekjóléti által ide
átirányított
 Je lzőrendszer által
kezde ményezett
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A 2021-ban megjelent új ügyfelekkel az előző évhez hasonlóan jellemzően a jelzőrendszeren 
keresztül kerültünk kapcsolatba, bár ennek aránya 54%. 21% volt azon megkeresések száma, 
ahol a család önként kért segítséget intézményünknél a probléma megoldására. A más 
kerületből történt költözést követően, nálunk újként szereplő családok száma 18-ról 17%-ra 
csökkent. A gyámhatóság által kezdeményezett új ügyek száma tovább csökkent, a tavalyi 
4%-on maradt. 
 
A szolgáltatásainkat igénybe vevők nem szerinti aránya továbbra is nagy eltérést mutat. Női 
ügyfeleink száma közel kétszer annyi volt a férfiakhoz képest, 2021-ben is. 
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Egyrészt vannak speciális problématípusok, mint pl. a családon belüli és párkapcsolati 
erőszak, mely a statisztikai adatok alapján is elsősorban a nőket sújtja. 
 
Másrészt viszont a mai magyar társadalomban markánsan jelen lévő hagyományos nemi 
szerepek jellemzője, hogy a gyerekekkel, idősekkel kapcsolatos gondozási teendőket, ügyeik 
intézését, a segítség kérését a nők feladatkörébe sorolja, míg a férfiakhoz a családfenntartó, 
anyagiakat előteremtő feladatokat társítja. 
 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az általunk közvetített szolgáltatásokból, ellátásokból 
adott esetben más családtagok nem részesülnek, hiszen a szükségletfelmérés során minden 
együtt élő családtag helyzete szóba kerül. A szociális segítőmunka során minden olyan 
családtagot be kell vonni a problémamegoldás folyamatába, akit az érint, valamint akinek 
abban szerepe van, vagy szerepe kellene legyen.  
 
Tapasztalataink alapján fontos lenne, hogy a férfiak se érezzék presztízsveszteségként a 
segítségkérést, az egyes szolgáltatások igénybevételét – álláskeresés, pszichológiai és jogi 
tanácsadás –, hiszen egy-egy krízishelyzet esetén, mint pl. a munkahely elvesztése, válás, 
gyermekelhelyezés kapcsán ők is jelentős frusztrációval kerülnek szembe, és addigi 
családfenntartó szerepükből adódóan új nehézségekkel kerülhetnek szembe. 
 
A 2021-as évben ezzel kapcsolatban is történt némi elmozdulás, több férfi is magától kért 
segítséget. Részben a COVID-19 okozta nehézségeik (pl. anyagi problémák, állás elvesztése) 
miatt, de jellemzően szülői felügyeleti jog rendezése és gyermekkel történő kapcsolattartás, 
valamint véleményük szerint gyermekük elidegenítése, és érzelmi elhanyagolása okán is, 
illetve saját pszichés megsegítésükhöz is kértek és/vagy fogadtak el segítséget. 
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Semmiképp nem szabad szó nélkül elmennünk a családi összetételt mutató adataink mellett. 
A gyermeket egyedül nevelő szülők aránya 2018-as 27%-ról 2019-re 26% -ra változott, 2020-
ban pedig 21 %-ra csökkent, 2021-ben ez 22 % volt (ők továbbra is leginkább egyedülálló 
anyákat jelentenek). Ezen belül a 3 vagy több gyermeket egyedül nevelők aránya 2018-tól 
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csökkenést mutatott (2018-hoz képest 2019-ben 7-ről 4 %-ra, vagyis majdnem felére 
csökkent, 2020-ban pedig 3%-ot mutatott), ez 2021-ben 5%-ra emelkedett. 
 
Míg az egy-vagy két gyermeket egyedül nevelő szülők száma az elmúlt 2018-ban évben 20-
ról 22%-ra nőtt, a 2020-as 18%-ról 2021-ben 17%-ra csökkent. 
 
A házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő gyermekes családok száma 35 %-ról 28%-ra 
csökkent az előző években, és míg 2020-ban 29%-ra, enyhén emelkedett, 2021-ben ismét 
csökkenő tendenciát, 24%-ot mutat. 
 
Ezen belül a három vagy több gyermeket nevelő családok aránya 6% helyett 2021-ben 7%ra 
nőtt, az 1-2 gyermeket nevelő családok aránya pedig 22% helyett 19%-ra csökkent. 
 
Az egyedül élők aránya tovább nőtt, míg 2018-as 20%, 2019-ban 25%, 2020-ban 26 %, 2021-
ben már 32% volt. 
 
A házastársi/élettársi kapcsolatban, gyermek nélkül élők aránya változatlanul 5%.  
Lényeges, hogy ezekre a mutatókra minden szociális szolgáltatónak és fenntartójának legyen 
szeme, érzékenysége és jó esetben hátránykompenzáló eszközei is, hiszen minden egyes 
szegénységgel, illetve gyermekszegénységgel kapcsolatos kutatás azt mutatja, hogy a 
szegények aránya a gyermeküket egyedül nevelők, a három- és többgyermekes családok, a 65 
év felettiek, az egykeresős családok, valamint a női háztartásfővel élők körében volt a 
legmagasabb. A szegénység alakulását természetesen befolyásolja a családi életciklus, a 
munkaerőpiac, az etnikumhoz való tartozás, illetve a regionális egyenlőtlenségek is. 
 
További fontos indikátor az iskolai végzettség és a foglalkoztatási csoportok szerinti 
megoszlás. 
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Fentiek alapján 2019-ben ügyfeleink közt a munkanélküliek aránya 7% (111 fő) volt, 2020-
ban ez 11%-ot (126 főt) jelentett. 2021-ben ez már 150 fő volt (korábbi évekhez viszonyítva 
arányuk nem nőtt jelentősen – 11,7% – számuk viszont több mint 35% -al nőtt 2019-es 
adatokhoz viszonyítva). 
 
A foglalkoztatottak aránya 31%-ról (346 fő) 30%-ra változott, (354 fő) 2021-ben 375 főre 
nőtt (ami arányukat tekintve 29,2%). Az inaktív kategória aránya viszont 38%-ról (368 fő) 
39%-ra (415 főre) 2021-ben 470 fő volt (36,6%). Ide tartoznak a nyugdíjasok, az inaktív 
keresők, valamint a 15 évnél idősebb tanulók. A 0-24 év közti eltartott gyermekek száma 288 
fő (inaktívakon belüli arányszámuk 61%, az összeshez viszonyított arányszámuk 22,4%). 

A tartósan munkanélküliek és az alacsony iskolázottságúak számára továbbra is nehézséget 
okoz a megfelelő önéletrajz, és az álláshirdetések rendszeres figyelése, értelmezése. Általános 
problémának tűnik az 50 év feletti ügyfelek munkakeresése. A munkáltatók többnyire nem ezt 
a korosztályt keresik, ritkán biztosítanak nekik munkalehetőséget. Tovább nehezíti, ha a 
munkavállaló nyugdíj előtt áll néhány évvel. Magasabb iskolai végzettség esetén is 
jellemzően fizikai munkát tudnak vállalni, pl. takarítást, konyhai kisegítő munkát, melyet 
fizikailag nem bírnak, így ez csak rövid időre tudja a megélhetésüket biztosítani. 

Jelen van az az 50-60 év közötti réteg is, akik még nem jogosultak nyugdíjra, azonban 
életkorukból, és vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak elhelyezkedni a munkaerő 
piacon. Szociális életük beszűkül, elmagányosodnak, általában az aktív korúak támogatásán 
kívül nem igazán van más jövedelmük. 

Vannak az időskorú népességen belül is olyan csoportok, amelyek igen súlyos szegénységben 
élnek. Ilyenek a pl. az özvegyi és rokkantnyugdíjasok, az utóbbi években korhatár előtt 
nyugdíjba vonulók, továbbá ilyenek lehetnek az egyedül élő idős emberek. Ez utóbbiak nagy 
része idős özvegyasszony. Végül ide tartoznak a legidősebbek, akiknek nyugdíja már a 
nyugdíjminimum közelében van, és akik egészségi állapotuk miatt nem képesek minimális 
mellékjövedelemhez sem jutni. 

A szakképzetlen fiatal felnőttek visszajelzései, hogy szívesen tanulnának szakmát tanfolyami 
jelleggel, de arra az időre kiesne az alkalmi munkákból szerzett jövedelmük, mely a 
létfenntartásukat veszélyezteti. Megoldást jelentene, hogy kiszámíthatóbb, megfelelőbb 
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jövedelemmel rendelkezzenek, és ne legyen szükség különböző támogatások 
igénybevételéhez, ha OKJ -s szakmát szerezhetnének, mely ideje alatt pénzbeli támogatást 
kapnának. 

Több olyan családdal találkoztunk, ahol egy vagy mindkét szülő el tudott helyezkedni, volt, 
aki egy-egy hiányszakmának, munkaerőhiánynak köszönhetően jobb munkakörnyezetbe 
került. 
 
Ugyanakkor az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, a szakképzetlen munkás, a fizikai 
munkát végző réteghez tartozó ügyfeleink körében jelentős mértékű a szegénység, még akkor 
is, ha rendelkeznek valamilyen munkajövedelemmel – akár nem bejelentett, vagy alkalmi 
munkával is. Több családnál is felmerült az a probléma, hogy a munkáltató nem fizette ki a 
bérüket, illetve a napi bér kifizetésekor az többnyire el is megy a mindennapi megélhetésre – 
élelem, ruházat –, valamint, hogy tartalék képzésére az egykeresős, illetve az alacsony 
munkajövedelemmel rendelkező családok nem képesek. Gyakran létrejön egyfajta 
adósságspirál, mely miatt a tartozások rendezése csak ideig-óráig sikerül, de gyorsan új 
hátralékok keletkeznek. Egyes családok bejelentett munkajövedelméből korábbi hiteleket, 
elmaradt kötelezettségeket vonnak, a közüzemi elmaradások rendezése is akadályokban 
ütközik (illetve a tiltások elodázására inkább nem bejelentett munkát vállalnak). 
 
Továbbra is tapasztalható, főként a gyermeküket egyedül nevelő nőknél egyfajta 
önkizsákmányolás is – segítő családi háttér nélkül más választás nem is igen adódik. Gyakran 
két-három munkahelyen is helytállnak, hogy megfelelő körülményeket tudjanak teremteni. 
Sajnos ez szinte mindig olyan szintű fizikai és érzelmi kimerültséghez vezet, hogy az emberi 
kapcsolatokra, ezzel együtt a gyermekekre sem idő, sem energia nem marad már, mely 
könnyen elvezet egy megengedő, ráhagyó nevelési stílushoz. A fizikai szükségletek 
kielégítése megtörténik ugyan, de a nevelési elhanyagolás, a túl megengedő attitűd gyakran 
vezet oda, hogy kamaszkorban a gyermek majd egy deviáns kortárs csoportban találja meg az 
érzelmi szükségleleteinek kielégítését. 
 
Fontos változás, hogy a COVID-19 átrendezte a munkaerőpiacot is, ügyfélkörünkben 
nagyobb számmal jelentek meg olyan, hosszabb-rövidebb ideig állás nélkül maradt személyek 
is, akik számára a munkanélküli lét korábban nem volt ismert, illetve egyes szektorokban – pl. 
turizmus, vendéglátás - a járványügyi helyzet miatti intézkedések ellehetetlenítették a saját 
szakmájukban történő elhelyezkedést. A rendkívüli élethelyzet miatt igényelhető ferencvárosi 
támogatás gyakran nagy segítséget jelentett számukra.  
 
Egyre nagyobb szükség lenne egy olyan hatékony munkakereső irodára, melyet fel tudnak 
keresni, és nem hajléktalan ügyfelek a fő célcsoportjai, mint a FESZGYI Lélek-Pontban 
korábban működő álláskereső csoportnak. Többször tapasztaltuk, hogy a Munkaügyi 
Központban a valójában munkanélküli ügyfeleink jelentős része nincs regisztrálva, pedig a 
jogszabályváltozások miatt helyzetük egyre súlyosbodik majd, különösen a TB ellátás 
szempontjából kiemelt jelentősége lenne. Egy hatékonyan működő álláskereső iroda 
megkönnyítheti a Munkaügyi Központba való regisztrálást, és mindkét szolgáltatás 
igénybevétele valódi segítséget jelenthet a személyeknek. 
 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

34 
 

Az álláskeresésben különösen nagy szerepe volt továbbá a CSGYJK szociális diagnózist 
készítő esetmenedzserének, hiszen hozzá közvetíthettük ügyfeleinket, miután a FESZGYI egy 
együttműködési keretmegállapodással csatlakozott a Zuglói Állás-les programhoz. A 
programhoz kapcsolódva több ügyfelünk is sikeresen elhelyezkedett. 
 

 
 
Ügyfeleink körében továbbra is az általános iskola nyolc osztályánál kevesebbet végzettek és 
az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a legnagyobb. 
Az elmúlt évekhez képest 2021-ban emelkedett viszont a befejezett általános iskolai 
végzettséggel bírók aránya, ahogyan enyhén nőtt a befejezett szakmunkásképző iskolával, 
illetve szakiskolai végzettséggel rendelkezők aránya is. Az érettségire épülő befejezett 
szakképzettséggel bírók aránya további csökkenést mutatott. 
A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya szintén tovább nőtt. 
 
Sajnos az oktatás hátránykompenzáló ereje egyre rohamosan csökken. Az általános iskola 
felső tagozatának elérésére már egyre több az iskolai kudarc, a tudás értéke 
megkérdőjeleződik, az önbizalom csökken, vagy nem reális, egyre gyakoribb az iskolai 
hiányzás, galerikbe verődés, a deviáns karrier, megjelennek a kisebb bolti lopások, a kortárs 
erőszak, sokan elkövetők vagy áldozatok lesznek. A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek a továbbtanulásig sokszor el sem jutnak, vagy nagyon hamar 
lemorzsolódnak. A középiskolákba történő beilleszkedés nagy nehézségekbe ütközik, az 
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oktatás színtereinél pedig az integráció, pláne az inklúzió eszközei, sajnos gyakran még a 
szándék hiánya is tapasztalható. 
 
Problématípusok 
 
A 2021-ben megjelent ügyfeleinket az alábbi problématípusok jellemezték (összehasonlításul 
a 2020-as adatok is): 
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Az elsődleges problémaként megjelenő, csupán információkéréssel kapcsolatos 
megkeresések száma lényegében nem igazán változott 2019-ben 2% volt, 2020-ban 1% volt 
2021-ben újra 2%. Egyrészt pusztán információért, illetve ügyintézés segítéséért kevés ember 
tér be hozzánk, másrészt viszont az egyéb problémakörökhöz kapcsolódóan szinte minden 
esetben információnyújtás is kapcsolódik a segítő tevékenység során. 
Azt is tapasztaljuk, hogy a kollégák igyekeznek több időt fordítani az alaposabb felmérésre, 
és a FESZGYI speciális szolgáltatásainak bővülésével a közvetítések száma is emelkedést 
mutat.  
 
Elsődleges problémaként az ügyintézéssel kapcsolatos megkeresés a 2019-es évhez képest 
10%-ról 2020-ban 7%-ra változott 2021-ben pedig 9%, második leggyakoribb arányban 
szerepelve. A halmozott problémák közt ugyanakkor második legmagasabb aránnyal szerepel. 
Ügyfeleink nagy része az ügyintézés során akadályokba ütközik (iratok hiányossága, lakcím, 
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szolgáltatások elérése, elektronikus ügyintézés akadályai, értelmezési gondok stb.), melyek 
kiküszöbölése a segítő folyamat része. 
 
Az anyagi- és a lakhatási- problémák, mint elsődleges probléma aránya a korábbi 2019-es 
27%-ról 2020-ban 31%-ra nőtt, ez 2021-ben 33%. Mindemellett halmozott problémaként is 
megmaradt az első helyen. Az esetek nagy részében fennáll anyagi probléma és 
veszélyeztetettség, mely megoldást igényel, melyhez még a családok egyéb nehézségei is 
kapcsolódnak.  
Sok ügyfelünknek nincs érvényes lakásbérleti szerződése, tetemes tartozásokat halmoztak fel 
– melyeket az alacsony jövedelem, illetve annak hiánya miatt adósságcsökkentő támogatással 
és lakhatást segítő támogatással nem tudnak kezelni. Sokan anyagi kényszerből maradnak 
együtt akár a gyermeket veszélyeztető személyekkel is egy lakásban. Egyre inkább 
megjelennek a lakhatás minőségével összefüggő, úgymint rovarirtással, rágcsálókkal, 
beázással, penészedéssel kapcsolatos panaszok. 
Tipikus probléma, hogy az eladósodás mértéke nő az önkormányzat és a szolgáltatók felé is. 
A bérlakások kiutalása megállt (a rehabilitációs területek régi épületeinek lakói továbbra is 
megkapják a cserelakás, illetve ingatlan ellenértékének lehetőségét, az elutasított kérelmek 
indoklásaként ez többször megjelent), hosszú éveket – 16-18 év – kell várni.  
 
A foglalkoztatással kapcsolatos megkeresés 2%- volt, de az érintett ügyfelek köre a 
pandémia miatt kissé átalakult. Ugyan voltak, akik el tudtak helyezkedni, de a tartós 
munkanélküliek helyzetében nem történt lényegi változás. Az egészségi problémákkal 
jelentkezők aránya 3-ról 5%-ra nőtt. 
Sajnos a csoportos álláskereső klubot családsegítő kollégáink a leterheltség miatt nem tudták 
újra indítani, de egyéni segítséget nyújtottak, különösen a pandémiás helyzetben, valamint az 
ügyfelek közvetítése a FESZGYI CSGYJK-ban az álláskereséssel foglalkozó kollégához nagy 
számban történt. 
 
A gyermeknevelési problémák, mint elsődleges probléma a ötödik leggyakoribb típust 
jelentette, úgy is, hogy a 2019-es 12%-ról 10%-ra csökkent, 2021-ben pedig 5%-ra. 
Halmozott problémaként is a negyedik vezető ok, mely jól mutatja, hogy minden egyéb 
megjelenő probléma jelentős hatással bír a gyermeknevelésre. 
Ugyan kis mértékben csökkent azon esetek száma, akik önként kerestek fel minket, továbbra 
is van annyi bizalom ezen családokban, hogy érzékelve a nehézségeket, megoldásukhoz 
mernek külső, intézményes segítséghez folyamodni. 
 
Célzottan lelki-mentális problémával érkezők aránya 2019-es 4-ről majd 2020-as 6%-ról 
2021-ben 7%-ra emelkedett, ahogyan ezzel összefüggésben életviteli gondok is gyakrabban 
indikáltak segítségkérést. 
A FESZGYI által foglalkoztatott mentálhigiénés szakembereknek, illetve a tanácsadásoknak 
köszönhetően egyre több ügyfelet tudtak közvetíteni a kollégák mentálhigiénés 
szolgáltatásainkba. A tanácsadások kihasználtsága maximális, várólista alakult ki. 
Véleményünk szerint három 8 órás pszichológusra, 1 klinikai szakpszichológusra, illetve 
legalább egy „utazó” pszichiáterre lenne szükségünk. 
Az igénybevételi hajlandóságra természetszerűen hat az ügyfelek együttműködési készsége, 
illetve belső motivációjuk mértéke. Bár néhány ügyfél az első egy-két találkozás után 
lemorzsolódik, többen azonban hosszabb távon is igénybe veszik a szolgáltatásokat. A team 
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tagjai meghatározott számban tudnak tanácsadást tartani, az igénybevétel fokozódása miatt ez 
többször túlterheltséghez vezet. 
Egyre gyakoribb az olyan jellegű pszichés, pszichiátriai probléma, mely meghaladja a 
mentálhigiénés team kompetencia határait. A felnőtt pszichiátriai ellátó rendszer 
működése, illetve a gyermekpszichiátriai ellátás égető hiánya következtében 
folyamatosan nő a kezeletlen/ellátatlan pszichiátriai betegséggel küzdő szülők és 
gyermekek száma. Mivel két pszichiáterre hárul a kerületi betegellátás, meglátásunk szerint 
ezért többnyire csak a gyógyszerek felírására van idejük, ezek szedését azonban 
tapasztalataink szerint már nem kontrollálja senki, és gyakran az elengedhetetlen terápiás 
megsegítés is elmarad. 

2021-ben a második legmagasabb, 10%-os arányt mutatja az oktatási-nevelési elhanyagolás 
elsődleges problémakörként, az aránya halmozott problémakörként is a negyedik 
leggyakoribb. Másodlagos problémaként tekintve ennek hátterében a családi konfliktusok 
illetve életviteli problémák hatása ugyanúgy érzékelhető, mint az anyagi vagy a 
gyermeknevelési problémák. 

A családon belüli bántalmazás mutatója 2019-ben még 3% volt elsődleges és 2 a halmozott 
problémakörben, 2020-ban és 2021-ben pedig már 7%-ot ért el elsődleges problémaként, és 4 
%-ot halmozott problémaként. Ugyan a látencia továbbra is nagymértékű, de a 2021-es évben 
több jelzőrendszeri tag is nagyobb figyelmet fordított a bántalmazás esetleges jeleire. Részben 
az elmúlt évek nagy sajtóvisszhangot kiváltó tragédiáinak is köszönhető, hogy a bántalmazás 
jeleinek felismerése iránt kicsit nagyobb érdeklődés tapasztalható a jelzőrendszeri tagok 
részéről, másrészt pedig ennek szükségességét a jelzőrendszerrel folytatott munkánk során is 
igyekszünk még inkább tudatosítani. 

A családi-kapcsolati konfliktus mutatói 2019-ben 9-ről 12%-ra nőtt elsődleges 
problémaként, 2021-ben 8%-ra csökkent, ugyanakkor halmozott problémaként 2019-es 8%, 
illetve 2020-as 9%-ról, 2021-ben pedig 10% nőtt. 
Az érintett ügyekben a családtagok többször beszámoltak arról, hogy a COVID-19 miatt 
jelentős változások történtek életükben, plusz konfliktusokat okozva pl. az anyagiak, a 
felborult életritmus, családi szerepek változása, oktatás és munka világában történt 
változások, összezártság okán is. 
A konfliktusok nagy része továbbra is a válással és szülői felügyeleti jogokkal, 
kapcsolattartással összefüggő, valamint az ezek következtében kialakuló gyermeket 
veszélyeztető helyzetekkel. Sajnos egyre több esetben tapasztaljuk, hogy ezen családokban 
már olyan régóta folynak a szülők közti játszmák, hogy azokból nagyon nehéz kilépniük, 
valamint segítőként is nehéz belépni. A leginkább elmérgesedő esetekben azt tapasztaljuk, 
hogy mind a gyermekre, mind a családsegítőre, és a többi szakemberre eszközként tekintenek 
a szülők, akiket a maguk érdekében, és a másik ellenében igyekeznek használni. Egyre 
gyakoribb jelenség, hogy a szülők saját álláspontjukat kívánják alátámasztani azzal, hogy irat 
betekintési- valamint panaszjogukkal élnek. 
Sajnos gyakran nem képesek eltávolodni a helyzettől, és abban a maguk szerepét kicsit 
kívülről megvizsgálni, más szempontokat is figyelembe venni. Ez legtöbbször oda vezet, 
hogy a gyermek jogai és érdekei eltörpülnek – vagy fel sem merülnek bennük –, kizárólag a 
másik fél bántására, és saját győzelmükre koncentrálnak.  
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Gyakran a bizalmatlanság- és rosszul értelmezett, vélt vagy valós érdekeik mentén- alapvető 
információkat is eltitkolnak, vagy csak egyszerűen nem közölnek, együttműködést nem 
tanúsítanak. Előfordult, hogy több hetes telefonálás és hivatalos levelezés, hatósági intézkedés 
kezdeményezésének felvetése után is még csak az alapvető adatok felvételéig sikerült eljutni, 
mely a gyermek helyzetének, körülményeinek gyors és alapos kivizsgálását jelentősen 
akadályozta. 
Mivel ezekben az esetekben a szülők és a szociális szakemberek céljai még véletlenül sem 
találkoznak, szükséges lehet olyan szolgáltatások bevonása, mint a mediáció, illetve 
családkonzultáció/családterápia, ugyanakkor ezek hatékonysága a család valós, belső 
motivációja nélkül kérdéses. 
 
Szakmai tevékenységek, jellegük szerint 
 
Míg a 2020. évben a szakmai tevékenységek halmozott száma 12990 volt, és 5774 (szintén 
halmozott adat) személy részesült valamilyen szolgáltatásban, 2021-ben ez majdnem a 
duplájára, 23057-re nőtt, valamint jelentősen, 7908 főre (szintén halmozott adat) emelkedett a 
részesülők száma is. 
Ez magába foglalja a szociális segítő tevékenység (pl.: információnyújtás, konfliktuskezelés, 
kríziskezelés, tanácsadás, segítő beszélgetés stb.) teljes palettáját. 
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A számokból kitűnik, hogy az Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység forduló ügyfelek 
és az általuk igényelt szolgáltatások, szakmai tevékenységek száma igen magas. 
 
A leggyakoribb szakmai tevékenység az információnyújtás (4624), a családlátogatás (3132), 
a segítő beszélgetés (3061), valamint az ügyintézéshez történt segítségnyújtás (2501) volt. 
 
Több esetben előfordult, hogy ügyfelek érkeznek néhány perc alatt kitölthető kérelemmel 
intézményünkbe azzal, hogy ide irányították őket a kitöltés miatt és kérik, hogy az egyéb kért 
dokumentumokat fénymásoljuk hozzá. Egyrészt nem mondható ügyfélbarátnak ez az eljárás, 
másrészt további intézményi kiadásként jelenik meg nálunk. Idős, alacsony iskolázottságú 
pszichiátriai beteg ügyfeleinknél tipikus probléma, hogy nem tudják értelmezni a 
nyomtatványokon az utasításokat, a tájékoztatás ellenére sem értik, hogy milyen támogatást 
tudnának még igényelni, ilyen esetekben megoldást jelentene a megfelelő nyomtatvány kézbe 
adása. 
 
A 2021-as pandémiás helyzet miatt ugyanakkor a hivatali ügyintézésben is váltotta egymást a 
személyes félfogadás, illetve elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézés nagyobb 
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teret kapott, melynek pozitív hozadéka, hogy gördülékenyebbé vált az ügyintézők és a 
családok, illetve a családsegítő kollégák közti kommunikáció, illetve adattovábbítás. 
A tanácsadás, illetve a közvetítés pénzbeli ellátásokhoz és az adományozás is gyakori 
tevékenység volt. E két utóbbi a 2021-as évben emelkedett, összefüggésben a családok anyagi 
nehézségeivel. Az előző évhez képest duplájára nőtt a családlátogatások száma, hiszen a 
járványügyi vészhelyzet során bevezetett korlátozó intézkedések figyelembevétele mellett 
sem szüneteltek a családlátogatások, hiszen a segítő munkában a személyes kapcsolat, és az 
ügyfele saját környezetükben történő megismerése nélkülözhetetlen eleme a folyamatoknak. 
A családlátogatások krízishelyzet, valamint elhanyagolás, bántalmazás gyanúja esetén, illetve 
azon ügyekben, ahol csak ez a kapcsolattartási forma volt működőképes, természetesen 
elsőbbséget élveztek, és nem szüneteltek, hiszen ahhoz, hogy a szociális segítő munka 
hatékony legyen, elengedhetetlen, hogy a családdal saját otthonában is tudjunk foglalkozni, 
különösen a veszélyeztetett gyermekek és felnőttek esetén. 
 
Bár a munkatársak a terepidőt teljesen kihasználják ebből a szempontból, előfordul, hogy nem 
jut idő minden – az állapota miatt nem, vagy nehezen közlekedő – ügyfélre. Ebből a 
szempontból az is nehézséget jelent, hogy a kerület nagysága miatt sok időt vesz el maga a 
közlekedés, amíg a családsegítő eljut az adott ügyfélhez. A COVID-19 okozta félelem okán 
több ügyfelünk kifejezetten elutasította a személyes kapcsolattartást, amennyiben az esetvitel 
jellege és helyzetük ezt megengedte, elektronikus kapcsolattartás formájában kísértük 
figyelemmel őket. 
 
Az esetkonferenciák megszervezése a szakmai tevékenységet szabályzó előírások mentén 
történt, a hatékonyság miatt, amikor lehetőség volt rá, személyes és nem online formában 
kiviteleztük. A tavalyi évhez képest ez a szám nőtt, ahogyan az esetkonzultációk száma is. 
 
A családsegítők átlagos esetszáma a szakmai létszámtól függően hullámzóan alakult, de az 
optimálisnál rendszeresen magasabbnak mondható, mely nehézzé tette a folyamatos és célzott 
segítői tevékenységet. Viszonylag magas esetszámok jellemzők a legalább két éve a Család- 
és Gyermekjóléti Alapellátási Egységnél dolgozó kollégáknál. A távozó dolgozók esetei 
szétosztásra kerültek, melyekből a kríziseseteket nem lehet átadni az újonnan kezdőnek. Az 
esetvitel ennek köszönhetően gyakran elhúzódik, határidős adatszolgáltatások, javaslatok, 
tájékoztatások pedig eseteként háttérbe szorítják a már folyó ügyeket is. 
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A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása, a 2021. évben tapasztalt gyermekvédelmi 
esetek alapján 
 

 

A veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév 2021. december 31-én 356 fő, 
családjaik száma 228 volt. 

Ebből 54 kiskorú/ 50 család Belső Ferencvárosban, 179 kiskorú/ 91 család Középső 
Ferencvárosban, 51/ 36 család Külső Ferencvárosban, 72 kiskorú/ 51 család pedig a József 
Attila lakótelepen élt. 

A veszélyeztetett kiskorúak helyzete négy különböző főcsoport, és ezen belül több kategória 
mentén is leírható. A környezeti főcsoport folyamatos csökkenést, míg a magatartási 
főcsoport emelkedést mutat, míg az anyagi és egészségi főcsoport arányai közel állandóak. 
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1. A környezeti főcsoport a legjelentősebb számú. 
 
A gyermekek családon belüli bántalmazása, fizikai, lelki vagy érzelmi elhanyagolása ebbe a 
veszélyeztetettségi körbe tartoznak, mindegyik mutató esetében emelkedés történt. Ha az 
összes alkategória összesített számát nézzük (79), akkor a bántalmazás/elhanyagolás mutató a 
vezető veszélyeztető tényezőként szerepel a környezeti főcsoporton belül. 

Az alkategóriákon belül a gyermekek lelki elhanyagolása a legmagasabb, a második 
legnagyobb alkategória, a fizikai bántalmazás duplája. A harmadik leggyakoribb okként 
szerepelt a főcsoporton belül a lelki bántalmazás és a fizikai elhanyagolás.  

Ezen kategóriák sokszor nem elválaszthatók sem a családi konfliktusoktól, sem a nevelési 
problémáktól – sajnos sok szülőben tudatosítani kell, hogy nevelési célzattal nem 
alkalmazható sem a bántalmazás, sem az elhanyagolás. 

Bár egyre gyakrabban tesznek a jelzőrendszeri tagok említést a gyermekek fizikai és lelki 
elhanyagolásáról is, ugyanakkor a családon belüli erőszak gyanújával kapcsolatban érkező 
jelzések még hagynak kívánnivalót maguk után.  

Előrelépés viszont, hogy a témával kapcsolatban az érdeklődés megnőtt, és igénylik az 
esetkonzultációt, valamint a felismeréshez szükséges tudás elsajátítását. Véleményünk szerint 
nem feltétlenül az esetek száma növekszik, hanem magasabb azok aránya, amelyek napvilágra 
kerülnek, s ezáltal a szakemberek is tudnak foglalkozni vele. 2021-ben a bántalmazással 
kapcsolatos gyanúval kapcsolatban a lakossági jelzések száma is emelkedett. 
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A gyermekeket ért erőszakos cselekményekkel kapcsolatos gyanú esetén a Családvédelmi 
koordinációs szerv, illetve a gyámhivatal felé jelzéssel élünk a szükséges intézkedések 
megtétele érdekben. 
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2021-ben a családi konfliktusok voltak a második leggyakoribb fő okok a főcsoporton belül, 
mely 50-ről 54-re nőtt. Ide soroljuk a válás, szülői felügyeleti jog körüli vitákat, illetve a 
kapcsolattartási problémákat. Tapasztalható ugyanakkor a kényszerű együttélés jelensége is, 
mikor egymással konfliktusban álló családtagok és rokonaik nem tudnak továbblépni 
lehetőségeik hiányában. Szintén idetartoznak azon mozaikcsaládok, akiknél az korábbi 
traumák, vagy konfliktusok feldolgozása és az újabb családtagok együttműködésének 
kialakítása még nem történt meg, és így mindennapi életük egyre feszültebbé vált. A Covid-
19 okozta összezártság, valamint a családok életében történt változások felerősítették a 
meglévő konfliktusokat, valamint újakat is generáltak. 

A környezeti főcsoporton belül a harmadik leggyakoribb a nevelési problémákból adódó 
veszélyeztetettség. Fő problémaként száma 40-ről 16-ra csökkent, megjelenése halmozott 
okként a tavalyi adatokhoz képest a 71-ről helyett 60-ra csökkent. 

Ennek hátterében változatos okok állnak, mint például a családi életciklusok krízisei, a szülők 
korai vagy késői gyermekvállalása, a támogató családi háttér és a szülői minták hiánya vagy 
nem megfelelő volta, a generációs konfliktusok, a szülők közti nevelési attitűdök konfliktusai. 

A szülők szenvedélybetegsége, illetve a szülő/család életvitele, mint a gyermekeket 
veszélyeztető önálló tényező/fő okként történő megjelenése az elmúlt évhez hasonlóan 
alakult, ugyanakkor ez utóbbi, mint halmozott veszélyeztető okként csökkent. A 
jelzőrendszeri tagok beszámolóiban rendre megjelenik, hogy tapasztalják a családokban a 
szenvedélybetegség, az alkoholfogyasztás tüneteit, egyre többször találkoznak olyan 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

50 
 

pszichiátriai beteg szülővel, akik nem kapnak kellő kezelést, vagy egyáltalán nem kapják meg 
azt. Szerencsére mind a szociális szakemberek, mind a jelzőrendszer tagjai egyre inkább 
elérik a korszerűbb, a szenvedélybetegségekkel és kezelési lehetőségeikkel kapcsolatos 
ismereteket. 

Fontos lenne, ha a fenntartó lehetőséget biztosítana a Család- és gyermekjóléti Központ 
speciális szolgáltatásainak/tanácsadásainak bővítésére, mivel a pszichológiai tanácsadás, a 
család- és párkonzultáció, valamint a mediációs szolgáltatás kapcsán is jelentős várólista 
alakult ki az elmúlt évben is, pedig ezek időben történő igénybevételével a veszélyeztetettség 
mértéke jelentősen csökkenthető lenne. 

Még mindig jelentős tényezőt jelentenek, ugyanakkor csökkent a többi kategóriához képest az 
elégtelen lakáskörülmények. Míg 2019-ben 16 esetben a veszélyeztetettség fő okaként, 40 
esetben pedig a halmozott okok közt jelent meg, 2020-ban ez a szám 22 és 55, 2021-ben 
pedig 12 és32 volt. 

A leromlott önkormányzati lakásállományban élők között gyakori a zsúfoltság, a félkomfortos 
vagy komfort nélküli lakásokban több generáció együttélése. Megjelennek a lakhatás 
minőségével összefüggő, úgymint rovarirtással, beázással, penészedéssel kapcsolatos 
panaszok is. 2021-ben is rendszeres volt, hogy az önkormányzati bérlakásokból, 
hátralékokkal érintett családok fordultak hozzánk. Ezeknek a családoknak a támogatása, 
gondjaik enyhítése mindig komoly problémát jelent az alapellátás számára, hiszen túlmutat 
rajtunk, esetleges kilakoltatás során nehéz az elhelyezés. 

Jelentős előrelépést jelentene, ha a megfelelő számú és minőségű szociális alapú bérlakás 
lenne elérhető mind a kerületben, mind országosan. Emellett a már meglévő önkormányzati 
bérlakásokkal való gazdálkodás szempontjai között a szociális rászorultság szempontjainak 
szerepét jelentősen meg kellene növelni, ahogyan a bérlés folyamatában szereplő intézmények 
együttműködésén, és a köztük zajló információáramlás minőségén is lenne mit javítani, 
szerencsére ez pozitív irányba mozdult. Amellett, hogy a lakhatáshoz fűződő alapvető jogát 
minden ügyfelünk tekintetében fontosnak tartjuk érvényre juttatni, és abban segíteni őket, 
szerencsés lenne, ha a családokkal kapcsolatban álló szociális szakemberek véleményét és 
javaslatát kikérnék a bérleti jogviszonyt érintő eljárások során, hiszen életkörülményeiket, 
kérelmük megalapozottságát sok esetben jól ismerjük. Olyan kirívó példára is volt sor a 
közelmúltban, hogy évek óta nem együttműködő, tartozást felhalmozó családok is kaptak 
újabb lehetőséget és/vagy bérlakást, mely ügyfélkörünkben felháborodást váltott ki, 
különösen, ha még riport is készült velük. 

A korábban létezett volt állami gondozottak lakásprogramjával kapcsolatban 2021-ben sem 
kaptunk túl sok információt, az elmúlt évben egyetlen alkalommal sem kérték ki 
véleményünket, javaslatunkat. 

A munkanélküliség, mint fő veszélyeztető ok nem jelent meg, halmozott tényezőként 
továbbra is jelen van, bár csökkent az elmúlt évhez képest. Sajnálatosan ugyanakkor a 
családok jövedelmi/gazdasági helyzetéből fakadó gyermekeket veszélyeztető tényezők nem 
tűntek el, és nem is javultak oly mértékben, hogy az pl. a fizikai elhanyagolás egyes típusain 
belül ne jelenjen meg. A munkáért kapott fizetség azoknál a családoknál, ahol gyermekek 
vannak, nem minden esetben fedezik a normális emberi szükségleteket, nem biztosítják a 
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gyermekek biztonságos neveléséhez megfelelő forrásokat. A stabil állás meglétének 
esetlegessége, tervezhetetlensége is az anyagi ellehetetlenülés egyik oka. 

Bár meglehetősen kevés az eszközünk ennek a problémának kezelésére, mégis gyakran 
keresik meg intézményünket azok a családok, akik létfenntartásukhoz kérnek segítséget. Ez a 
kérés leggyakrabban élelmiszerre, gyógyszerre irányul. Ezt többnyire más szervezetek 
bevonásával, közreműködésével, korlátozottan, de igyekszünk orvosolni, de egyre 
gyakrabban mi sem tudunk segítséget nyújtani. A FESZGYI kapacitásához mérten 
rendszeresen fogad adományokat, így a rászoruló családok részére, ebben az évben is tudtunk 
ruházatot biztosítani. 

A megélhetési, lakhatási zavarok kezelése az adósságkezelési szolgáltatás, valamint a 
Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás közvetítésével hatékonyabbá vált, melyet ügyfeleink 
közül is sokan igénybe vettek, kivezetése nehézséget okozott, így visszakerülését örömmel 
fogadtuk. A támogatásokhoz történő hozzájutást a FESZGYI Díjhátralék-kezelési Csoportja 
segíti, az adósságkezelő kollégákhoz közvetítjük ügyfeleinket. Rendszeres az együttműködés 
és az információáramlás a két szakmai egység közt. 

2. Anyagi főcsoport 
 
Míg a veszélyeztetettség előfordulásánál 2019-ben pedig 6%-nál, 2020-ban 9%-nál, 2021-ben 
8%-nál jelentek meg az anyagi problémák fő veszélyeztető tényezőként, illetve halmozott 
okként majdnem minden esetben ott szerepelnek. A lakhatásból és a lakhatási 
körülményekből, rossz anyagi helyzetből eredő problémák esetén a családoknál a 
gyermekeket is érintik az ebből eredő hátrányok (pl.: tanszerhiány, meleg víz hiánya miatti 
elhanyagoltság, esetlegesen a szükséges gyógyszerek hiánya, fűtés, áramszolgáltatás hiánya, 
stb.), melyeken rövid távon, tűzoltó jelleggel talán segíthetnek a megigényelhető 
támogatások, azonban hosszabb távon egy átfogóbb, kerületi (esetleg országos szintű) 
program nyújthatna megoldást (szociális bérlakások számának növelése, a hozzáférhetőség 
megkönnyítése, esetleg kibővített szociális juttatások, munkaerőpiac bővítése, bekerülést 
megkönnyítő programok, stb.) 

Fentiek alapján elmondható, hogy a nálunk megjelent veszélyeztetett kiskorúak gyakran élnek 
valamilyen megfosztottságban, szegénységben, melyhez még egyéb egyéni, családi 
problémák is társulnak, erőteljesen megmutatva az anyagi problémák családokra gyakorolt 
negatív hatását. 

A digitális oktatás során különösen nagy hátrányba kerültek azok a tanulók, akik 
infrastruktúra, illetve digitális tudás nélkül próbáltak eleget tenni tankötelezettségüknek, 
sokan lemorzsolódtak a jobb lehetőséggel rendelkező társaikhoz képest (mind tudásban, mind 
részvétel terén). Fontos lenne, hogy továbbra is legyen szervezett számítógép és laptop 
adomány. 

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az anyagi lehetőségek hiányában ezek a gyermekek sok 
olyan lehetőség igénybevételétől elesnek, mely jelentős, és sokszor később már behozhatatlan 
hátrányokkal járnak számukra. Ilyen például a gyermekek számára fontos fejlesztések, 
korrepetálások, különórák, vagy akár a kultúra és művelődés igénybevétele, melyek 
elmaradása oktatási hátrányokat okozhat, vagy akár az egészség területén megjelenő 
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költségtérítéses oltások, szűrővizsgálatok elmaradása, vagy a vitaminkészítmények 
elérhetetlensége. 

A jelzőrendszeri tagok is rendre kiemelik, hogy a velük kapcsolatban lévő családok esetében 
gyakran szembesülnek a szociális, anyagi problémák erősödésével. Az iskolai, óvodai éves 
beszámolókban megjelenik, hogy egyre jobban lecsúszó családokkal találkoznak, akiknek a 
mindennapi megélhetés is gondot jelent. Az intézményeknél nehézséget szül gyakran az 
étkezés befizetése, főleg azoknál a családoknál, akik jövedelmi viszonyaik miatt éppen, hogy 
lecsúsznak a támogatásokról. Sajnos a családi adókedvezmény lehetőségei sem mindig tudnak 
érvényesülni az ügyfeleink esetében, mivel munkaerőpiaci helyzetük ezt nem teszi lehetővé. 

Úgy tűnik, hogy a család és környezet viszonyában megbillentek az ártó és védő hatások, a 
protektív faktor helyett gyakran a család maga is az ártó hatásokat erősíti fel. 
 
Ezen összetett okok megszüntetéséhez komplex, a szociális munka eszköztárán túlnyúló 
eszközrendszerekre és forrásokra lenne szükség, amelyeket a saját segítő szolgáltatásainkkal 
csak enyhíteni tudunk, ellensúlyozni nem. 
 
 
3. Magatartási főcsoport 
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A magatartási főcsoporton belül továbbra is a tankötelezettség elmulasztása a kiugró. 

A szabálysértéssel, vagy bűncselekménnyel gyanúsított és vádolt fiatalkorúakra vonatkozó 
eljárásokkal kapcsolatos szabályok a megelőző években szigorodtak, ugyanakkor a gyermek 
és fiatalkorúak körében nem szűnt meg a kriminalizálódás. A kiskorúak és fiatalkorúak által 
csoportosan elkövetett garázdaságok, kifosztások, valamint egyénileg a vagyon elleni 
bűncselekmények, mint pl. a bolti lopás volt jellemző. 

Bár vezető okként nem jelent meg az elmúlt évben, növekedett az alkategória száma 
tavalyhoz képest, illetve egyéb problémák tüneteként, következményeként továbbra is jelen 
van a fiatalok, gyermekek körében a szenvedélybetegség, alkohol és drogfogyasztás. Ezek 
jellemzője, hogy az életük különböző területein jelen lévő problémák „megoldását”, egyfajta 
menekülést jelent számukra. Még mindig több kamaszkorú gondozottról sejtjük, hogy használ 
kábítószert, de a szerhasználat egyéb jelzések hiányában gyakran rejtve marad, így nehéz 
segíteni nekik. 

A szenvedélybetegség okán egyre hatékonyabb és gyakoribb a FESZGYI Írisz klubhoz 
történő közvetítés, valamint a velük történő közös munka. 
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A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezetében a H52 Ifjúsági Iroda, az Írisz Klub 
és a Család- és Gyermekjóléti Központ mellett Család- és Gyermekjóléti Alapellátási 
Egységünk is részt vesz a munkában, hiszen ennek a problémakörnek a kezelése csak a 
szolgáltatók, az egészségügyi ellátás, gyermekvédelem, szociális ellátások összehangolt 
akciójával lehetséges. 

4. Az egészségi főcsoport 
 
Ide sorolja a statisztika a gyermekek magatartás- vagy tanulási zavarát, tartós betegségét és 
fogyatékosságát. Önálló okként, fő problémaként ez ritkábban jelenik meg, mint a többi 
főcsoport kategóriái, ugyanakkor egyéb problémákkal egyidejűleg felerősödik az érintettek 
veszélyeztetettségének foka. Különösen sérülékeny és védendő csoport a fogyatékossággal 
élők csoportja, akiknek ellátórendszere nagy hiányosságokkal küzd, mely az érintettek 
folyamatos elszigetelődéséhez vezet. 
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Míg előző években a gyermekek tartós betegsége mind fő okként mind a veszélyeztető 
tényező halmozott okaként nőtt 2021-re ez csökkent. 
A magatartás vagy tanulási zavar mutatója a kategórián belül a legmagasabb, mely fő 
okként 9-ről 16-ra nőtt, halmozott okként pedig 27-ről 21-re csökkent. 
 
Egyre több gyermek kap olyan diagnózist, mely mellett több területen és nagyszámú 
fejlesztés lenne szükséges, ugyanakkor a közoktatás, köznevelés ezt csak ritkán tudja 
maradéktalanul ellátni, és a Pedagógiai Szakszolgálatok forrásai is korlátozottak. Részben 
emiatt, a FESZGYI fejlesztő pedagógusának szolgáltatásaira is jelentősen megugrott az igény 
az elmúlt évben. 2020 óta sajnos csak egy kolléga nyújtja a szolgáltatást, így az igények nagy 
része kielégítetlen maradt. Természetesen mindig jelent egyfajta megnyugvást, ha ügyfeleink 
sikeresen működő szolgáltatásban tudnak részesülni, ugyanakkor felhívnám arra figyelmet, 
hogy a gyermekek oktatása és fejlesztése nem a szociális szféra kötelessége lenne. 
 
Az elmúlt évben több alkalommal lett volna szüksége fejlesztésekre vagy korrepetálásokra az 
iskoláskorúak tekintetében, azonban az ügyfelek, csak hosszas várakozás után tudtak a 
gyerekeik korrepetálása vagy épp fejlesztése ügyében segítséget kapni. Ezen a téren is 
szükség lenne a kapacitásbővítésre. A digitális oktatás kihívásai különösen hátrányosan 
érintették ezt a csoportot. 
 
A 12-16 éves korosztály számára nincs elegendő korrepetálási lehetőség a kerületben. A 
kerületünkben működő Tanoda is már anyagi helyzethez (RGYVK megléte) köti a 
korrepetálást, így sok család esik ki szolgáltatásból. 
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A szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak 
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A családon belüli bántalmazást az esetek 93%-ban szülő, 7%-ban egyéb rokon követte el. A 
bántalmazással érintett 90 esetből 30 fizikai, 60 pedig lelki. A fizikai bántalmazással 
érintettek közül 13-an lányok, míg a lelki bántalmazás áldozatai közül 60-ból 30 esetben 
lányok. 
A családon kívül elkövetett bántalmazás fizikai jellegű és egy intézmény munkatársa által 
elkövetett volt. 
 

 

 

A családon belüli fizikai és lelki elhanyagolás eseteinek 90%-a szülő, 10%-a egyéb rokon 
által elkövetett volt a 2021. évben. A fizikai elhanyagolás 20 esetéből 11-ben érintett 
lányokat, a lelki elhanyagolás 113 esetéből pedig 27 esetben lányoknál fordult elő. 
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A bántalmazott kiskorúak száma Belső Ferencvárosban 4, Középső Ferencvárosban 41, Külső 
Ferencvárosban 15 és a József Attila lakótelepen 30 fő volt. 

Az elhanyagolt kiskorúak száma Belső Ferencvárosban 23, Középső Ferencvárosban 65, 
Külső Ferencvárosban 1 és A József Attila lakótelepen 34 volt. 

A bántalmazást, elhanyagolást jelző esetek száma ugyan megnőtt, még mindig a látencia 
határán mozog, és bár ebben pozitív elmozdulás történt, még mindig gyakran tapasztaljuk, 
hogy a gyanú megléte még nem automatizálja a jelzést, a bántalmazás társadalmi megítélése, 
a bántalmazásra, elhanyagolásra adandó egyértelmű válasz, a zéró tolerancia még nem 
egyértelmű reakció. 

 

 VI. Az észlelő és jelzőrendszertől érkezett jelzések, a 
jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés tapasztalatai 

 
Mint azt a korábbiakban már leírtuk, ügyfeleink, különösen a gyermekvédelmi ügyekben a 
jelzőrendszer egyes tagjainak megkeresését követően kerül látókörünkbe. A jelzőrendszeri 
tagoktól érkezett jelzések száma a 2021-es évben is fontos szeletét jelentette a 
megkereséseknek, mely nyomán nagyobb kört érhetett el a szociális segítő munka. 
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Önkormányzat, jegyző 
A kiugró szám hátterében a lakbértartozással érintettekkel kapcsolatos jelzések állnak. 2021-
es év statisztikája a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról II. fejezet 4 §. (8) bekezdés alapján megfogalmazott 
feladat következtében jóval magasabb jelzésszámot mutat, mint az előző éveké. A rendelet 
szerint az Önkormányzat tájékoztatja és megküldi a FESZGYI számára a lakbértartozást 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

63 
 

felhalmozott bérlők listáját. Természetesen ezt a tájékoztatást és listát jelzésként értelmezi 
intézményünk, hiszen a lakbértartozás mögött anyagi, munkahelyelvesztéssel kapcsolatos 
problémák is lehetnek, így a listában szereplő ferencvárosi lakosokat felkeresik és 
tájékoztatják a tartozás rendezéséhez igényelhető támogatásokról. 
 
Köznevelési intézmények  
A második legtöbb jelzés továbbra is a köznevelési intézmények felől érkezett. Ugyanakkor 
még mindig gyakori probléma, hogy későn, és/vagy tévesen érkeznek meg hozzánk az 
információk. A legjelentősebb probléma a hiányzások kapcsán, hogy nem minden érintettnek 
jeleznek. 
 
Több esetben előfordult, hogy a család és gyermekjóléti központ, a gyámügyi és igazságügyi 
osztály, a szabálysértés, az államkincstár, sőt néhány esetben a szülők értesítése is elmaradt, 
ezzel nehezítve az egyes szereplők eljárását, és időben történő lépések megtételét. Az is 
előfordult, hogy nem jeleztek időben, sőt, a hiányzással kapcsolatos jelzéseket a félév, vagy a 
tanév végén tették meg, mely helyzetet bonyolította, hogy a digitális oktatással kapcsolatban a 
hiányzások kezelése nem volt mindig egyértelmű. 
 
Gyakori emellett, hogy más életviteli problémákat is későn jeleznek, olyan stádiumban, 
amikor a védelembe vételi eljárás már elkerülhetetlen, ezzel megnehezítve a bevont 
szakemberek és a család közti bizalom kialakítását. Emellett még mindig előfordulnak 
hiányos adatokat tartalmazó jelzések, pl. a lakcímnek, a szülők nevének, elérhetőségének 
pontatlansága, illetve hiánya- ez szintén időveszteséget jelent a családok felkeresése 
tekintetében. 
 
A pedagógiai vélemények kérésekor az írásbeli forma gyakran mást tükröz, mint amit 
előzetesen személyesen vagy telefonos beszélgetés alkalmával elmondtak, emellett gyakran 
kérnek minket, hogy írásban ne kérjük ki a pedagógiai véleményeket, mert elfoglaltságaik 
miatt nagyon nehezen fér bele a munkaidejükbe. Leterheltségük következtében akár több 
hetes csúszással érkeznek meg a hivatalos dokumentumok. A tanév folyamán a leterheltségtől 
függően igyekeztek képviselni magukat az oktatási/nevelési intézmények azon 
esetkonferenciákon, szakmai egyeztetéseken, melyeket meg lehetett tartani. 
 
A másik jelentős problémakör, hogy az oktatási intézmény nem tudja kezelni a tanuló 
magatartásproblémáját. Több esetben volt rá példa, hogy előbb-utóbb eljutott odáig a szülő- 
némi intézményi nyomás hatására-, hogy iskolát váltson. Tapasztalataink szerint ez évközben 
elég nehézkes, az igazgatók kapcsolatban állnak egymással, „leinformálódnak” a diákról és a 
szüleikről, ami sokszor elutasító választ eredményez. Emiatt vagy kerületen kívüli iskolát 
kerestek, vagy a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz fordultak kérelemmel új intézmény 
kijelölése miatt. Az utóbbi időbe telik, ami akkor problémás, ha a tanuló – nem teljesítve 
tankötelezettségét – nem jár be az intézménybe vagy, mert maga az intézmény „tiltja ki”, 
vagy a szülő nem akarja kitenni gyermekét az iskolában kialakult konfliktus hatásainak. Az 
utóbbi esetnél arra is volt példa, hogy az intézményi bántalmazás miatt alakult ki, ahol nem a 
kortársak, hanem a pedagógusok voltak a bántalmazók a szülők és tanulók jelzései alapján. 
Ilyen esetekben az eddigi tapasztalatok során minden külső szerv elhatárolódik, előrelépés 
nem történik, sokszor a szülő és a gyermek jön ki – már amúgy is – vesztesen a helyzetből. A 
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bántalmazás folyamatára jellemzően így kialakul egyfajta tanult tehetetlenség, tűrés, vagy 
jobb esetben menekülés az intézményből. 
 
A már nem tankötelezett gyermekeknek nagyon hamar és könnyen megszüntetik a tanuló 
jogviszonyát. Erre a jelenségre figyelmet fordítunk a jövőben is, az iskolák figyelmét többször 
felhívjuk a veszélyekre. Alapvető álláspontunk az, hogy azon gyermekek számára, akik 
veszélyeztetettek, hátrányos lenne a magántanulóság/egyéni tanrend, de az is, hogy az 
iskolából kikerülve, tanulói jogviszonyukat megszüntetve az „utcára” kerüljenek. Igyekszünk 
elérni az oktatási intézményeknél, hogy e gyermekek esetében mindig családsegítővel és a 
többi érintett szakemberrel – pl. a Központ esetmenedzsere, pedagógiai szakszolgálat, 
gyámügyi osztály – egyeztetve hozzanak döntést. 
 
Bár ennek száma már emelkedett, továbbra is probléma, hogy a kortársak közötti 
bántalmazásról nem mindig küldenek jelzést, azokról csak esetlegesen, a családoktól, vagy 
más jelzőrendszeri tagoktól, pl. kórháztól, rendőrségtől értesülünk. 
 
Pozitívumok: Tapasztalataink alapján sok olyan pedagógussal tudtunk dolgozni, akik nem 
csak a félévente kért pedagógiai vélemények mentén, hanem rendszeres kapcsolattartás 
mellett tájékoztatnak minket a gyermek helyzetéről, tanulmányi eredményeiről, 
magatartásáról, szülőkkel való együttműködésükről, szívesen vesznek részt esetkonzultáción, 
eljönnek esetmegbeszélésre, illetve partnerek a hiányzások kapcsán kitöltendő intézkedési 
terv elkészítésében. 
 
Védőnői hálózat A kerületi védőnői szolgálattól érkező jelzések száma kiskorúak és 
nagykorúak (várandósok) vonatkozóan is nőtt. 
A Csengettyű utcai telephelyről jellemzően a Gyáli és Aszódi úti hajléktalanszállón élő 
veszélyeztetett kismamákról kapunk jelzéseket. A Lónyay utcai, illetve a Vaskapu utcai 
szolgálatoktól mind kismamákról, mind gyermekek esetében megkeresik intézményünket. 
Jelzéseik gyakorisága, minősége, a családokkal és a velünk való kapcsolattartás 
rendszeressége továbbra is személyfüggő, de összességében megfelelő, és együttműködő 
kapcsolat jellemző, gyakran közös, vagy összehangolt családlátogatásokkal. 
 
Háziorvosok, gyermekorvosok: A felnőtt háziorvosok felől pozitívumként viszont 
kiemelhető, hogy rossz egészségügyi állapotban és/vagy szociálisan rászorult betegeikkel, 
jellemzően idősekkel és felnőtt pszichiátriai betegekkel kapcsolatban is megkeresték 
egységünket. 
A gyermekorvosok által küldött jelzések száma némileg nőtt az elmúlt évben. A családsegítő 
és esetmenedzser kollégák még mindig tapasztalják, hogy a „GYSZ4” adatlapot csak részben 
töltik ki, illetve gyakran több hetes csúszással küldik meg számunkra. 
A pandémia ideje alatt a gyermekorvosok általi online diagnosztizálás kisebb betegségek 
esetén és az ezzel járó kötelező 10 nap karantén azt eredményezte, hogy megnőtt az iskolás és 
óvodás korú gyermekek igazolt hiányzásainak száma, ami nagy hátrányt és lemaradást 
jelentett a tanulásban/fejlődésben. 
 
Kórházak: A szakorvosokkal történő konzultációk nem túl gyakoriak, az ügyfelekkel 
kapcsolatban leggyakrabban a kórházi szociális munkások vagy szociális nővérek segítségére 
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számíthatunk. A velük való együttműködésünk változó, egymás munkáját kiegészítve, segítve 
megfelelő támogatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek.  
A Heim Pál Gyermekkórházból rendszeresen teljes körű jelzések érkeznek, szociális 
munkásukkal kiemelkedő az együttműködésünk. A tavalyi évben több gyermekpszichiátriai 
osztályról is érkezett jelzés, tartalmukat tekintve prevenciós és beavatkozást kérő jelleggel is.  
 
Rendőrség:  
A rendőrség jelzéseinek száma emelkedett 2021-ban a felnőttek tekintetében emelkedett, a 
kiskorúak tekintetében arányaiban nem változott. Az utóbbi évben nem csak szabálysértéssel 
és bűncselekményekkel, hanem kapcsolattartási ügyekben, bántalmazás esetén is megküldték 
a helyszínen készült tájékoztatásaikat, jelentéseiket, néha ezek időeltolódással jutottak el a 
Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez, illetve továbbra is előfordult, hogy azt nem 
minden jogszabályban nevesített szerv kapta meg (pl, csak mi, vagy csak a gyámhivatal, vagy 
csak a pártfogó felügyelet számára továbbították). 
Az eljárások nyomon követését és lefolytatását az is nehezíti, hogy az egyes ügyek előadói 
gyakran cserélődnek az áthelyezések okán. 
 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály:  
A gyámügyi és igazságügyi osztályon a COVID-19 miatt a tárgyalások elmaradtak, és 
jelentősen megnövekedett az eljárások időtartama, a döntések megszületése. A határidők 
betartása mindannyiunk részéről komoly nehézségekbe ütközik, mely a Központ és az 
Alapellátási Egység munkáját is ellehetetleníti. 
A gondnoki kirendelő határozatokat a gyámügy nem küldi meg intézményünknek, amely 
megnehezíti az ügyintézést, hiszen, ha ügyfelünk nem tájékoztatja családsegítőjét a 
gondnokság tényéről, a családsegítő nem tudja, hogy milyen ügyét intézheti önállóan vagy 
csak gondnoka segítségével. 
2021-ben is volt arra példa, hogy a jelzés beérkezését követően nem történt meg a hatósági 
eljárás megindítása, olyan esetben is, mikor családon belüli vagy párkapcsolati erőszak 
ügyében érkezett. Sajnálatosan olyan eset is előfordult, mikor a szakemberek egyöntetű 
véleménye és javaslata helyett a súlyosan veszélyeztető attitűdű szülők, rokonok – nem 
mindig életszerű- nyilatkozatait vették figyelembe, és hoztak a javaslatokhoz képest más 
jellegű hatósági intézkedést. 
Továbbra is jelentős problémát okoz a segítő munka folyamatában, ha a gyámhivatali eljárás 
elhúzódik- sajnálatosan olyan esetekre is van példa, melyben nemhogy hónapok alatt, hanem 
egy, illetve másfél éve nem született döntés. 
 
FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona: 
A családsegítők tapasztalatai szerint összességében erősödött az együttműködés a 
munkavégzés során. A családsegítők is bevonódtak az átmeneti gondozásra irányuló 
gondozási tervek elkészítésébe, közös családlátogatásra is sor került, és gyakoribbá vált egy-
egy gyermekkel kapcsolatban az egyeztetés, információcsere mindkét résztvevő fél részéről. 
 
FESZGYI házi segítségnyújtás, idősek nappali klubjai: 
Egyre jobban megjelentek a közös eseteinknél azok a problémák, melyekre gyakran még 
közös munka összehangolásával sem tudunk tartós megoldást találni. Jellemzően ilyen esetek 
azok, mikor a lakókörnyezet olyan mértékben elhanyagolt, hogy azt a házi segítségnyújtás 
keretein belül nem lehet megszüntetni, piaci szolgáltatást viszont nem tud/akar igénybe venni 
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az ügyfél. Sajnos mindezek miatt előfordulhat, hogy az ügyfelek beengednek a lakásukba 
takarítást vállaló ismeretleneket, amely miatt könnyen áldozattá válhatnak. 
 
Egyre gyakoribb az is, hogy a család erőforrásainak hiányát is csak részben tudja 
helyettesíteni a megvásárolt vagy méltányossági alapon nyújtott szociális szolgáltatás, mivel 
annak szabályozása és az igénylő szükséglete eltérő (pl. napi gondozási idő keret, ápolási idő, 
bevásárlás során cipelhető súly). 
 
Sajnálatosan olyan eset is volt, melynél mind az idősgondozásban résztvevő szakemberek, 
mind mi szükségesnek láttuk a demenciával és/vagy a pszichiátriai betegséggel érintettel 
gondnoksága/támogatott döntéshozatala iránti eljárások elindítását, azonban az nem, vagy 
csak sokadik alkalommal történt meg, kis híján tragédiához vezetve. A pénzkezelésre, 
ügyintézésre, együttműködésre képtelen ügyfeleink esetében fokozottan fennáll annak 
veszélye, hogy a hajléktalanság felé sodródnak pl. önkormányzati lakásuk elvesztése miatt, 
vagy egészségi problémáik kezeletlensége miatt korábban elhaláloznak. 
 
Egyre égetőbb probléma a házi segítségnyújtás kapacitáshiánya, 2021-ben is többször is 
kialakult „várólista”, visszajelzésük szerint 2-3 hónapos várakozási idővel. 
 
A 2021-es év egyik célja volt, hogy a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
feladataival, működésével kapcsolatban több információt kommunikáljunk az idősellátás 
területén dolgozó kollégák felé is, valamint, hogy a felnőtt korúak tekintetében is 
felülvizsgáljuk/kialakítsuk a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert. Sajnos egyrészt a 
pandémiás helyzet miatt olyannyira leterheltté vált mind az idősellátás, mind a családsegítés, 
másrészt pedig a szakmaközi megbeszélések nagy része a járványügyi intézkedése miatt nem 
volt kivitelezhető, így ez a következő évre halasztódott. 
 
Család- és Gyermekjóléti Központ: 
Ebben az évben is folyamatosan monitorozni kellett, hogy hol húzódnak az egységek közti 
szakmai határok, hogyan lehet ügyfélbarát, ugyanakkor protokolloknak is megfelelő 
feladatmegosztással elősegíteni a veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló segítő munkát. 
A legtöbb esetben sikerült az egyeztetések folytán egyértelműsíteni a közös munkát, feloldva 
a lehetséges konfliktusokat. Az esetekkel kapcsolatos konzultációk száma megemelkedett, 
gyakoribbá vált a közös családlátogatás is, azonban a pandémiás helyzet, és mindkét szakmai 
egységet érintő megbetegedések a személyes részvételű egyeztetések kivitelezését erősen 
visszavetette. 
 
Sajnos több konfliktus adódott abból, hogy azon eseteknél, ahol a széttöredezett esetvitel, 
vagy nem volt sikeres, számottevő és hatékony gondozás az alapellátás során, mégis hatósági 
intézkedésre kényszerültünk javaslatot tenni a veszélyeztetettség mértéke miatt. Ezek a 
helyzetek mindkét egység munkáját nehezítették, hiszen több esetben nem tudott 
megvalósulni klasszikus értelemben vett segítő munka, és a család lehetősége is csökkent az 
önkéntes együttműködésre. 
 
Fontos szót ejteni a Család- és gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak/ 
tanácsadásainak várólistájáról is. Sajnálatosan a pszichológiai tanácsadás, a család- és 
párkonzultáció, valamint a mediációs szolgáltatás kapcsán is jelentős várólista alakult ki az 
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elmúlt évben is, pedig ezek időben történő igénybevételével a veszélyeztetettség mértéke 
jelentősen csökkenthető lenne - fontosnak tartanánk, ha a fenntartó lehetőséget biztosítana 
kapacitásbővítésre. 

 
Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 
A szolgáltatás indulása óta eltelt idő lehetőséget adott az eddigi tapasztalatok összegzésére, 
illetve szükségessé tette, hogy a szakmai egységek közti kompetenciahatárok és 
együttműködés keretei újratervezésre, egyeztetésre kerüljenek. 
A kollégák jelenléte egyes intézményekben gyakran elősegítette a jelzések megtételét, 
ugyanakkor az is tapasztalható volt, hogy több óvodában/iskolában nem vonták be a kollégát 
a tapasztalt problémák hátterének feltárásába, és esetleges megoldásába, így a jelzés megtétele 
előtt esetleg megléphető prevenciós lépések kimaradtak. 
Fontosnak tartjuk, hogy tudatosuljon az óvodákban/iskolákban, hogy a jelzési kötelezettség 
továbbra is az iskola feladata, valamint a jelzést követően is fennáll együttműködési 
kötelezettségük, az az óvodai/iskolai szociális segítőre nem áthárítható. 
A szakemberek közötti információáramlás, az egyes esetekben segítő munkában résztvevők 
feladatainak, illetve a kompetencia határainak további finomítása még szükséges. 
 
FESZGYI Áldozatsegítő csoport 
Az év során több közvetítés is történt részünkről a csoport felé, szolgáltatásaik, különösen 
speciális jogi tanácsadásuk is igénybevétele miatt. Vannak olyan speciális esetek, mely során 
jó együttműködést sikerült kialakítani a kollégákkal, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, 
hogy a két egység szakembereinek feladatellátása közt vannak lényeges különbségek is, 
melyeknek oly módon kell tudnia érvényesülni, hogy azzal az áldozatok semmiképp nem 
kerüljenek rosszabb helyzetbe, illetve az egyes szakemberek is eleget tudjanak tenni 
jogszabályi kötelezettségeiknek a kompetenciahatárok betartása mellett. 
 
Az elmúlt év tapasztalatai alapján szükségessé vált a szakmai egységek közti együttműködés 
részleteinek egyeztetése, melyre két alkalommal, szakmaközi egyeztetés formájában került 
sor. A szakmai egységek működésrendjének, eljárásainak rövid ismertetése mellett a 
gördülékenyebb együttműködést elősegítő keretek megvitatására (közvetítés – kapcsolattartás 
- visszajelzés, ügyfélkör, kapacitás stb.) is sor került, valamint kitértünk az áldozatvédelem és 
adatvédelem speciális összefüggéseinek egyeztetésére is (közvetítés, delegálás módja -
kapcsolattartás - visszajelzés). Tisztázódott az is, hogy az Áldozatsegítő Csoport mely 
esetekről kell, hogy jelzést küldjön a CSGYAE vagy a CSGYJK felé, hiszen 
előfordulhatnak olyan esetek, melyek nincsenek a fenti szakmai egységek nyilvántartásában. 
(Kiskorú veszélyeztetettsége – bántalmazás, elhanyagolás – esetén kötelező jelezni; valamint 
nagykorú esetén is, hiszen az Szt. szerint róluk is jelezni kell.) 
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 VII. Az észlelő és jelzőrendszer működtetésének tapasztalatai 
(készült Gergely Gabriella jelzőrendszeri felelős és tanácsadó éves beszámolója alapján) 
 

Bevezetés 

Az észlelő- és jelzőrendszer az alább, jogszabályokban megnevezett szakmák, intézmények és 
állampolgárok közti együttműködés, melynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, 
krízishelyzetek észlelése és jelzése az erre a célra kijelölt professzionális szolgáltató felé, 
valamint a folyamatos együttműködés és információáramlás biztosítása az egyének és 
családok problémáinak mielőbbi megoldása érdekében. 

A jelzés nem feljelentés, hanem az érintett veszélyeztetettségben, rossz bánásmódban élő 
gyerek vagy felnőtt érdekében tett lépés afelé, hogy a veszélyeztetettség megszűnjön és a 
számára szükséges szolgáltatásokhoz hozzá juttassa a gyermeket és családját. 

Az észlelő- és jelzőrendszer működésének jogszabályi háttere: 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt) alapján a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 
működtetése. 
 
 
A jogszabály 2021. januári módosítása a jelzőrendszeri tagok számában hozott változást, év 
közben nem történt egyéb változás.  
 
„A módosítással bővül a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátók körének 
törvényi felsorolása a települési önkormányzat jegyzőjével, aki a gyámhatósági feladatainak 
ellátásán kívül is juthat a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó információkhoz, amelyek 
jelzése a gyermekérdekében áll. A jegyzőn túlmenően a gyermekvédelmi jelzőrendszernek – a 
hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények 
áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi 
CVIII. törvény módosításaival összhangban – a büntetés-végrehajtási intézettel és a büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelőkkel való bővítése azt a célt szolgálja, hogy ha a szülő e 
szervek látókörébe került, akkor a gyermekének nevelését, a vele történő kapcsolattartást 
befolyásoló információk átadhatóak legyenek a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság 
részére, erősítve mindezzel a gyermek biztonságát.” 

A Gyvt. 17.§-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg a gyermekvédelemhez 
kívülről kapcsolódó egyes szervek számára. 

„17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 
látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében 
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a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a 
házi gyermekorvos, 
b) *  a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
c) *  a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények, 
d) a rendőrség, 
e) az ügyészség, 
f) a bíróság, 
g) *  a pártfogó felügyelői szolgálat, 
h) *  az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
i) *  a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
j) *  az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
k) *  a munkaügyi hatóság, 
l) *  a javítóintézet, 
m) *  a gyermekjogi képviselő, 
n) *  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, 
o) *  az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, 
p) *  a települési önkormányzat jegyzője, 
q) *  a büntetés-végrehajtási intézet, 
r) *  a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők.” 

 

Továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény is 
nevesíti a jelzőrendszeri tevékenységet: „A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget 
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a 
szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi 
segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a 
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha 
segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.” 

A 2020. 01. 01-től változott a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet (továbbiakban Gyer.), mely alapján a 
FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a családtámogatás jogosultjának 
értesítését. 

A Gyer. 91/F. § szerint „Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 
igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az 
ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai 
foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a nevelési-oktatási intézmény 
vezetője 

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a 
gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai 
segítése, ellenőrzése érdekében, 
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b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális 
intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, 
levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai 
nevelési napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás 
igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről, 

c) értesíti a b) pont szerinti tájékoztatás megtörténtéről a család- és gyermekjóléti 
szolgálatot.” 

A Gyer-nek megfelelően, a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központhoz érkező jelzéseket– 
tanulók esetében 50 óra alatti igazolatlan hiányzás, óvodás korú gyermek esetén pedig a 20 napnál 
kevesebb igazolatlan hiányzás– követően a jelzőrendszeri felelős és tanácsadó értesíti a 
családtámogatás jogosultját, az eddigi gyakorlattal szemben, amikor a gyámhivatal tette ezt.  
Ez természetesen nem érinti a családdal folytatott szociális segítő munka folyamatát, hiszen 
azt továbbra is a családsegítő/esetmenedzser munkatársak végzik. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. május 2-i nappal közzétette, valamint 2017 
augusztusában frissítette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos 
szakmai szabályozó dokumentumokat.   

1. Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 
jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól (2. kiadás) 

2. Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 
jelzőrendszer folyamatairól (2. kiadás) 

3. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor semleges 
egységes elvek és módszertan (2014. évi „módszertani útmutató bántalmazás" - 3. 
kiadás) 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 6.§. (1) bekezdés alapján a fenti módszertani útmutatók betartása kötelező és számon 
kérhető. 

A jelzőrendszeri felelős és tanácsadó feladatait részletesen szintén a szakmai protokollok 
rögzítik: 
 

 Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 
jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól (2. kiadás) 

 Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 
jelzőrendszer folyamatairól (2. kiadás) 

 
A 2017. január 1-én hatályba lépett jogszabályi előírások új elemeket is bevezettek a 
jelzőrendszer hatékonyabb feladatellátása érdekében. Ennek köszönhetően kialakult a 
jelzőrendszer harmadik és negyedik szintje is. A harmadik szint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, a negyedik szint pedig a 
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Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet jelentik a jelzőrendszeri munka 
működtetésében. Ezzel a jelzőrendszeri tevékenység országos szinten is megvalósul. 
 
2020-ban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 Kormány rendelet 1/A. §  a 
értelmében létrejött a családvédelmi koordinációért felelős szerv. 
 
„A Kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 
szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzőjét 
jelöli ki.”  
 
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. LXXII. 
törvény 2 §-a alapján intézményünknek jelzési kötelezettsége van a családvédelmi 
koordinációért felelős szerv felé. 
 
„A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési 
kötelezettség 

2. § (1) A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a 
törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében 

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a 
házi gyermekorvos, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a 
családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, gyermekek vagy 
családok átmeneti otthona, 

c) *  a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési tanácsadó, 
d) a gyámhatóság, 
e) a rendőrség, 
f) az ügyészség, 
g) a bíróság, 
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, 
i) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
j) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
k) *  az egyesületek, alapítványok. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelezni a 

családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét 
észlelik.” 
 
A fenti jogszabályok alapján a FESZGYI jelzőrendszeri felelős és tanácsadója teszi meg a 
jelzést a családvédelmi koordinációért felelős szerv felé.  
 
A jelzőrendszeri felelős és tanácsadó feladatai: 
 
A jelzőrendszeri felelős és tanácsadó feladatait a fent említett jogszabályok és protokollok 
részletezik, valamint a kerületi sajátosságokat figyelembe véve a munkáltató a munkaköri 
leírásban fogalmazza meg. 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti az észlelő és 
jelzőrendszert, egyben elősegíti a nem állami szervek, magánszemélyek részvételét a 
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megelőző rendszerben, koordinálja a járás területén működő jelzőrendszer munkáját, 
valamint szakmai segítséget nyújt a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok számára. 
 
Feladatai: 

 figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek 
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, 
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást 
igénylő helyzetét; 

 felkutatja és megismeri a helyi jelzőrendszer tagjait, elérhetőségét, szolgáltatásaikat és 
azok igénybevételének módját, erről listát készít, melyet folyamatosan aktualizál; 

 koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját; 
 megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban; 
 segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 

nyújtók közötti konfliktusok megoldásában, szükség esetén esetkonzultációt szervez; 
 konfliktuscsökkentő technikákkal segíti a jelzőrendszeri taggal konfliktushelyzetben 

lévő gyermeket, fiatal felnőttet vagy családot és a jelzőrendszeri intézmény 
munkatársát a konfliktus feloldásában; 

 a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagoknak veszélyeztetettség, krízishelyzet 
észlelése esetén a jelzési kötelezettségére való felhívása, a jelzés elmaradásának 
következményeiről való tájékoztatás; 

 tájékoztatja a jelzőrendszerben közvetetten részt vevő szervezeteket és az ellátási 
területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről; 

 folyamatosan tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat a járás szociális és 
gyermekjóléti intézményeinek működési rendjéről, az elérhető szolgáltatásokról, a 
jelzőrendszer intézményeit is érintő jogszabályi és rendszerszintű vagy helyi 
változásokról, segíti őket a változásokra való felkészülésben; 

 esetmegbeszélés/esetkonferencia/szakmaközi megbeszélések szervezésében részt vesz, 
azokat moderálja; 

 a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez beérkezett jelzésekről és az azok 
alapján megtett intézkedésekről jelentést, fél évente összegzést és értékelést készít a 
Család- és Gyermekjóléti Központ számára; 

 a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központ és a jelzőrendszer tagjainak 
képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal 
szakmaközi megbeszélést szervez, melyre meghívja a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető 
tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges; 

 minden év február 28-áig kell megszerveznie az éves szakmai tanácskozást,  
 elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet az éves szakmai tanácskozást 

követően minden év március 31-éig, mely tartalmazza: 
o a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, 
o az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 
o az éves célkitűzéseket, és 
o a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket; 
 koordinálja, illetve végzi az intézkedési tervben szereplő feladatokat, 
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 a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – 
krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve 
krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra; 

 ha a jogszabály által jelzőrendszeri tagként nevesített személy, vagy szerv 
alkalmazottja a Gyvt. 17. § (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, jelzést tesz a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felé, hogy 
értesítse a fegyelmi jogkör gyakorlóját és tegyen javaslatot az érintett személlyel 
szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására; 

 a helyi, gyermekvédelmet érintő rendezvényeken részt vesz, valamint a helyi médiát is 
felhasználva hozzájárul a szélesebb körű tájékoztatáshoz; 

 együttműködik és a szakmai kompetenciájába tartozó területeken támogatja az óvodai- 
és iskolai szociális munkás csoportot; 

Helyi, speciális feladatai: 
 50 órát meg nem haladó iskolai, vagy 20 napot meg nem haladó óvodai igazolatlan 

mulasztás esetén a gyermek törvényes képviselőjét írásban tájékoztatja a 
jogkövetkezményekről, a beérkezett jelzést továbbítja a gyermekjóléti szolgáltató 
felé. 

 2009. LXXII. tv. 2 §-a alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatónak jelzési 
kötelezettsége van a családvédelmi koordinációért felelős szerv felé, a hozzátartozók 
közötti erőszak esetén. Ferencvárosban a FESZGYI jelzőrendszeri felelős és 
tanácsadója teszi meg a jelzést a családvédelmi koordinációért felelős szerv felé. 
 

Kórházi szociális munka ellátására vonatkozó feladatai: 
 Tanácsadással, információnyújtással előmozdítja a szükséges jelzés megtételét, 

kiemelt figyelemmel a kiskorú érintettekre, különösen a kiskorú anyákra. 
 Elsődlegesen koordináló feladatok ellátása a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási 

Egység és Központ, valamint a kórházak (különösen szülészeti-, nőgyógyászati 
osztály, illetve gyermekosztály) között, melynek értelmében fogadja a jelzést és a 
jelzett esetről értesíti a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, 
illetve Központot, továbbá bántalmazás, súlyos elhanyagolás észlelése esetén 
közvetlenül hatósági eljárást kezdeményezhet. 

 Amennyiben az érintett gyermek/család más gyermekjóléti szolgáltató ellátási 
területére tartozik, segítséget nyújt az illetékes szolgáltató és a kórházi szociális 
szakember közötti kapcsolatfelvételben információnyújtással, szükség esetén a jelzés 
továbbításával. 

 Minden esetben, amikor a kórházi szociális munkás jelzést továbbított, a jelzést tevőt 
tájékoztatja, a jelzés fogadójától pedig visszajelzést kér a megtett intézkedésről. 

 Az általa küldött jelzéseket és a kapott visszajelzéseket nyilvántartja, a tapasztaltakról 
évente beszámolót, statisztikát készít a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai 
vezetője felé. 

 A kórházi egészségügyi és szociális szakemberrel, védőnővel együttműködik, szükség 
esetén az érintett gyermek ügyében tartott esetmegbeszélőn/esetkonferencián részt 
vesz. 

 Nyilvántartja a területileg illetékes kórházak szociális szakembereinek nevét és 
elérhetőségeit, szakmaközi megbeszélésen való részvételüket igyekszik előmozdítani, 
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jelzőrendszeri tudatosságukat folyamatos kapcsolttartással, információnyújtással, 
szükség esetén szakmai támogatással is növeli. 
 

Jelzések száma, típusai, jelzést tevők köre 2021-ben: 
 
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.  
 
2021-ben a szakmaközi megbeszéléseket a kerületi óvodákkal és a köznevelési 
intézményekkel az intézmények egyesével való végig látogatása során valósítottuk meg az 
Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport koordinátorával, mely meglátásom szerint 
hozzájárult a pozitív változáshoz a jelzések tekintetében, hiszen az adott intézmény minden 
munkatársa részt tudott venni a megbeszéléseken. (Részletesebben a „Szakmaközi 
megbeszélések” fejezetben olvashatnak a megbeszélések tematikájáról.) 
 
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.  
 
Ezért intézményünk honlapján is megjelenítettük a jelzés formai és tartalmi 
követelményeit, a protokollokban megfogalmazott elvek alapján.  
 
2021-ben új jelzőlapok bevezetése vált indokolttá a fent leírtak okán is, elsődlegesen a 
köznevelési intézmények számára. A jelzőlapokból nem derült ki, hogy az adott intézmény 
az eset feltárásába bevonta-e pl. az óvodai-iskolai szociális segítőt, vagy egyéb szakembert, 
voltak-e és milyen megtett intézkedések az oktatási intézmény részéről a jelzés megküldését 
megelőzően. 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 jelzőrendszeri tagok évről évre megfogalmazzák, hogy a jelzéseikre adott visszajelzéseket 
és azok tartalmi mélységét hiányolják a FESZGYI részéről. A konkrét esetekben történő 
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személyes egyeztetéseken túl fontosnak tartottuk, és 2021-ben az írásban megküldött 
visszajelző lapot is megújítottuk, annak érdekében, hogy minél informatívabbak legyenek. 
Ugyanakkor arra is fel szoktuk hívni a jelzőrendszeri tagok figyelmét, hogy a jelzés-
visszajelzés megtörténtével sem zárul le az intézményeink közti együttműködés, hiszen a 
jelzés megtétele után is számítanak az esetfelelős szociális munkások a jelzőrendszeri tagok 
szakmai és szakmaközi együttműködésére az adott ügyekben. 
 
Az alábbi számítások a két szakmai egységnél (Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
és Család- és Gyermekjóléti Központ) – egységesen - használt jelzéseket összesítő Excel 
táblázat adatai, valamint a 2021. évi KSH-nak készített kimutatás alapján készültek.  
 
2021-es év statisztikája a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról II. fejezet 4 §. (8) bekezdés alapján megfogalmazott 
feladat következtében jóval magasabb jelzésszámot mutat, mint az előző éveké. A rendelet 
szerint az Önkormányzat tájékoztatja és megküldi a FESZGYI számára a lakbértartozást 
felhalmozott bérlők listáját. Természetesen ezt a tájékoztatást és listát jelzésként értelmezi 
intézményünk, hiszen a lakbértartozás mögött anyagi, munkahelyelvesztéssel kapcsolatos 
problémák is lehetnek. E lista alapján a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási egység 
családsegítői, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a listában 
szereplő ferencvárosi lakosokat felkeresik és tájékoztatják a tartozás rendezéséhez 
igényelhető támogatásokról.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez 2285 jelzés érkezett 2021-ben, a Család- 
és Gyermekjóléti Központhoz pedig 364. A két szakmai egységhez összesen 2649 jelzést 
küldtek az észlelő- és jelzőrendszeri tagok. 
 
Ha a lakbértartozókról érkezett jelzéseket levonjuk, a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási 
Egységhez 626 jelzés, a Család- és Gyermekjóléti Központhoz 358 jelzés érkezett, tehát 
összesen 984 jelzést fogadott intézményünk. 
 
Annak érdekében, hogy a lakbértartozásokról érkezett magas számú jelzések ne torzítsák az 
jelzések arányait, a következőkben a lakbértartozásról érkezett jelzéseken kívüli jelzések 
elemzésével folytatom a statisztikai adatok értelmezését, tehát a 984 jelzést vizsgálom 
részletesebben. 
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Összehasonlítás az elmúlt évekkel: 
 

 
 
Az ábrákból jól látható, hogy a jelzésszám növekedés jelentős, mely összefüggésben van a 
jelzőrendszeri tagok aktivitásával, a jelzési hajlandóság növekedésével, melyhez remélhetőleg 
hozzájárult az elmúlt években a jelzőrendszeri tagokkal személyes formában történt sok 
egyeztetés, szakmai megbeszélés. 
A 2021-ben érkezett jelzések korosztályi megoszlása a következő, a két szakmai egységhez 
érkezett összes jelzést tekintve: 
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Ez az arány a 2020. évi arányokkal megegyező arányt mutat a jelzések korosztályi 
megoszlását tekintve. 
 
A 2021-ben érkezett összes jelzés (2649) jelzőrendszeri tagokra bontott aránya: 
 
Ebbe a számításba bekerültek az önkormányzat által, a lakbértartozásokról küldött jelzések is 
bekerültek, hiszen az önkormányzat is a jelzőrendszer tagja. 
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A kiugró oszlop ezeket, az önkormányzattól érkezett jelzések arányát mutatja.  
Emellett 2021-ben is a köznevelési intézményektől (óvodák, iskolák) érkezett a legtöbb 
jelzés, mindkét szakmai egységhez, elsődlegesen tan/óvodakötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben. Magas arányban érkeztek jelzések a személyes gondoskodást nyújtó 
szolgáltatóktól és a rendőrségtől is. 
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A jelzések problématípusokra bontott aránya: 
 

 
 

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 fentebb írtak alapján 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.  
 
Természetesen a jelzőrendszeri tagoktól 2021-re vonatkozóan is megkértük az általuk észlelt 
problématípusok megjelenítését a beszámolóikban. 
A jelzőrendszer tagjai az alábbi gyermekvédelmi problémákkal találkoztak munkájuk során, 
melyeket beszámolóikban kiemeltek: 
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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.  
 
Ugyanakkor a 2020-ban ugyanerre a kérdésre adott jelzőrendszeri tagoktól érkezett válaszhoz 
képest látható, hogy az elhanyagolás észlelése magasabb számot mutat a 2021-es adatokat 
tekintve. Valamint 2021-ben a válaszadók több lakhatási nehézséget jelöltek meg a gyakran 
előforduló problémák között. A két év válaszait összehasonlítva a beilleszkedési nehézség 
adatai között nincs szignifikáns különbség.  
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Az intézményünkhöz érkezett jelzésekre adott visszajelzési arányok, a két szakmai egységet 
együtt vizsgálva: 

 

A jelzőrendszeri tagokat is megkérdeztük a visszajelzéseink arányáról és a következőkről 
számoltak be a beszámolóikban: 
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A két ábra adataiból kitűnik, hogy szinte azonos arányokat állítottak fel a jelzőrendszeri 
tagok, mint, amit az intézményi adatbázisunk adataiból mi nyertünk ki. 

Az intézményünk részéről elmaradt visszajelzések oka lehet többek között, hogy az anonim 
jelzést tevők jelzéseire értelemszerűen nem áll módjában intézményünknek visszajelző lapot 
küldeni. Az önkormányzattól lakbértartozásról érkezett jelzésekre visszajelzést nem a 
hagyományos módon küldenek az esetfelelősök. Az önkormányzattól érkezett jelzésekre 
táblázatban rögzített, vagy tájékoztató levél formájában küld intézményünk visszajelzést.  

További oka lehet, hogy a problémát jelző első jelzésre küldünk visszajelző lapot. Tehát, ha 
ugyanazon jelző szervezet ugyanazt a problémát jelzi ugyanarról a gyermekről/személyről két 
hónap elteltével, akkor a második jelzésre nem küldünk visszajelző lapot, hiszen akkor már a 
jelzőrendszeri tag és intézményünknél az esetfelelős folyamatos kapcsolatban állnak 
egymással.  

Adminisztrációs hiányosság továbbra is állhat a visszajelzés elmaradása hátterében, 
ugyanakkor a jelzéseket összesítő adatbázis „jelzett probléma” kategóriáját bővítettük, tehát 
az előző évekhez képest a „halmozott probléma” vagy „egyéb” kategóriákba került jelzéseket 
pontosabban lehetett az adatbázisba feltölteni, illetve pontosítottuk, hogy milyen 
„megkereséseket” tekintünk jelzésnek. 

A jelzési kötelezettség elmulasztásának kérdései, a megtett intézkedések és azok 
tapasztalatai: 

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. 
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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 kezdeményezett eljárást a Gyvt-ben leírtak alapján jelzési kötelezettség 
elmulasztása okán, 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, számonkérésével. 

Azon jelzőrendszeri tagok esetében, akik kevésbé motiválhatók a jelzőrendszeri 
együttműködésre és nemigen érzik a jogszabály által rájuk testált jelzőrendszeri funkció 
lényegét és felelősségét (jelzési kötelezettséget mulasztanak, vagy rendszeresen nem jelennek 
meg szakmaközi megbeszéléseken, esetkonferenciákon), esetükben elképzelhető, hogy 
segíthetné és megerősíthetné a jogszabályi kötelezettségeiket teljesíteni-teljesíttetni a 
mulasztás valódi szankcionálása. 

Ugyanakkor hiszem, és azt tapasztalom, hogy szükséges és nem elhagyható a motivált és 
kevésbé motivált jelzőrendszeri tagok esetében is a jelzőrendszeri felelős és tanácsadó 
munkája ahhoz, hogy a jelzőrendszeri tag felelősségként élje meg a feladatát és a 
gyermekvédelmi szempontokat is beépíthesse a napi munkájába. Amennyiben ez megtörténik, 
a jelzőrendszeri tag megfelelő módon és időben jelezni tudja a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatónak az általa tapasztalt veszélyeztető tényezőket, körülményeket.  

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 kis létszámú 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 
érdekében, valamint az azt követő együttműködés keretein. 
 
Ennek megfelelően a kerületi iskolák jelzési kötelezettségének teljesítése kapcsán a fenntartó, 
Belső-Pesti Tankerületi Központtal folytattunk egyeztetést 2021-ben, valamint egy esetben az 
ő közbenjárásukat kértük konkrét ügyekben felmerült jelzési kötelezettség elmulasztás 
gyanújának tisztázásához.  
 
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. 
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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.  
 
Azt is megkérdeztük a jelzőrendszeri tagok 2021-re vonatkozó beszámolójában, hogy 
véleményük szerint milyen tartalommal kell bírnia egy jelzésnek ahhoz, hogy informatív 
legyen. Erre a kérdésre adott válaszok alapján levonható az a következtetés, hogy a válaszadó 
jelzőrendszeri tagok tisztában vannak a jelzés tartalmi követelményeivel. 
 
Idézetek a jelzőrendszeri tagok válaszaiból: 
„Személyes adatok, előzőekben felvett szociális anamnézis, elérhetőségek, probléma leírása. 
Megtett intézkedések, jelzés tevő neve, elérhetősége.” 
„Pontos információk megosztása a jelzett személy adataival kapcsolatban. A jelzés tartalma: 
Mit tapasztalunk az adott családdal/gyermekkel kapcsolatban, egyszer, vagy ismétlődően. 
Eddig megtett intézkedések. Milyen lépéseket javaslunk a gyermek érdekében (milyen 
szolgáltatást, illetve hatósági intézkedést).” 
„Pontos adatok és lényegre törő probléma kifejtés.” 
A jelenlegi jelzőlap már jobb, tartalmazza a legszükségesebb információkat.” 
Tehát a jelzés elmulasztása több tényezős folyamat lehet, melyet elsődlegesen a helyi szinten, 
a kerületünkben szükséges kezelni, ugyanakkor jogszabályi, valós szankcióra is szükség lehet 
bizonyos esetekben, amikor az egyeztetések, a motiválásra való ösztönzés kevésnek bizonyul 
a településen, járásban. 
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A Covid19 világjárvány hatása a szakmai munkára: 
 
2021-ben is voltak szakmai feladatok, rendezvények, melyeket online térben kellett 
megvalósítani, mint például az éves gyermekvédelmi jelzőrendszeri tanácskozást, a 
szakmaközi megbeszélések egy részét (a kerületi iskolák tantestületi megbeszélésein szerettük 
volna személyesen megtartani a szakmaközi megbeszéléseket, de az intézmények egy része 
online módon tartotta az értekezletet). 
 
A járvány miatt a jelzőrendszeri tagokkal való konzultációk megszervezése is nehézségekbe 
ütközött, többek között a betegállományok miatt is, ezért az egyeztetések egy része szintén 
online módon zajlott. Tehát továbbra is nehezítette a munkafolyamatokat a fizikai 
jelenlét hiánya, mely tetten érhető volt az intézményeink közti nehézkesebb 
kapcsolattartás során, valamint a gyámhivatali tárgyalások elmaradásában is. 
 
A különböző szabályozók elsődlegesen személyes kapcsolattartáson alapuló jelzőrendszeri 
együttműködést írnak elő. 2021-ben is, a járvány miatt más kapcsolattartási és 
együttműködési formák kialakítására is kellett törekedni, valamint a személyes jelenléttel 
tartott megbeszéléseket körültekintően, viszonylag kis létszámú csoportokban kellett 
megtartani. 
 
Ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, hogy a jelzőrendszeri tagok szakmai munkája és a 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás elsődlegesen a kliensekkel való személyes 
kapcsolattartáson alapul. Jelzőrendszeri felelős és tanácsadóként is azt tapasztalom, hogy a 
jelzőrendszeri tagokkal történő személyes kapcsolattartást hosszú távon nem tudja kiváltani 
az online kapcsolattartás. 
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Szakmaközi megbeszélések 
 
(2021-ben összesen 22 alkalom).  
A szakmaközi megbeszélések, az előző évekhez hasonlóan, a jelzőrendszeri tagok igényei és 
az intézményünk által javasolt témák alapján szoktak körvonalazódni. 

 

A jelzőrendszeri tagok 2022. januárban adott válaszaiban megjelölt témaköröket, mint 
igényeket vesszük figyelembe a 2022. februárra tervezett Éves Szakmai Tanácskozás 
szervezése során, azzal, hogy az igények alapján választjuk ki a leginkább preferált témákat és 
előadókat. 

Továbbá a 2021-es Éves Szakmai Tanácskozáson felmerült javaslatok is befolyásolták a 
2021-ben megtartott szakmaközi megbeszéléseket, mert a Tanácskozáson két megbeszélés 
igénye merült fel, az egyik a Belső-Pesti Tankerületi Központ részéről, a másik pedig 
intézményünk részéről a Pesti Központi Kerületi Bírósággal, az eddigi évekhez hasonló 
szakmai egyeztetés, konkrét témában, a felügyelt kapcsolattartással összefüggésben. 

2021-ben a Covid19 világjárvány és annak következményei miatt a személyes jelenléttel 
tervezett szakmaközi megbeszélések egy részét el kellett halasztani, más részüket kisebb 
létszámmal, az egészségügyi előírásokat figyelembe véve, sikerült megvalósítani. 

Az eredetileg 2021. évre tervezett szakmaközi megbeszélések:  
 

 Pedagógiai Szakszolgálat- Szakmai nap (meghívásra) 
 Kerületi óvodák-jelzőrendszeri együttműködés, jelzési kötelezettség, esetek 
 Kerületi általános iskolák-jelzőrendszeri együttműködés, jelzési kötelezettség 
 Kerületi Rendőrkapitányság, FESZGYI Idősellátás - demencia 
 Felnőtt egészségügyi szolgáltatók-jelzőrendszeri együttműködés 
 Gyámhivatal-együttműködés az eljárásokban Covid idején 
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 Iskolai bántalmazás témaköre - ÓISZS team 
 
A tervezett megbeszélések közül végül a járási gyámhivatallal, a kerületi 
Rendőrkapitánysággal, a felnőtt egészségügyi szolgáltatókkal való megbeszélésekre nem 
került sor 2021-ben.  
 
A Pedagógiai Szakszolgálattal végül 2021. tavaszán a Szakmai Napjuk keretében valósult 
meg online konferencia formájában a szakmai egyeztetés. 
 
A kerületi óvodákkal és iskolákkal folytatott szakmaközi megbeszélések kivitelezése - a 
2020-ban sikeresnek mondható kerületi bölcsődékkel tartott megbeszélések tapasztalatai 
alapján - módosult. Az előző években a szakmaközi megbeszélésekre nagyrészt az 
intézményvezetők vagy az általuk delegált munkatársuk jött el. 2020-ban a bölcsődék esetén 
úgy valósítottuk meg a szakmaközi megbeszéléseket, hogy az intézményekbe egyesével mi 
mentünk ki, és azt kértük, hogy lehetőleg minden munkatársuk vegyen részt a megbeszélésen. 
Az ilyen módon megvalósult szakmai találkozók sikeresek voltak, hiszen minden munkatárs 
ugyanazt az információt kapta, lehetőségük volt a résztvevőknek kérdéseket, dilemmákat 
megfogalmazni, és konkrét ügyek mentén is elindult intézményeink között a rendszeres 
kommunikáció. Tehát ez egy sokkal időigényesebb megvalósulása a szakmaközi 
megbeszéléseknek, azzal szemben, ha egy időben minden kerületi intézmény vezetője venne 
részt a megbeszélésen, ugyanakkor tapasztalataink alapján és a jelzőrendszeri tagok 
visszajelzései alapján jóval hatékonyabb és előre mutatóbb, hiszen az adott intézmény 
sajátosságai, speciális problémái nagyobb hangsúlyt kapnak. Ennek következtében a kerületi 
iskolákat 2021-ben nem sikerült maradéktalanul végig látogatni, hiszen az egyeztetések 
egyénileg zajlottak az intézményekkel és a tantestületi megbeszélések időpontjához is 
szükséges volt igazodni, valamint néhány intézmény többszöri megkeresésünk és a 
fenntartójuk felhívása ellenére sem tudott számunkra időpontot biztosítani a megbeszélések 
lebonyolítására. 
Végül az élet felülírta a szakmaközi megbeszélések tervezetét, és egyrészt intézményünkön 
belüli csoportokkal, másrészt jelzőrendszeri tagokkal, kisebb létszámú személyes 
megbeszéléseket szerveztünk.  
 
2021-ben az előre tervezett, de elmaradt szakmaközi megbeszélések helyett, több egyéb 
szakterülettel tartottunk szakmaközi megbeszéléseket, ilyen megbeszélés volt például a Pesti 
Központi Kerületi Bírósággal, a FESZGYI Áldozatsegítő Csoportjával két ülésben tartott 
megbeszélés, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi Központtal folytatott személyes 
egyeztetés.  
Alább részletesen olvashatnak a szakmaközi megbeszélések tematikájáról, tartalmáról. 
 
 

I. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézménye Szakmai 
Napján a FESZGYI előadása: 

 
Résztvevők: 
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A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység szakmai vezetői, a FESZGYI Óvodai- Iskolai 
Szociális Segítők Csoportjának koordinátora és a jelzőrendszeri felelős és tanácsadó. 
 
Időpontja: 2021. április 19.: 1 alkalom 
  
A megbeszélés célja, témái: 
-A család- és gyermekjóléti szolgáltató feladatai, illetékessége, szolgáltatásai 
-A családsegítő és az esetmenedzser feladatkörei 
- Fogalmak: pl: hatósági intézkedésekhez kapcsolódó fogalmak, vagy esetkonferencia, 
esetmegbeszélés, esetkonzultáció 
- Jelzőrendszeri együttműködés keretei, jelzőrendszeri tagok feladatai, jelzési kötelezettség 
elmulasztásának következményei, a jelzőrendszeri tevékenységhez kapcsolódó fogalmak 
(veszélyeztetettség, bántalmazás, valamint az elhanyagolás fogalma, fajtái) 
- Az óvodai-iskolai szociális munkás szakmai kompetenciája 
A megbeszélés témafelvetéseit, javaslatait a jelenlévők előzetesen emailben gyűjtötték össze, 
melyeket az online megbeszélésen tárgyaltak részletesen a konferencia résztvevői. 
 

II. A kerületi óvodákkal kiscsoportos észlelő- és jelzőrendszeri szakmaközi 
megbeszélés (13 alkalom) 

 
Időpontok, helyszínek: 

 
Kerekerdő Óvoda:1097 Bp. Vágóhíd u. 35-37. 

2021.július 12. 11.30-12.00 óra, és 12.00-12.30 óra 
 

Kicsi Bocs Óvoda: 1092 Bp. Erkel u. 10. 
2021. augusztus 24. 10.30 óra 

 
Napfény Óvoda:1098 Bp. Napfény u. 4. 

2021. augusztus 27. 8.00 óra 
 

Csicsergő Óvoda: 1096 Bp. Thaly K. u. 38. 
2021. augusztus 27. 12. 00 óra 

 
Méhecske Óvoda:1091 Bp. Ifjúmunkás u. 30. 

Időpont: 2021. augusztus 30. 8.00óra 
 

Ugrifüles Óvoda: 1091 Bp. Hurok u. 9. 
2021. augusztus 30. 10.15 óra 

 
Csudafa Óvoda: 1097 Bp. Óbester u. 9. 
2021. augusztus 31. 10.30, 11.00 órától 

 
Epres Óvoda:1098 Bp. Epreserdő u. 10. 

2021. szeptember 9. 13.00 óra 
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Liliom Óvoda : 1094 Bp. Liliom u. 15. 
2021. szeptember 28. 13.00 óra, 13.45 órától 

 
Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

2021. október 21. 10.00 óra 
 

A megbeszéléseket a Covid19 járványügyi veszélyhelyzet miatt kis fős csoportokban 
tartottuk.  
 
Résztvevők: a kerületi óvodák óvodapedagógusai, dadusai, vezetői, Pál Csaba Óvodai és 
Iskolai Szociális Segítő Csoport koordinátor (FESZGYI), Gergely Gabriella jelzőrendszeri 
felelős és tanácsadó (FESZGYI), valamint lehetőség szerint az adott intézmény óvodai és 
iskolai szociális segítője is részt vett a megbeszéléseken. (Minden alkalommal jelenléti ívet 
írtak alá a résztvevők, melyet a FESZGYI jelzőrendszeri felelős és tanácsadója tárol.) 
 
A megbeszélés általános témája: észlelő- és jelzőrendszeri kötelezettség, az óvodai-iskolai 
szociális segítő szolgáltatás tapasztalatai, intézményeink közötti együttműködés részletei. 
A megbeszélés célja: az óvodai-iskolai szociális segítők és az intézmények közti 
együttműködés tapasztalatai alapján az együttműködés fejlesztése, a jelzés megtétele, a 
nevelési elhanyagolás, veszélyeztetettség felismerése, a folyamatos együttműködés 
(esetkonferencia, esetmegbeszélő, személyes konzultáció, telefon) elősegítése. 
 
A megbeszélésen felhívtuk a figyelmet a www.feszgyi.hu oldalra feltöltött jelzőrendszeri 
„fül” létrejöttére, melyen hasznos jelzőrendszerrel összefüggő anyagokat találhatnak az 
észlelő- és jelzőrendszer tagjai. 
 
A megbeszéléseken többek között a következő témák merültek fel:  
 

 A probléma korai felismerésének jelentősége: prevenció, szolgáltatásba közvetítés – 
óvodai és iskolai szociális segítő bevonása a korai felismerés során (akár a 
hiányzások okának feltárásában, vagy csoportban történő megfigyelés során, vagy a 
szülőkkel való megbeszélésekbe bevonáskor, vagy akár a szülői értekezleteken való 
részvételkor, vagy a jelzés megtételében való információnyújtás során). 
 

 Tapasztalatcsere az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységről (tapasztalatok, jó 
gyakorlatok, fejlesztendő területek az együttműködésben) Szinte minden 
intézményben említettek a résztvevők olyan jó gyakorlatokat, amelyekben több 
szakember együttműködése kulcsfontosságú volt, és amely együttműködés a 
mentálhigiénés teamek kialakulását mutatja. Ugyanakkor minden óvodában felmerült 
kérdésként az intézményeink közti kapcsolattartás módja és a visszajelzések igénye. 
Összességében elmondható, hogy az óvodai-iskolai szociális segítő óvodai jelenlétét 
hasznosnak tartják a kerületi óvodák, de még mindig nem teljesen egyértelmű minden 
intézményben az óvodai-iskolai szociális segítő kompetenciája, szerepköre. 
 

 Az óvodai-iskolai szociális segítő adott intézményben töltött munkaidejével 
kapcsolatban hangsúlyozta Pál Csaba koordinátor, hogy amennyiben egy feladat azt 
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kívánja meg (szülői értekezlet, egyeztetés a szülőkkel, stábmegbeszélés stb.), akkor az 
intézmény jelezze Pál Csabának az időpontot, hogy átcsoportosítható legyen a kolléga 
munkaideje és jelen tudjon lenni a kért időpontban, ne csak a szokásos intézményi 
napján. Az óvodai-iskolai szociális segítők elérhetők az intézményi napjaikon kívül 
más napokon is telefonon, emailben is. 
 

 A kapcsolattartás és visszajelzés azokban az esetekben, ahol az érintett családnak 
van esetfelelőse (családsegítő vagy esetmenedzser) a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatónál, szintén közvetlen módon telefonon vagy emailben tudnak az 
óvodapedagógusok konzultálni.  
 

 A megbeszélésen ismertettük a 2019-ben, a kerületi óvodáknak a FESZGYI által már 
küldött jelzési kötelezettséggel összefüggésben írt tájékoztató levél tartalmát 
(jogszabályi háttér, a Gyvt. mellett a köznevelési tv és a szektorsemlges protokoll a 
bántalmazás felismerésére és megszüntetésére): 
 
o a veszélyeztetettség felismerése a gyakorlatban: bántalmazás, súlyos 

elhanyagolás, esetén azonnali, mérlegelés nélküli jelzés, zárt adatkezelés mellett, 
valamint beszéltünk a jelzés prevenciós funkciójáról, az időbeli jelzés 
megtételének fontosságáról, a súlyos veszélyeztetettség megelőzése érdekében; 

 
o általános jelzőrendszeri információk (jelzőrendszeri tagok feladatai, mikor és 

mit szükséges jelezni, jelzési kötelezettség, hogyan kommunikáljuk a jelzés 
megtételét? az észlelést követően, időben küldött jelzés jelentősége); 

 
o kétféle jelzőlap: bántalmazás, súlyos elhanyagolás esetén töltendő jelzőlap és az 

esetjelző lap kérdései; 
 
o a jelzési kötelezettség elmulasztásának következményei: fegyelmi, büntetőjogi 

felelősségre vonás; 
 
o esetmegbeszélés szervezésének kérdései (ki hívja össze, miért, célja, meghívó), 

mi történik a család- és gyermekjóléti szolgáltatónál a jelzés megérkezését 
követően? Mit jelent az esetfelelős és hogyan dolgozik együtt az esetfelelős a 
FESZGYI egyéb szolgáltatásaiban dolgozókkal, jelzőrendszeri tagokkal, 
hatóságokkal? 
 

o pedagógiai vélemény jelentősége 
 

 A nem együttműködő családokkal való munka kérdései: motiválás, saját 
hatáskörben jelzőrendszeri tagként megteendő lépések, intézkedések és amennyiben 
ezek nem érnek célt, jelzés megtétele, annak kommunikálása a szülők felé. 
 

 Krízis helyzetek esetén a FESZGYI munkaidő után hívható készenléti telefonszáma 
(06-20/247-2199), és az országos gyermekvédő hívószám (06-80/212-021). Az 
SZGYF a beérkezett hívásokat és az azokról készített jelzőlapokat a területileg 
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illetékes család- és gyermekjóléti szolgálathoz vagy család- és gyermekjóléti 
központhoz továbbítja intézkedés céljából. 
 

 Óvodák részéről megfogalmazott észrevételek, kérések: 
 
o A legtöbb óvodában felmerült a nehezen kezelhető, esetenként agresszív 

szülőkkel való kommunikációhoz kért segítség, esetleges képzés szervezése: 
egyrészt az óvodai-iskolai szociális segítő bevonható a szülőkkel való 
egyeztetésekbe, másrészt pl.: a „NyugiOvi” program költségtérítéses képzés 
keretében elérhető a kerületi óvodapedagógusok számára.   

(A NyugiOvi prevenciós program célja, hogy módszertani segítséget nyújtson az óvodáskorú 
gyermekek közösségében az egymás iránti tolerancia és elfogadás, az együttműködésre való 
hajlam kialakításához, az olyan bántalmazó magatartás megelőzéséhez, amellyel a gyermekek 
szándékosan fájdalmat okoznak társuknak vagy kiközösítenek valakit, azon képességek és 
stratégiák elsajátításához és gyakorlásához, amelyekkel hatékonyan meg tudják védeni 
magukat és társukat a bántalmazással szemben. A program neve – NyugiOvi – tükrözi annak 
fő célkitűzését, vagyis hogy az óvoda biztonságos, békés, nyugodt hely legyen minden 
gyermek számára.) 

o Felmerült az óvodapedagógusok részéről a rágalmazástól, szülő általi 
megfélemlítéstől való félelem kérdése is. 

o Az egyik intézményben felmerült kérdésként, hogy mennyi az ideálisan az 
óvodában eltöltött idő egy óvodás korú gyermek számára-meghatározható-e?  
Az adott gyermek egyéni szükséglete alapján adható válasz a kérdésre, nem lehet 
egységesen meghatározni. 

o Intézményeink közötti kapcsolattartás módja, és visszajelzés igénye: a fentebb 
a részletezett elérhetőségeken történhet a kapcsolattartás. Alapelvként 
megfogalmazható, hogy a jelzőrendszeri tagok és a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatást nyújtók közti kapcsolattartás kétoldalú, kölcsönös kommunikációval 
lehet sikeres és előremutató.   

o A külföldről a kerületbe költözött, menekült, vagy más kultúrából érkező 
gyermekekre és szüleikre milyen szabályok vonatkoznak? Ugyanazon jogok és 
kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mint a magyarországi magyar gyermekekre és 
szüleikre. Ugyanúgy a gyermek szükségleteinek figyelembevétele alapján kell, 
hogy szolgáltatásokhoz, segítséghez jussanak. A nyelvi akadályok leküzdéséhez 
tolmács igényelhető, különböző szervezetek bevonása már ezért is hasznos lehet 
esetükben. 

 
A megbeszélésekre a FESZGYI szolgáltatásairól, valamint az észlelő- és jelzőrendszeri 
együttműködést támogató kiadványokat, figyelemfelhívó plakátokat is vittünk az 
intézményeknek. A FESZGYI részéről felajánlottuk ismét az akár rendszeres, akár esethez 
kapcsolódó jelzőrendszeri konzultáció lehetőségét (telefon, email, személyes formákban). 
 

III. Szakmai egyeztetés a Belső-Pesti Tankerületi Központtal 

Időpontja, helyszíne:  
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2021.05.17.: 1 alkalom, 10.00-11.00 óra, Belső-Pesti Tankerületi Központ székhelye: 1071 
Budapest, Damjanich u. 6.  
 
Témája:  
Észlelő- és jelzőrendszeri tevékenység, jelzési kötelezettség és annak elmulasztásával 
összefüggő eljárások, valamint a két szervezet közti együttműködés részletei  
 
Résztvevők:  
Belső-Pesti Tankerületi Központ: Beleznay Tamás, Garamvölgyiné Mérei Judit, Rapi István, 
Marosi Beatrix 
FESZGYI: Vibling Géza, Dobák-Kiss Tímea, Vérné Holló Krisztina, Gergely Gabriella 
 
A megbeszélésen összegezve az alábbiakról esett szó:  
 

 A két szervezet vezetőinek, munkatársainak bemutatkozása, a szervezetek 
működésrendjének, eljárásainak rövid ismertetése. 

 Jogszabályokban rögzített jelzési kötelezettség teljesítése, szakemberi felelősség 
kérdése. 

 A jelzési kötelezettség elmulasztásával és bántalmazás gyanújával kapcsolatos 
eljárások tapasztalatai, igények megfogalmazása a jövőbeli esetekre vonatkozóan. 

 
Megállapodások, javaslatok: 
 

 A szülői panaszok kezelése kapcsán (pl: bántalmazás) javaslatként hangzott el a Belső-
Pesti Tankerületi Központ részéről, hogy a szülő lehetőleg saját maga írja le a 
panaszát. A FESZGYI ugyanakkor a panasztétel jogát azon kliensei esetén is 
komolyan kell, hogy vegye, akik nem írásban nyújtják azt be. Ezekben az esetekben a 
szülő által elmondott panasz leírásában segítenek klienseiknek a FESZGYI 
munkatársai. 

 A jelzési kötelezettség elmulasztása kapcsán (például hiányzások, igazolatlan 
hiányzások kezelése) a Belső-Pesti Tankerületi Központ megfogalmazta azt az igényt, 
hogy mielőbb szeretnének fenntartóként tudomást szerezni az esetekről. Az a 
megállapodás született, hogy amint a FESZGYI eljárásrendjének megfelelően a 
jelzőrendszeri felelős és tanácsadó az esetről már rendelkezik információkkal, de a 
FESZGYI még nem indított jelzési kötelezettség elmulasztása ügyében eljárást a 
Fővárosi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályánál, megosztja az információkat a 
Belső-Pesti Tankerületi Központtal, aki szintén egyeztet az érintett oktatási 
intézménnyel. 

 Az iskolák házirendjével kapcsolatban megfogalmazódott, hogy a hiányzások 
kezelésében segítség lehet házirendben megfogalmazott határidő következetes 
betartása/betartatása. Ezt a folyamatot segíthetné az oktatási intézményekben működő 
iskolai szociális segítők bevonása is. (Az osztályfőnökök jelezhetik az iskolai szociális 
segítőnek, hogy elakadást tapasztalnak az igazolások benyújtásában, aki felkeresheti a 
családot, illetve a FESZGYI adatbázisában látja, hogy van-e a családnak 
családsegítője, esetmenedzsere, van-e folyamatban szociális segítő munka vagy 
hatósági eljárás.) 
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 A FESZGYI által 2019-ben az iskoláknak és a Belső-Pesti Tankerületi Központnak 
megküldött jelzési kötelezettséggel összefüggő tájékoztató levél aktualizálása után a 
levelet újra megküldjük az iskoláknak, melyet a Belső-Pesti Tankerületi Központ 
továbbít számukra. 

 A Belső-Pesti Tankerület vállalja, hogy ebben a levélben felhívja az oktatási 
intézmények figyelmét a személyes jelzőrendszeri konzultáció lehetőségére, illetve 
kérik, hogy az iskolák a 2021/2022-es tanév elején pl.: tantestületi ülésre hívják meg a 
FESZGYI munkatársait, kezdeményezzenek jelzőrendszeri egyeztetést (a jelzés 
megtételével összefüggő félelmek csökkentése és a jelzőrendszer céljának belsővé 
tétele érdekében.) 
 

IV. Kerületi iskolák tantestületi ülésein személyes jelenléttel észlelő- és 
jelzőrendszeri, szakmaközi megbeszélés 

 
Mint feljebb írtam, a kerületi iskolákkal folytatott szakmaközi megbeszéléseket megelőzte 
egy szakmai megbeszélés a fenntartó, Belső-Pesti Tankerületi Központtal. A megbeszélésen 
elhangzottak alapján 2021. augusztusban aktualizálta intézményünk a köznevelési 
intézményeknek 2019-ben már megküldött tájékoztató levelet, mely a jelzőrendszeri 
tevékenységükkel volt összefüggésben. 
A tájékoztató levelet 2021. augusztus végén megküldtük a Belső-Pesti Tankerületi 
Központnak, aki továbbította az iskoláknak. Azt kértük, hogy az előző évek, bölcsődékkel és 
óvodákkal folytatott kis létszámú, és minden munkatárs jelenlétével zajlott szakmaközi 
megbeszélésekhez hasonlóan szeretnénk az iskolákban is tantestületi megbeszélések 
keretében lebonyolítani a szakmaközi megbeszéléseket. Ezt követően kezdődtek el az 
intézményekkel az időpont egyeztetések. 
Sajnos egyelőre, a beszámoló írásakor, 2022. januárban még jó néhány intézménnyel nem 
valósult meg a megbeszélés. Az iskolák egy részében személyes jelenléttel, más részükben 
online tantestületi megbeszélésen kaptunk lehetőséget a megbeszélés lebonyolítására. 
 
A megbeszélés általános témája: észlelő- és jelzőrendszeri kötelezettség, az óvodai-iskolai 
szociális segítő szolgáltatás tapasztalatai, intézményeink közötti együttműködés részletei. 
 
A megbeszélés célja: az óvodai-iskolai szociális segítők és az intézmények közti 
együttműködés tapasztalatai alapján az együttműködés fejlesztése, a jelzés megtétele, a 
nevelési elhanyagolás, veszélyeztetettség felismerése, a folyamatos együttműködés 
(esetkonferencia, esetmegbeszélő, személyes konzultáció, telefon) elősegítése. 
 
Résztvevők: a kerületi iskolák tantestületei, vezetői, Pál Csaba Óvodai és Iskolai Szociális 
Segítő Csoport koordinátor (FESZGYI), Gergely Gabriella jelzőrendszeri felelős és tanácsadó 
(FESZGYI), valamint lehetőség szerint az adott intézmény óvodai és iskolai szociális segítője 
is részt vett a megbeszéléseken. (Minden alkalommal jelenléti ívet írtak alá a résztvevők, 
melyet a FESZGYI jelzőrendszeri felelős és tanácsadója tárol.) 
 
Eddig a következő intézményekben valósulhatott meg személyes vagy online formában a 
szakmai megbeszélés, ez összesen 4 alkalmat jelent. 
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Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium: 1096 Telepy u. 17. 2021. szeptember 20. 
15.00 óra, 
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola: 1093 Bakáts tér 12. 2021. október 5. 14.00 óra, 
Leövey Klára Gimnázium: 1094 Vendel u. 1. 2021. november 25. 15.15 óra online 
megbeszélés, 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium: 1098 Toronyház u. 21. 2022. január 31.14.00 
óra 

 
Az alábbi intézményekkel a kapcsolatfelvétel és időpont egyeztetés több körben megtörtént, 
azonban nem sikerült időpontot fixálni, ezért ezen intézményekkel 2022-ben tervezzük 
pótolni az elmaradt szakmai találkozókat: 
 
Dió Általános Iskola EGYMI és Kollégium, 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola, 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 

 
Ez sajnos megakasztja és módosítja a 2022-es intézkedési tervet, hiszen úgy terveztük, hogy 
2021. szeptember és december között lesz lehetőségünk minden intézményben személyesen 
vagy online módon megjelenni. 
 
A megbeszélés témái a megküldött tájékoztató levél alapján a következők voltak: 
 

1) Jelzőrendszeri tagok együttműködése, jelzési kötelezettség és az adattovábbítás 
kérdésköre 

2) Gyermeki jogok, mint szükségletek 
3) Gyermekbántalmazás gyanúja esetén mi a feladatom jelzőrendszeri tagként? 
4) Tankötelezettség elmulasztása esetén mikor és mi a teendőm? 
5) Miben segít az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenysége? 
6) Mit tehetek, kihez fordulhatok szociális vagy gyermekvédelmi krízishelyzet esetén? 
7) Jelzési kötelezettség elmulasztásának következményei 

Beszéltünk továbbá: 

 A gyermekvédelmi problémák korai felismerésének jelentőségéről és a prevencióról 
 Az óvodai-iskolai szociális segítő bevonásának lehetőségeiről 
 Az óvodai-iskolai szociális segítő, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltató 

illetékességéről 
 A jelzőlapok használatáról  
 A pedagógiai vélemény jelentőségéről, szempontjairól 
 A résztvevők megosztották tapasztalataikat az óvodai-iskolai szociális segítők és az 

adott intézmény együttműködéséről  
 Az intézményeink közti kapcsolattartási formákról, elérhetőségeinkről 

 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

95 
 

A személyesen megtartott megbeszélésekre a FESZGYI szolgáltatásairól, valamint az észlelő- 
és jelzőrendszeri együttműködést támogató kiadványokat, figyelemfelhívó plakátokat is 
vittünk az intézményeknek. A FESZGYI részéről felajánlottuk ismét az akár rendszeres, akár 
esethez kapcsolódó jelzőrendszeri konzultáció lehetőségét (telefon, email, személyes 
formákban). 
 

V. Szakmaközi megbeszélés a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a FESZGYI 
Család- és Gyermekjóléti Központ Kapcsolattartási Ügyelete között 

Időpontja, helyszíne: 2021. június 18.: 1 alkalom 10.00 óra, online formában 

Téma: A PKKB, mint döntéshozó szerv és a felügyelt kapcsolattartást, mint szolgáltatást 
nyújtó FESZGYI közötti együttműködés részletei  

Résztvevők köre: 

Pesti Központi Kerületi Bíróság részéről: 

Dr. Ács Annamária bírósági ügyintéző 

Dr. Bódisné dr. Besenyei Kinga elnökhelyettes 

Dr. Madlena Erzsébet csoportvezető-helyettes bíró 

Dr. Mantz-Kelemen Kata Réka csoportvezető-helyettes bíró 

Dr. Várai-Jeges Adrienn csoportvezető bíró 

 
FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ Kapcsolattartási Ügyelet részéről: 

Bázsa-Mosó László szociális munkás, kapcsolattartási ügyelet munkatársa 

Dobák-Kiss Tímea szakmai vezető, szociálpedagógus  

Dr. Urbán Liliána jogász, mediátor, kapcsolattartási ügyelet munkatársa 

Gergely Gabriella jelzőrendszeri felelős és tanácsadó, szociális munkás 
Egyeztetett témacsoportok: 

1. Megkeresés 

A FESZGYI részéről megfogalmazott kérésként hangzott el, hogy minden esetben történjen 
előzetes megkeresés.  
2. Határozat tartalma 

A résztvevők második pontként arról egyeztettek, hogy a kapcsolattartást szabályozó 
határozatot milyen tartalommal kérik meghozni. 

1.1. A kapcsolattartási időpontok szabályozása 

1.2. A kapcsolattartás szintje 

A határozat tartalmazza a felügyelt kapcsolattartásnak azt a szintjét, amelyet a döntéshozó 
indokoltnak tart: 

1. Ellenőrzött kapcsolattartás 
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2. Folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás 

3. Segített kapcsolattartás  

4. A kapcsolattartási ügyelet átadási helyszínként szolgál  

A határozat a kapcsolattartás szintjét azzal a fenntartással tartalmazza, hogy az Ügyelet 
munkatársai, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a jogosult és gyermek kapcsolat megérett arra, 
hogy a kapcsolattartás szintet lépjen és az más formában folytatódjon tovább, úgy azon 
módosít – azzal, hogy annak formáját a felekkel létrejött kapcsolattartási szerződés 
módosításában is rögzíti.  

A bíróság a módosítás lehetőségének a tényét foglalja a határozatba, amely a feleknek fontos 
információként szolgál a folyamatra nézve.  

1.3. Esetnaplók megküldése 

Az esetnaplók megküldése nem előírás, ugyanakkor javasolt határozatban rendelkezni ezek 
bekérésről.  

1.4. Tolmács 

A határozatban rögzítésre kerül, hogy amennyiben valamelyik fél nem beszéli a magyar 
nyelvet, úgy független tolmács kerül kirendelésre. A tolmács költségét az érdekelt fél maga 
köteles viselni.   

1.5. Ítélethozatal  

2.4.1. Példa a felügyelt kapcsolattartás szintjeinek fokozatos szabályozására (kigondozás) 

A kapcsolattartási ügyelet végső célja a kigondozás, ami azt jelenti, hogy a jogosult és a 
gyermek kapcsolata megérett arra, hogy a találkozások a szakember segítsége, jelenléte nélkül 
megvalósuljanak. 

2.4.2. A kapcsolattartás módosítása kérelemmel és a felek közös akaratával 
Kerüljön bele az ítéletbe tájékoztatás arról, hogy a feleknek milyen lehetőségei vannak a 
kapcsolattartást megváltoztatni.  
 
2. Illetékesség – igénybe vevők köre 

 
Fő szabály szerint a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központja által működtettet 
Kapcsolattartási Ügyelet a IX. kerületben életvitelszerűen tartózkodó gyermekek jogán nyújt 
szolgáltatást az igénybe vevők számára, azaz a gyermekek tényleges lakóhelye szabja meg az 
Ügyelet illetékességét.  

Az Ügyelet abban az esetben is illetékes, amennyiben a jogszabály alapján egyébként illetékes 
központot valamilyen okból kizárják (pl. elfogultság) és átteszik más intézményhez az ügyet.  

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott szakmai programunk 
szerint "A kerületből történő elköltözés esetén, az igénybevétel jogalapja megszűnik és az eset 
átadásra kerül az új lakcím szerint illetékes kapcsolattartási ügyeletnek." Ilyen esetben 
lezárjuk a folyamatot és átadjuk az illetékes központnak.  
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3. Iratok megküldése 

 
Az ügyelet kapja meg az adott ügyben hozott összes olyan határozatot, amely a 
kapcsolattartási folyamat lebonyolításához szükséges (például a kapcsolattartást elrendelő 
határozat, ítélet stb.). Az ügyelet közvetlenül a bíróságtól kapjon információt és ne az 
ügyfeleken keresztül értesüljön.   

 

VI. Szakmaközi megbeszélés a FESZGYI Áldozatsegítő Csoportjával és egyéb 
szakmai egységekkel 

A megbeszélést végül két alkalommal tartottuk meg, a témafelvetéseket előre egyeztették a 
résztvevők. 

 
1. megbeszélés időpontja, helyszíne:  
2021.09.28. 10.00-11.40 óra,  
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. Áldozatsegítő Csoport telephelye 
 
Témája:  
A szakmai egységek közti együttműködés részletei, keretei az eddigi tapasztalatok 
figyelembevételével 
 
Résztvevők:  
FESZGYI Áldozatsegítő Csoport: Lombos Petra koordinátor  
FESZGYI CSGYAE: Vérné Holló Krisztina szakmai vezető, Gergely Gabriella jelzőrendszeri 
felelős és tanácsadó 
 
A megbeszélésen összegezve az alábbiakról esett szó:  
 

 A szakmai egységek működésrendjének, eljárásainak rövid ismertetése  
 A gördülékeny együttműködést elősegítő keretek megvitatása (közvetítés –kapcsolat 

tartás - visszajelzés, ügyfélkör, kapacitás stb.) 
o Közvetítés, delegálás módja – kapcsolat tartás - visszajelzés 
o Ügyfélkör, kapacitás 
o Az Áldozatsegítő Csoport férőhelyekre kötött megállapodásai 

 
II. megbeszélés időpontja, helyszíne: 

2021.12.07. 14.00 óra,  
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. FESZGYI Tárgyaló 
 
Témája:  
A szakmai egységek közti együttműködés részletei, keretei az eddigi tapasztalatok 
figyelembevételével 
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Résztvevők:  
FESZGYI Áldozatsegítő Csoport: Lombos Petra koordinátor  
FESZGYI Áldozatsegítő Csoport: Árkus Julietta 
FESZGYI CSGYAE: Vérné Holló Krisztina szakmai vezető 
FESZGYI CSGYJK: Dobák-Kiss Tímea szakmai vezető 
FESZGYI igazgatóhelyettes: Vibling Géza, a FESZGYI igazgatója, Bodonyiné Molnár 
Margit megbízásából 
FESZGYI adatvédelmi tisztviselő: Dr. Anda Péter  
FESZGYI jelzőrendszeri felelős és tanácsadó: Gergely Gabriella  
 
A megbeszélés témái: 

 A dokumentáció/iratbetekintés  
 Gondozási terv és együttműködési megállapodás kérdésköre 

A jelenlévők megfogalmazták és elfogadták azt a javaslatot, miszerint az esetfelelős 
családsegítő/esetmenedzser tájékoztatja a FESZGYI igénybe vehető szolgáltatásairól, 
köztük az Áldozatsegítő Csoport szolgáltatásáról a klienst, ugyanakkor a szolgáltatás 
igénybevétele nem kerül be az együttműködési megállapodásba/gondozási tervbe. Tehát, az 
áldozatsegítést, mint önkéntesen igénybe vehető szolgáltatási lehetőséget kínálja fel az 
esetfelelős a kliensnek. 
A megbeszélés végén felmerült még az Áldozatsegítő Csoport részéről, hogy mely esetekről 
kell, hogy jelzést küldjenek a CSGYAE-nek vagy a CSGYJK-nak, hiszen előfordulhatnak 
olyan esetek, melyek nincsenek a fenti szakmai egységek nyilvántartásában. 
 
A jogszabályok közösen történt értelmezése után a következő megállapodás született: 

1. kiskorú veszélyeztetettsége (bántalmazás, elhanyagolás) esetén kötelező jelezni; 
2. nagykorú esetén is, hiszen az Szt. szerint róluk is jelezni kell.  

 
Egyéb szakmai programok, megbeszélések: 

 
1) 2021-ben a Covid19 világjárvány miatt az Éves Szakmai Tanácskozást online módon 
tartottuk meg, az előző évek hagyományait megszakítva, az online formát és a tematikát 
tekintve is. 

A Tanácskozás programját alább ismertetem: 
 

„A Covid19 világjárvány hatása a mindennapi szakmai munkára és jelzőrendszeri 
együttműködésre - az elmúlt egy év tapasztalatai” 

címmel online módon megrendezett Éves Szakmai Tanácskozás időpontja: 
 

2021. 04. 22. csütörtök 
13.00-15.00 óra között 

 
A Tanácskozás programja: 

 
13.00-13.10: Köszöntőt mond: Baranyi Krisztina, polgármester 
 
13.10-13.20:A tanácskozást megnyitja: Bodonyiné Molnár Margit, FESZGYI igazgatója 
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13.20-15.00: 
Összefoglaló a 2020.évi jelzőrendszeri tevékenységről 
A jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján az alábbi kiemelt kérdéskörök megvitatása 
 
A Tanácskozást moderálja Gergely Gabriella jelzőrendszeri felelős és tanácsadó 
 
Javasolt kérdéskörök: 

 Mik voltak 2020-ban a legfőbb tapasztalatok a napi munkában és a 
jelzőrendszeri együttműködésben? 

 Milyen nehézségek merültek fel?  
 Találkoztak-e és milyen szakmai dilemmákkal a személyes jelenlétet 

felváltó-kiváltó online térbe helyezett munkavégzés során? 
 Milyen szakmai tevékenységük, munkafolyamatuk változott meg?  
 Milyen pozitív hozadéka lehet a Covid19 járványnak munkájukban? 

 
 Hozott-e változást szakmai működésükbe a világjárvány? Hogyan élték meg a 

különféle szakmák képviselői az elmúlt egy évet?  
 

 Változott-e megítélésük szerint a jelzőrendszer tagjai közti információáramlás, 
egyeztetés a járvány hatására?  

 Milyen irányban?  
 Milyen javaslataik, terveik, kéréseik vannak a gördülékeny 

együttműködés elősegítésére, tekintettel arra, hogy nem tudjuk, hogy a 
járvány meddig marad velünk? 

 
 Mi van a számok mögött?  

 jelzőrendszeri tagok által leggyakoribb problémaként az anyagi 
problémát említik beszámolóikban, a FESZGYI-hez érkezett jelzések 
közt az anyagi problémáról érkezett jelzések száma igen alacsony. 

 Mi okozhatja a különbséget? 
 Mi alapján határozzák meg a jelzőrendszeri tagok a családban felmerülő 

problémák közül a fő problémát? 
 Hol van és mi a problémafókusz a jelzés megtételekor? 

 
 Egyéb, felmerülő kérdések 

 
2) Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport teamjein való szakmai műhelymunka-belső 

képzés:  
 
Időpontja, helyszíne: 2021. október 13. november 3., november 10.  2 alkalom 
1095 Budapest, Gát u. 25. (Az ÓISZSCS telephelye) 
 
Résztvevők: Az óvodai és iskolai szociális segítők, és a csoport koordinátora, valamint a 
Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője, továbbá a jelzőrendszeri felelős és 
tanácsadó. 

A megbeszélés témái:  
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 iskolai lemorzsolódás-intézményekben milyen gyakori a KRÉTA ESL moduljának 
használata? - Mit jelent a prevenció az iskolai szociális munkában? 

 jelzőlapok átgondolása és új jelzőlapok szerkesztése kifejezetten a köznevelési 
intézmények számára, az általuk eddig küldött jelzőlapok tapasztalata alapján-az 
intézmények bevonása a módosított jelzőlapok véleményezésébe; cél: a jelzésben 
érintett személy/gyermek helyzetének, körülményeinek előzetes feltárása során 
keletkezett információk egységesebb kezelése, a jelzést tevő intézmény és más 
szakmák együttműködéséről rendelkezésre álló információk, tapasztalatok 
összegyűjtése, az eddig megtett intézkedések intézményen belül, az iskolai szociális 
munkás tevékenységének megjelenítése, kifejtése, ezzel is segítve a jelzőrendszeri 
tagok által tapasztalt, jelzésben szereplő probléma megfogalmazását, és a 
jelzőrendszeri tagok, szakmák közti kommunikációt  

 a fentiek alapján a belső működés, az óvodai-iskolai szociális munkás beavatkozási 
területeinek, feladatainak átgondolása 

 az iskolai szociális munkás szerepe és funkciója című amerikai tanulmány (The role 
and function of the school social worker 2008-as, Linda Openshaw) feldolgozása, 
előadással, kiscsoportos esetfeldolgozással; az iskolai szociális munka célja, feladata, 
alkalmazott módszerek, az iskolai szociális munka végzéséhez szükséges készségek, 
tudásanyag, az önálló munkavégzés-szakmai magány kérdése 

 
Összességében elmondható, hogy a szakmaközi megbeszélések, konzultációk ütemezése, 
megvalósítása 2021-ben a világjárvány hatása miatt is módosult, illetve az online tér 
használata továbbra is szükséges volt. Továbbá az oktatási intézményekben (kerületi óvodák, 
iskolák), tantestületi illetve, teljes létszámú munkatársi megbeszélésein való személyes 
megjelenés is módosította a terveket, hiszen ez jóval több időt vesz igénybe, mintha az 
intézményvezetőket hívnánk meg szakmaközi egyeztetésre. Ugyanakkor ez a módszer a közös 
munka hatékonyságát tekintve sokkal inkább előremutató. 
 
A szakmaközi megbeszélések módszertana: 

 Eddigi módszertan: 
 
Az elmúlt években személyes jelenlétű szakmaközi megbeszéléseket tartottunk, előre 
megküldött, felvetésre-egyeztetésre ajánlott témajavaslatokkal, melyeket a jelzőrendszeri 
tagok igényei és az intézményünk érintett szakmai egységeinek javaslatai alapján állítottunk 
össze. 
E megbeszéléseknek elsődlegesen a kerület különböző szakterületein dolgozók közti 
kapcsolatépítés és az intézményeink közti együttműködés kialakítása volt a célja. Ugyanakkor 
minden megbeszélésen felmerültek aktuális, közös esetek és az eseteken keresztül az igény 
arra, hogy közös, konkrét esetek feldolgozására, vagy esetek mentén konzultációra is szükség 
volna. 
 

 Tervezett módszertan: 
 

A témában megkérdeztük a jelzőrendszeri tagokat, a 2021. évi beszámolóik megkérése 
kapcsán és a következő válaszok érkeztek 43 válaszadótól, melyek egyértelműen 
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alátámasztják a fent leírt igényt, tehát a konkrét esetek során felmerülő jelzőrendszeri 
tevékenységgel összefüggő egyeztetési igényt. 

Ez az igény arra enged következtetni, hogy az elmúlt évek személyes formában, sokszor 
kiscsoportos vagy néhány fővel folytatott konzultációi a jelzőrendszeri tagok felelősségét is 
felébresztették, és a konkrét esetekről való közös gondolkodást, az esetről való jelzés 
megtételét munkájuk részének tekintik. 

 

A fentiek alapján 2022-ben a jelzőrendszeri konzultációkon, szakmaközi megbeszéléseken az 
általános jelzőrendszeri tevékenységgel összefüggő információk átadásán túl, a konkrét esetek 
mentén történő egyeztetésekre is szeretnék hangsúlyt fektetni, ezzel reagálva a jelzőrendszeri 
tagok igényére is.  
 
Továbbá foglalkozni szeretnék a jelzőrendszeri tagok által, a jelzés megtételének egyik gátló 
tényezőjével, melyet a „félelem az érintettek reakciójától” generál. A jelzőrendszeri tagok 
által erre a kérdésre adott válaszaira „A jelzési kötelezettség elmulasztásának kérdései, a 
megtett intézkedések és azok tapasztalatai” részben már utaltam. 
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A 2021. évi intézkedési terv értékelése: 
 

• A 2021-re tervezett szakmaközi megbeszélések egy része időben elhúzódott (kerületi 
óvodák, iskolák) a fentebb említett okok miatt: az egyes intézményekkel történő 
egyéni időpont egyeztetés alapján minden munkatárs jelenlétével, kiscsoportos 
formában tartott módszer miatt. Ennek következtében néhány szakmaközi 
megbeszélés lebonyolítására nem került sor 2021-ben, sőt a kerületi iskolák egy 
részébe nem jutottunk el, tehát az eredetileg 2021-re tervezett szakmaközi 
megbeszélések átcsúsztak 2022-re, mely a 2022-es évi tervezést is megnehezíti. 

• 2021-ben, az Éves Szakmai Tanácskozást először rendeztük meg online formában, és 
első esetben felkért előadók és szekciómunka nélkül zajlott a Tanácskozás. Az online 
tanácskozáson a jelzőrendszeri tagok osztották meg tapasztalataikat egymással a 
Covid19 világjárvány hatásáról a mindennapi szakmai munkájukra és a jelzőrendszeri 
együttműködésre vonatkozóan. 

• Aktuális történésekre reagálva házon belüli megbeszélések szervezése is prioritássá 
vált (Áldozatsegítő Csoport, Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport). 

• A jelzőrendszeri tagok év közbeni tájékoztatása az intézményünk működéséről, a 
honlapunk fejlesztéséről, az új jelzőlapokról és az aktuális képzésekről 2021-ben is 
megvalósult.  

• Számottevő volt a jelzések számának növekedése az év folyamán, összességében a 
jelzések szakmai minősége is pozitív irányba változott. 

• Dilemmaként felmerült a személyes kapcsolattartáson alapuló család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás (beleértve a jelzőrendszeri tevékenységet is) nem váltható ki teljes 
mértékben csak online és telefonon történő kapcsolattartással. Ennek okán az 
egészségügyi előírásokat betartva, amikor lehetőségünk volt, személyes formában 
igyekeztünk a megbeszéléseket megtartani. 

 
 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

103 
 

2022. évi Éves intézkedési terv 
 
Az éves intézkedési terv elkészítésénél az Alapellátási Egység és a Központ szakmai 
vezetőivel és Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport koordinátorával történik egyeztetés, 
figyelembe véve az év közben, a jelzőrendszer tagjaitól érkező igényeket, kéréseket, valamint 
a fejlesztendő területekre, együttműködésekre fókuszálva igyekszünk a tervet és az érintendő 
témákat összeállítani. 
 
A megvalósult/nem megvalósult célokat, elmaradt programokat szintén év elején vesszük 
sorra, illetve az aktualitásoknak megfelelően beemelve az éves tervbe. 
 
A részletes (időpontok megjelölése, témajavaslatok, helyszínek stb.) intézkedési terv készítése 
még folyamatban van. A tervezésnél a 2021-ben a kerületi iskolákkal megkezdett, de jó 
néhány iskolával még meg nem valósult megbeszéléseket is kalkulálni szükséges. 
 
A 2022. évi intézkedési terv: 

1) A jelzés megtétele – félelem, mint a jelzés útjában álló akadály (eseteket bemutató 
előadóval/előadókkal) online módon minden jelzőrendszeri tag meghívásával  

2) Felnőtt háziorvosok – tájékoztató levél az 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról alapján, a jelzőrendszeri együttműködés 
kereteiről, módjáról. A levél alapján személyes szakmai egyeztetés kezdeményezése 
Dr. Jelinek Benjámin Gáborral, a FESZ orvos igazgatójával, háziorvossal 

3) Szakmaközi egyeztetés intézményen belül, több szakmai egység részvételével: 
Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, Család- és Gyermekjóléti Központ, 
Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport, témák: együttműködés, jó gyakorlatok, 
esetmegbeszélés – 1 vagy 2 alkalom 

4) Szakmaközi egyeztetés intézményen belül: Szociális Szolgáltató Központ-Család- 
és Gyermekjóléti Alapellátási Egység – szakmai előkészítése a demencia témájában 
a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal való megbeszélésnek – a tavalyi ötletek 
alapján 

5) BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság-FESZGYI: Demencia, bűncselekmények 
áldozatai, családon belüli erőszak, notórius feljelentők-igényelhető szolgáltatások, 
jelzések, kompetencia határok-kerületi szakmai válaszok 

6) Szociopoly - Bass László (ELTE) - minden érdeklődő jelzőrendszeri tagnak, 
kollégáknak 

 
Mi segítené a jelzőrendszer jobb működését? - Összegzés 
 
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 elköteleződés iránti igényt és felelősséget a jelzőrendszeri tevékenységgel 
kapcsolatban. 
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Továbbra is fenntartja intézményünk az esetek rendszerszemléletű megközelítésének 
fontosságát és szükségességét, mely miatt mindenképp szükséges az egészségügyi 
szolgáltatók, a köznevelési intézmények esetén esetfeldolgozó csoportra, vagy szupervízióra 
való lehetőség felkínálása. 
 
A jelzési hajlandóságot gátló tényezők (köztük a félelem az érintett reakciójától, a jelző 
személy érzelmi bevonódása, a kompetenciahatárok tisztázása stb.) csökkentése is szükséges 
a jelzőrendszer professzionális működéséhez, valamint a szakmák közti bizalom építése 
szintén segíthetne a működésben, az eddig bevált személyes, kiscsoportos szakmai 
megbeszélések során. Ehhez azonban szükséges lesz a jövőben olyan külsős szakember 
meghívása-bevonása is, aki nemcsak a tartalmi kérdésekben, hanem a jelzés megtétele során 
felmerülő érzelmi tényezők ismertetésében, és kezelésében is segítséget tud nyújtani a 
jelzőrendszeri tagoknak. Ugyanígy segíthetné a jobb működést a rendszeres esetfeldolgozás, 
konkrét esetek mentén, melyre vonatkozó igényüket a jelzőrendszeri tagok meg is 
fogalmazták a beszámolóikban. 
 
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. 
 
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. 
 
Elmondható továbbá, hogy 2021-ben az egészségügyi világválság miatt szinte minden humán 
szakterületen nagyrészt „tűzoltó” munka zajlott továbbra is, 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 együttműködés, a szakmai 
munka milyensége személyfüggő. 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 
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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. 

Továbbra is céljaim között szerepel a jelzőrendszeri tagok elsődlegesen személyes formában 
történő tájékoztatása az említett problémák felismerése és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályi 
kötelezettségek kapcsán, valamint az egyes problémák közötti összefüggések, okok-okozatok 
felismerésére a rendszerszemlétetű problémakezelésre való ösztönzés a jelzőrendszeri 
tevékenység során. Ez a munka a fővárosi kerületekben, így Ferencvárosban is nagy idő és 
energia befektetéssel jár, már csak az intézmények magas száma és a jelzőrendszeri tagok 
létszáma miatt is. A kis létszámú 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 érdekében, valamint 
az azt követő együttműködés keretein. 
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 VIII. Köszönetnyilvánítás 
 
Az év folyamán végzett munkáját, és a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítségét külön 
köszönöm minden családsegítő és szociális asszisztens kollégának, a jelzőrendszeri felelős- és 
tanácsadónak, illetve a helyettes szakmai vezetőnek. 

 

 IX. A 2022. év feladatai 
 
1. Jelzőrendszer működtetése terén 

- A kerületi jelzőrendszeri tagok írásos, és/vagy személyes megkeresése, a vonatkozó 
jogszabályok, protokollok és szakmai ajánlások megismertetése, meglévő ismeretek 
felfrissítése. 

- Hat-nyolc szakmaközi megbeszélés kezdeményezése, különös tekintettel az 
egészségügyre, a gyámügyi- és igazságügyi osztályra, a rendőrségre. 

- A felnőttekkel kapcsolatos veszélyeztetetést észlelő és jelzőrendszer megerősítése, 
együttműködés újragondolása a kerületi szociális ellátórendszer, valamint a 
jelzőrendszer tagjai közt. 

- Civil szervezetekkel, szolgáltatókkal történő együttműködés felülvizsgálata, újak 
kialakítása. 

 
2. Személyi feltételek javítása: 

- A szakmai létszám teljes körű feltöltöttségének megtartása. 
- Rendszeres esetmegbeszélő fórumok kialakítása. 

 
3. A kollégák szakmai továbbképzése  
Különösen fontos lenne képzés/továbbképzés biztosítása: 

- a gyermekbántalmazás felismerése és kezelése 
- az áldozatvédelem 
- a konfliktuskezelő technikák 
- a kiégés elleni technikák 
- a szenvedélybetegségek, a pszichiátriai betegséggel és személyiségzavarokkal érintett 

személyekkel kapcsolatos munka területén. 
 
4. Tárgyi feltételek javítása: 

- A Gyermekeink védelmében informatikai rendszer (GYVR) adminisztrációs rendszer 
működtetéséhez szükséges optimális feltételek kialakítása. Sajnálatosan az 
eszközbeszerzéssel kapcsolatban kiírt állami pályázaton nem nyertünk. 

- Éves KSH adatszolgáltatáshoz kapcsolódó statisztikai adatok gyűjtésére alkalmas 
rendszer kialakítása. 

Személyes biztonságot szolgáló eszközök kialakítása. Pl. céges mobiltelefon vészjelzővel, 
melyre segélyhívó applikációt lehet telepíteni. Ez azon helyzetekben nyújthatna segítséget, ha 
olyan váratlan helyzet történne, mely során más módon nem kérhető segítség. (Az MKKSZ 
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megkérdezte a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozókat a munkabiztonsági 
kérdésekben, ezek alapján állította össze a munkacsoport elé vitt javaslatokat. Jelen van: 
Kozma Judit (képzés, oktatás), Nagy Ferenc (szakellátások), Palotás József (szakellátások), 
Schranez Erika (SZGYF/szakellátás), Bárócz Tímea (szociális és gyermekjóléti 
alapellátások), Dr. Maretta Zóra Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 
Főosztálya/osztályvezető, Szarvák Mónika EMMI/szakértő, Andráczi-Tóth Veronika dr. 
(EMMI szakértő) Beszámoló az EMMI munkabiztonsági munkacsoport üléséről 2019. 06. 
25.) 
 
5. Szolgáltatások bővítése 

- Csoportfoglalkozások:  
- álláskereső klub különös tekintettel a 16-18 év közöttiek, valamint a tartós 

munkanélküliek számára 
- bűnelkövetéshez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó csoport  
- tematikus csoport szervezése a gondozási- nevelési problémákkal küzdő szülők 

számára, 
- tematikus előadások, foglalkozások a gyermeki jogok és kötelezettségek 

érvényesítésével kapcsolatban. 

 

 Elérhetőségek 
 
FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 
Telefon: +36 1 215-60-27, +36 1 215-8437. 
E-mail: csgyk@feszgyi.hu  
Szakmai vezető: Vérné Holló Krisztina 
Szakmai vezető helyettes: Gyürék Gábor 
Jelzőrendszeri felelős és tanácsadó: Gergely Gabriella 
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 A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
2022. évi munkaterve 

 
Tevékenység Időpont Felelős 

Szabadidős, prevenciós programok és képzések 
pályázati lehetőségek figyelése 

2022. folyamatosan Szakmai vezető 
családsegítők 

Egyéni esetszámok összesítése, leadása 
2022. folyamatosan 
minden hónap első 
hetének utolsó napja 

Családsegítők 

Egyéni klienslisták frissítése, leadása 
2022. minden hónap 
utolsó napja 

Családsegítők 

Team értekezlet 2022. minden szerda 
Szakmai vezető, szakmai 
vezető helyettes 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység és 
Család - és Gyermekjóléti Központ közös team 
értekezlet 

2022. szükség szerint  
CSGYAE és CSGYJK 
szakmai vezetői 

KSH statisztika elkészítés 2022.01.15. Családsegítők 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység KSH 
statisztika összeállítása 

2022.01.29. Szakmai vezető 

Éves beszámolók bekérése 2022.01.31. Szakmai vezető 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység szakmai 
beszámoló elkészítése 

2022.02.15. Szakmai vezető 

Éves gyermekvédelmi tanácskozás tervezése, vezetése 2022. 02.28-ig 
Szakmai vezető, 
jelzőrendszeri 
felelős/tanácsadó  

Éves jelzőrendszeri intézkedési terv készítése 2022.03.31-ig  
Szakmai vezető, 
jelzőrendszeri 
felelős/tanácsadó 

Alapellátott és hatósági intézkedés során bevont 
szociális segítőmunka szakmai és dokumentációs 
ellenőrzése 

2022. folyamatosan Szakmai vezető 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység- Család - 
és Gyermekjóléti Központ, BRFK IX. kerületi 
Rendőrkapitányság szakmaközi megbeszélés 

2022. második félév 
Szakmai vezető, 
jelzőrendszeri 
felelős/tanácsadó 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység- és 
FESZGYI SZSZK szakmaközi megbeszélés 

2022. második félév 
Szakmai vezető, 
jelzőrendszeri 
felelős/tanácsadó 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység- Család - 
és Gyermekjóléti Központ és jelzőrendszeri tagok 
szakmaközi tanácskozás bántalmazás/elhanyagolás 
témában 

2022. ősz 
Szakmai vezető, 
jelzőrendszeri 
felelős/tanácsadó 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység-Család - 
és Gyermekjóléti Központ, FESZGYI Óvodai és 

2022. nyár és ősz Szakmai vezető 
jelzőrendszeri 
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Iskolai szociális segítők és Ferencvárosi Óvodák 
szakmaközi tanácskozás 

felelős/tanácsadó 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység- Család - 
és Gyermekjóléti Központ, FESZGYI Óvodai és 
Iskolai szociális segítők jelzőrendszeri tagok 
(Szociopoly, társadalmi érzékenyítés) 

2022. ősz/tél 
Szakmai vezető, 
jelzőrendszeri 
felelős/tanácsadó 
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Bevezető 
A Család- és Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységeként, több 
szakmai egységben látja el feladatait a IX. kerületben. Az intézmény a társadalmi, gazdasági, 
etnikai, kisebbségi, egészségügyi helyzetéből vagy pszichoszociális állapotából, életkorából 
adódóan veszélyeztetett, kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű egyének részére a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat 
biztosít. 

Ezen alapszolgáltatások és alapellátások célja és feladata, hogy elsősorban a szociális munka 
eszközeivel (és más segítő szakmák bevonásával) segítséget és támogatást nyújtsanak az 
azokat igénybevevők részére, hogy saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 
életvitelük fennmaradjon, problémáik aktív szerepvállalásukkal megoldódjanak, 
életminőségük és a társadalmi javakhoz való hozzáférésük erősödjön. Fontos cél a gyermekek 
jóllétének növelése, a gyermeki jogok érvényesítése és a gyermekek, valamint családjaik 
szükségleteinek minél célzottabb és a lehető legmagasabb szinten történő kielégítése. Tehát 
kifejezett célunk a kerület lakosságának fizikai, érzelmi, közösségi és kapcsolati jólétének 
növelésével, valamint a szociális hálózat kiépítésével és működtetésével az általános 
társadalmi jólét és jóllét növelése.  

Intézményünk egyrészt tehát a szociálisan, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt 
rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül a 
családsegítés keretébe tartozó feladatokat látja el. Másrészről a gyermekek védelméhez, a 
gyermeki jogok érvényesüléséhez, a gyermekek szükségleteinek kielégítéséhez a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások meghatározott körének biztosításával 
járulunk hozzá, biztosítva a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági 
intézkedésekhez kapcsolódó szociális segítőmunkát. Feladatellátásunk integrált és komplex - 
vagyis egyrészt a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás keretébe tartozó feladatokat 
látunk el, valamint ezen felül speciális szolgáltatásokat nyújtunk, tanácsadásokat biztosítunk, 
végül pedig kerületi önként vállalt feladatként ifjúsági iroda és közösségi tér is működik. 

A szakmai feladatokat a következő jogszabályok alapján látja el az intézmény: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban 

Szt.), 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

(továbbiakban Gyvt.),  
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 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

 Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 

 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban Gyer.), 

 235/1997. (XII. 17.) Kormány rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról, 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről (továbbiakban Nmr.), 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

 és helyben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének többször módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról. 

Munkánkat, feladatellátásunkat azonban nem csak jogszabályi keretek határozzák meg. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
működésével kapcsolatos szakmai szabályozó dokumentumokat, az ún. protokollokat és 
szakmai ajánlásokat, melyek tulajdonképpen módszertani útmutatók. A protokollok betartása 
a törvényben rögzítettek szerint kötelező, melynek legfőbb oka, hogy minden gyermeknek és 
családnak joga van ahhoz, hogy ügyükben egységes elvek, módszertan és eljárásrend szerint 
járjanak el, vagyis egységesen magas színvonalú és az emberi, gyermeki jogokat szem előtt 
tartó segítő szolgáltatást kapjanak. Különösen igaz ez a gyermekek bántalmazásának 
megelőzésére és megszüntetésére. 

A szociális munkában továbbiakban és nem elhanyagolható módon jelentősége van az etikai 
kódexnek. A Család- és Gyermekjóléti Központ mindenkor szem előtt tartja, hogy a szociális 
munka hivatásrend, professzionális munka, melyben megkerülhetetlen az etikai kódex 
betartása az esetvitelben. Ez biztosítja az autonómiát a szakemberek számára, az 
intézményvezetés és a területen dolgozó szakemberek, valamint a szakemberek közötti 
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kapcsolatrendszer, a döntések és eljárások etikai hátterét. Nem másodsorban az értékeken 
keresztül meghatározza a munka fő célkitűzéseit, a kliensek és döntéshozók közötti közvetítő 
kapcsolat etikai milyenségét és értékbeli alapjait, a segítői és nem regulatív (szabályozó) 
attitűdöt, az elvtelen, adminisztratív eljárásokban kimerülő kiszolgáló szerep helyett. 

Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban 
részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, 
információt nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások tartalmát és eljárásrendjét, ezzel is támogatva az ezekhez való hozzáférést. 
Feladataink teljesítése érdekében együttműködünk a szociális és gyermekjóléti ellátó 
tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. Tevékenységünk 
eredményessége érdekében figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások 
jogszabályi és egyéb szabályzói környezetének változását, más intézmények, szolgáltatók 
eredményeit. A szakterületet érintően részt veszünk pályázatokon, hogy innovatív 
programokat, szolgáltatásokat alakítsunk ki. 

Azért, hogy klienseink mindig a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokban részesüljenek, 
hangsúlyt fektetünk: 

 ismereteink, készségeink és interkulturális szemléletünk folyamatos fejlesztésére, 

  a szociális munka etikai kódexében rögzített normák betartására, 

 a források megkeresésére, a kapcsolatok fenntartására, 

 a leszakadók és kirekesztettek társadalmi érdekképviseletére, a közös 

felelősségvállalás, elfogadás és befogadás, a közösség megtartó és támogató 

értékeinek közvetítésére, 

 jelzőrendszeri tagok folyamatos fejlesztésére, tájékoztatására,  

 és nem utolsó sorban szakmai tudásunk folyamatos gyarapítására. 

Alapelveink: 

 az emberi méltóság tisztelete, 

 az önkéntesség,  

 az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, 

 a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, 

 a szükségletekre szabott szolgáltatás nyújtás és -szervezés, 

 az erőforrások hálózat-szemléletű együttműködése 
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  a megkülönböztetés tilalma: nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási 

és világnézeti meggyőződésre, szexuális identitásra, fogyatékosságra és egészségi 

állapotra való tekintet nélkül nyújtunk szolgáltatásokat. 

Szakmai tevékenységünk során a titoktartást, az információk felelős és jogszabályoknak 
megfelelő kezelését biztosítjuk. 

A Központ a jogszabályban meghatározott illetékességi területen, Budapest IX. kerület 
közigazgatási határain belül látja el feladatait. 

A Család- és Gyermekjóléti Központban dolgozó esetmenedzserek a gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére 
irányuló szociális segítő tevékenységet látnak el, amelynek keretében szakmailag indokolt 
javaslattétellel kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú 
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. 
Szociális segítőmunkát koordinálnak és végeznek, koordinálják a bevont más segítő vagy 
egyéb szakembereket, akiknek feladatuk lehet a gyermek veszélyeztetettségének 
megszüntetésében. Együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal, és a családjából már 
kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinálnak és 
végeznek, valamint utógondozást végeznek. 

Intézményünk tehát az Szt. 64. § szerinti, a családsegítés körébe tartozó feladatokat is ellátja, 
a 64/A § szerinti szociális diagnózist készít, ennek „keretében” pedig ÁllásLes programot 
működtet. A Központ emellett ellátja a Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátási 
feladatokat. Gyermekjóléti szolgáltatásunk kiemelt feladata még a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
koordinálása járási szinten. Az általános szolgáltatási feladatokon túl a gyermek családban 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 
gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatásokat, programokat nyújtunk, amelynek keretében biztosítunk: 

 utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi ifjúsági szociális munkát (a 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Téren keresztül), 

 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a Gyvt. 

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

 ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát (ezt a feladatot a 

jelzőrendszeri felelős és tanácsadó látja el), 
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 gyermekvédelmi jelzőrendszeri telefonos készenléti szolgálatot (ügyfélfogadási időn 

kívül működtetett, elsősorban telefonos információnyújtás és mozgósítás a feladatunk 

nem csak gyermekvédelmi ügyekben), 

 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 pár- és családkonzultációt, családterápiát, 

 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet, 

 valamint szakemberünk elkészíti a szociális diagnózist és működteti helyben az 

ÁllásLes programot. 

A FESZGYI a fenti, törvényben előírt kötelező szolgáltatásokon kívül biztosít 

 fejlesztő- és gyógypedagógiai tanácsadást,  

 családi és válási mediációt, 

 illetve maga a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér mint prevenciós tér, gyermekeket 

és fiatalokat segítő szakmai csapatunk is ide tartozik. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ felett szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi 
kérdésekben közvetlenül a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet mint munkáltató. 
A Család- és Gyermekjóléti Központ a 1091 Budapest, Üllői út 69. szám alatti telephelyen 
működik. Szervezetileg a Központhoz tartozik a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi tér a 1096 
Budapest, Haller utca 50-52. szám alatt, valamint az Óvodai és Iskolai Szociális Segítő 
Csoport a 1095 Budapest, Gát utca 25. szám alatt. A jogszabály alapján a Központ biztosítja a 
Kapcsolattartási Ügyelet szolgáltatást, illetve egyéb speciális szolgáltatásokat, melyek 
szakmai irányítását, koordinálását a Központ szakmai vezetője végzi. 

Az intézmény feladatait tehát önálló szakmai szervezeti egységek útján látja el. 

 Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CSGYJK): 1091 Budapest, Üllői út 

69. 

o Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport (továbbiakban: OISZS csoport): 

1095 Budapest, Gát utca 25. 

o H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (továbbiakban: H52): 1096 Budapest, 

Haller utca 50-52. 
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Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító, szakmailag önálló szervezeti 
egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 

Az intézmény feladatainak és a hatásköröknek az intézmény szakmai szervezeti egységei 
közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Az intézmény szervezeti egységeit 
szakmai vezető (CSGYJK) és koordinátorok (H52 és OISZS csoport) irányítják, akiket az 
intézményvezető bíz meg. A megbízási szerződéssel dolgozó szakemberekkel az intézmény 
képviseletében az intézményvezető szerződik. 

Az esetmenedzseri tevékenyég szakmai beszámolója 
Esetmenedzsereknek nevezzük azokat a kollégákat, akik a gyermekvédelmi gondoskodás 
körébe tartozó hatósági eljárásokhoz, intézkedésekhez kapcsolódóan végeznek szociális 
segítőmunkát. Vagyis ők azok, akik olyan családokkal, gyerekekkel és fiatalokkal dolgoznak, 
ahol van már valamilyen véglegessé vált hatósági intézkedés, döntés: példának okáért a 
kiskorú gyermek védelembe, nevelésbe van véve, megelőző pártfogás alatt áll vagy el van 
helyezve szakellátásban ideiglenes hatállyal, illetve nevelésbe van véve. Ebben a körben 
jellemzően nem olyan családokkal, gyerekekkel dolgozunk, akik önként és saját belátásból 
vesznek igénybe szolgáltatásokat, vagy ahol a gyermek érdeke és szükséglete áll a szülők 
döntéseinek, cselekedeteinek fókuszában, továbbá a család olyan élethelyzetben, a szülők 
vagy gyermek olyan mentális állapotban van, hogy a gyermek a családban súlyosan 
veszélyeztetett és szükséges azt a nem rutin, nem könnyű és nem álmatlan éjszakák nélkül 
született döntést meghozni, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból. 

Az esetmenedzseri tevékenység és az érintett igénybevevők a számok tükrében 
A Család- és Gyermekjóléti Központban 8 fő esetmenedzser dolgozik (nem számítva ide a 
szociális diagnózist készítő esetmenedzsert, aki nem visz eseteket). A 8 fő esetmenedzser 
mindegyike rendelkezik szakirányú szociális felsőfokú végzettséggel. Munkanapjaikat 
részben terepen és ügyfélfogadással, részben a hatósági munka által megkövetelt 
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javaslatkészítéssel és az azt megalapozó szakvélemények összeállításával töltik, illetve 
rendszeresen megjelennek idézésre gyámhatósági tárgyalásokon. Ezen kívül a team szemlélet 
jegyében rendszeresek az esetkonzultációk, esetmegbeszélések, továbbá hatósági javaslatra, 
tárgyalás előtt a családok és érintett szakemberek részvételével esetkonferenciát szerveznek, 
illetve azon részt vesznek. Egy esetmenedzser a 2021. december 31-i állás szerint átlag 51 
veszélyeztetett kiskorúval dolgozott, a Központ pedig összesen 410 kiskorúval dolgozott. Egy 
esetmenedzserre átlagban, a december végi állás szerint, 11 védelembe vett, 21 nevelésbe 
vett, 6 családba fogadott, 5 új, folyamatban lévő ügyben érintett kiskorú, 2 ideiglenes 
hatállyal elhelyezett és 2 hatósági ügy nélküli alapellátott gyermek jutott. 

2021. évben az esetmenedzsereknek 749 fő igénybe vevővel volt munkájuk. Igénybe vevő 
alatt értjük azokat a gyerekeket, akik veszélyeztettek, érintettek valamilyen gyermekvédelmi 
hatósági döntésben és életvitelszerűen a kerületünkben élnek. Igénybe vevők még ezeknek a 
gyermekeknek a szülei, gyámjai is. Igénybe vevőink körébe tartoznak még a szakellátásban 
élő gyerekek kerületünkben élő szülei, nagyszülei is (ez utóbbi körben azok, akiknek van 
kapcsolattartás megállapítva). 
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Az ügyfelek nagyjából fele-fele arányban voltak férfiak és nők. A korosztályi megoszlásban 
59% volt kiskorú, ezen belül is legnagyobb arányban 6-17 éves korú gyerekek. A szülők 
körén belül még mindig aktívabb és együttműködőbb a nők csoportja, mint a férfiaké, kivéve 
a fiatalabb szülők korosztályát (18-24 éves): ott már egyenlő arányban dolgoznak együtt 
velünk a két nem képviselői. Az arányok nők felé való elmozdulása annak is következménye, 
hogy az egyedülálló szülők döntő többsége egyedülálló anya. 

2021-ben a 749 ügyfelet érintő hatósági ügy közül 64 ügyfél esetében kezdeményezte az 
eljárást az Alapellátási Egység, mely szám az elmúlt években enyhén növekvő tendenciát 
mutat. 

2021-ben az esetmenedzserek 189 első javaslatot (tehát nem felülvizsgálati javaslatot) írtak, 
ennek döntő többsége védelembe vételi javaslat volt (104 esetben). Egy esetmenedzser egy 
évben átlagosan 24 első javaslatot írt. A védelembe vételre tett első javaslatok száma (86-ról 
104-re), valamint az első javaslatok száma összességében az előző évhez képest nőtt (142-ről 
189-re). A nevelésbe vételre tett javaslatok száma tavalyhoz képest szintén nőtt (6-ról 21-re). 
Az ideiglenes hatályú elhelyezésre tett javaslatok száma a számos kerületi hajléktalanokat 
ellátó intézményben élő várandós, illetékesség szerint hozzánk tartozó kliens miatt viszonylag 
magas (17 javaslat).  

Az esetmenedzseri tevékenységek megoszlása az alábbiakban látható: 
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Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma 
(esetszám) 

 

A tevékenységeink döntő többségét a tervezett, komplex szociális segítőmunka teszi ki. Ezt 
követi az esetkonzultáció más, külső vagy FESZGYI-n belüli szakemberrel – nem véletlenül, 
hiszen az esetmenedzseri tevékenység hangsúlyos része az esetvezető részéről a bevont 
szakemberek koordinálása és ezen keresztül a komplex, tervezett segítő munka koordinálása. 

2021 évben összesen 407 gyermekkel dolgoztunk, nem számolva a családba fogadott és nem 
hatósági intézkedéssel érintett gyermekeket. A hatósági intézkedés típusa szerinti bontás az 
alábbiakban látható: 

146

22

236

3

Védelembe vett Ideiglenes hatállyal
elhelyezett

Nevelésbe vett Utógondozás, szak-
ellátásból kikerült

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri 
tevékenységben érintettek (kiskorúak és 18. évet 
betöltött fiatalok) száma (Nem halmozott adat!) 

 

2020-ban 328 hatósági ügyben érintett gyermeket tartottunk nyilván, ehhez az adathoz képest 
2021-ben 24%-os növekedést tapasztaltunk, mely a védelembe vett, a nevelésbe vett és 
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekek számában egyaránt megmutatkozó növekedés. 

Az ellátott gyerekek 25%-ánál felmerült a gyermekbántalmazás (102 fő). Ebből 70 fő 
esetében családon belüli bántalmazás, 32 fő esetében családon kívüli bántalmazás merült fel. 
A 2020 évhez képest (132 fő volt érintett) ez csökkenés, elsősorban a felderített családon 
kívüli bántalmazás esetszáma csökkent. 
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FIZIKAI LELKI SZEXUÁLIS

A központnál ellátott családon belül bántalmazott 
kiskorúak adatai 

szülő által egyéb rokon, hozzátartozó által
     

 

Akár családon belül, akár családon kívül bántalmazott egy gyermek, az igénybevevői 
körünkben mindkét esetben a lelki bántalmazás magasan kiugró értéket képvisel, különösen 
szembeötlő és elkeserítő, hogy intézmény munkatársai általi lelki bántalmazás milyen magas 
arányban van jelen kiskorú ügyfeleink körében. 

 

A fenti ábrán látható, hogy az esetek több, mint fele (68%) lelki bántalmazás és az eseteknek 
csak töredéke, amikor gyermek bántalmazott gyermeket. Sajnos a bántalmazások döntő 
többségét felnőttek, gyakorta a felügyeletükre, gondozásukra bízott gyermekekkel szemben 
követték el. 
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2021 évben összesen 232 olyan esettel dolgoztunk, ahol a gyermek elhanyagolása felmerült, 
jelentős, 34%-os növekedés ez a 2020-as évhez képest (akkor 173 esetben merült fel). A 
gyerekek közül 58 esetben merült fel fizikai, 174 esetben lelki bántalmazás.  

53
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SZÜLŐ ÁLTAL EGYÉB ROKON, HOZZÁTARTOZÓ ÁLTAL

A központnál ellátott elhanyagolt kiskorúak 
adatai 

fizikai lelki
     

31%

69%

Bántalmazott vagy elhanyagolt 
kiskorúak megoszlása nem szerint

bántalmazott
vagy elhanyagolt
fiú

bántalmazott
vagy elhanyagol
lány

 

Az elhanyagolás csak családon belül értelmezhető. Családon belül elhanyagolt gyermek 
ügyében 2021-ben 232 esettel dolgoztunk. Ebben a körben is a lelki elhanyagolás magasan a 
legnagyobb arányú a fizikai elhanyagolással szemben. 

Ha a nemi arányokat nézzük, akkor akár bántalmazásról, akár elhanyagolásról van szó, az 
esetek 70%-ban (tehát valamivel kevesebb, mint háromnegyedében) lányok voltak az 
érintettek. 

2021 évben 462 fő veszélyeztetett kiskorút tartottunk nyilván. A három főcsoportot tekintve a 
veszélyeztetettség fő oka szerint (itt az anyagi főcsoport, mint fő ok nem jelent meg) 65%-ban 
a környezeti főcsoportot nevezték meg az esetmenedzserek, amely azt jelenti, hogy a 
veszélyeztetés a gyermek környezetéből ered. Ezen belül legmagasabb arányban a nevelési 
probléma szerepel, ezt követi a gyermek fizikai vagy lelki elhanyagolása. A magatartás 
főcsoportban a tankötelezettség elmulasztása a vezető veszélyeztető ok, de kiemelendő még a 
beilleszkedési nehézség és a csavargás. Az egészségi főcsoportban a veszélyeztető okot döntő 
többségében a magatartás- vagy tanulási zavar okozza, ez az esetek 82%-át teszi ki és az ezzel 
a problémával érintett gyerekek száma a 2020-as 36-ról 50-re nőtt 2021-ben. A magatartás 
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főcsoport szintén nőtt 2021-ben 2020-hoz képest 87-ről 102-re. Tehát azok a veszélyeztető 
okok nőttek 2020-hoz képest, melyek nem a környezetből erednek, hanem magára a 
gyermekre, annak állapotára vonatkoznak. Ezzel szemben jelentősen csökkent a környezeti 
főcsoport száma: a 2020-as 430 főről 299 főre csökkent, ennek oka, hogy a nevelési 
problémát, illetve a szülők/család életviteléből adódó veszélyeztetettséget 2021-ben kevésbé 
érzékelték az esetmenedzserek. 

 

 

Ferencváros problématérképe - Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka 
szerint (Nem halmozott adatok alapján!) 

A problématérképet az alábbi térképen látható területfelosztás, illetve a 2021. évi KSH 
beszámoló alapján készítettük el. 
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A családok száma szerinti bontásban az alábbiakban láthatóak a számok, illetve az arányok: 

Városrész
József Attila 

lakótelep

Külső 
Ferencváros 

(Gyáli-Gubacsi-
Soroksári út 

térsége)

Középső 
Ferencváros 
(Vágóhíd u. 

térsége, 
rehabilitációs 

terület, 
Milleniumv.közpon

t, malmok 
környéke)

Belső 
Ferencváros 
(Ferenc krt-

Vámház körút 
között)

Családok száma, 
amelyekben a 
veszélyeztetett 
kiskorúak élnek

65 142 82 6

     

 

 

A kiskorúak szerinti bontásban az alábbiakban láthatóak a számok és arányok főcsoportok 
szerint: 
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Az esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők társadalmi-gazdasági helyzete 
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A fenti ábra a nyolc esetmenedzser válaszait mutatja, melyből jól látható, hogy ügyfélkörünk 
társadalmi-gazdasági összetétele meglehetősen vegyes képet mutat. Jellemző az átlagos, vagy 
az az alatti családi jövedelem, és jellemző még az egykeresős családok felülreprezentáltsága, 
ahol a férfi a jövedelemszerző a családban. Ez akkor okoz anyagi problémát, ha a férfi alkalmi 
munkákat vagy rövidtávú munkákat vállal vagy a munkahelyet rövid távon tudja megtartani 
és gyakori a munkahelyváltás. Az albérletben élőknél ez komoly gondot okozhat, hiszen az 
esetek jó részénél albérletvesztéssel jár. Általában az alacsony státuszú munkavállalóinknál 
(alkalmi munka, segédmunka) jellemző, hogy kevesen dolgoznak teljes munkavégzési órában 
és bejelentett munkában, de ahol be is van jelentve a család fő keresője, a család ott sem 
rendelkezik stabil jövedelmi helyzettel és a még közepesnek mondható bevételeiket is teljes 
egészében felélik. Ügyfeleink egy részénél érzékelhetően van munkán kívüli alternatív 
jövedelemforrás, mely számunkra nem lekövethető és vélhetően nem legális forrásból 
származik (üzletelés, prostitúció). Általában elmondható az is, hogy a fekete-szürke 
gazdaságban elhelyezkedő ügyfeleink, különösen a nők, nem firtatják kiszolgáltatottságukat, 
rövidtávon gondolkodnak és a nem vagy részben bejelentett munkájukkal és részben, vagy 
egészben zsebbe fizetett munkabérükkel elégedettek. 

A hajléktalan szállón élő ügyfeleink olyan anyák vagy párok, akiknek van nevelésbe vett 
gyermekük. Jellemző, hogy az anyáknak nincs jövedelmük (még akkor sem, ha egyedülállók) 
vagy a párjuk alkalmilag, illetve rövidtávon, többé-kevésbé rendszeresen dolgozik. 
Rendszeres jövedelme annak van, aki kap minimális rokkantellátást. Ezt gyakorta egészíti ki 
fémdobozok, egyéb tárgyak eladása. 

A nők számára érzékelhető, hogy egyre több lehetőségük van takarításra, konyhai munkában 
elhelyezkedni és a korábbi évek tendenciájával ellentétben nagy a kereslet azokra az 
egyedülálló anyákra, akiknek van valamilyen szakképzettsége. Ők a szakképzettségüknek 
megfelelő munkakörben is el tudnak helyezkedni, annak ellenére, hogy gyermekes, 
egyedülálló családfenntartók. 

A szakképzetlen férfiak javarészt az építőiparban találnak jól fizető munkát, napi 25 ezer 
forintot is megkeresnek. Éppen ezért körükben gyakori, hogy nem köteleződnek el, heti 
néhány napot dolgoznak csak és elégedettek az így megszerzett jövedelmükkel. Ezen a 
foglalkozási területen nem jellemző a rendszeres, felelősségvállalást és elköteleződést, 
rendszerességet igénylő munkavállalás. 

Jövedelmi szegénység, depriváció 
Az esetmenedzser kollégák egyre erősebben tapasztalják az elszegényedést, a közepes 
jövedelmi helyzetből alacsonyabb jövedelmi helyzetbe való lecsúszást, illetve ennek egyre 
nagyobb és közelibb valószínűségét. A bizonytalan jövedelmi helyzettel, a lecsúszással pedig 
az jár, hogy a felnőttek lemondanak a céljaikról, a megélhetésre koncentrálnak, ezzel és ezért 
küzdenek nap, mint nap. Ez egyfajta perspektíva nélküliséget jelent, aminek egyenes 
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következménye, hogy a gyerekek elkezdenek lemorzsolódni az oktatásból, nem látják, hogy 
oktatással előre tudnának jutni, hogy lenne értelme. 

Ügyfélkörünkre jellemző, hogy amikor bekövetkezik a munkahelyvesztés, a jövedelmi 
helyzet megroggyanása, akkor tartalékok (bármilyen tőkefajta) híján ez úgy hat a családokra, 
mint a lavina – a teljes életükre kihat: lakhatásra, a lakhatás minőségére, díjhátralék 
halmozására, élelem vásárlására (minőség és egészségesség helyett az ár dönt), gyógyszerek 
meg nem vásárlására, a köznevelés egyéb költségeinek nem megfizetésére (pl: kirándulások), 
az online oktatáshoz szükséges eszközök és szolgáltatások meg nem vásárlására. A pandémia 
okozta hirtelen változásokat azok a családok viselték viszonylag rugalmasan, akik már eleve, 
generációk óta hozzá voltak szokva az állandó mozgáshoz, a változó feltételekhez való 
alkalmazkodáshoz – mert nekik mindig is volt „B” tervük. Például szülőkhöz, nagyszülőkhöz, 
barátokhoz, egyéb rokonokhoz való költözéssel. Lényeges kimondani, hogy ezekben a 
váratlan, megbicsaklott élethelyzetekben a gyermekek után járó jövedelmek messze nem 
fedezték a gyermekek utáni kiadásokat. 

Ha szegénységről beszélünk, fontos megemlíteni az általunk is segített hajléktalan szülők 
helyzetéből azt, hogy ezek a szülők a rendszerben szinte semmilyen szolgáltatáshoz nem 
jutnak hozzá. 

Iskolázottság, foglalkozás-foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás alakulása a családokban 
Felnőtt ügyfeleink körében nagy számban jellemző, hogy 8 osztály az iskolai végzettségük és 
a legmagasabb iskolai végzettség is ritkán csak az érettségi, valamint hogy nem rendelkeznek 
szakképzettséggel. Az ügyfelek egy kisebb része markánsan különbözik ettől a rétegtől: 
diplomások, akár több diplomával és magas státuszú munkahellyel, biztos jövedelemmel 
rendelkeznek. 

Megfigyelhető, hogy inkább a férfiak rendelkeznek szakképzettséggel az alacsony 
iskolázottságú csoportban. Sajnos az alacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekei körében 
rendkívül ritka, hogy a gyermek magasabb iskolai végzettséget szerez, tehát nincs 
iskolázottsági, ennek következtében társadalmi mobilitás. A gyerekek ebben a csoportban 5-6. 
osztályban ki-kimaradoznak az iskolai oktatásból, megindul a lemorzsolódás és 16 éves 
korukra végleg el is hagyják az oktatási rendszert, gyakorta munkát vállalnak az építőiparban 
vagy a család még jó ideig eltartja őket és egyáltalán nincs kényszer a részükről, hogy a 
felnőtt gyermek munkát vállaljon. 

Eladósodás 
Ügyfélkörünkben a díjhátralék halmozása az önkormányzati lakásokban élőkre jellemző. 
Ezek a lakások jellemzően kisméretűek, gyakorta több generáció él együtt, elhanyagoltak, 
lelakottak, erősen felújításra szorulnak – a felújításra azonban nincs pénze a családoknak, 
mert jövedelmükből tartalékot nem tudnak képezni, napról-napra, rövid idejű 
jövőperspektívában élnek. A lakhatási szegénység előzőekben vázolt formája elsősorban 
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Középső- és Külső-Ferencvárosra jellemző. A slummosodó házakban, környékeken felnövő 
gyerekek erősen veszélyeztettek a kriminalizációval, a csavargással-bandázással, iskolai 
lemorzsolódással. Lakástulajdonos, tehát nem bérlő ügyfelünk kevés van. Az albérletben élők 
bérleti kiadása rendkívül magas, az apartman házak megfizethetőbbek – ez utóbbiakból egyre 
több van Ferencvárosban. 

A magasabb, rendszeres jövedelemmel rendelkező családjainkat a hitel, elsősorban a 
lakáshitel fizetése terheli meg. Az alacsony jövedelmű, bizonytalan helyzetű családok a 
korábbi évekkel szemben jellemzően nem vesznek fel hitelt, mivel a korábbi hitelek meg nem 
fizetése miatt feketelistára kerültek. Ők manapság a rokonok, család, ismerősök felé 
adósodnak el. 

Egyszülős családok 
Az egyszülős családok jövedelmi helyzetében tapasztalataink szerint lényeges romlás 
figyelhető meg. Számukra a lakhatás költsége a jövedelmükön beül nagyon magas, de egyre 
magasabb hányadot képvisel az az összeg, ami napi megélhetésre megy el. Azokban a 
tradicionális, nagycsaládos szerkezetű családokban, ahol valamely tag egyedül marad a 
gyerekekkel, ott könnyebb a gyermeküket egyedül nevelők helyzete, mert a családi háló 
szociális hálóként funkcionál. Ahol azonban nincs tradicionális nagycsalád, vagy a család 
vidéken, messze él, ott gyakori, hogy az egyedülálló szülő szálló-albérlet-szálló vándorlásban 
él éveken át, és ez az életforma rögzül, a gyermekek ebben az életformában szocializálódnak. 
Az egyszülős családokban a szülő az állam érzékelhető, hathatós támogatására nem számíthat, 
a napi megélhetés, a logisztika (gyermekfelügyelet, intézménybe eljuttatás-hazavitel, 
betegség) egyre nagyobb küzdelem, elfáradnak, a gyermekek érzelmileg elhanyagoltak, 
gyakran és sokáig vannak felügyelet nélkül. Ennek sok esetünkben következménye a 
csavargás, a tankötelezettség elmulasztása, a lemorzsolódás az oktatásból, a kriminalizáció. 

Ha az egyszülős családban még tartósan beteg gyermek is él, ott a jövedelmi helyzetből adódó 
létbizonytalanság, a sok területen deprivált állapot, sőt az elszegényedés szinte biztos. 

Járvány – veszélyhelyzet okozta károk 
A digitális oktatás, a karantén, osztály karantén, megbetegedés tapasztalataink szerint nem 
egy esetben vezetett a szülő munkahelyvesztéséhez: egyrészt a gyakori hiányzást a 
munkahelyek nemigen tolerálták, másrészt 12 év feletti gyermekkel nem lehet otthon maradni 
táppénzen, ezért szükséges volt pl. fizetés nélküli szabadságot kivenni. 

A családok életében a veszélyhelyzet/járvány idején jellemző volt: stressz, válsághelyzetek, 
egzisztenciális veszteségek, bizonytalanság, betegség, félelem/szorongás, depresszió, 
halálesetek, online oktatás okozta nehézségek, karantén, családi logisztika nehezítettsége. 
Mindezek erőteljesen lecsapódtak a gyerekeken. Az online oktatásban egyébként is sok 
gyerek tanulmányi szempontból valójában lemaradt (bár kevés volt a bukás), a lemaradások 
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pótlása az iskolában nem, vagy nemigen valósult meg, részben a tanárhiány miatt, részben 
mert a szülők egy része nem is tudott segíteni az otthon-tanulásban. 

A pandémia alatt jelentősen megnőtt a vándorló családok száma ügyfélkörünkben, akik 
rövidebb-hosszabb ideig tudtak maradni rokonoknál, ismerősöknél, albérletben, apartman 
házban. 

A 0-18 éves korosztály helyzete 

 

Oktatás – egyenlőtlenség, hatékonyság, mobilitási esélyek, szakmaszerzés 
Ügyfélkörünk legnagyobb részében jellemző a korai iskola elhagyás. Ennek okai 
tapasztalataink szerint: kiskorúként anyává válik, pszichiátriai betegség, SNI/BTM, 
folyamatos iskolai kudarcok, az oktatás esélyteremtő erejében való hit kihalása, és a 16. életév 
betöltése után nagyon gyorsan élnek az intézmények a jogi lehetőségeikkel és megszüntetik a 
tanulói jogviszonyt. Általában a problémás gyerekekről későn érkezik jelzés, az intézmények 
igyekeznek szabadulni tőlük. Sajnos kevés, nagyon kevés ügyfelünk akar továbbtanulni, ezt a 
szüleik sem támogatják érdemben, és még ha be is kerül ügyfelünk a szakképzésbe, a 
tankötelezettség megszűnése után elhagyja. A köznevelésen kívüli szakmaszerzéssel 
egyáltalán nem találkozunk ügyfélkörünkben. 

Egyre magasabb számban találkozunk magatartászavaros, tanulási problémás gyermekkel, 
akik a közoktatásban nap, mint nap iskolai kudarcokat élnek meg, az intézmények nem 
tudnak semmilyen másságot sem tolerálni, sem kezelni pedagógiai módszerekkel, építkezni 
rájuk, alkalmazkodni a mássághoz, vagy csak érzékenységgel fordulni feléjük. Ennek a 
folyamatnak a vége, hogy sok nálunk ellátott gyermek már úgy kerül hozzánk, hogy 
elvesztette minden motivációját a tanulásra, a szülőnek is már csak nyűg az iskolába járatás, a 
folyamatos panaszkodás a gyermekre, a szülő hibáztatása a tanulási kudarcért. Az 
egyenlőtlenség – mára sajnos közhely, de napi tapasztalatunk – folyamatosan nő, ahogy egy 
gyermek halad előre az oktatási rendszerben. 
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Kriminalizálódás a 0-18 éves korosztálynál 
Az elmúlt évekhez képest stagnált a kriminalizációval fenyegetett gyerekek száma 
ügyfélkörünkben. Egy-egy gyermek bűnelkövető életútjában megfigyelhető a tendencia, hogy 
lopási kísérlettől, kis értékre elkövetett lopástól fokozatosan halad a nagyobb értékű lopások, 
és az egyre erőszakosabb cselekmények felé. Leggyakoribb, hogy lopás vétsége miatt kerül 
sor védelembe vételi és megelőző pártfogó eljárásra, de nem volt ritka a kábítószer fogyasztás 
és kereskedelem, valamint a garázdaság miatti eljárás sem. Sajnos súlyos 
bűncselekményekkel is találkoztunk az elmúlt évben: prostitúcióra kényszerítés fiatalkorú 
által, rablási kísérlet, súlyos testi sértés. 

Ha a tapasztalt kriminalizációs tendenciák mögötti okokat nézzük, mindig rendszerszintű, 
egymással összefüggő, összekapcsolódó problémák együttesét találjuk, ezért is érzik az 
esetmenedzser kollégák kevéssé vagy hatástalannak a megelőző pártfogás intézményét, vagy 
egyáltalán semmilyen segítő, megelőző tevékenységnek a mérséklő hatását nem érzékelik. A 
rendszerszintű probléma rendszerszemléletet és rendszerszintű megoldást kíván. 

A leggyakrabban azonosított kockázati tényezők: bizonytalan lakhatási és jövedelmi 
körülmények, szűkös, zsúfolt lakótér, szülői kontroll hiánya, gyermek labilis pszichés 
állapota, diszfunkcionális, nem támogató-odafigyelő család, közösségi támogatás-odafigyelés 
hiánya, kortárscsoport negatív hatása, kudarcos iskolai élet, lemorzsolódás, perspektívátlan 
jövőkép, társas-társadalmi elismerés hiánya, kriminalizált családi minta generációk óta. 

A veszélyeztetett gyerekekkel végzett segítő munka tapasztalatai – amire még szükség 
lenne… 
Mindenképpen több lehetőség kellene ingyenes sportolási lehetőségre, erre lenne is igény a 
gyerekek körében. Van, hogy csak külső anyagi segítséggel, kedvezményes lehetőség 
kijárásával sikerül egy vágyott sportklubba beíratni gyermeket. A sport mellett igény lenne és 
szükség is lenne rá, hogy legyen minél több ingyenes vagy az alacsony jövedelműek számára 
is megfizethető szabadidős elfoglaltság. Családjaink nagy részének nem megfizethetőek a 
belépőjegyek, így a családoknak nincs lehetőségük egymással minőségi időt eltölteni, közös 
családi élményeket szerezni – ennek pedig több negatív hatását érzékeljük a családi 
történetekben, rendszerekben. Jó lenne, hogy ha van is ilyen lehetőség, több információt vagy 
egyáltalán információt kapnánk róla, mert igény lenne rá. Nem véletlenül van óriási sikere 
évek óta a zánkai Erzsébet-program keretében szervezett családos üdülési lehetőségnek. 

A kamaszok számára hasznos lenne több lehetőség az indirekt módon személyiségfejlesztő, 
önismeret fejlesztésére lehetőséget adó, kamaszoknak szóló programnak, ahol hiteles, 
odafigyelő felnőttekkel is találkozhatnának. A csellengő fiatalok ez utóbbi szakemberekkel 
szinte egyáltalán nem is találkoznak, bár azok számára, akik még iskolába járnak, az iskolai 
szociális munkások által van erre tapasztalati lehetőségük. 
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Nagy hiány a túlkoros diákok számára a mentorálás, a személyes odafigyelés, egyéni 
támogatás lehetősége. A bármilyen okból problémás gyerekek oktatása több sebből vérzik: 
több pedagógiai asszisztensre lenne szükség, akik valóban a munkakörüknek megfelelően 
vannak foglalkoztatva és nem csak gyermek felvigyázókként, szükség lenne kisebb 
osztálylétszámra, és ezeknek a gyerekeknek egyéni odafigyelésre, valódi és elkötelezett, érző 
és értő integrációra, személyre szabott fejlesztésre, adott esetben rendszeres pszichés 
megsegítésre lenne szüksége.  

Azonban nem csak a gyerekeket kell megjavítani: az már fél siker, ha a szülővel tudunk 
hatékonyan dolgozni, ennek fejlesztése szükséges, több idő és lehetőség nagyban segítené a 
munkánkat. Fontos a szülők gyerekek felé történő kommunikációjának fejlesztése, az értő 
figyelem, az igényekre reagálás erősítése a szülői kompetenciák megerősítésén, elsősorban 
gyakorlati ismeretek átadásán, képessé tevésen keresztül. 

Lelki jóllét 

Főbb problématerületek, tapasztalatok 

 

A fenti ábrában láthatóak az esetmenedzserek válaszai arra a kérdésre, hogy ügyfélkörükben 
mennyire jellemző a mentálhigiénés probléma. Nyolcból hatan írták, hogy gyakori 
ügyfélkörükben az ilyen probléma, egy kolléga írta, hogy ügyfélkörének felét érinti és egy 
kolléga azt, hogy csak néhány ügyfele esetében van érintettség. A válaszokból látszik, hogy a 
gyermekvédelmi hatósági ügyek mennyire terheltek ezzel a problématípussal, nem véletlenül 
szentelek minden beszámolóban ennek a témának külön fejezetet. 

Az alábbi ábrában mutatott kérdéskörben arra voltam kíváncsi, hogy a szociális munkások 
minek tudják be ügyfeleik mentális problémáit. Nagyjából kétharmaduk szerint társadalmi-
társas oka és egyénből eredő, biológiai eredetű okai vannak e problémakörnek, egyharmaduk 
szerint elsősorban társadalmi eredetű a pszichés problémával terheltség. A társadalmi okok 
létét ma már nem csak szociális munkások gondolják erősnek és gyakran meghatározónak, 
hanem olyan pszichológusok is, akik vagy kritikai irányzatot képviselnek, vagy akik előtt 
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ismert a szegénység pszichológiája. (Ez utóbbi például az USA szociális munkás képzésében 
már régebb óta tananyag.) 

 

Az elmúlt évben gyakorta tapasztaltuk – legtöbbször nőknél - a szorongásos tünet együttes 
jelenlétét, melyet gyakorta követ gyógyszerszedés, sokszor rendszertelenül, esetleg ráivással 
kombinálva. Nem ritkán tapasztaljuk, hogy ebből a tünet együttesből az idő múlásával 
függőség alakul ki a fent leírt okokból. A bizonytalan eredetű és összetételű drogok 
használata is terjed szorongásos, depressziós tünetek oldására. Ezeknek a drogoknak a 
használata (pl. biofű) újabb probléma együttest hív életre: függőség, munkavállalási 
alkalmatlanság, munkahelyvesztés, céltalanság, motiválatlanság, apatikus tünetek és 
mindezek következtében frusztráció, mely a családi dinamikában, jellemzően agresszióban 
csapódik le. 

Férfi klienseink esetében leggyakoribb az indulatkezelési probléma, melynek hátterében az 
érzelmek elégtelen azonosítása, nem kommunikálása áll és a hagyományos férfiszerep miatt 
nehéz a közös munkát, bizalmi kapcsolatot kialakítani, amit a tagadás és hárítás tovább 
nehezít. 

A lelki jóllét területén a családok életét, működését, rendszerét tekintve nő az a 
tapasztalásunk, hogy hiányzik a társas jóllét, a biztonság, stabilitás, jövőtervezés és 
perspektíva adás, a támogató és testi, főként lelki szükségleteket kielégítő funkció, jelen van 
viszont a kiégés, kifáradás. A családtagok ebben a rendszerben egymást hibáztatják, csökken 
a belátás, növekszik az agresszió, a testi-lelki elhanyagolás és általános passzivitás. Ha a 
gyermeknek nincs külső, pozitív támogató közege sem: barátok, iskola, egyéb közösség – 
akkor olyan folyamatok indulnak el, melyeket késői jelzés esetén nagyon nehéz, de biztosan 
hosszadalmas kezelni. 

Szenvedélybetegekkel való segítő munka 
A szenvedélybetegekkel való szociális munka gyakran kudarcos, hiszen, ha a kliensnek nincs 
betegségtudata, belátása, motivációja – a szenvedélybeteg ellátó rendszer nem fogadja. Amíg 
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eljut az előbb említett stádiumba a szenvedélybeteg, évek telnek el, sok-sok év, közben a 
gyermek, a családi rendszer sérül, más, a gyermek szempontjából káros funkciókat vesz fel.  

Általános tapasztalás, hogy akkor sikeres a szenvedélybetegekkel való szociális munkánk, ha 
van egy támogató, szerető és bevonható, türelmes család. Ha a kliens motivált az Írisz klub 
igénybevételére, sikeren tudtunk együtt dolgozni a kollégákkal. 

Pszichiátriai betegekkel való segítő munka 
Évek óta látjuk, tapasztaljuk, hogy a hazai pszichiátriai ellátórendszer, legyen szó gyermek- 
vagy felnőtt ellátásról, igen gyenge lábakon áll. A pandémia, a veszélyhelyzet pedig szinte 
lenullázta az ellátást. A klienseink ellátásában azt tapasztaltuk, hogy segítséget az 
egészségügyi ellátórendszertől csak akkor kapnak, ha krízishelyzet alakul ki (pl. 
öngyilkosság), de ekkor is ambuláns ellátást kaptak, nincs után követés, és még gyermekek 
esetében is tapasztaltunk teljes érdektelenséget az ellátórendszerben dolgozók részéről, 
különösen a pandémia idején. Ennek hátterében kifáradást, kiégést, magas fluktuációt 
érzékeltünk, szerencsére ennek ellenkezőjét is megtapasztaltuk legalább a gyermekek ellátása 
esetében, ami reményre ad okot: után követés, az egyéni és családi háttér feltérképezése, 
ennek érdekében konzultáció, esetmegbeszélés, véleménybekérés a szociális munkásoktól. Ez 
mindenképpen egy előre vivő a szociális munka esetkezelésében is. 

Azt is évek óta leírjuk, hogy a hazai pszichiátriai ellátás a legtöbb esetben gyógyszerfelírásra 
korlátozódik, amit nem egy esetben nem is pszichiáter, hanem háziorvos ír fel. Sok ügyfelünk 
gyógyszerfüggő, nem egyszer jut tudomásunkra, hogy egy kliens több tíz pszichiátriai 
gyógyszert is beszed egy nap. A problémamegoldás eszköze, mely családi mintaként 
öröklődik is. A másik probléma az edukáció hánya: klienseink egy részénél tapasztaljuk, hogy 
nem tudják, valójában milyen betegségük van, mire szednek gyógyszert, de szedik. Ha nem 
tudják, mi bajuk van, ez a betegség mit jelent, plusz nincs terápiás megsegítés, a kezelési 
folyamatba a családot nem vonják be – nincs belátás, önreflexió, fejlődés, sem a felnőtt beteg, 
sem a gyermek szülője nem válik kompetenssé. Másik nagy probléma a pszichiátriai 
problémával élő hajléktalanok helyzete, sem ellátásuk nincs megoldva, sem szakszerű 
megsegítésük, ők mindenféle támogató közeg nélkül élnek, melynek következtében az évek 
alatt egyre több helyről tiltják ki őket házirendsértés miatt, elveszítik a kapcsolatot 
gyermekeikkel, utcára kerülnek. 

Elvált, válófélben lévő szülők gyermekeinek helyzete 
Amikor az esetmenedzsereket az elvált, válófélben lévő gyerekek és szülők helyzetéről 
kérdeztem, ilyen szavakat használtak: szörnyű, kegyetlen, bosszú, megalázás, árulás, stressz, 
félelem, kíméletlen, agresszív. Azt hiszem ez sok mindent elmond. 

A gyerekek helyzete a hozzánk kerülő ügyfelek esetében szinte vagy valójában tragikus, mert 
mindig sérülnek vagy már sérültek, az érdekeik, szükségleteik, igényeik, testi-lelki jóllétük 
nincsenek a fókuszban, helyette szinte vagyontárgyként vitatkoznak róluk a szülők, így kezeli 
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őket a bírósági eljárás is, az ügyvédek. Fókuszban pedig mindig a szülők jogai állnak, az ő 
harcuk, érdekeik, sérelmeik – nincs kompromisszumkészség, nincs problémamegoldás, 
empátia. A gyerekek, akikkel dolgozunk ilyen esetekben a legtöbbször már eleve 
traumatizáltan kerülnek hozzánk, kapcsolattartásuk a különélő szülővel akadályozott, 
lojalitáskonfliktusban élnek, érzelmileg bántalmazottak, gyakori tünet a parentifikáció. Az 
ellennevelés az ilyen ügyekben nehezen, vagy egyáltalán nem bizonyítható, pedig gyakorta 
jelen van. 

Elvált, válófélben lévő, kapcsolattartással érintett szülők mentálhigiénés helyzete 
Az ebben érintett szülőpárok esetében jellemző, hogy már az együttélés évei is súlyos 
feszültségekkel voltak terhesek, telve vannak sérelmekkel, sérüléssel, személyiségük 
szerkezete megingott és a váláshoz vezető út feldolgozatlan maradt. Már nem tudnak sem 
együtt, sem egyénileg jó döntéseket hozni. Feldolgozatlan traumákkal érkeznek hozzánk, 
jellemző tüneteik a szorongás, neurotikus tünetek, sérült személyiség és érzelmi élet, 
túlérzékenység, önző, nárcisztikus megnyilvánulások, áldozatiság kihangsúlyozása, sértettség, 
bosszúállás, reális önkép hiánya. Mindezek következtében a velük való szociális segítőmunka 
nehezített pálya, hiszen nem számíthatunk rugalmasságra, élethelyzetekhez való gyors 
alkalmazkodásra, lojalitásra, kooperációra, és ami nagyon lényeges: a gyermek fókuszban 
tartására. Több éves munkát igényel, hogy mindezeket oldjuk és valódi, partneri munka 
kezdődhessen. Sajnos a legtöbb esetben az egyéni vagy családi terápiás lehetőséget elutasítják 
a szülők, vagy olyan külső szakembertől veszik igénybe, akivel nem valósulhat meg a team 
munka. 

Mindösszesen elmondható, hogy a szociális segítőmunkát, egyéb segítő szakemberek, az 
érintett szülők nem tartják eszköznek, helyette hatósági és bírósági eljárásokat tekintik 
célravezetőnek. 

Bántalmazás 
Bántalmazást egyrészt a párkapcsolatok terén tapasztalunk, különösen válófélben, vagy elvált 
szülők és gyermekeik esetében. A magasan kvalifikált, magas társadalmi és gazdasági 
státuszú klienseknél érzékeljük a bántalmazás megannyi, kevéssé látható és bizonyítható 
bántalmazás jelenlétét, elsősorban a verbális lelki bántalmazásét: zsarolás, fenyegetés, 
ellennevelés – az uralom megannyi formáját. 

Ha a bántalmazás rendőri intézkedéssel jár, a legtöbb esetben jóval előbb kapunk erről 
értesítést magától a klienstől, mint a rendőrségtől. Gyakorta megesik, hogy nem is kapunk 
hivatalos értesítést, a papírokat az ügyfél hozza be. 

A gyermekek bántalmazása leginkább súlyos elhanyagolásban, lelki terrorban, 
ellennevelésben, a kapcsolattartás ellehetetlenítésében nyilvánul meg. 

Több súlyos gyermekbántalmazási esettel dolgoztunk az elmúlt évben: egyik 
esetmenedzserünk feltárta egy fiatalkorú lány prostitúcióra kényszerítését, személyi szabadság 
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korlátozásával, ahol felmerült emberkereskedelem gyanúja. Ez ügyben a rendőrség a gyám 
értesítése után eljárást folytat. A másik két súlyos esetünk értelmileg sérült lányokhoz 
kapcsolódó szexuális erőszak, bántalmazás gyanújához kapcsolódott. A párkapcsolati 
erőszak, bántalmazás pedig megjelent a kiskorúak között is. 

Kisebbségi csoportok helyzete 

Nők helyzete 
A nők egyenlőtlenségének helyzetét az esetmenedzserek elsősorban a munkavállalás és 
családi élet terén érzékelték. 

A munka világában érzékeltük az egyenlőtlen viszonyok mellett a kiszolgáltatottságot, 
különösen férfi vezetők irányítása alatt, az anyagi megbecsültség alacsonyabb voltát, a 
férfimunka túlértékeltségét a társadalomban, a férfi dolgozók nagyobb tekintélyét pusztán 
nemük miatt. Óriási a különbség a szakképzetlenek jövedelmi lehetőségeiben is a nemek 
szerint: míg a férfiak napi 25 ezer forintot is megkeresnek az építőiparban és megengedhetik 
maguknak azt a kiváltságot, hogy egy héten csak néhány napot dolgozzanak, addig a nők, 
gyakorta több munkahelyen, a hét minden munkanapján, gyakorta hétvégén is 
alkalmazottként takarításban vagy konyhai munkákban sokkal, de sokkal kevesebbet 
keresnek. 

A családi rendszerekben a nők kettős terhét tapasztaljuk: egyrészt dolgoznak, gyakran több 
munkahelyen, korai vagy késői munkabeosztással. Másrészt a családért való teljes felelősség, 
fizikai és egyéb értelemben is rájuk hárul, ők látják el a férfiakat is, gyakorta ők a valódi 
családfenntartók, ők gondoskodnak a biztonságos lakhatásról, a lakásrezsi fizetéséről és a 
család létfenntartásáról. A nők élete ezekben az estekben egy valódi taposómalom, különösen 
az egyedülálló anyák esetében. Ők több munkahelyen dolgoznak, nincs idejük a létfenntartás 
mellett a gyerekek érzelmi igényeinek kielégítésére, gyakran nem tudják megoldani a 
felügyeletüket, ha sokat hiányoznak a gyerekek miatt a munkahelyről, kirúgják őket, 
folyamatos a stressz, nem tudnak megfelelő mennyiségű és mértékű kapcsolatot tartani a 
gyermekintézményekkel, én időről, önmegvalósításról pedig szó sem lehet. 

Kirekesztés bőrszín, származás alapján 
Sajnos találkozunk kirekesztéssel, megkülönböztetéssel bármilyen másság esetében: 
köznevelési intézménybe való beiratkozáskor, óvodák és iskolák mindennapi életében, 
rendőrségi eljárásokban, hivatalok ügyintézési menetében. 

Menekített, magyarul nem vagy alig beszélő gyermek iskolai beíratása, integrálása – hát erre 
nincs felkészülve az oktatási rendszer. 

Hajléktalanokkal végzett segítő munka tapasztalatai 
Kerületünkben több hajléktalan ellátó intézmény működik, az ott dolgozó kollegákkal a sok 
év munkájának köszönhetően mára kiemelkedően jó az együttműködés. Olyan ügyfeleink 
élnek ott, akiknek van már szakellátásba került gyermekük és jellemzően újból várandósok. A 
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szakellátásban élő gyermekik miatt sok felülvizsgálati, örökbefogadhatóvá nyilvánítási 
eljárásban kell közreműködnünk, azonban az ügyfelek nagy része folyamatosan vándorol, 
útjukat nagyon nehéz vagy lehetetlen lekövetni. A pandémia alatt sok gyermek született 
hajléktalan szülőktől, gyakorta gondozatlan terhességből, sokadik gyermekként (nem ritka, 
hogy hatodik-hetedik, vagy ennél is többedik gyermekként). Ezek a megszületett csecsemők 
rendszerint ideiglenes elhelyezéssel csecsemőotthonba kerülnek, a szülőknek nincs biztos és 
megfelelő lakhatásuk, biztos jövedelmük, megfelelő orvosi ellátásuk, az alkalmazkodó 
képességük alacsony, gyakorta függőséggel és pszichiátriai problémával küzdenek, kevesek 
számára van kiút. Akik tartósan élnek kerületünkben, intézményben, hányatott életük és 
támogatottságuk híján minden segítségnek, támasznak, ügyintézésnek örülnek, különösen a 
szakellátásban élő gyermekeikkel való kapcsolattartás segítése terén – bár ez utóbbit nehezíti, 
hogy sokszor nincsenek irataik a gyermekeikkel kapcsolatban, így nehezített információt 
szerezni, segíteni az ügyintézést. 

Együttműködések rendszere 
Az együttműködések rendszere mind intézményen belül, mind azon kívül a jelzőrendszeri 
tagokkal, társintézményekkel és segítő szakemberekkel, hatóságokkal kiemelten fontos a 
hatékony, rendszerszemléletű szociális munka szempontjából. A szociális munkások, az 
interprofesszionális, interdiszciplináris teamekben, mint generalista szakember jelenik meg: 
tehát az egyes speciális szaktudással rendelkező és feladatot végző szakemberek mellett ő az, 
aki a háttér információkat nyújtja, a rendszerszemléletet képviseli és ezzel járul hozzá a 
komplex segítő folyamathoz. Aktív szerepe van a koordinálásban, a fő célok 
meghatározásában, a mozgósításban, a változásban, a folyamat végig követesében, a 
képviseletben és adott esetben a gyermek szükségleteinek fókuszban tartásában. Mindezek 
miatt az együttműködések rendszerének, a hálózatépítésnek kiemelten fontos szerepe van 
munkánkban: ez a kliens érdeke is, illetve nagymértékben hozzájárul az esetvezetés 
sikerességéhez, az egyes szakemberek felelősség megosztásához és ezzel csökken a szakmai 
magány, a lelki és munkaszervezési teher. 

Együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal 
Az esetmenedzserek visszajelzései alapján nagymértékben javult az együttműködés a 
jelzőrendszeri tagokkal, tartalmilag jobb, bátrabb, mélyebben feltárt jelzések érkeznek, 
bizonyos szakmákban és intézmények esetén a jelzés előtt megtett intézkedések 
hatékonyabbak, adekvátabbak és a jelzést követően is fennmarad az együttműködés. Pozitív 
tapasztalat még, hogy több gyermekorvossal egyre szorosabban, tartalmasabban tudtunk 
együttműködni az elmúlt évben. Ez a pozitív tendencia jórészt köszönhető a teljes állású 
jelzőrendszeri felelős és tanácsadó lelkiismeretes, magas színvonalú munkájának. 

Ami még mindig fejlesztésre szorul az esetmenedzserek munkájában tapasztaltak szerint, az 
az esetmenedzseri szerep, feladatkör tisztázása, a jelzések és pedagógiai vélemények késői 
megérkezése, a megtett intézkedések tartalmi mélyítése, az iskolai szociális segítők 
láthatósága és a jelzés megtétele előtti bevonásuk a feltáró szakaszba. Vannak még olyan 
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jelzőrendszeri tagok, akik egyáltalán nem aktívak, illetve jellemző, hogy a jelzőrendszeri 
tagok maguktól jellemzően nem keresik a kapcsolatot a szociális munkásokkal. 

Együttműködés a speciális szolgáltatást nyújtó kollégákkal, H52 munkatársaival, az óvodai és 
iskolai szociális segítőkkel 
A kollégák visszajelzései alapján az intézményi protokoll a speciális szolgáltatásokkal 
kapcsolatban jól követhető, hatékony és kellően rugalmas. Minden kollégával lehet teamben 
dolgozni, az oda-visszacsatolás, egymás munkájának támogatása működik. 

A H52 Ifjúsági Iroda munkatársaival való együttműködés a visszajelzések alapján hatékony, 
előremutató, zajlik az információcsere, bevonhatóak esetkonferenciára és esetmegbeszélésre, 
a reakciójuk gyors. Kiemelték a kollégák Bázsa-Mosó Lászlóval való kiemelten jó 
kapcsolatot, a kolléga segítőkészségét. Az iroda munkatársai szívesen beintegrálják az 
általunk közvetített gyerekeket. Azt tapasztaljuk, hogy programjaik népszerűek, bár kamasz 
klienseink számára több kamasz programot szeretnénk náluk találni. 

Az óvodai és iskolai szociális segítők és esetmenedzserek között közeledést érzékeltünk, a 
közös team, a személyes ismeretség javította a későbbi közös munka hatékonyságát. Az is 
elmondható, hogy nagyon személyfüggő, hogy mennyire tudtak a segítő kollégákkal együtt 
dolgozni az esetmenedzserek: több óvodai és iskolai szociális segítővel kapcsolatban kaptam 
azt a visszajelzést, hogy kiválóan megvalósul a team munka, a kommunikáció, a gyors 
reagálás, a nyitottság a közös munkára, közös családlátogatásra és megbeszélésekre, akár meg 
is szervezik a pedagógusokkal való közös leülést. A JAMI és EGYMI iskolákban dolgozó 
kollégák munkáját mindenki kiemelten magas színvonalúnak tartja. 

GYÁO, CSÁO – az együttműködés tapasztalatai 
A GYÁO-val való együttműködésről kapott visszajelzések alapján sokat fejlődött a team 
munka, a szakmai együttműködés. Nyitottak a közös gondolkodásra, jól lehet kooperálni, az 
egyes ügyeket alaposan körül járják, hagynak időt a folyamatok végig futására, a célokat 
össze lehet hangolni, nagy szerepük van sokszor a folyamatok beindításában, és gyakrabban 
kezdeményeznek. Mindez a hatékony esetvezetést nagyban segíti, fontos és kihagyhatatlan 
szereplői az esetvezetésnek. 

A CSÁO-k és anyaotthonok várólistái végtelennek tűnnek, nehéz a bekerülés emiatt is, 
valamint a jelentkezési folyamat egyre bonyolultabb, bürokratikusabb, ez pedig a gyors 
elhelyezést jelentősen megnehezíti. A RÉS anyaotthonnal kapcsolatban a múlt évben egyik 
esetünkben olyan együttműködésre, elmélyülésre volt példa, amit évek óta nem tapasztaltunk 
az ilyen típusú intézmények részéről – ezért kiemelendőnek tartottam a megemlítését. 

Gyámhivatalokkal való együttműködés 
A kerületi gyámhivatal ügyintézőivel nagymértékben javult az együttműködés a legtöbb 
kolléga véleménye szerint. Van együttműködés és egyeztetés, egymás munkájának 
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támogatása, elismerése jellemzi a kapcsolatot. A tárgyalások előkészítésének elmélyítésén és 
a célratörő egyoldalú kommunikáción még van mit dolgozni.  

A pandémia miatt sok tárgyalás elmaradt, ezek hónapok, akár fél év múlva lettek megtartva. 
Ezekben az esetekben nem tudott jól elkülönülni a családsegítők és esetmenedzserek 
munkája, a folyamatok szétszakadoztak, különösen a kliensek számára zavaró volt a 
családsegítő és esetmenedzser egyszerre végzett munkafolyamata. 

Még mindig gyakori a más kerületekből, vidékről érkező, gyakran indokolatlanul azonnali 
választ sürgető megkeresések száma, amely esetek ráadásul addig teljesen ismeretlenek voltak 
számunkra. Gyakoriak az említett esetekben, hogy addig elfelejtett (nem felülvizsgált, régóta 
a mi bevonásunk nélkül húzódó) ügyek landolnak váratlanul, előzmény nélkül nálunk. 

A nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek esetében a gyermekvédelmi 
szakszolgálattal való párbeszéd gyakorlatilag megszűnt, tervezési értekezletre, tárgyalásra 
sem hívnak minket, gyámhivatalba sem. A közös munka a papírok bekérésre korlátozódik, de 
még ez is sokszor nagyon hanyagul van megfogalmazva tartalmilag. A szakellátás helyzete 
továbbra is tragikus, tapasztaljuk az erőszakos cselekedetekről, bántalmazásról érkező 
jelzéseket. A gyámokkal viszont sokat javult az esetmenedzserek kapcsolata, rendszeresebbé 
vált a párbeszéd, az együttműködés és ez pozitívan befolyásolja az esetvitelt, sikeresen 
befolyásolt sikeres hazagondozást, és több esetben sikerült a gyámot összekötni a nevelésbe 
vett gyermek szüleivel, akár személyes közös megbeszélést is tudtunk szervezni 
intézményünkben. A múlt évben ilyen sikeres együttműködés megvalósult az egyik budapesti 
gyermekotthonnal is, ami előre mozdította a gyermekek intézménybe történő beilleszkedését, 
a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartást és partneri együttműködést. 

Egy vezetői reflexiót hadd engedjek meg itt: a kollégák számára lelkileg a legmegterhelőbb 
esetek egyik része a szakellátásba kerülő gyermekek kapcsán tapasztalható, ezért örömteli, 
hogy idén nyolc alkalommal tud az intézmény szupervíziót biztosítani. 

Sikerek és nehézségek az esetmenedzseri munkában 
Az eddigiekben sok-sok problémát felvetettünk, azonban fontosnak tartom egyrészt a 
szakmai, emberi sikerek megjelenítését is, mert voltak a múlt évben bőven. Az alábbiakban 
ezek közül jelenítek meg néhányat. 

 Bizalmi kapcsolat kialakítás egy folyamatosan szökésben lévő szakellátott lánnyal, 

amelynek keretében feltárásra került egy emberkereskedelemi ügy, melyből 

büntetőeljárás is lett. 

 Menekített gyermek beilleszkedésének segítése, hatékony, sokszereplős team 

munkában való részvétel és a későbbi bűnelkövetés, nagyobb konfliktusok 

kialakulásának megelőzése. 
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 Eredményesség miatt megszűntetett védelembe vételek, illetve sikeres szakellátásból 

történő hazagondozás. 

 Lemorzsolódással súlyosan veszélyeztetett, problémás gyermek reintegrálásra az 

oktatási rendszerbe. 

 A gyermek érdekében működő, hatékony, előre vivő és élvezetes team munka. 

 Sok éve diszfunkcionálisan működő, folyamatosan nehézségekkel küszködő, labilis 

családi rendszer stabilizálása, a számukra kívánatos egyensúlyi rendszer 

megtalálásával és stabilizálásával végződő esetkezelés. 

 Erdőben élő gondozatlan hajléktalan visszaintegrálása a szállóra az intézmény 

szociális munkásának segítségével. 

 Kiváló munkakapcsolat kialakítása családsegítővel, védőnővel és pártfogó 

felügyelővel, egyéb segítő szakemberrel. 

 Több esetben jelezték vissza a kollégák olyan bizalmi kapcsolat sikeres kialakítását 

ügyfelekkel, melynek eredménye a hatékony problémamegoldás, az egymásban való 

bizalom, őszinteség, a szociális munkás kompetens szakembernek való elismerése 

jellemzett. Ezek a sikeres segítő kapcsolatok mind eredményesen zárultak vagy 

folynak jelenleg is, és ami nagyon fontos: a kötelezett ügyfelekből önkéntes ügyfelek 

lettek, akik törekednek a fejlődésre, egyensúlyra, ön- és társas reflexióra. 

A nehézségeket is fontos megemlíteni, mert mind fenntartói, mind intézményi és vezetői 
szinten dolgoznunk szükséges ezek megoldásán. Az egyik témacsoport, ami minden 
kollégánál megjelent, az az informatikai eszközök és rendszer okozta rendkívül bosszantó és a 
munkát megakasztó problémák, melyek nem kerültek-kerülnek végleges megoldásra. Ezen 
kívül praktikus lenne a céges mobil biztosítása, a kollégák saját mobiljukat és előfizetésüket 
használják munkaügyek intézésére, mivel gyakorta szükséges terepen, külső intézményből 
való telefonálás, illetve vannak olyan szoros kapcsolatot igénylő krízishelyzetek, amikor 
szükséges a hatékonysághoz az ügyféllel való folyamatos, munkaidőn kívüli kapcsolattartás 
is. 

A nehézségek között, ha a szakmai oldalt nézzük szorosan véve, akkor a válófélben, elvált és 
kapcsolattartási problémákkal küzdő családokkal végzett munka adja a legtöbb nehézséget. 
Fontos lenne az ehhez kapcsolódó szakmai tudás és gyakorlati készségek, képességek 
fejlesztése. 
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Speciális szolgáltatások, szociális diagnózis és ÁllásLes 
szolgáltatás 
A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított speciális szolgáltatások: 

 utcai és lakótelepi ifjúsági szociális munka (a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Téren 

keresztül), 

 kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás, 

 kórházi szociális munka (ezt a feladatot a jelzőrendszeri felelős és tanácsadó látja el), 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri telefonos készenléti szolgálat (ügyfélfogadási időn 

kívül működtetett, elsősorban telefonos információnyújtás és mozgósítás a feladatunk 

nem csak gyermekvédelmi ügyekben), 

 jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, 

 pár- és családkonzultáció, családterápia, 

 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, 

 valamint szakemberünk elkészíti a szociális diagnózist és működteti helyben az 

ÁllásLes programot. 

A FESZGYI a fenti, törvényben előírt kötelező szolgáltatásokon kívül biztosít: 

 fejlesztő- és gyógypedagógiai tanácsadást,  

 családi és válási mediációt, 

 illetve maga a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér mint prevenciós tér, gyermekeket 

és fiatalokat segítő szakmai csapatunk is ide tartozik. 

A speciális szolgáltatások egy része olyan tanácsadásokat jelent, melyek a bevont specialista 
segítő munkát végző szakemberekkel a generalista szemléletű szociális munka kiegészítői. A 
szociális munkások és a tanácsadók, a speciális szolgáltatásainkat nyújtó szakemberek egy-
egy eset mentén team szemléletben dolgoznak együtt. 

2021. évben a speciális szolgáltatásokhoz tartozó szolgáltatást 4112 fő vette igénybe nem 
alacsony küszöbű szolgáltatásként. Ebből 423 fő volt közvetített kliens, az összes 
igénybevevő 10%-a. 
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423; 10%

3689; 90%

A speciális szolgáltatást közvetítéssel igénybevevők 
megoszlása aszerint, hogy önkéntes vagy delegált ügyfél

Közvetített kliens

Önkéntes igénybevevő

     

345; 82%

78; 18%

A speciális szolgáltatást közvetítéssel igénybevevők 
megoszlása aszerint, hogy a Központ vagy Alapellátási 

Egység delegálta

Alapellátási Egység
közvetítette

Jogerős hatósági
intézkedéssel érintett
(Központ delegálta)

 

2021-ben is, ahogy a megelőző években, az Alapellátási Egység, tehát a családsegítők 
közvetítették a kliensek többségét (82%) speciális szolgáltatásba. 
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1379; 34%

2733; 66%

Központ speciális szolgáltatásait igénybe vevő személyek 
száma nem szerint
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A Központ speciális szolgáltatásait delegált vagy nem delegált ügyfélként 2021. évben több, 
mint felében nők vették igénybe (66%), a nők kimagasló arányban a 35-49 éves korosztályból 
kerültek ki, illetve a 25-34 éves korosztályból. Ez a két korosztály, akár férfiakról, akár nőkről 
van szó, a kliensek kicsit több, mint felét teszik ki (55%). 

Ha az összes igénybevevőt tekintjük (tehát delegált vagy önkéntes igénybe vevő és 
belevesszük az alacsony küszöbű szolgáltatásokat is, akkor 7774 fő vett igénybe valamilyen 
egyéni vagy csoportos szolgáltatást.Az összes tevékenység száma 5529 alkalom. Ennek a 
felét az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység teszi ki, ezt követi a pszichológiai 
tanácsadás, illetve a csoportmunka a H52 és ÓISZS csoporttevékenységeinek keretében. 
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Kapcsolattartási ügyelet – Beszámoló a 2021 év szakmai tevékenységéről 

     

 

A Kapcsolattartási Ügyelet szolgáltatását 2021. évben 20 fő vette igénybe, a gyermekeket 
tekintve a 3-17 éves korosztály, legtöbben 6-13 éves korosztályt képviselték és többségükben 
lányok voltak. Az ügyeleten szintén többségében szülő-gyermek kapcsolattartásával 
dolgoztunk, egy nagyszülői kapcsolattartásunk van még jelenleg is. Az igénybe vevőknek 
egynegyede érintett védelembe vétellel is, számunkra esetmenedzser nyújtja a szociális 
segítőmunkát, szervezi az egyéb szolgáltatásokat. Háromnegyedük nem érintett 
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel, számukra egy család 
kivételével (ahol nincs szükség szociális segítőmunkára) családsegítő nyújt támogatást. 

A Kapcsolattartási Ügyeleten jelenleg dolgozó szakemberek néhány éve vették át a szakmai 
munkát és abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy olyan kollégáktól vették át, akik tíz 
éven át már kidolgozták és a gyakorlatban kicsiszolták mind a szakmai, mind az 
adminisztratív kereteket és gyakorlatot, valamint megteremtették tárgyi feltételek tekintetében 
is az alapfeltételeket. Ezeken az alapokon - a szakmai munka fő vonalát tekintve egy 
elnyújtott mediációs folyamatban - indult újra az ügyeleten folyó munka, azt tovább finomítva 
és mára véleményen szerint magas színvonalon, ésszel és szívvel. Ésszel és szívvel: fontosnak 
tartom ezt kiemelni, mert a kapcsolattartási ügyeleteken folyó szakmai munka egy nagyon 
speciális területe a Központ szolgáltatásainak, ahol keveredik a szociális munka, a tanácsadás, 
a segítő beszélgetés, a mediáció, valamint nélkülözhetetlen a külső és belső szabályzók pontos 
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ismerete és betartása-betartatása is, hiszen bírósági vagy gyámhatósági döntéseket hajtunk 
végre. Fontosak ezek szempontok azért is, mert az ügyeleten megjelenő családok, gyerekek és 
felnőttek, szülők és nagyszülők vagy egy nagyon nehéz folyamat elején vannak, vagy – és 
többségében ez jellemző - annak közepén vagy az után. Ez a nehéz folyamat a válás: perek, 
tárgyalások, érdekek és ellenérdekek, viták, melyet gyászmunka, elidegenedettség, sértettség, 
fájdalom és kifáradás jellemez, melynek középpontjában egy vagy több gyermek áll, de 
valójában a fókusz már régen lekerült róluk. Célunk, hogy ez a fókusz visszakerüljön rájuk és 
a folyamat az ő érdekeiket, érzelmeiket, szükségleteiket figyelembe véve menjen tovább. 
Nehéz munka, sok kihívással, sok-sok aprónak tűnő, ám mindig koncentrációt, empátiát, 
türelmet és a folyamatot szem előtt tartó munkát kíván. Fontosnak tartottam ezt leírni, mert a 
beszámolót író kollégák a tényekre helyezték a hangsúlyt – helyesen -, én viszont azt is 
fontosnak tartom kiemelni, hogy van ennek a munkának egy másik, kevéssé látványos, ám 
annál lényegesebb, mélyebb aspektusa is. 

A beszámolót készítették: dr. Urbán Liliána jogász, mediátor és Bázsa-Mosó László 
szociális munkás 

Jelen beszámoló néhány fő szempontot kiemelve mutatja be a FESZGYI CSGYJK 
Kapcsolattartási Ügyeletén („Ügyelet”) [1096 Budapest, Haller u. 52. szám alatti H52 Ifjúsági 
Iroda és Közösségi Tér („H52”)] folytatott szakmai munkát.  

A szolgáltatás rövid bemutatása, általános célja 
Az Ügyelet az alábbi jogszabályok alapján nyújt szolgáltatást, amelyek alapján és 
figyelembevételével szabályozhat ide a döntéshozó kapcsolattartást. 

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

(Gyvt.)  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.)  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet  

Az Ügyelet a család- és gyermekjóléti központoknak a Gyvt.-ben előírt kötelezően nyújtandó 
szolgáltatása, amelynek általánosan megfogalmazható és a jogalkotó által is elgondolt célja: 

 hogy a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a 

különélő szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra; 
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 hogy segítse a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat 

fejlődését; 

 hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább (néhány hónap elteltével) már külső 

helyszíneken, vagy a szülő otthonában (természetes közegben) folytassa a rendszeres 

kapcsolattartást, az Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) 

segítik. Ez utóbbihoz a gyermek, a gondozó szülő és a különélő szülő kölcsönös 

együttműködésére van szükség a helyzet mielőbbi normalizálása érdekében. 

A fenti célok mellett a szolgáltatásban rejlő értékek messzebb mutatnak az egy-egy család 
megsegítésén, ugyanis – ahogy minden szociális és gyermekjóléti szolgáltatásnak – ennek is 
nagy a társadalmi jelentősége. A kapcsolattartási ügyelet megadja a gyermekeknek azt a 
biztonságos környezetet, hogy saját maguk – a másik hozzátartozó befolyásától mentesen, 
biztonságos környezetben – tudják megtapasztalni a kapcsolattartásra jogosulttal a 
viszonyukat és ezzel olyan saját élményt kapnak, amely egy stabil képet alakíthat ki bennük a 
jogosult szülőről, más kapcsolattartásra jogosult személyről (a továbbiakban összefoglalóan 
szülő/jogosult alatt értjük a más kapcsolattartásra jogosult személyeket is). A kapcsolat a 
gyermek és a jogosult között el tud mélyülni, vagy a gyermek nagykorúvá válásakor maga 
dönthet úgy, hogy nem szeretné a kapcsolatot tovább ápolni a korábban láthatásra jogosult 
szülővel. Mindkét esetben pozitív az az eredmény, hogyha a gyermekek saját megítélésük 
szerinti képet alkothatnak hozzátartozójukról, akikkel a szolgáltatás nélkül nem volna 
lehetőségük találkozni, közös időt együtt tölteni, ezzel megelőzve a gyermekekben az 
esetleges jövőben kialakuló örök kérdéseket és bizonytalanságot, esetlegesen a 
transzgenerációs traumákat.  

A fentebb meghatározott célok elérése - munkamódszerek 
A kapcsolattartási ügyelet egyik alapvető célja, hogy a gyermektől különélő szülő és a 
gyermek nyugodt körülmények között találkozhat a jogosulttal, így nem sérül a gyermek 
kapcsolattartási joga. A szolgáltatás keretében a szakemberek igyekeznek mintát nyújtani a 
szülőknek és a gyermekeknek is és megmutatni, hogy lehetőségük van egymás felé 
odafigyeléssel, megértéssel és szeretettel fordulni, így az együtt töltött idő pozitív élményt 
jelent mindenki számára.  

A kapcsolattartási ügyelet céljainak eléréséhez különböző munkamódszereket alkalmazunk, 
amelynek alapja, hogy egy folyamatban gondolkodunk, aminek vannak szükséges és 
lehetséges „állomásai”, illetve ezek meghatározott keretek között zajlanak, amiket az 
alábbiakban röviden összefoglalunk.  

A kapcsolattartást elrendelő szervekkel és a felekkel történő kapcsolatfelvétel 
A bírósági/hatósági határozatokat 2021. évben időben megkaptuk, azok tartalma megfelelően 
volt rögzítve ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni az ügyeleti munkát.  
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Első interjú 
Elsődlegesen fontos, hogy minden újonnan érkező család esetében beszélgetünk külön-külön 
a szülőkkel és megkérjük őket arra, meséljék el mi vezetett el a köztük lévő konfliktus 
kialakulásáig. Ilyenkor lehetőségünk van megismerni őket, feltérképezni a legfontosabb 
érzelmi szükségleteiket, illetve mi is bemutatjuk az ügyelet működését, a kapcsolattartás 
folyamatát, illetve elkészítjük a szükséges dokumentációt (kapcsolattartási szerződés, 
házirend ismertetése, adatkezelési tájékoztató, esetnapló stb.) 

A kapcsolattartási folyamat  
A kapcsolattartás idejére előkészítjük a helyszínt a gyermek korának, érdeklődésének 
megfelelő játékokkal, itallal és ropogtatni valóval kínáljuk őket, ami megalapozza a 
barátságos hangulatot mindenki számára.  

A kapcsolattartási folyamatot a bírósági vagy hatósági határozat, illetve a szakmai 
megítélésünk mentén építjük fel, amely során elsősorban a láthatásra jogosult és a gyermek 
kapcsolatát igyekszünk felépíteni, elmélyíteni, illetve a jogosult és a kötelezett közötti 
megfelelő kommunikációt helyreállítani.  

A folyamat egésze során odafigyelünk, hogy mikor vált már alkalmassá az idő arra, hogy a 
folyamatban előrébb léphessünk, a kereteken lazítani tudjunk: pl. a közös játékra – a 
szakemberek kíséretében – a közeli játszótéren is sor kerülhessen, vagy a felekkel közösen 
üljünk le a jövőről egyeztetni egy mediáció keretében. 

Az elrendelő szervet és az esetgazda szociális munkást (családsegítő, esetmenedzser) a 
kapcsolattartás folyamatáról minden alkalommal az esetnapló megküldésével folyamatosan 
tájékoztatjuk.  

Kigondozás 
A kapcsolattartás végső célja az ún. kigondozás, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás nyújtására 
már nincs szükség, mert a család viszonyai olyan mértékben rendeződtek, hogy a gyermekétől 
külön élő szülő már biztonsággal, a gyermeket nevelő szülővel együttműködve tud időt tölteni 
a gyermekkel. A gyermeket biztonságos és állandó konfliktusoktól mentes környezet veszi 
körül a kapcsolattartási ügyeleten kívül is. Ennek eléréséhez elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az egész folyamat során – amennyiben erre a felek láthatóan mutatnak hajlandóságot, 
alkalmasságot – igyekszünk megértetni velük, hogy a gyermek érdekét leginkább az szolgálja, 
ha közvetlenül is együtt tudnak működni egymással. Támogatjuk a feleket abban, hogy mik 
azok a megfelelő kommunikációs formák, amivel ki tudják a másik felé fejezni az igényüket, 
milyen erősforrásaik vannak ahhoz, hogy képesek legyenek egy mindkettőjük számára 
megfelelő kompromisszum kialakítására a gyermek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva.  

Igénybevételi adatok  
2021-ben öt családdal, öt kapcsolattartás ügyében végeztünk munkát.  
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Az öt kapcsolattartási ügyből a jelen időpontig bezárólag három ügyben nem indult 
kapcsolattartási folyamat, vagy az már lezárult. Jelenleg (2021. 12. 31.) kettő, a Budapest 
Főváros Kormányhivatala két járási hivatalának gyámügyi osztálya által elrendelt felügyelt 
kapcsolattartási ügyet látunk el. 

A bírósági, gyámhivatali közvetítések száma 
 Egy, a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése alapján 2020-ban indult ügyben 

sikerült elérnünk, hogy a bíróság az ideiglenes intézkedést elrendelő végzésében 

foglalt szabályokat enyhítse és a felügyelt kapcsolattartás helyett a fokozatosság elve 

mentén, folyamatos enyhítő szabályokat alkalmazva állapítsa meg a láthatás kereteit. 

A bíróság ítéletében kezdetben néhány alkalommal továbbra is az Ügyeletünkre 

szabályozta a láthatást, amelyet azonban végül le kellett zárnunk, mert a kötelezett 

többszöri megkeresésünkre sem volt együttműködő.  

 Szintén 2020-ban, a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése alapján indult ügyben a 

kapcsolattartási folyamatot nem tudtuk megkezdeni. A jogosult nem volt olyan 

mentális egészségi állapotban, hogy együttműködjön az Ügyelet munkatársaival, a 

kapcsolattartási szerződést nem írta alá. A jogosult mentális egészségi állapota a 

későbbiekben sem volt megfelelő ahhoz, hogy a gyermek számára biztonságos és 

nyugodt légkörű kapcsolattartások meg tudjanak valósulni, így 2021-ben ezt a 

folyamatot is lezártuk.  

 Egy újabb, 2021-ben indult ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság levélben 

megkereste az Ügyeletet, amelyben tájékoztatást kért az Ügyelet működéséről, illetve 

a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. A bíróságot válaszlevélben 

tájékoztattuk az illetékességünkről, illetve a szolgáltatás igénybevételének kereteiről, a 

szabad időpontokról. A bíróságtól a későbbiekben nem érkezett elrendelő határozat, 

így az ügyben nem indult kapcsolattartási folyamat.  

 2021-ben, a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala Gyámügyi 

Osztálya által hozott határozata alapján indult ügyben a kapcsolattartás jelenleg is 

folyamatban van. 

 2021-ben, a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. kerületi Hivatala Gyámügyi 

Osztálya által hozott határozata alapján indult ügyben a kapcsolattartás jelenleg is 

folyamatban van. 
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Az igénybe vevők száma 
Az összes igény bevevő száma 2021-ben 13 fő volt. 

A kapcsolattartási ügyelet – belső és külső kommunikáció 

Egyeztetés a döntéshozó szervekkel 
Tapasztalataink szerint az előző évekhez képest egységesebb a gyakorlat a felügyelt 
kapcsolattartást elrendelő hatóságok, bíróságok között. 2021-ben az Ügyeletet a döntéshozó 
előzetesen megkereste, hogy egyeztessen arról, megvalósítható-e a láthatás az Ügyelet szabad 
kapacitásaira tekintettel, és ha igen, az milyen keretek között zajlik. Elmondható továbbá, 
hogy a határozatok végrehajthatók, illetve a határozatot hozó szervek együttműködők abban, 
hogy az Ügyelet a szakmai szempontokat figyelembe véve saját maga tudja kialakítani a 
szakmai programban előírtak szerinti kapcsolattartás folyamatát.  

A fentiek mellett lényeges megjegyezni, hogy (különösen) a kapcsolattartási folyamat 
elindításánál nagyban tudja segíteni a munkát, amennyiben egy határozat indoklása 
részletesen taglalja a felek konfliktusos helyzetének hátterét, illetve – amennyiben a 
per/eljárás során ilyen felmerül – a felek és a kiskorú pszichés állapotára, életkörülményeire is 
tartalmaz információt. Az ilyen formában átadott információk nagy mértékben segítik az első 
interjúra való felkészülésünket, hogy az első ügyeleti alkalomra a felek és a gyermek 
igényeihez a leginkább igazodva tudjuk biztosítani a helyszínt, tudjuk mik azok a 
szempontok, amire a leginkább oda kell figyeljünk. Lényeges ez arra figyelemmel is, hogy a 
döntéshozó számára is pontosabb visszajelzést tudunk adni a felek kapcsolatának az 
alakulásáról, tudjuk mikre szükséges e körben hangsúlyt fektetni. 

Szakmai kapcsolatok az esetmenedzserekkel, családsegítőkkel 
A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ és Alapellátási Egység munkatársaival jó és 
kiegyensúlyozott a munkakapcsolatunk, az év folyamán több esetben is segítették a kollégák a 
munkánkat hathatós szociális segítő munkával. Egymás tájékoztatása az aktualitásokról 
személyesen, telefonon és emailben történik.  

Különösen fontosnak érezzük az együttműködést azokban az esetekben, amikor valamelyik 
fél akadályozza a kapcsolattartási folyamatot. A kollégáink segítségével jobban elő tudjuk 
segíteni a helyzet megoldását azzal, hogy olyan információkhoz tudunk jutni egy-egy esetről, 
amelyre más formában nem lenne lehetőségünk.  

Ezúton köszönnénk meg a családsegítő kollégák egész éves együttműködését, valamint az 
esetmenedzserek munkáját, illetve a vezetők szakmai támogatását. 

Fontos-e a család szociális segítőmunkával való támogatottsága? 
A kapcsolattartások esetén is nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden érintett családtag 
hozzájuthasson a számára szükséges szolgáltatásokhoz, valamint, hogy kötelezettsége is 
legyen, függetlenül attól, hogy hol lakik életvitelszerűen. Mi magunk is azt látjuk 
célravezetőnek, hogy minden érintettre (ideértve a látogató felet is) ugyanakkora figyelmet 
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fordítunk és ugyanazt a szolgáltatást nyújtjuk, akkor is, ha csak a gyermek lakik a kerületben. 
Meglátásaink szerint a felek számára is hasznos, ha nem csak a kapcsolttartásról, hanem az 
egész folyamatot végig kísérő szociális vagy más jellegű problémákról is beszélünk. A 2019. 
január 1-től hatályos jogi szabályozás szerint a külön élő szülőt is nagyobb figyelemmel 
kísérik a részben vagy egészben kapcsolattartási nehézségek miatt védelembe vett gyermek 
esetén, vagyis a más illetékességi területen élő szülőt szociális segítőmunkával és egyéb 
speciális szolgáltatásokkal, tanácsadással segítik a lakóhelyén, valamint e szolgáltatások 
igénybevételében együttműködésre kötelezett. 

Az ügyeletről való kigondozások jellemzői 2021. évben 
Az évben egy olyan esetünk volt, amiben el tudtunk jutni a kigondozásig annak ellenére, hogy 
az utolsó néhány kapcsolattartási alkalom nem tudott megvalósulni, a jogosult és a kiskorú 
kapcsolata viszont olyan mértékben javult, hogy az elrendelő szerv már nem látta 
szükségességét a kapcsolattartás felügyelt formájának. A többi ügy közül egyikben hamarabb 
lezárult a jogosult passzív magatartása okán, más ügyekben pedig jelenleg is zajlik a 
kapcsolattartás folyamata. 

A nem megvalósult kapcsolattartások okai 
Az Ügyeletünkkel folyamatosan együttműködő családok esetében egyrészt betegségek miatt 
maradtak el a kapcsolattartási alkalmak, másrészt a kötelezett együttműködésének hiányából. 
Az elmaradt kapcsolattartások pótlására már előre megadtuk az időpontokat az idei évre.  

Képzések, szakmai fórumok 
Idén – különösen a koronavírus-járvány helyzetre tekintettel – nem vettünk részt képzésen, 
szakmai fórumon. Reméljük és bízunk benne, hogy 2022-ben erre már lesz lehetőségünk. 
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Szociális diagnózis készítése és ÁllásLes szolgáltatás 
A szociális diagnózis készítése jogszabály szerint a család- és gyermekjóléti központok 
feladata. Ennek keretében, az ott felmerült szükségletek kielégítése érdekében a diagnózist 
készítő esetmenedzser komplex álláskeresési tanácsadást is végez. 

2021. évet illetően a statisztikai adataink az alábbiakban láthatóak. 
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Korosztályi csoport

A szociális diagnózis igénybevevői nem és korosztály 
szerint 2021.

Férfi Nő
 

1. ábra A 2021 évi KSH adatszolgáltatás alapján 

Egy szociális diagnózis felvételéhez 2021-ben összesen 72 tevékenység tartozott, és összesen 
8 diagnózis készült el. Átlagban tehát egy diagnózis elkészítéséhez 9 tevékenységre volt 
szükség. Az igénybevevők mindegyikét a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
közvetítette. Korcsoportilag teljesen megoszlik az igénybevevők köre: 18-61 éves korig 
minden korcsoportból voltak igénybevevőink. Azonban az is látszik, hogy a szolgáltatásra 
leginkább nyitott, vagy arra leginkább időt szakítani tudó/hajlandó klienseink ¾ részt a nők 
köréből kerültek ki. 
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KÜLSŐ FERENCVÁROS KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS BELSŐ FERENCVÁROS JÓZSEF ATTILA-
LAKÓTELEP

A szociális diágnózisban megjelenő problémacsoportok 
2021. évben

Lakhatási probléma Anyagi helyzettel kapcsolatos

Foglalkoztatással kapcsolatos Gyermekkel kapcsolatos

Társas kapcsolatból fakadó Életviteli

Családi kapcsolatra vonatkozó
 

2. ábra A szociális diagnózis értékeléséhez megadott probléma definíciók és csoportok 
alapján 

A szociális diagnózisban részt vevő klienseinknél azonosított probléma csoportok a fentiek 
szerint oszlottak meg 2021-ben Ferencváros egyes területein. Látható, hogy nincs egyértelmű 
tendencia: a problémák minden kliens esetében komplex együttesnek nevezhetőek, azt 
leszámítva, hogy Belső-Ferencvárosból nem volt közvetítésünk. 

A beszámolóból is kitűnik majd, hogy a szociális diagnózisok száma még mindig kevés, 
kevés esetben gondolják azt a kollégák, hogy egy olyan eszközről van szó, mely a 
leterheltséget enyhíti, illetve olyan gyors, ugyanakkor elmélyülésre időt, energiát hagyó 
eszközként és önálló munkakörként lehet segítség, mely megadhatja a segítő munka kezdő 
irányát az esetvezetés-esetmunka megkezdése előtt. Mindemellett gyakorta tapasztalja a 
diagnózist készítő esetmenedzser, hogy mivel ő kívül áll a kliensben gyakran belső 
feszültséget generáló gyermekvédelem rendszerén, ezért a kliensek könnyebben megnyílnak 
és ezért olyan problémák is megjelennek, amik addig nem kerültek felfedésre pusztán a 
szorongás miatt, hogy a kliensnek az önmagáról a gyermekvédelem felé mutatott arculata ne 
veszélyeztesse - vélten vagy valósan - a család életét. 

Emellett, ha kevés is a diagnózisok száma, de igyekszünk folyamatosan fejleszteni, finomítani 
mind az interjúfelvétel, mind a kiértékelés módszertanát, valamint az értékelésnek a kliens 
felé történő kommunikálását. Maga a diagnózis túl nagy hangsúlyt fektet a hiányosságok, a 
problémák és szükségletek feltárására és azonosítására, ennek következtében ez a jellemző az 
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értékelésre is rányomja a bélyegét. Azonban egy embernek, legyen bárkiről is szó, nem csak 
hiányosságai és szükségletei vannak, hanem erősségei is. Ezek értékelése, megmutatása a 
kliens felé, erősebbé tette a diagnózis generálta hatást, ezek dinamikájának feltárása és 
megmutatása, együtt a felajánlott szolgáltatásoktól várt pozitív eredmények, nyereségek 
megmutatásával, sokkal jobban megmozgatja az ügyfeleket, és sokkal inkább megindítja az 
öngondoskodást. Mindemellett a szociális munkás számára is hasznosabb, ha látja, milyen 
erősségekre tud építeni a segítő munkában, kit-mit tud mozgósítani. 

A szociális diagnózishoz tartozik még, hogy a Központoknak el kell készíteniük az ún. 
szolgáltatási térképet, melyet az esetmenedzser folyamatosan frissít, igyekszik az 
aktualitásoknak megfelelően javítani, illetve az új lehetőségeket megjeleníteni. 

Az ÁllásLes szolgáltatást jóval többen vették igénybe, mint a szociális diagnózist: 2021-ben 
összesen 53 fő, összesen 234 tevékenység keretében. Egy főre tehát 4-5 szakmai tevékenység 
jutott. 
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A fenti ábrákból látszik, hogy álláskeresésben leginkább a 25-49 éves korosztály, ezen belül 
is a 35-49 éves korosztály érintett (40%). Az igénybevevők 70%-a nő, döntő többségében a 
25-49 éves korosztályból. A kliensek 2/3-át a családsegítők közvetítették (74%), 1/3-át 
esetmenedzserek. 

A sikertelen állásközvetítések oka általában a közvetített kliens nem munkaképes állapota 
vagy testi, vagy mentális probléma, vagy valamilyen tartós betegség miatt. Több kliens 
esetében nagy hangsúlyt kellett fektetnie a kollégának az erősségek, az eddigi tapasztalatok, 
az életkörülményekből, egészségi állapotból vagy családi helyzetből fakadó reális lehetőségek 
feltérképezésére, visszatükrözésére, átbeszélésére – egyszóval arra, hogy olyan munkahely 
felé törekedjen a kliens, ahova van esélye bejutni és hosszabb távon benn is maradnia. 
Mindemellett nagy hangsúlyt kellett, hogy kapjon a digitális tér célszerű és a munkáltatóktól 
mára elvárt kulturált és célszerű használatának tanítása. 

Az alábbiakban olvasható Korponai Rita beszámolója a 2021 szakmai tevékenységéről. 

Szociális diagnózis felvétele és elkészítése 
A beszámolót készítette Korponai Rita szociális diagnózist készítő esetmenedzser és 
álláskeresési tanácsadó 
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A család- és gyermekjóléti központokban 2018. január 1-től bevezetésre került a szociális 
diagnózis, mint a szociális segítő munka új eszköze. Új munkakör jött létre, a szociális 
diagnózist készítő esetmenedzser, mely feladatot egy személyben, teljes állásban látom el a 
FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központban. A szociális diagnózis tehát nem egy 
szolgáltatás, hanem egy eszköz: komplex, mindenre kiterjedő szükségletfelmérés, amely a 
klienssel közösen, vele egyetértésben és az ő hozzájárulásával készül el. 

A szociális diagnózis készítését az alább felsorolt jogszabályok alapján végzi a Központ: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban 

Szt.), 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők 

képzéséről és vizsgakövetelményeiről 

A szociális diagnózis célja 

 az igénylő problémájának megismerése, definiálása és ennek alapján szükségleteinek 

meghatározása és a szükségleteinek megfelelő szolgáltatások megállapítása; 

 a járásban, illetve a járásban élő igénybevevők számára elérhető szolgáltatások és 

szolgáltatók feltérképezése; 

 az igénylőnek a szolgáltatókhoz történő elirányítása, eljuttatása; 

 a kliens út lerövidülése - tehát cél, hogy az ügyfél rövidebb úton jusson el a számára 

megoldást vagy segítséget nyújtó szolgáltatáshoz. 

Az igénybevétel módja - közvetítéssel vagy önkéntesen történik: 

 családsegítő közvetíti az ügyfelet 

 esetmenedzser közvetíti az ügyfelet 

 önkéntes megkereséssel maga az ügyfél kéri 

 az Szt. szerinti jelzőrendszeri tag kezdeményezi 

A szociális diagnózis elkészítése kiterjed 
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 a családi állapotra, a család helyzetére és a családi kapcsolatokra, úgymint: 

- az egyén kommunikációs jellemzőire, 

- az egyén/család anyagi/vagyoni helyzetére, 

- az egészségi (fizikai/mentális) állapotra, 

- a lakhatási körülményekre, 

- a munkaerőpiaci státuszra és a mindennapi életvitelre; 

 az egyes képességek hiányából fakadó nehézségekre 

 a krízis helyzetek kezelésére vonatkozó képességeinek vizsgálatára 

 illetve annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges az egyén/család 

számára a támogatás és milyen mértékben. 

Hogyan készül a szociális diagnózis? 

 Csak az ügyféllel közösen és vele egyetértésben készülhet el. 

 Módszertana: irányított mélyinterjú (1-3 alkalom, alkalmanként maximum 60 perc 

hosszúságú). 

 Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ vagy más intézmény területén, illetve 

szükség szerint az ügyfél otthonában. (Ez utóbbira mindenképpen sor kerül egyszer a 

lakhatási és családi környezet megismerése érdekében.) 

Közvetített kliensek jellemzői 
2021 évben a szociális diagnózisba bekerült ügyfeleket kivétel nélkül a Család- és 
Gyermekjóléti Alapellátási Egység családsegítői közvetítették. 2020 évhez képest nőtt a 
közvetített ügyfelek száma. A közvetítés oka a legtöbb esetben elakadás volt, de több 
alkalommal előfordult, hogy egy új és „sok problémás” család került kapcsolatba a 
családsegítőkkel és ilyen esetben volt olyan kolléga, aki a segítségemet kérte. A tavalyi évben 
– a korábbiakhoz képest - már mindössze egy alkalommal fordult elő, hogy a beközvetített 
ügyfél mégsem szerette volna igénybe venni a szociális diagnózist. 

A diagnózis készítés számbeli növelésének egyik módja részben megvalósult a 2021-es 
évben. A korábbi években szakmai megbeszélés tárgya volt, hogy az átmeneti elhelyezést 
nyújtó szolgáltatókhoz közvetítésnél is szükséges lenne a diagnózis elkészítése, ez több 
esetben megvalósult az elmúlt év folyamán. 

A szociális diagnózis elkészítését a tavalyi évben is jelentősen megnehezítette a továbbra is 
fennálló járványhelyzet. (Az ügyfelek betegsége miatt sokszor heteket tolódott egy 
megbeszélt időpont) Az év második felében éreztem azt, hogy igazán hatékonyan tudok 
dolgozni. 
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A szociális diagnózissal kapcsolatban személyes sikerként élem meg azt, hogy több 
alkalommal is kaptam pozitív visszajelzést a beközvetítő kollégától, hogy az általam 
elkészített diagnózis nagyban segíti a munkáját és előfordult olyan eset is, ahol teljesen új 
irányvonalat mutatott a szociális segítőmunka tervezéséhez az elkészült diagnózis. Azt érzem, 
hogy „kezdik” megszeretni ezt az eszközt a kollégák és sokkal bátrabban közvetítenek 
hozzám ügyfelet. Ami szintén fontos és sikerként könyvelhető el, hogy a közvetítő kollégák 
jól tájékoztatják az ügyfeleket erről a lehetőségről, átbeszélik a klienssel, és ennek a sikeres 
tájékoztatásnak köszönhető, hogy mindössze egy alkalommal fordult elő, hogy a beközvetített 
ügyfél nem szerette volna igénybe venni ezt a segítséget. 

Együttműködő partnerek 
A 2020-as és 2021-es évben létrejött együttműködési megállapodások egy része továbbra is 
hatékonyan működött a járványhelyzet alatt is, de van olyan segítő kapcsolatunk is, mely a 
pandémia alatt szinte elhalt.  

A teljesség igénye nélkül néhány együttműködő partnert megemlítenék. Megmaradt és tovább 
erősödött a kapcsolat a pandémia alatt a Nemzeti Gyermek- és Koraszülött Mentő 
Alapítvánnyal. A tavalyi évben is több alkalommal kaptunk mosószer-, ruha- és 
élelmiszeradományt az alapítványtól, ezeket több mint 1 millió Ft értékben. A 2021. évben 
sok család örömére ismét sikerült felvennem a kapcsolatot a Magyar Református 
Szeretetszolgálat Alapítvánnyal és ennek köszönhetően közel 100 fő jutott el a kerületből a 
Balaton mellé nyaralni. A családok kivétel nélkül pozitív visszajelzést adtak az üdüléssel 
kapcsolatban, ezért remélem, hogy ez a lehetőség jövőre is adott lesz, mert nagyon népszerű 
lehetőség a családok körében. A Horizont Szociális Alapítvány decemberben 
élelmiszeradománnyal támogatta a rászoruló ügyfeleket. 

Hiátusok 
A tavalyi beszámolóban leírt hiátusok 2021. évben is fennálltak. Továbbra is súlyos probléma 
a demens ellátás megoldatlansága, a saját, kerületi családok átmeneti otthonának hiánya 
(jelenleg szerződéssel, a szükségesnél kevesebb férőhellyel, de elérhető a szolgáltatás), de 
munkám során napi szinten tapasztalom, hogy több ügyfélnek lenne szüksége a pszichológiai 
tanácsadásra, mint amit el tudnak látni a pszichológusaink. Kiemelném a felnőtt/gyermek 
pszichiáter hiányát is. 

Állás-LES 
Az állás-LES szolgáltatás együttműködési megállapodás keretében 2020. 08. 12-én jött létre 
egyrészről a Zuglói Család– és Gyermekjóléti Központ Munkaközvetítő Iroda, másrészről a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága között. 

A 2020-ban létrejött együttműködési megállapodást megelőzte egy 2017. 01. 23-án kötött 
megállapodás, de az állás-LES szolgáltatás nyújtása időközben leállt a FESZGYI-ben. 2019 
szeptemberében indult el a szociális diagnózis készítése a FESZGYI Család- és 
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Gyermekjóléti Központban. A szociális diagnózist készítő esetmenedzser és a szakmai vezető 
együtt kidolgoztuk a szociális diagnózis helyben alkalmazandó módszertanát, a tájékoztató 
anyagokat, eljárás rendet, és az ehhez szükséges adminisztrációs felületeket. Ekkor merült fel, 
hogy szükséges lenne az álláskeresési tanácsadást újraindítani, mert a két munkakör nagyon 
jól összehangolható, és már kezdetben, a diagnózisok készítése során kiderült, hogy erős 
szükséglet mutatkozik a kerületben álláskeresési szolgáltatásra. Emellett a pandémia során 
kialakult helyzet miatt egyre több ügyfelünk veszítette el a munkáját. Az intézményben a fenti 
időpontban megkezdődött az álláskeresési tanácsadás, amely az alábbi módszertan és program 
alapján működik. 

A szolgáltatást igénybe vevők kifejezett célcsoportjai:  

 aktív korúak, a 25 év alattiak és 55 év felettiek, 

 szakképzettek és szakképzetlenek, 

 tartósan álláskeresők és pályakezdők, 

 kisgyermekesek és nagycsaládosok, 

 valamint megváltozott munkaképességűek. 

Az álláskeresési tanácsadás jelenleg közvetítés útján működik: a FESZGYI bármelyik 
szakmai egysége közvetíthet ügyfeleket. A szolgáltatás az Üllői u. 69. szám alatti Család- és 
Gyermekjóléti Központban vehető igénybe. Jelenleg egy személyben, teljes munkaidőben 
foglalkozom a szociális diagnózis készítésével, a fennmaradó munkaidőmben, tehát nem 
plusz juttatásért álláskeresési szolgáltatást nyújtok. 

Régebben napi rendszerességgel kaptam Zuglóból az Állás-LES Munkaközvetítő Iroda által 
összegyűjtött állásajánlatokat, jelenleg azonban hetente, de előfordul, hogy csak 2 hetente 
kapok álláslistát. Az ügyfelekkel én veszem fel a kapcsolatot és előre egyeztetett időpontban 
találkozunk. A szolgáltatás egy Zuglóban kidolgozott első interjús felvétellel kezdődik. Az 
ügyféllel közösen összeállítom az önéletrajzot, megbeszéljük, hogy milyen állást szeretne 
(teljes munkaidős, részmunkaidős, osztott műszak – ezt sok esetben az ügyfél élethelyzete 
határozza, indokolja meg). Segítek felkészülni az állásinterjúra, feltérképezem az ügyfél 
erősségeit, aminek kiemelésére hangsúlyt fektetek az önéletrajz készítése során. Adott esetben 
próbainterjús szituációt is csinálunk. 

A járványhelyzet miatt erősen megnövekedett ügyfélszámmal dolgozom, az álláskereső 
szolgáltatás minden fennmaradó időmet kitölti. Egy ügyfél alkalmanként átlagosan 1,5 órát 
vesz igénybe, a kapacitásom teljes mértékben kihasznált, egy személyben nem tudok 
magasabb ügyfélszámmal dolgozni. Sajnos a pandémia a Zuglóban kialakított rugalmas 
rendszert is megtépázta, a korábban bejáratott munkáltató partnerek közül több is kiesett a 
munkát kínálók köréből. Mivel óriási az igény a szolgáltatásra, egyelőre csak közvetítéssel 
tudok ügyfeleket fogadni. A járványhelyzet miatt csupán két közös tréning volt az elmúlt 
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évben a más kerületben dolgozó kollégákkal, pedig a rendszeres tapasztalatcsere nagyon 
fontos lenne. Ezeken a tréningeken ajánlunk egymásnak jól bevált módszereket, megosztjuk 
tapasztalatainkat, egymástól tanulunk. A programnak nálunk is része az utánkövetés, így mi is 
folyamatosan figyeljük a sikeresség mutatóit és biztatjuk is a klienseket, hogy sikertelenség 
esetén újból vegyék igénybe a szolgáltatást. Azért is fontos az utánkövetés, a rendszeres 
kapcsolattartás telefonon, hogy motivációjukat fenntartsam, támogassam őket az önbizalom 
megtartásában, újraépítésében, ezért ismételten behívom őket és folytatjuk az álláskeresést. 

A közvetített ügyfelek 80 százalékával jött létre együttműködés, volt, aki időközben 
elköltözött, vagy szerencsésebb esetben talált munkát és ezért nem vette igénybe az 
álláskeresési szolgáltatást. Nagyon sok álláskeresőnek már az óriási segítség volt, hogy 
megbeszéltük az irányt, neki milyen jellegű munka fér bele az idejébe, vagy az egészségi 
állapota miatt milyen munkakör-munkaidő lenne célszerű. Az ügyfelek jó részénél már az is 
lendületet vagy támogatást jelent, hogy közösen elkészítünk egy önéletrajzot, majd ezt 
kinyomtatom neki és email formájában is elküldöm részére. Nagyon sok kliensnek kifejezett 
kérése volt, hogy tanuljuk meg lépésről-lépésre, hogy ő önállóan hogyan tud akár otthonról 
egy-egy állást megpályázni. Ilyenkor email címet készítünk, a különböző álláskeresési 
portálokon fiókot hozunk létre, amit később önállóan is tud kezelni. Egyébként a tavalyi év 
első felében sok kliensnek kifejezett kérése volt, hogy elektronikusan tartsuk a kapcsolatot 
egymással is, félve a fertőződés lehetőségétől.  

Fentebb említettem, hogy a járványhelyzet jelentősen megnövelte az álláskeresési 
szolgáltatásba közvetített ügyfelek számát. A pandémián kívül több olyan tényező van 
azonban még, amely nehezíti a munkakeresést. Sok esetben tapasztalom, hogy valaki szeretne 
8 órás munkát, de csupán napi 4 órás bejelentéssel. Ritka az olyan kliens, akinek nincs vagy 
ne lenne fizetési letiltása. Ezért részesítik előnyben a magánszemélyek és vállalkozók által 
meghirdetett állásokat, mint az állami szektor által kínált teljes állású bejelentéssel járó 
lehetőségeket. 

A programot mindenképpen sikeresnek ítélem meg: az igény nem mutat csökkenő tendenciát, 
de sokszor érzem azt, hogy az én kapacitásomat meghaladja a lehetséges ügyfélszám, vagyis a 
járvány miatt nem tudok annyi ügyfelet fogadni, amennyit egyébként tudnék. 

A tapasztalatokat többször végig beszéltük a szakmai vezetővel: továbbra is fennálló 
probléma, hogy sok esetben a közvetített ügyfél a közvetítéskor nem alkalmas 
munkavállalásra labilis, komolyabb mentális problémákra utaló pszichés állapota miatt, hiába 
szeretne dolgozni, nem lehet őt egy munkahelyre munkába állásra, de még állásinterjúra sem 
közvetíteni. Ebből kifolyólag merült fel bennünk, hogy milyen jó lenne, ha helyben 5-8 fős 
csoportokkal dolgozna a pszichológus tréning formában, esetleg ennek tapasztalata után 
egyéniben is, akinél ez szükségesnek mutatkozik és el is fogadja a szolgáltatást. Ezután 
könnyebb lenne az ilyen jellegű nehézségekkel élő klienseknek elhelyezkedni a munkaerő 
piacon. 
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Az utánkövetés is fontos része az álláskeresési folyamatnak, de erre jelenleg minimális a 
kapacitásom. Vannak ügyfelek, akik felhívnak, hogy sikerült a megpályázott állás, de nem az 
a jellemző, hogy visszajelzik. Minden ügyféllel több alkalommal találkozom, és abban 
állapodunk meg, ha nem sikerül elnyernie a megpályázott állást, keres engem és kap új 
időpontot.  

Képzések, továbbképzés 
Több képzésre regisztráltam 2021-ben, de sajnos a járványhelyzet meghiúsította ezeket. A 
2019. évben elindult szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés a mai napig nem 
valósult meg. Felmerült, hogy online formában lesz megtartva, ezzel kapcsolatban telefonos 
megkeresés is történt, de mégsem tartották meg a képzést sajnos a 2020-as és a 2021-es évben 
sem. December elején telefonon ígéretet kaptam arra, hogy 2022 év januárjában újra elindul a 
képzés, végül azonban tavasszal tartják meg. 

2021 évben mindössze egy e-learning képzésen vettem részt: Jogszabály, jogismeret 
aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok címmel, ezt kötelező képzés keretében végeztem 
el. 

Sikereim a szakmában 
Az elmúlt évben a szakmai sikerek közzé sorolnám mindenképpen, hogy a korábban is jól 
működő kapcsolat az alapítványokkal többnyire megmaradt és hatékony volt az 
együttműködés. Tavaly megemlítettem, hogy jó lenne intézményi szinten megvalósítani, hogy 
egy-két ember kezében fusson össze az adomány koordinálás, mert gyorsabb és hatékonyabb 
lenne sok esetben az adományosztás. Ezt 2021 évben a szakmai vezetővel megvalósítottuk a 
saját szakmai egységünkben, nagyon sok munkával, de kézben tartjuk az adományok 
koordinálást, egyre több felajánlás érkezik a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központba. 
Kialakítottunk egy kis raktárhelyiséget, ahonnan szétosztásra kerül és a többi szakmai egység 
is részesül belőle, ha akkora mennyiséget kapunk vagy aminek a szállítását meg tudjuk 
szervezni az intézménnyel. (Nagyon pici a raktárhelyiség sajnos, néha padlótól a plafonig 
vannak a dobozok felpakolva, nagyon nehéz rendszerezni az adományokat, hogy 
valamennyire átlátható legyen.) 

A decemberi hónap mindig komoly szervezést igényel, de szeretek aktívan közreműködni a 
szervezésben és lebonyolításban.  

A 2021- es évben komoly és új kihívást jelentett számomra, hogy a szakmai vezetővel 
elhatároztuk, ingyenes játék és ruhabörzét szervezünk Ferencvárosban, mert véges a pici 
raktárhelyiségünk befogadóképessége egyrészt, másrészt így több rászoruló családon tudunk 
segíteni.  

Két alkalommal sikerült a börzét megrendezni, egyet nyáron, egyet pedig karácsony előtt. 
Nagyon sok szervezést igényelt ez a feladat, de az FMK igazgatója nagyon segítőkész volt 
mindenben. Sikeresnek ítéltük meg a rendezvényt, de sajnos sok emberhez nem jutott el a 
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börze meghirdetése, pedig időben kértem, hogy a decemberben megjelenő ferencvárosi 
újságban jelenjen meg, hogy minél több emberhez eljusson a híre – sajnos ez a vágyam nem 
teljesült. Sokan jelezték utólag, hogy nem tudtak róla, pedig szívesen eljöttek volna. Mi a 
lehetőségeinkhez mérten, Facebook-on, szórólapon és email formájában közzétettük, de ez 
nagyon nem elég a visszajelzések alapján. 

A tavalyi év sikereihez sorolnám azt is, hogy részt vettem egy a KONKÁV szervezésében 
megrendezett szülőknek szóló oktatáson, mint előadó. Ezen a képzésen elsajátíthatták a 
szülők a Kréta iskolai alaprendszer és a Google tanterem használatát. (Tárgy felvétele, hol 
tudják a pedagógussal felvenni a kapcsolatot, hogyan tudnak üzenetet írni a krétában, 
igazolást feltölteni vagy gyermekük tanulmányi eredményét nyomon követni stb.) 

Az elmúlt évben részt vettem egy, a Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon címmel 
meghirdetett online kerekasztal megbeszélésen is a Menedék szervezésében. 

Feltétlenül a tavalyi év sikereihez sorolnám a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 
szervezésében megrendezett SWIMATHON 2021 elnevezésű kampányt. Ennek a 
rendezvénynek a keretében, mint „nagykövet” sikerült 100 ezer Ft támogatást szereznem a 
FESZGYI H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér részére, a „KELL A DRÁMA” projekt 
megvalósításához. 

Mi tenné hatékonyabbá a szolgáltatást? 
A saját munkám hatékonyabbá tételéhez továbbra is fennálló probléma a megfelelő műszaki 
héttér, itt konkrétan egy új laptopra gondolok. Asztali számítógépen nem tudom az 
álláskeresési tanácsadást végezni, mivel abban a helyiségben fogadok ügyfelet amelyik épp 
rendelkezésre áll, egyébként is az asztali gépet nem lehet ide-oda vinni, nekem pedig 
mobilisnek kell lennem az Álláskeresési tanácsadás esetében különösen, de a szociális 
diagnózis felvétele során is előfordul, hogy az ügyfelet a lakásán kell felkeresnem és ott 
készül a mélyinterjú. 
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Pszichológiai tanácsadás éves összegzése 
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Pszichológiai tanácsadásban 2021-ben összesen 96 fő vett részt, összesen 723 alkalommal. Az 
igénybevevők több, mint fele nő (68%), legtöbbjük 35-49 éves volt, illetve a 14-17 éves 
korosztályból került ki. Látható, hogy a felnőtt férfiak mennyivel kisebb számban veszik 
igénybe a szolgáltatást, mint a nők, illetve, hogy a nagykamasz korosztályban is kétszer 
annyian vannak a lányok, mint a fiúk. Ez felveti annak meggondolását, hogy még mindig 
mennyivel kevésbé szocializáljuk a fiúkat arra, hogy az saját vagy mások érzelmi igényeivel 
mélyebben dolgozzanak, vagy egyáltalán, hogy dolgozzanak vele. 
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Pszichológiai tanácsadásba többségében családsegítők közvetítik klienseiket, illetve az ő 
klienseik jelennek meg az időpontokon - nyilván kötelezettként kevésbé motiváltak a kliensek 
erre a tanácsadás típusra, így a munka vagy el sem tud kezdődni, vagy nagyon hamar vége 
szakad együttműködés hiányában. Minden esetre az igénybevevők háromnegyede nem 
kötelezett ügyfélként kerül a szolgáltatásba. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban gyakori, hogy nagyon komplex, szakmailag és 
érzelmileg is megterhelő esetekkel dolgoznak mind a szociális munkások, mind a tanácsadók. 
Közülük is különösen megterhelő a pszichológusok munkája, és nagyon nehéz, sok-sok 
szakmai dilemmával tarkított, hogy hol is húzzák meg a kompetenciahatárokat, mert sorra 
olyan esetekkel dolgoznak, ahol más típusú intézmény terápiás megsegítésére lenne szükség. 
Ilyen intézmény azonban vagy nincs, vagy a kliens nem tudja igénybe venni a távolság és a 
munkaidőben történő ellátási lehetőség miatt, vagy nem tudja megfizetni a magánellátást, ami 
óránként 10 ezer forintnál kezdődik. Továbbra is sürgető tehát a pszichiátriai ellátás 
fejlesztése országosan, azonban egyetértek azzal, hogy pszichológusaink akkor tudnának 
hatékonyan dolgozni, ha lenne együttműködésünk egy pszichiáter kollégával, akivel 
rendszeresen tudnának a közös kliensekről egyeztetni, illetve a nem közös kliensek 
tekintetében is tudna hatékony szakmai támogatást, iránymutatást, megerősítést nyújtani. 
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A szakmai és érzelmi megterheléshez tartozik még, hogy valóban kockázatos az esetvezetés, a 
segítő munka szempontjából úgy foglalkoztatni őket, hogy szupervízióra nincs lehetőségük az 
intézményben, főként ilyen szűkös szakmai teamben való munka mellett. 

A beszámolót készítették Ádám Fanni és Novella Boglárka pszichológusok 

2021-ban egy idejűleg két pszichológus végezte a pszichológiai tanácsadást: Szeri Orsolya 
teljes állású pszichológus státuszát Novella Boglárka vette át 2021. májusától, és mellette 
Ádám Fanni megbízott pszichológus heti 8 kontaktórában dolgozott. 

 Ádám Fanni: 8 kontaktórában, jelenlegi végzettsége: pszichológus, iskolapszichológia 

és tanácsadás szakirány (ELTE PPK) 

 Novella Boglárka: heti 22 kontaktórában, jelenlegi végzettsége: pszichológus 

 Szeri Orsolya: heti 25 kontaktórában, jelenlegi végzettsége: tanácsadó 

szakpszichológus (ELTE PPK) 

A tanácsadás célja, célcsoportjai, az igénybevétel módja, rendszeressége 
A tanácsadás általános céljai a mentális jóllét helyreállítása és növelése, az önismeret 
fejlesztése, illetve krízishelyzetek utáni pszichés felépülés támogatása. Célcsoportjai: 
gyermekek, serdülők, felnőttek, szülők, családok. Általában esetmenedzser vagy családsegítő 
javaslatára és közvetítésével kezdünk el dolgozni a kliensekkel. A rendszeresség változó, 
igény szerint heti, esetleg két heti rendszerességgel zajlik a tanácsadási alkalmak nagy része. 
A folyamat időtartama szintén változó, gyakran hosszabb ideig maradnak a tanácsadói 
helyzetben a kliensek, ez problématípustól, a közösen kitűzött céloktól és az igénybe vevő 
motivációjától függ. A jellemző problématípusok nagyon szerteágazóak, tapasztalataink 
alapján többnyire krónikusan fennálló pszichés problémák és érzelmileg megterhelő 
élethelyzetek állnak a háttérben. 

 Novella Boglárka 45 klienssel foglalkozott 2021. évben, ebből 19 fő (12 lány és 7 fiú) 

kiskorú, 26 fő (19 nő és 7 férfi) felnőtt. 

 Ádám Fanni 23 klienssel foglalkozott idén, ebből 10 fő kiskorú (6 lány és 4 fiú), 13 fő 

(7 nő és 6 férfi) nagykorú személy volt. 

Felnőttekkel – gyerekekkel – családokkal való munka tapasztalatai. A veszélyhelyzet alatti 
munka tapasztalatai, mind az igénybevevők, mind a szakemberek oldaláról. 
A felnőttekkel való munka sokszor nagyon más jellegű kapacitást igényel, mint a 
kamaszokkal vagy gyerekekkel zajló folyamatok. Egyre több olyan klienssel találkozunk, 
akinek hosszú távú, pszichoterápiás igénye merül fel és erre motivált is lenne. Időnként nehéz 
ilyen helyzetben határt szabni a közös munkának, mert az ilyesfajta igények túlmutatnak 
szakmai kompetenciánkon vagy intézményi szerepeinken, holott tudjuk, hogy más 
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ellátóhelyeken sajnos nem feltétlenül lesz lehetőségük adekvát ellátást kapni. Ilyenkor 
felmerül a dilemma: rövid, problémafókuszú, ártalomcsökkentő tanácsadást folytassunk, vagy 
hosszú távú, szupportív segítő kapcsolatot alakítsunk ki az adott klienssel? Utóbbit akkor 
tartanánk elképzelhetőnek, ha egy ilyen jellegű munkához szükséges szakmai háttér is 
elérhető lenne intézményünkben klinikai szupervízió formájában; illetve, ha nem küzdenénk 
kapacitásbeli gondokkal; valamint, ha lenne pszichiáter konzulens, aki kiegészítő gyógyszeres 
kezelést tudna nyújtani bizonyos esetekben. Fontos, hogy a felnőtt kliensek között van egy 
jelentős csoport, akik egyértelműen súlyos pszichopatológiával rendelkeznek és az ő 
kezelésük túlmutat a kompetenciáinkon és intézményi szerepünkön. A velük való munka 
nyilvánvalóan elkerülhetetlen egy ilyen intézményben, viszont más figyelmet és 
felkészültséget igényel. A szupervízió hiánya, illetve a pszichiáterrel való rendszeres 
együttműködés és konzultáció hiánya talán ezen a területen a legégetőbb. Sok esetben ugyanis 
a gyermekekkel való munka sem tud haladni, amíg a pszichiátriai beteg szülő állapota nem 
stabilizálódik, ahhoz pedig általában pszichiáteri és klinikai szakpszichológusi megsegítésre 
egyaránt szükség van, amely független a gyermek terápiás megsegítésétől vagy akár egy 
családkonzultációtól is. 

A veszélyhelyzet alatt kibővült a szolgáltatás igénybevételének formája, lehetőség nyílt az 
online konzultációk folytatására 2020-tól kezdődően. A lassan kétéves, összességében pozitív 
online tapasztalatok mellett fontos azt is hangsúlyozni, hogy az intézményi ügyfélkör egy 
részének az online tanácsadás kivitelezése továbbra sem megoldható a megfelelő eszköz 
hiánya és/vagy a szűkös lakhatási körülményeik miatt. 2021. tavaszától ismételten a 
konzultációk személyes formában zajlanak túlnyomó részt, viszont az online konzultáció 
megmaradt egy olyan áthidaló eszközként, amely segítheti a tanácsadási folyamat 
folytonosságának a megőrzését átmeneti vagy rendhagyó élethelyzetekben. A 2021-es 
veszélyhelyzet alatt is nagy hangsúlyt fektettünk a közvetlen kollégáinkkal való személyes 
konzultációkra, amelyet telefonos és e-mailes egyeztetések is támogattak. 

A tanácsadók FESZGYI-n belüli szakmai teamekkel, illetve más intézmények szakembereivel 
való kapcsolata 
A FESZGYI-n belüli szakmai teamekkel való együttműködések sikeressége a kollégák 
attitűdjétől, szemléletétől és leterheltségétől is függ. Saját lelki tehermentesítésük lehet 
időnként az oka még mindig egy-egy pszichológiai szolgáltatásba történő tovább küldésnek, 
de ez a jelenség egyre kevésbé van jelen. A szolgáltatásba egyre inkább olyanokat küldenek a 
kollégák, akik megfelelő motivációval rendelkeznek. Ha nem így van, akkor is jobban tudunk 
együttműködni a megfelelő motiváció kialakításában. Úgy tűnik, többé-kevésbé egyértelműek 
a kompetencia-határaink, vagyis átláthatóbb a kollégák számára az, hogy pontosan mivel és 
mivel nem foglalkozunk, illetve milyen módon lehet igénybe venni a szolgáltatásunkat. 

Mivel minden segítő intézmény extrém módon leterhelt a veszélyhelyzet hozta kihívások 
miatt, ezért nehéz rendszeres szakmaközi egyeztetéseket tartani (FESZGYI-n kívüli 
intézményekkel) és együttműködni, 2021-ban ez volt a tapasztalatunk. Az utóbbi évben 
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leginkább azt tapasztaltuk, hogy elérhetőek ugyan más intézmények szakemberei, de nekünk 
kell kezdeményezni, ha szeretnénk egyeztetni. A kapcsolattartás lassú és nehézkes, de ha 
sikerül létrehozni egy konzultációt, akkor hatékony szakmai beszélgetéseket tudunk folytatni, 
melyek során kiderül, hogy hasonlóan látjuk a helyzeteket és hasonlóan gondolkodunk. Az 
idei évben továbbra is fejlesztésre szorul a társintézményekkel való együttműködés. 

A munkakörön kívül eső tevékenységek 
Ádám Fanni a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület keretei között 2021-ben 
autogén tréning gyakorlatvezető képzettséget szerzett, valamint a Napfogyatkozás Egyesület 
keretei között gyászcsoport vezetői képzésen vett részt. Tanácsadó szakpszichológus 
szakirányú továbbképzést kezdett meg az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 

Tárgyi/munkakörnyezetbeli feltételek 
Tárgyi/munkakörnyezetbeli feltételeink a lehetőségekhez képest adottak, elfogadhatóak, 
jelenleg nincs szükségünk további eszközökre. 

A Központ speciális szolgáltatásai: milyen egyéb szolgáltatás, tevékenység vagy meglévő 
szolgáltatás bővítése lenne szükséges? 
A pszichológiai tanácsadás tekintetében indokolt volna további kollégák alkalmazása. A 
meglévő szolgáltatások közül a mediáció és a családkonzultáció bővítésének szükségességét 
tapasztaljuk. Felnőtt, illetve gyermekpszichiáter alkalmazása feltétlenül indokolt lenne mint 
tanácsadó. A pszichológusoknak szóló szupervízió teljes hiánya szakmai szempontból 
továbbra is elfogadhatatlan és kockázatos, mind saját mentálhigiénénk, mind hatékonyságunk 
tekintetében. 
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A fejlesztő- és gyógypedagógiai szolgáltatást 2021. évben összesen 24 fő vette igénybe. Az 
igénybe vevők valamivel több, mint fele 14-17 éves, valamivel kevesebb, mint fele pedig 6-
13 éves gyermek. Nagyjából fele-fele arányban a szolgálat és a Központ közvetítette őket a 
szolgáltatásba, és háromnegyedük fiú. 
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Ha a tevékenységek számát nézzük, összesen 252 alkalommal történt fejlesztő foglalkozás 
2021-ben, ezek valamivel több, mint felét (66%) viszont a szolgálat ügyfelei vették igénybe. 
A 252 alkalom tehát 24 fő között oszlott meg, melyből látszik, hogy hosszabb, időben 
elnyújtott fejlesztő, támogató folyamatokra volt igény az elmúlt évben és nem néhány 
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alkalmas, intenzív, vizsgára való felkészítésekre. Ez annak is következménye, hogy már 
nincsenek gyakorlatilag magántanuló gyerekek, akiket osztályozó vizsgára kellene 
felkészíteni, illetve az online oktatásban nem buktatták meg a gyerekeket olyan számban, 
mint előtte. 

Továbbra is szükség lenne a fejlesztő eszközök cseréjére, a tönkrementek cseréjére. Ez 
ügyben megkerestünk egy civil partnerszervezetet, de sajnos a járványhelyzet miatt ők sem 
álltak tavaly úgy anyagilag, hogy tudtak volna segíteni. Az igénybevevői adatok korosztályi 
megoszlásából látszik, hogy a szolgáltatásba kerülő gyerekek igen későn, jellemzően 
kiskamasz korban jutnak el hozzánk. Szükség lenne tehát a korai intervenció megteremtésére 
a kerületben, mellyel a későbbi, az oktatási intézménybe, kortárs közösségbe, egyáltalán az 
oktatásba történő integrációt a lehető legkorábban megalapozzuk, támogassuk nem csak 
egyéni vagy csoportos fejlesztéssel, hanem viselkedésmódsító terápiás tevékenységgel. 

A beszámolót készítette Adorján Zsóka. 

A feladatot heti 10 órában, egyedül végzem. Végzettségeim: gyógypedagógus, szociológus, 
pszichológus, pedagógus2 szakvizsga, autogén tréning terapeuta. 

Cél a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ ügyfélkörébe tartozó fejlesztést, tantárgyi 
megsegítést igénylő gyerekek támogatása, valamint az iskolai kudarcok, alulteljesítés 
hátterében álló tanulási nehézségek, zavarok, akadályozottságok korrekciója. A 
magatartászavaruk miatt a napi iskolába járásból, oktatásból kimaradó gyerekek számára az 
iskolai oktatás folyamatosságának biztosítása, az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás 
biztosítása. Ezen túlmenően a pályaválasztás előkészítése, felkészülés a központi felvételire. 

A szolgáltatás igénybevételét a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ családsegítői, 
esetmenedzserei kezdeményezik és az igénybevevővel kötött megállapodással kezdődik, 
amiben szerződést kötünk a szolgáltatás igénybevételének az igénybevevő számára is fontos 
céljáról, a szolgáltatás időpontjáról, rendszerességéről.  A lezárást követően az utánkövetés a 
Központon és a Gyermekek Átmeneti Otthonán belül megvalósul.  

Idén 24 gyermekkel foglalkoztam, akik közül fejlesztést igényelt 12 gyermek. Jóval több 
sajátos nevelési igényű diagnózissal rendelkező gyermek vette igénybe a szolgáltatást: 
összesen 11 gyermek. Két gyermeket osztályozó vizsgára, három gyermeket pótvizsgára 
készítettem fel, kilencen a gyenge tanulmányi eredményük miatt javítás céljából jártak 
hozzám. Az átlagos igénybevételi szám 14 alkalom volt, a módusz 9, medián 10. Jellemzően 
hetente egy alakalommal egy órában vettek részt a foglalkozásokon, de az osztályozó vizsgára 
készülő gyerekek 2-3 órát is voltak alkalmanként. 

Korábban felülreprezentáltak voltak a kényszerűségből magántanuló/egyéni tanrendes 
gyermekek az ellátottak körében, idén viszont nem volt ilyen igénybevétel. Pótvizsgára való 
felkészítésre kevéssé volt igény, az online oktatás miatt csak nagyon kevesen buktak, így 
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ebben az évben ez a szám is jóval alacsonyabb a korábbiaknál. Két sajátos nevelési igényű 
tanuló esti iskolában távoktatásban tanul, ők azok, akik lényegében magántanulók. 
Összességében is jóval kevesebben igényelték a szolgáltatást, mint korábban, jellemzően 
kevesebben hosszabb ideig jártak az órákra. 

Mivel idén a sok kudarccal járó osztályozó vizsgára bukott, illetve egyéni tanrendes gyerekek 
alig képviseltették magukat, így a szakmai munka is jóval kiegyenlítettebb volt. A szülőkkel 
és a gyerekekkel is konfliktusmentes együttműködést sikerült megvalósítani. A tanácsadói 
munka a két osztályozó vizsgára bukott fiataltól eltekintve eredményesnek bizonyult. Az 
egyik kudarcot jelentő esetben széleskörű összefogással, a tanárok, a szülő, az iskolai 
szociális munkás bevonásával sem sikerült az integrált oktatásban résztvevő túlkoros fiatalt 
motiválnunk. A másik esetben a feladatra túl kevés idő állt rendelkezésre. A fiatal 
matematikából, angolból és történelemből volt kénytelen pótvizsgázni, amire a rendelkezésre 
álló 18 órában, amiből csak 13 órán tudott részt venni, nem tudtunk elégségesen felkészülni. 
Ennek ellenére fiatal jelenleg is jár a fejlesztő órákra, bár elfoglaltságai miatt az óráknak csak 
az ötven százalékán vett eddig részt. 

A szakmai együttműködés a Központban a legegyszerűbb, a legkönnyebben megvalósítható, 
de az Alapellátási Egységben dolgozó kollégákkal és az iskolai szociális munkásokkal is 
sikeresen működtünk együtt. Változatlanul probléma a küldő lapok érkeztetése. Az átmeneti 
otthonban fejlesztett gyerekek esetében az ott dolgozó kollégákkal döntjük el, hogy kik azok, 
akikkel foglalkoznom kell, viszont a családsegítőtől vagy az esetmenedzsertől kellene 
megkapnom a küldő lapot, ami rendszerint nem érkezik meg. Ugyancsak problémát 
jelentenek azok az igénybevevők, akik egyéb ellátást nem kapnak, de igénylik a fejlesztést, 
mint szolgáltatást.  

Munkakörömön kívüli szakmai eseményeken sajnos továbbra sem tudok részt venni. A tárgyi 
környezetben nem történt változás, továbbra sem a legmegfelelőbb a környezet, mivel a 
helyiség levegőtlen, mesterségesen megvilágított, télen hideg, nyáron meleg, a belmagasság 
pedig kicsi. Az eszközök terén nem történt változás. Évek óta a 12 évvel ezelőtt vásárolt 
fejlesztőeszközökkel, az adományba kapott eszközök kreatív felhasználásával, illetve a saját 
magam által készített vagy vásárolt eszközökkel színesítem az órákat. Szerencsére a 
tankönyvek nagy része már rendelkezésre áll az interneten is, így arra már nincs szükségünk. 
Papír, ceruza, toll rendelkezésre áll, bár a tollak nagy részét is magam biztosítom, mert 
gyorsan fogy, akarva akaratlan elviszik őket a gyerekek. Fénymásolásra mindig van 
lehetőség, kockás papírt az utóbbi időben szintén én biztosítok, mert a készleteink kifogytak. 
Az egy hónappal ezelőtt kapott internetképes számítógépnek nagy hasznát veszem, bár 
örömmel töltene el, ha Word is lenne rajta. 
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Férfi Nő
 

2021. évbe a pár- és családkonzultációs szolgáltatást 14 fő vette igénybe. A szolgáltatásban 
volt egy kis szünet, mivel a régebben szolgáltatást nyújtó kollégák elhagyták intézményünket 
és szükség volt új kollégák felvételére, a szolgáltatás újraindítására.  

A fenti ábrákból is látható, hogy a szolgáltatást javarészt 35-49 éves szülők vették igénybe 3-
17 éves gyermekeikkel, egy nagyszülő-unoka családterápiás folyamatunk volt. A nemek 
aránya mind a gyerekek, mind a felnőttek esetében fele-fele megoszlást mutat. 

A saját szolgáltatásunk a klienseknek igen kis részét tudja ellátni, hiszen hetente egy családot 
vagy párt tudnak fogadni, így általában egyszerre két, legfeljebb három családdal vagy párral 
dolgoznak. Pedig a családterápiás rendszerszemlélet nélkülözhetetlen kiegészítője a szociális 
munkás munkájának, az esetvezetésnek. Szerencsére van lehetőségünk a CSÉSZE 
Egyesülethez is klienseket közvetíteni, akik szintén a kerületben tevékenykednek és mára 
nagyon jó együttműködésben tudunk dolgozni velük. Mivel saját forrásból nem tudjuk 
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bővíteni a szolgáltatást, így együttműködést kötött az intézmény a Forrásház szolgáltatóval, 
akik szintén segíteni tudják a kliensek szükségleteinek kielégítését, a terápiás megsegítést. 

A beszámolót készítette Balog Zsanett szociálpedagógus, okleveles mentálhigiénés 
családtudományi és családterápiás szakember és Valentínyi Márta viselkedéselemző, 
képzésben lévő pár- és családterapeuta. 

A tanácsadás célja, célcsoportjai, az igénybevétel módja, rendszeressége 
A pár- és családkonzultációs szolgáltatást heti egy alkalommal (hétfőnként) végezzük, így 
hetente egy családdal vagy párral konzultálunk 1,5 órás időtartamban. A terápiás munkában 
jellemzően egyenrangúan veszünk részt, az ülések előtt és után rendszeresen egyeztetünk. 
Közösen készülünk fel az órákra, majd azok végén reflektálunk a történésekre, a 
családra/párra, egymásra és önmagunkra is. A terápiás munkánk során esetmegbeszéléseket 
tartottunk a FESZGYI esetmenedzserével és pszichológusával, akiknek a család és a pár már 
hosszabb ideje a látókörükben van. A pár egyik tagja, illetve a családból két fő egyéni 
konzultációra is jár a pszichológus kolléganőhöz.  

A terápia helyszíne a FESZGYI egyik terápiás szobája, amely adottságait tekintve alkalmas 
család- és párterápiás ülések, továbbá csoportos foglalkozások megtartására is. Üléseink java 
részét ebben a szobában vezettük, illetve – a járványhelyzet miatt – több alkalommal online, 
Skype-on került sor az ülések megtartására. 

A tanácsadás célcsoportjai a Ferencváros területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémákkal küzdő, hátrányos helyzetben élő, veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 
gyermekek, felnőttek és családok. 

A családterápia célja, hogy a család a jövőben hatékonyabban működjön. Az üléseken a 
család aktuális történései vannak a középpontban és a bennük létrejövő pozitív változásokat 
emeli ki, ami a jövőbeli működésre van kihatással: segít megváltoztatni az élmények 
átélésének minőségét és ez által a család tagjainak viselkedését, ami pedig hozzájárul a család 
új egyensúlyi helyzetének kialakításához. Az intervencióink célja új viselkedésminták 
elsajátítása és a megváltozott belső és külső körülményekhez való alkalmazkodást lehetővé 
tevő egyensúlyi állapot kialakítása a családban. A konzultációk során felmerülő nehézségek 
voltak az aktuális konfliktusok, a kommunikációs problémák, a kamaszkori leválási 
problémák, iskolafóbia, párkapcsolati, illetve szülő-gyermek kapcsolati nehézségek és a 
gyermeknevelés körüli nehézségek.  

Igénybe vevői adatok 
2021 szeptemberében kezdtük meg a munkát a FESZGYI égisze alatt, s ez idő alatt egy 
családdal és egy párral dolgoztunk. Mindkét család a FESZGYI látókörében volt már a 
korábbiakban, és az esetmenedzser javaslatára keresték fel az intézmény pár- és családterápiás 
szolgáltatását is. A pár egy lezárt párterápiás folyamat után élt ismét a párterápia 
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lehetőségével, velük egy új szerződés keretében egy új munkafolyamatot kezdtünk el. A 
családnak a velünk való üléssorozat volt az első családkonzultációs élménye. 

Az év munkamódját befolyásolta a járványhelyzet (az idős szülők a járvány miatt nem merték 
vállalni az ülések alatti gyermekfelügyeletet), így az egyik család kérésére a téli időszakban 
online munkamódra álltunk át. A terápiás munka azóta is ilyen formában zajlik. Az üléseken 
megjelenő problématípusok között előfordultak kamaszkor körüli családi problémák 
(magatartás, hangulatingadozás, tanulási motiváció hiánya, szexualitás megjelenése), 
mozaikcsaládban való együttélés nehézségei és kérdései, gyermeknevelési nehézségek, 
párkapcsolati problémák. A pár esetében szükséges volt a pszichiátriai és pszichológusi 
megsegítés is, a család esetében a családkonzultáció mellett pszichológusi segítségnyújtásban 
is részesült két családtag. Több alkalommal szembesültünk azzal, hogy a szolgáltatás 
igénybevételére várólista alakult ki és a segítséget kérő családokat más intézmények család- 
és párterápiás szolgáltatásába kellett irányítani (Családi Élet Szolgálatában Egyesület és 
Kézenfogva Alapítvány). 

Felnőttekkel – gyerekekkel – családokkal való munka tapasztalatai 
A családkonzultáció keretein belül főként neveléssel kapcsolatos nehézségeket látunk, melyek 
hátterében magatartás- és viselkedésproblémák, illetve ehhez kapcsolódó határtartási 
nehézségek láthatók. A hozzánk delegált esetek dinamikájáról, a családok működéséről 
előzetes tájékoztatást kaptunk a családsegítőtől, esetmenedzsertől, majd időnként 
esetmegbeszélésen is meg tudtuk osztani a tapasztalatainkat egymással. A FESZGYI-ben 
2021 szeptemberében egy családdal és egy párral kezdtük meg a közös munkánkat. 

A családdal 2021. szeptember 20-tól decemberig 13-ig dolgoztunk együtt. A két hetente 
tartott üléseken az édesanya és ikerlányai vettek részt. A terápia lezárásáról a döntést, az 
esetmenedzserrel és a család ellátásában részt vevő pszichológussal tartott konzultáció után, a 
családdal közös megegyezéssel hoztuk meg, annak tudatában, hogy az édesanya és egyik 
lánya pszichológiai ellátása továbbra is folyamatos. A család és mi is úgy éreztük, hogy a 
krízishelyzet, amellyel hozzánk kerültek megoldódott, a családon belüli kommunikáció 
jelentős javuláson ment keresztül, és ezt immáron nélkülünk is fenn tudják tartani. Az ülések 
során számos témát érintettünk kisebb nagyobb mértékben úgymint: impulzuskontroll, 
problémamegoldás, gyermek-szülő kapcsolat, testvérkapcsolat, iskolai problémák, 
munkahelyi problémák, párkapcsolat, szexualitás, alkoholfogyasztás. Az ülések során – a 
kezdeti bizalmatlanság után – a családdal jó kapcsolatot sikerült kialakítani. A terápia 
lezárásakor bátorítottuk a családot, hogy amennyiben ismét elakadást észlelnek, forduljanak 
hozzánk bizalommal.  

A párral 2021. szeptember 13-án kezdtük el a közös munkát, amely azóta is folyamatos. Az 
üléseink során a leginkább érintett témakör a párkapcsolati kommunikáció, amely szorosan 
összefügg a párkapcsolatba az eredeti családból hozott mintákkal és azok ismétlődésével, 
illetve sok egyéni traumával is, amelyek nehezítik a biztonságos kötődés kialakítását 
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felnőttkorban. A járványhelyzet alatt – a pár kérésére – részben átálltunk az online munkára, 
de a járványhelyzet enyhülésével várhatóan visszaállunk majd a személyes találkozásokra. A 
közös munka szerencsére az online átállás miatt sem technikai, sem egyéb okokból nem akadt 
meg és hatékonyan folyik tovább.  

A tanácsadók FESZGYI-n belüli szakmai teamekkel, illetve más intézmények szakembereivel 
való kapcsolata 
Azokkal a kollégákkal, akik eddig delegáltak hozzánk klienseket esetmegbeszélések 
keretében hatékonyan és gördülékenyen tudtunk együttműködni. 

Fontosnak tartjuk, hogy attól, hogy egy pár- vagy családkonzultációs folyamat elindul, a 
családgondozás ugyanolyan intenzitással folyjon tovább, hiszen az általunk nyújtott 
tanácsadás semmilyen módon nem tudja pótolni azt. A kétheti család- vagy párkonzultációs 
alkalmak a sokrétű problémákkal küzdő párok és családok esetében önmagában nem 
elegendőek. Lényeges, hogy amikor konzultációt kezdeményeztünk a kollégákkal, akkor 
mindig nyitottságot tapasztaltunk, és hatékony párbeszédet tudtunk folytatni, ami előre vitte a 
munkánkat. 

2021 novemberében a párral folytatott munkánkkal kapcsolatban vettük fel a kapcsolatot más 
intézmény szakemberével, hogy teljesebb képet kapjunk kliensünk állapotáról. A 
pszichiáterrel való rövid egyeztetés eredményes volt és támogatta a munkánkat. 

A Központ speciális szolgáltatásai: milyen egyéb szolgáltatás, tevékenység, 
szolgáltatásbővítés lenne szükséges 
A kerület nagysága, a kliensek száma és a mostani időpontok terheltsége miatt, indokoltnak 
látjuk a családkonzultációs órák bővítését. Következő lépésként a mostani óraszám duplázását 
(heti 3 óra helyett heti 6 óra) tartanánk kielégítőnek a közeljövőben. 2021-ben kétszer annyi 
igény merült fel a szolgáltatásra, mint amennyit ki tudtunk elégíteni.  
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Beszámoló a családi és válási mediációs tevékenység tapasztalatairól 
A beszámolót készítette Szalay Andrea szociálpedagógus, mediátor 

2021-ben három családdal dolgoztam párhuzamosan, ebből két család új ügyfél volt. A 
harmadik családot pedig lassan két éve kísérem a mediációs szolgáltatásban, mivel az apa 
pszichiátriai érintettsége miatt időnként eltűnik, majd visszatértét követően 
részmegállapodások keretein belül folytatódik a kapcsolattartása a gyermekével. 

Az előkészítő munkát a két új családdal egyéni előkészítő alkalmakkal kezdtük, ezek 
időpontját telefonos egyeztetéssel viszonylag gyorsan le tudtuk beszélni. A mediációs ülések 
a Covid okozta járvány ellenére a 2021-es év egészében zajlottak, nagyrészt személyes 
formában. Jelentős számú volt az egyéni mediáció telefonos formája is, ill. az időközben 
adódó problémák megbeszélésére is használtam a telefonos beszélgetést, megbeszélést az 
ügyfelekkel - minden esetben egyeztetve. 

Míg az előző években mediált családok nagy része úgy jelentkezett a szolgáltatásba, hogy már 
évek óta rendelkeztek bírói végzéssel, a 2020-as, valamint a 2021-es évben jelentkezett 
kliensek egyikének sem volt bírói végzése. Valamennyien szeretnének bírói döntést, de ezt a 
végzést mindegyik család szerette volna konszenzusból született, betartható tartalommal 
feltölteni. 

Az időpontok adása tekintetében mind az egyéni, mind a közös leülések esetében a 
szolgáltatás lehetséges időpontjának tekintetében a rugalmasságot képviselem. Mivel nem 
koomediációs formában működik a mediációs szolgáltatásunk, rugalmasabban tudok 
hozzáállni egy-egy időpont módosításhoz, gyorsabban sikerül időpontokat találni és szükség 
esetén módosítani, új időpontot keresni. A találkozások időpontjai az egész napra a reggeli 
időtől kezdve a késő esti időpontokig bezáróan állnak rendelkezésre az ügyfeleknek. 

Cél és célcsoport – a közvetített kliensek jellemzői 
A 2021-es évben a mediációba közvetített családok egésze a középosztály, alsó középosztály 
csoportjából érkeztek. Ketten első válásukat élik, a harmadik család párkapcsolati 
elakadásukat szeretné rendezni a mediációval - ők még nem váltak el, nem is akarnak, hiszen 
még esélyesnek látják megmenteni házasságukat annak ellenére, hogy jelentős megrekedésük 
van. Általában egy vagy kettő, jellemzően inkább óvodás vagy ettől kisebb gyermekeik 
vannak. Pszichikai, mentális állapotukat tekintve általában stabilak, pszichiátriai betegnek a 
hat ügyfél közül egy tekinthető. Ennél az ügyfélnél az egyéni mediációs ülés keretein belül 
próbálom belátásra bírni és előkészíteni, felkészíteni, hogy idővel részt vegyen hosszabb 
egyéni terápián. 

A közvetített ügyfelek valamennyi tagja elkötelezett volt a módszert illetően, annak ellenére, 
hogy nem voltak tisztában azzal, hogy a folyamat a válási mediáció esetén hosszabb időt 
igényel, mint amit vártak. A szülők több ismerettel rendelkeznek e módszert illetően. Érdekes 
megfigyelés, hogy mintha nagyobb bizalommal lennének a mediáció felé, mint a 
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családterápia felé és inkább ezzel a módszerrel szeretnék letudni gyorsan és hatékonyan a 
párkapcsolati elakadásaik rendezését is. Ezzel kapcsolatban minden egyes esetben sort kerítek 
arra, hogy kifejtsem, hogy a párterápián való részvétel milyen óriási előnyt jelent a 
folyamatok valódi lezárásban és arra építve egy használható kapcsolattartásra vonatkozó 
megállapodás megkötésére.  

A 2021-es évben mediált családok között mindhárom szülőpár valamennyi tagja próbált 
asszertíven jelen lenni a párbeszédekben. Az elmúlt év ügyfelei között kifejezetten gyenge 
önérvényesítő szülővel nem találkoztam. Ennek ellenére folyamatosan kitértem, ill. 
kihangsúlyoztam a kiegyenlített kommunikáció fontosságát. A cél a fenntarthatóság, hogy 
amit a szülők közösen megfogalmaztak azt egy racionalizált, nem érzelem vezérelt 
kommunikációval fenn is tudják majd tartani.  

A közvetítés folyamata – kapcsolat a családsegítővel 
A közvetítés gördülékenyen, a tavalyi évhez képest nagyobb esetszámmal működött. A 
közvetített esetek száma a jelenlegi szolgáltatás kapacitását meg is haladta, őket várólistára 
kerüléssel tartom egyelőre a folyamatban, mely várólista a szolgáltatásnyújtás heti 
időtartamához viszonyítva igen hosszú. 

A protokollunknak megfelelően a közvetítő lap elküldése előtt rövid, tájékoztató telefonos 
beszélgetést kezdeményezett a családsegítő kolléga. A mediációs folyamatról a visszajelzés a 
családsegítő kérésére, néhány esetben, a titoktartás kereteinek betartásával telefonon zajlott, 
szóbeli tájékoztatás formájában megtörtént. Az ügyfelek közül két család nagyrészt informális 
kapcsolattartásban áll az adott családsegítővel, ami annyit jelentett, hogy bizonyos családi 
probléma esetén felkeresik a családsegítőt, elsősorban emailben, telefonon, de ha kell, 
személyesen is. A mediációban résztvevő kliensek előtt is kezdett szétválni a mediációs és a 
családsegítő munka sajátossága: szinte csak néhány esetben volt szükség a mediációs ülésen 
instruálni az ügyfelet, hogy mi tartozik a családsegítő feladatkörhöz és mi az, amit a 
mediációs szolgáltatáson belül tud megoldani.   

A mediációs ülések rendszere 
Év elején az egyéni előkészítő üléseket az adott szülőnél igyekeztem heti vagy két heti 
ritmusban megtartani, viszont ez egy idő után nem volt tartható. Általánosan elmondható, 
hogy egy-egy ülés között volt, amikor rövidebb, volt, amikor hosszabb idő telt el. Előfordult, 
hogy egy héten belül több egymás utáni találkozást is igényelt az eset. Tehát az időpontok, az 
alkalmak gyakorisága eset- és szülő függő. Az időpont egyeztetések telefonon történtek; 
mobilon elérhető voltam szinte mindig, így az időpont módosításokat rugalmasan tudtam 
követni.  

Általában elmondható, hogy az első alkalmakon az egyéni előkészítő ülésen párbeszédes 
formában beszélgetünk a mediációról, mint módszerről. A beszélgetésbe építem be a 
mediáció szakmaibb megismertetését célzó edukációs elemeket. Az első beszélgetéseken 
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szükséges volt a szülőket megnyugtatni és megerősíteni abban, hogy miért érdemes a 
mediációs ülésen részt venni a bírósági tárgyalás, vagy – adott esetben – a gyámhatósági 
meghallgatás előtt. Szükséges volt több alkalommal elmondani, hogy miből áll a hivatalos 
eljárás és milyen előnyökkel jár ebben a folyamatban egy mediációs megállapodás megléte. 
Az előkészítő beszélgetések során sorra vesszük a kapcsolat erősségeit, amiben jól tudnak 
kooperálni válásuk ellenére is. Feltárjuk a partner erősségeit, amelyre a megegyezés során 
szeretnénk alapozni; illetve a saját erőforrások feltárása is éppúgy cél, hogy ennek mentén is 
reális tervek és elvárások alakuljanak ki, és betartható, elégedettséget hozó megállapodások 
szülessenek. 

Az egyéni előkészítő üléseken hangzik el az egyéni történet saját nézőpontból való 
elmesélése, a váláshoz vezető út, valamint ebben a folyamatban a személyes érintettség körül 
járása. Egy bizonyos szintig ilyenkor felszínre kerültek a párkapcsolati elakadások, bizonyos 
sérelmek, egyéni kudarcok, veszteségek. Viszont ezek elmondását csak a ventilálás szintjéig 
hagytam a mediációs keretnek megfelelően, csak annyira, hogy jobban letisztuljon az adott 
szülő előtt, hogy mit is akar valójában a mediációs szerződésbe foglalni. Az egyéni üléseken 
hívom fel az adott szülő figyelmét, hogy mivel a mediációs ülésen a nagyobb elakadások 
megbeszélésére nincs mód, igénybe lehet venni pszichológusi megsegítést, ill. párterápiát a 
kapcsolat lezárásához. 

Az egyes ülések maximum 2 óráig tartottak, eddig volt koncentrált figyelem a felek részéről. 
Ez nagyon jó színvonalnak tekinthető. Az elmúlt évben mindegyik család igényelte, hogy a 
megkezdett közös mediációs ülések között egyéni üléseket is beiktassunk. Egyik család 
esetében sem zárult le a mediációs folyamat, a munka 2022-es évben is tovább folytatódik. 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

179 
 

Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Központ jogsegélyszolgálatának 2021-es 
évi tapasztalatairól 
A beszámolót készítette dr. Náday Judit jogász, ügyvéd. 

A Központ jogi tanácsadását 2021. évben összesen 198 fő vette igénybe. A szolgáltatást 
jogászunk hétfői napokon nyújtja a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
telephelyén, melyhez előzetes bejelentkezés szükséges. 

A szolgáltatás évtizedek óta stabilan nyújtja a kerület lakóinak az alapvetően jogi 
tanácsadásból és jogi beadványok készítéséből, jogi iratok értelmezéséből álló szolgáltatását. 

Az ügyek nagy része továbbra is válással, élettársi kapcsolat megszakadásával, szülői 
felügyeleti joggal, tartásdíjjal és kapcsolattartással kapcsolatos. Az ügyek másik csoportját a 
lakásokkal, önkormányzati bérleményekkel, bérleti jogokkal, társadalombiztosítási és 
szociális ellátásokkal, esetenként munkajoggal kapcsolatos megkeresések teszik ki. Egyre 
nagyobb szegmense ezeknek az ügyeknek a magánszemélyektől bérelt lakásokkal kapcsolatos 
jogvita. Önkormányzati lakással kapcsolatos vita viszont egyre kevesebb. Büntető ügyek 
szinte egyáltalán nincsenek, de ezekben én nem is tudok érdemleges segítséget adni. 

A COVID-járvány miatti veszélyhelyzeti intézkedések folyamatosan enyhültek, de az 
ügyfelek tartották az óvó szabályokat és fegyelmezetten viselték a maszkot. Telefonos 
tanácsadásra nem volt szükség. 

Egyre több megkereső kliens a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleknek szóló keresetlevél 
formanyomtatvány kitöltéséhez kérnek segítséget, mivel ez annyira bonyolult, hogy jogász 
nélkül szinte senki nem tudja kitölteni. Gyakori az ügyfelek között, hogy a bírósági eljáráshoz 
költségmentességet igényelnek. Az ehhez szükséges formanyomtatvány olyan hosszú és 
bonyolult, hogy annak kitöltése sem megy jogászi segítség nélkül. Sokan inkább lemondanak 
a költségmentességről, csakhogy ne kelljen kitölteni a nyomtatványokat. 

Sajnos a bonyolultabb ügyekben, amelyekben tényleg jogi képviseletre lenne szükség, nem 
tudok igazán segíteni, mivel a családsegítést nyújtó szolgáltatás intézményi keretei nem teszik 
lehetővé egy-egy ilyen ügy szoros végig követését. Azonban sokat tud segíteni egy-egy ügy 
megoldásában a szociális munkással való szoros együttműködés, ami az ügyféllel való 
kommunikációban és az ügyek bonyolításában is segítségemre lehet, sőt időnként 
nélkülözhetetlen. 
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Óvodai-Iskolai Szociális Segítő Csoport éves szakmai beszámoló  
A beszámolót készítette Pál Csaba koordinátor. 

A szakmai feladatunk, módszereink, A FESZGYI OISZS csoportjának 2021 évi célkitűzései 
és megvalósulásuk. Jövő évi tervek, célok. 
Az óvodai és iskolai szociális segítő (továbbiakban OISZS) tevékenység célja és feladata a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú 
gyermekek, tanulók sikeres előmenetelének támogatása, egészségfejlesztése, 
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való 
közreműködés. További célja a szociális és a köznevelési ágazat szereplői szoros 
együttműködésének kialakítása. 

Ezen feladatok elvégzését a kollégák az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkával 
igyekeznek biztosítani. A kliensek számára szolgálnak segítőbeszélgetéssel, tanácsadással és 
szükség esetén delegálják az esetet, ha az már a kompetenciahatáraikon, illetve 
feladatellátásukon túlmutat. 

2021-ban céljaink között szerepelt: 

- A Ferencvárosi köznevelési intézmények mindegyikében biztosítani az Óvodai-iskolai 

Szociális Segítést. 

- A köznevelési ágazat és annak szereplői között kapcsolatépítés és a munkaforma 

megismertetése, elfogadtatása. 

- A FESZGYI szakmai egységei közötti együttműködésünk kialakítása. (Család és 

gyermekjóléti Alapellátási Egység – továbbiakban: CSGYAE, Család és 

Gyermekjóléti Központ továbbiakban: CSGYK, H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

továbbiakban H52) 

- A FESZGYI Jelzőrendszeri Felelős és Tanácsadóval való közös munka. 

- A kerület közösségi tereinek megismerése és együttműködés kialakítása. 

- A Ferencvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) munkájában való 

részvétel. 

- A Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolatépítés. 

- Képzéseken való részvétel, munkamódszerek elsajátítása, 

- Szakmai konferenciákon való részvétel 
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- Szakmai létszám növelése, előírt munkakörök betöltése. 

Megvalósulásuk tekintetében majdnem minden célkitűzés sikeres volt vagy teljes egészében 
vagy részben: 

- Ferencvárosban mintegy 35 köznevelési intézményből 32-ben biztosítjuk a 

feladatellátást. Ezek közül 11 óvodában, 21 iskolában és 2 hozzájuk tartozó 

kollégiumban sikerült mintegy 10 szociális segítővel és 1 fő koordinátorral ezt 

megvalósítani.  

- Az OISZS egy folyamat, ahol a segítőnek magát és a szakmát - azon túl, hogy 

megismerteti azt a célcsoportokkal - el is kell fogadtatnia. Jól működő 

munkakapcsolatot kell kialakítani az intézményekkel és dolgozóikkal. Az 

együttműködést megkötött intézményekkel ez nagyrészt megvalósult, de a 

gördülékeny és letisztult közös munkához intézménytől függően akár évek is 

szükségesek lehetnek, hogy egyértelműek legyenek az együttműködés keretei, a 

kompetenciahatárok és persze a biztos alapokon működő kollegialitás.  

- Ennek érdekében a FESZGYI Jelzőrendszeri felelősével és tanácsadójával, Gergely 

Gabriellával, szakmaközi megbeszéléseket terveztünk és tartottunk az ellátandó 

kerületi iskolákban és óvodákban, melyeknek témája az eddigi óvodai-iskolai szociális 

segítés tapasztalatai, jó és rossz gyakorlatai, illetve maga a jelzőrendszer és intézményi 

együttműködés. Azonban ezen köznevelési intézményeket nem sikerült 

maradéktalanul végig látogatni. Néhány intézmény nem tudott időpontot biztosítani a 

számunkra ezzel megnehezítve a 2022-es éves szakmai munka tervezését. 

- A FESZGYI-n belüli együttműködést a CSGYAE-el és a CSGYK-al közösen 

igyekeztünk 2021-ben még inkább közelíteni. Az elsődleges cél, hogy minden 

szakmai egység adekvát segítséget tudjon nyújtani az ügyfeleknek, s hogy a közös 

eseteknél hatékony előremutató kommunikáció és információ csere zajlódhasson a 

kliensek érdekében. Az OISZS szempontjából ez esetenként nehézségbe ütközik, hisz 

egyszerre kell megtalálni a közös hangot mind a köznevelési intézménnyel, mind a 

gyermekjóléti intézmények szakembereivel. Akkor is, ha a két intézményi rendszer 

nem azonos célkitűzések felé halad.    



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

182 
 

- Mindennek apropóján született egy megújult jelző lap a CSGYAE és a CSGYK 

szakmai vezetőjének, illetve a jelzőrendszeri felelősének és tanácsadójának részéről, 

ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy elősegítse az OISZS szerepét a jelzésérett 

esetekbe való bevonásba a köznevelési intézmény részéről. Mindezeken túl pedig a 

családgondozós eseteknél a gondozási tervbe való bevonásunk is hivatalos formát 

kapott. Mind két kezdeményezés által tisztábbak a szerepkörök a mindennapi 

munkánk tekintetében.  

- A H52-vel azon túl, hogy szintén közös az ügyfélkör több közös programban reszt 

veszünk. Ez elsősorban a nyári időszakot érinti, amikor bekapcsolódtunk a Nyár 52 

„Mindennapra egy program” projektjükbe, ahol a kerület hátrányos helyzetű 

gyermekei számára biztosítunk közösen fejlesztő és játékos programokat, illetve nyári 

táboroztatást. 2021-ben az együttműködés kibővült a nevelési év alatti szünidős 

programokra is.  

- A Jelzőrendszeri Felelős és Tanácsadóval, Gergely Gabriellával a kezdetektől szoros 

munkakapcsolatot alakítottunk ki.  Már a köznevelési intézményekkel való 

kapcsolatfelvételnél bekapcsolódik a munkánkba és segíti az együttműködés 

feltételeinek kialakítását. Szerepe elengedhetetlen a jelzési kötelezettségek tisztázása 

szempontjából is mind a kezdeteknél mind pedig a későbbiekben. 

- Ferencvárosban mintegy kilenc közösségi tér kap helyet. Ezek mindegyikével 

megismerkedtünk és kollégáink kapcsolatot tartanak velük, hogy iskolán kívüli 

elfoglaltságukban tudjuk segíteni a kerület gyermekeit. Proponáljuk programjaikat, 

illetve lehetőségeink szerint delegálunk hozzájuk fiatalokat. 

- A Ferencvárosi KEF ülésein és programjaikon való részvétel szintén fontos színtere a 

prevenciós munkának, emellett sok társszakmát összeköt, ezzel megkönnyíti a 

kerületen belüli munkát és kapcsolatépítést.  

- Kollégáimmal igyekszünk minél több kompetenciát elsajátítani a feladatellátás 

érdekében. A lehetőségeinkhez mérten ennek érdekében továbbképzéseken veszünk 

részt. Idén a „Békés Iskolák” módszer teljes tréningjét elvégezte az OISZSCS. A 

képzésben több iskola pszichológus is részt vett velünk, illetve a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézménye pszichológus koordinátora is, akivel 2022-
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ben tervezzük az iskolákon túl több kerületi szereplő – kezdve az önkormányzattól a 

rendőrségen és egészségügyön át a civilekig – bevonását a programba, hogy 

úgynevezett „regionális” Békéltető teameket hozhassunk létre. Ennek alapozása 

megkezdődött 2021. végével. 

Több kolléga a Boldogság Óra, illetve a Kiabálj programban jártas. Ezek mentén pedig az arra 
nyitott intézményekben csoportfoglalkozásokat indítottunk, illetve folytattuk a már 
megkezdettetek. 

- A team elvégezte az Melegség és Megismerés Egyesület Tabuk Nélkül képzését az év 

második felében. 

- A kerület szakmaközi értekezletein, illetve intézmények közötti szakmai napokon 

veszünk részt, illetve magunk is szervezünk elsősorban a köznevelési intézmények 

számára. A Covid-19 miatt 2021-ben is ezek nagy része sajnálatos módon meghiúsult 

a korlátozási intézkedésekből adódóan.  

- A betöltött munkakörök tekintetében 2021-ben őszig 11 (+2 kolléga GYES-en), majd 

már csak 10 szociális segítővel tudtuk ellátni a munkát fluktuáció mellett.  

A következő évre vonatkozóan az eddig kialakított munkafolyamatok fenntartása és 
fejlesztése mellett célunk még: 

- Az üres álláshelyek betöltése és a még kimaradó intézmények feladatellátása. Ehhez 

egy főállású kolléga alkalmazása szükséges, ha 2022-ben visszatérnek a tartós 

távolléten (GYED) lévő kollégák. 

- Továbbra is szeretnénk szakirányú képzéseken részt venni. 2022 tavaszán a Melegség 

és Megismerés Egyesület tematikus képzésén tervezzük részvételünket, ahol célzott 

módszereket sajátítunk el LMBTQ gyerekekkel való foglalkozáshoz, emellett az 

egyesület közreműködésével pedagógusoknak is tartani képzést a témában.   

- A Nyár 52 munkáját a H52-vel közösen folytatni, illetve kibővítve a nyári 

táboroztatást, kéthetes napközis tábort is létrehozni a kerületi gyerekek számára. 

Szintén a nyári táboroztatás keretében szeretnénk foglalkoztató, szerepjátékos 

kiscsoportos napközis táborokat. 
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Az óvodai-iskolai szociális segítő kollégák projektjei a köznevelési intézményekben 
A kollégák minden intézményben ellátják az alapvető feladataikat. Ezen túl többük esetében 
megannyi saját kezdemény indult el mik nagy mérföldkövei a munkájuknak, s mutatója 
annak, hogy mennyi területen lehet az észlelt szükségletek szerint plusz foglalkozásokat, 
programokat bevinni az adott intézményekbe akár egyéni akár csoportos szinten. (A Békés 
Iskola foglalkozásokra itt nem térek ki, a legtöbb intézményben legalább egy 
osztályközösségben folyamatban vannak ezek a foglalkozások, párhuzamosan a pedagógusok 
érzékenyítésével.) 

Az alábbiakban néhányuk ezen megvalósult vállalásaira térek ki: 

- Wald Krisztina szociálismunkás aktív kapcsolatot épített ki konkrét esetek kapcsán a 

Dominó Tanodával és a Kesztyűgyár Tanodával. Volt olyan család, ahol fél éves 

együttműködés folyt a Szigony Alapítvánnyal és a Menedék Egyesülettel.  A József 

Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Kriszta Máltai 

Szeretszolgálattal kialakított kapcsolatából eredően rendszeresen sikerült az iskola 

diákjai számára tárgyi támogatást biztosítania játékot és tanszerek tekintetében. A 

vírus helyzet alatti bezárások idején a H52-vel és Konkávval együttműködve online 

tanulószobákat alakított ki, illetve a KultúrAktív Egyesülettel szervezett a 

gyermekeknek csoportfoglalkozást melynek év elején a Konkáv Közösségi Tér és 

Prevenciós Műhely adott otthont. Mindkét iskolájába sikeresen bevittük a MáSzínház 

színházpedagógiai darabjait, s előadásokra elvinni a gyermekeket. Ezen kapcsolatok és 

munkafolyamatok nagy része átível a 21-es évről a 22-esre. 

- Székesvári Erika szociálismunkás „A társasjáték, mint eszköz a segítő munkában” 

címmel elvégzett egy képzést, amit elsősorban csoportfoglalkozások keretében tud 

hasznosítani. A DIÓ Általános Iskolában előkészített a kolléga egy kérdőívet mi a 

nehéz helyzetben lévő családok számára egy igényfelmérést. Ennek oka, hogy az 

intézménybe járó gyermekek családjai a sok esetben hátrányos helyzetűek, de ennek 

ellenére nem, vagy csak ritkán jutnak a megfelelő tájékoztatáshoz segítséghez. Mivel 

az iskola elsősorban a gyermekek nehézségeire koncentrál, s azok speciális igényeire 

mihez megfelelő szakember gárdával rendelkezik ezért Erika a szülőknek igyekszik 

megadni a megfelelő támogatást és segítséget. Hosszú tárgyalási körök után végre úgy 

tűnik ebben együttműködő az intézmény. 
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- Meggyesi Kitti szociális munkás pszichológussal együttműködve visz stressz és 

feszültségoldó foglalkozásokat, illetve relaxációs csoportot.  Utóbbi kiemelt 

érdeklődést kapott maguknak a pedagógusoknak a részéről. Az egyik 

középiskolájában egy úgynevezett „Gyermekvédelmi Team” kialakításában és 

fenntartásában való aktív részvétel melynek tagjai elsősorban a tantestületből 

verbuválódott. Jelentkezett a Szimpozion Egyesület Melegség és Megismerés képző 

programjába minek elvégzésével maga is tarthat érzékenyítő foglalkozásokat. 

- Kulcsár Mónika szociális munkás a Nyár52 programsorozat „Minden napra egy 

program” és napközis táborok szervezésében és lebonyolításában kiemelkedő szerepet 

tölt be minden évben. 

- Hámori-Molnár Katinka szociális munkás a Nyár52 programsorozat „Minden napra 

egy program” és napközis táborok szervezésében és lebonyolításában kiemelkedő 

szerepet tölt be minden évben. A FESZGYI gyerekes családjai számára Mikulás 

ünnepély szervezése. 2021-ben ugyan magára az ünnepélyre a pandémia miatt nem 

volt lehetőség, de minden FESZGYIS dolgozó gyermeke számára idén is 

megszervezte, s eljuttatta a csomagokat. Iskoláiban a felsőbb évfolyamokban a 

K.I.A.B.Á.L. foglalkozások elkezdése/folytatása. 

- Fekete Ágnes szociális munkás szervezésének hála megismertük a Szimpozion 

Egyesület Melegség és Megismerés érzékenyítő programját, s két tematikus 

képzésükben is részt vehetett a team. Emellett sikeresen népszerűsítette a programot 

intézményeiben, ami által az arra nyitott pedagógusoknak is megtarthatjuk a képzést. 

Mivel a jelenlegi törvénykezés ellehetetleníti a nemi identitásukat kereső gyermekek 

megfelelő tájékoztatását és a segítségnyújtást számukra ezért nagyon fontos 

mérföldkőnek tartom, hogy nem egy pedagógust sikerült bevonni az érzékenyítésbe 

több intézményből is. 

- Szombath Tibor szociális munkás, bár nagy kérdőjelekkel indult, hogy vajon mit tud 

hozzátenni a Politechnikum működéséhez, de az iskola nem csak elfogadta jelenlétét, 

hanem bevonja a működésükbe, programjaik szervezésébe, s azokról kikérik a 

véleményét, tanácsait. Ennek nem elhanyagolható folyománya, hogy egy virágzó 

kapcsolat alakult ki a Poli és a József Attila között mely előre láthatóan „sorozat lesz”. 
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A polis diákok karácsonyi ajándékozást szerveztek Tibor közreműködésével a József 

Attila Általános Iskolában tanuló gyerekeknek személyre szóló ajándékokkal. Jövőre 

közös karácsonyt terveznek a két iskola évfolyamai között. A BGSZC Szily Kálmán 

Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a pszichológussal 

közösen vezetnek iskolai beilleszkedés programot a gyermekek számára. A József 

Attila Általános Iskolában sikerült plusz étkeztetést elérni – külső felajánlásokból - 

azon gyermekek számára kik valamilyen okból nem jogosultak ingyenes étkeztetésre 

ám mégsem megoldott az ebédjük. Tervezi a Máltai Szimfónia zeneoktatási-mentori 

tevékenységét behozni az iskolába 

Szakmai létszám. A koordinátor feladatai, kitűzött célok és eredményességük. 
2021-ben 11 főállású szociális segítővel és egy fő koordinátorral – fluktuációt beleszámolva - 
működött a csoport egészen 2021 októberéig amikortól már csak 10 szociális segítővel 
végeztük a feladatellátást.  

A csoport koordinátoraként feladatom a kollégák szakmai felkészítése és vezetése. Az 
ellátandó köznevelési intézmények meghatározása számukra, munkarendjük kialakítása, 
adminisztratív feladataik összegzése és ellenőrzése, team értekezletek tartása, a csoport 
működtetése, a kollégák támogatása. Ezeken túl a köznevelési intézményekkel a 
kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása. A kerületben jelenlévő társszakmákkal és 
szakmai terekkel való kapcsolattartás a célcsoportok érdekében. A FESZGYI-n belül szakmai 
fórumokon való részvétel, a többi intézményi egységgel való közös szemléleten alapuló 
támogató munka kialakítása és fenntartása, vezetői értekezleteken való részvétel. 

Elsődleges célom volt, hogy a csoport teammé fejlődjön, mely 2018. szeptemberi 
fennállásunk óta immár elért célnak tekinthető. A fluktuáció sem okoz ebben gondot, a már 
rutinos kollégák mellett könnyűszerrel tagozódnak be az új kollégák mind a FESZGYI belső 
képzésének hála, mind pedig, hogy kvázi egy hónap terepgyakorlatot tölthetnek a már régi 
kollégák mellett mielőtt megkapják önálló saját köznevelési intézményeik feladatellátását.  

A másik fő feladat az ellátandó területeken pedig az intézmények körének bővítését és 
azokban a szociális munka megismertetése, elfogadtatása. Ezen a területen is nagyot léptünk 
előre, de továbbra is vannak olyan intézmények, akik számára nehezen befogadható az 
Óvodai-Iskolai Szociális Segítés intézménye. 

Az OISZS tekintetében országos szinten a mai napig nincs egy egységes módszertan, ami 
szerint dolgoznunk kellene. Szakmai ajánlást kaptunk, de valójában minden kerület, vagy 
település saját maga fejleszti az OISZS-t, alakítja ki a módszertanát. Épp ezért a kollégáimmal 
napról napra tanuljuk a szakma szegmenseit. Nehezíti a team munkát és a teammé válást az is, 
hogy a kollégák tényleges feladatellátása a köznevelési intézményekben van így ritkán – csak 
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a team napokon – találkoznak, dolgoznak közösen. Ugyanakkor 2-3-4 intézményt is ellátnak, 
ahol heti több alkalommal jelen vannak. Intézményenként 8-12 órában ebből kifolyólag nincs 
egy állandóság a munkakörükben sem fizikai, sem kollegiális szinten. Mindez a szakmai 
magányhoz vezet a munkájukban. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy legyen lehetőség a 
team számára szakmai továbbképzésekre és team építésre. Sajnálatosan 2021-ben az 
intézmény költségvetési tervezetéhez képest megnyirbált finanszírozás miatt erre 
költségvetési keret nem állt rendelkezésre.  

Mindez – ha tartani kívánjuk a megfelelő feladatellátást az óvodákban-iskolákban – a kívánt 
szinten jelenleg elképzelhetetlen és további fluktuációkhoz vezethet. Mindezen nehézségek 
ellenére a kollégáim rengeteget tanultak és fejlődtek az eltelt év alatt. Megtalálták a helyüket 
ebben az újfajta szolgáltatásban és úttörőivé válnak az OISZS-nek. 

A köznevelési intézmények tekintetében 2021-ben két „új” intézményt sikerült bevonnunk az 
ellátott köznevelési intézmények körébe. Ezek egyike a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 
a másik pedig a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és 
Általános Iskola.  Sajnos az egyházi fenntartású intézményeket illetően idén sem sikerült 
áttörést elérnünk.  

A nehézséget továbbra is a szakmák egymás felé való érzékenyítése jelenti. A 
kompetenciahatárok felismerése és tartása. Mi pedagógiai és mi a már szociális probléma. Hol 
ér véget az iskola feladata, felelőssége és hol kapcsolódik be ebbe a segítő. Meg kell 
tanulnunk egy közös szakmai nyelvet, hogy ugyanazt értsük egy-egy fogalom alatt mind a 
szakmán belül mind a pedagógusokkal és társszakmákkal. Meg kell értenie minden 
résztvevőnek, hogy ahogy az elsődleges célcsoportunk - azaz a gyerekek - közös úgy a 
munkánknak is annak kell lennie. Egy multidiszciplináris közeget kell alkossunk. 

 Több esetben még mindig az a tévhit áll fenn, hogy ellenőrizni kívánjuk a pedagógusok 
munkáját, vagy, hogy bele akarunk szólni. Ez odáig vezet, hogy a szociális segítő már csak 
akkor értesül egy-egy problémás esetről, amikor a baj régen megtörtént pedig megelőzhető 
lett volna. A munkánknak ez a legnehezebb része, ami még akár évekig is eltarthat, hogy 
közös szemlélet mentén bizalmi légkörben dolgozhassunk minden intézményben. Ez 
természetesen ugyanúgy a mi felelősségünk is mint a köznevelési intézményeké. Éppen ezért 
kiemelkedően fontos a segítők kommunikációs készsége, s hogy az adott köznevelési 
intézményben annak szellemisége mentén végezzük a munkánkat.  

2021-ben az volt a terv, aminek megvalósításához a Belső Pesti Tankerület hozzájárult, - hol 
pozitív, hol negatív ráhatással – hogy eljussunk a tantestületi értekezletekre, s hogy ott a teljes 
pedagógus kart tudjuk megszólítani, ne csak a vezetőséget az együttműködésről és a 
tapasztalatokról. Sajnos előfordulnak olyan intézmények, akikkel ez a beszámoló írásának 
napjáig sem sikerült. 
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Ahogy fent látható a saját célkitűzéseim is csak részben tudtak megvalósulni mind a team, 
mind pedig az ellátandó feladatok tekintetében. 2021-ben célkitűzés volt a köznevelési 
intézményekkel való már kialakított kapcsolatok fenntartása és megerősítése. Ezen túl az 
EMMI-s ajánlásban szereplő intézményi szükségletfelmérő tesztet teljes mértékben 
lecseréltük és helyette már az osztályközösségekben is használható Diák szükséglet felmérést 
alakítottunk ki. Várakozásaink ellenére hiába ígérte a legtöbb intézmény, hogy 2021 őszétől 
már be tudjuk vinni az osztályközösségekbe a felmérést, ez igencsak hiányosan tudott 
megvalósulni. 

Elengedhetetlen kritérium, hogy a megfelelő munkatársakkal töltsük be a jelenleg még üres – 
határozott jogviszonyra szóló - álláshelyeket. Továbbá kulcsfontosságú a team szakmai 
felkészültségének a továbbfejlesztése, a szakmai magány csökkentése és a kollégák 
megtartása.  

Ellátandó terület és intézmények.  
A tavalyi helyzethez mérten néhány lényegi változás történt. Óvodák tekintetében heti 4 
órában – kivétel a Kerekerdő és Epres Óvoda, ahol az intézmény gyermeklétszámából és 
szükségletekből adódóan heti 2*4 órában van szociális segítés. Az iskolákban heti 2*4, illetve 
heti 2*6 órában van feladatellátás. Két iskola tekintetében történt még kiugró változtatás a 
Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum, ahol heti 16 órában van jelen a 
szociális segítő. Oly mértékben van igény mind egyéni mind csoportos foglalkozásokra, hogy 
az óraszám indokolt. A másik pedig a József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, ahol bevált, hogy két szociális segítő is jelen van az 
intézményben.  

A segítőknek a FESZGYI biztosítja a háttérbázist – Gát utca 25 szám alatti telephely – illetve 
céges laptopot. A köznevelési intézmények feladata biztosítani az ügyeleti irodát, ami 
alkalmas egyéni esetmunkára, illetve az egyéb tárgyi eszközöket. Ez a legtöbb helyen 
kielégítő, de vannak helyek, ahol nem, vagy csak eseti jelleggel megoldott az interjúkra 
alkalmas privát iroda. Sok helyen a tanári szobában kap helyet a kolléga, ami alapvetően jó 
dolog hisz az elősegíti a tanári karral való megismerkedést és kapcsolatépítést, de ahol a 
privát iroda nem, vagy csak nehezen megvalósítható – a legtöbb esetben az intézmény fizikai 
korlátjai miatt – az nehezíti a munkavégzést. Gyakran kell osztoznia a kollégának időben és 
térben a fejlesztő pedagógussal, pszichológussal. 

A kezdeti nehézségeket követően, egy-egy eset mentén a kollégák munkájának szükségessége 
nyilvánvalóvá vált sok intézménynek, így a jó gyakorlatot követően nagyobb bizalommal és 
nyitottsággal kezelték a segítőt. Egyre több esetben keresik meg a pedagógusok a kollégát, de 
sajnos még mindig jellemző, hogy nem a tüneteknél, hanem már a manifesztálódott 
problémánál várják a segítséget.  
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A pedagógusokkal való együttműködés mellett törekszünk a mentálhigiénés teamek 
kialakításra – ez 2020-ban már a legtöbb intézményben kialakított működő teameket jelent, és 
2021-ben ezekben az intézményekben ezek működése megerősödött - az intézményeken belül 
melynek elengedhetetlen tagjai a társszakmák is, mint a pszichológus, fejlesztő és 
gyógypedagógus, védőnő és gyermekvédelmi felelősök és pedagógusok. 

Gyakran működnek a kollégák hídként a köznevelési intézmény és egyéb szociális ellátók 
vagy a köznevelési intézmény és a szülő között. Ez a fajta közvetítés feladatunk is és az 
intézmények is hasznosnak tekintik, mert gördülékenyebbé tesznek folyamatokat, vagy 
oszlatnak el félreértéseket. Nehezíti az együttműködést, hogy minimális a közös munkafelület 
a segítő és a pedagógusok között.  Ezek platformja leggyakrabban az óraközi szünetek, 
értekezletek esetlegesen lyukasórák. Gyakran kerülünk szembe azzal a helyzettel, hogy a 
pedagógus túlterhelt, és a szociális kollégával való együttműködés, információcsere, közös 
csoportmunka számára elképzelhetetlen, hisz ő leoktatja az óráit, megcsinálja az 
adminisztratív feladatait, részt vesz a tantestületi értekezleteken és még egy plusz tényezővel 
– a segítővel – is foglalkozzon. Gyakran csak akkor jutnak el a kollégával való 
kommunikációig mikor a szülő, vagy diák már régen túlmutat az ő kompetenciáin, 
ellehetetleníti a tanítást. Ekkor kérik meg a segítőt, hogy „oldja meg” a problémát.  

Fontos, hogy tisztázottak legyenek a kompetenciahatárok.  A legnagyobb nehézséget az 
okozza, hogy mi az, ami még pedagógiai probléma és mi az, ami már szociális. Amennyiben 
már szociális akkor a köznevelési intézmény törekedjen arra, hogy a gyermek a mielőbbi 
támogató segítséget megkapja, és az legyen az elsődleges ne pedig az adott köznevelési 
intézmény megítélése. A másik probléma góc, hogy sok pedagógus nem jelez egy problémát 
– főleg veszélyeztetettség esetén – mert vagy a szociális segítő rendszert gondolja 
eredménytelennek, tényleges segítésre képtelennek, vagy mert fél egy konfliktusvállalás 
következményeitől akár saját magára akár a gyermekre nézve.  

2021-ben a FESZGYI OISZS csoport által ellátott Ferencváros köznevelési intézmények 
listája: 

FERENCVÁROSI EPRES ÓVODA 

FERENCVÁROSI KICSI BOCS ÓVODA 

FERENCVÁROSI UGRIFÜLES ÓVODA 

FERENCVÁROSI MÉHECSKE ÓVODA 

FERENCVÁROSI NAPFÉNY ÓVODA 

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA 
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FERENCVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA 

FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA 

FERENCVÁROSI LILIOM ÓVODA 

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola  

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola 

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 

Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola 

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégium 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

Budapesti Gépészeti SZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma 

Budapesti Gépészeti SZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs 
Szakgimnáziuma 

Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
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Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma 

Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája 

 

Ellátott kliensek száma, célcsoportok aránya 
A 2021-ben sem könnyítette meg a munkánkat a Covid-19 járvány. A február, márciusi 
korlátozások sok helyen ellehetetlenítették a jelenléti oktatást és szociális segítést, majd az 
elkövetkező hetekben, ahol jelen tudtunk volna lenni az online segítésben ott több helyen ez 
akadályoztatva lett a szükséges átirányítások miatt. 

Az őszi időszak elkezdődött normál jelenléti oktatással. Míg az óvodákban a segítők jelenléte 
zökkenőmentesnek volt mondható az iskolák közül többen visszavetette a járvány az iskolai 
segítő munkáját. Újból kellett alapozni, elfogadtatni magukat, illetve megtalálni a kényes 
egyensúlyt a saját programjaink és az iskola ütemterve között. 

Mindennek ellenére alig kevesebb elérésünk volt 2021-ben, mint 2020-ban. A vírus helyzet és 
átirányítások ellenére is igyekeztek élő kapcsolatot kialakítani és fenntartani a köznevelési 
intézményekkel és azok diákjaival. Ennek eredményeképp, ahol nem volt más megoldás ott is 
csoportos és egyéni online foglalkozásokat tartottak.  

2020 január 1. és december 31. között a 30 köznevelési intézményben 2891 tevékenység 
valósult meg miből 42 közösségi, 377 csoportos és 2472 egyéni szociális munka keretei 
között. 

2021. január 1. és december 31. között a 32 köznevelési intézményben 2856 tevékenység 
valósult meg miből 52 közösségi 473 csoportos és 2322 egyéni szociális munka keretei 
között. 

Csoportos szociális munka területén ez magába foglalja az osztályfőnöki órákon tartott 
csoportfoglalkozásokat, mint a Békés Iskola, vagy prevenciós foglalkozások. A Konkáv 
közösségi tér Köztes Átmenetek prevenciós interaktív kiállításának látogatása, filmklub, 
művészetterápiás foglalkozás, színházlátogatás, de a csoportos szociális munkához tartoznak a 
szülőcsoportok szervezése és lebonyolítása, tantestületi értekezletek és a pedagóguskar 
érzékenyítése is. 

Közösségi szintéren az óvoda-iskola életében való aktív részvétel, legyen az kirándulás, nyílt 
nap, pályaorientációs vagy egészség nap, fogadóórák. A Ferencvárosi közösségi terek és 
rendezvények programjaiban való részvétel, adománygyűjtés. KEF munkájába való 
bekapcsolódás. A statisztikánkban nem jelennek meg a nyár52 foglalkozásai és 
táboroztatásai. 
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Egyéni szociális munka területén a segítő beszélgetés, tájékoztatás a kiemelkedően 
jellemző a gyermekek, illetve szülők irányába. Rengeteg az iskolában megjelenő társszakma a 
pedagógustól a pszichológuson át a fejlesztőpedagógusig az elsődleges jelző. Ők azok, akiken 
keresztül eljutunk a gyermekig, vagy a családig. Sok esetben nem is magával a gyermekkel 
kerülnek kapcsolatba a kollégák, hanem csak a pedagógussal és egy vele folytatott tanácsadás 
elegendő a felmerülő probléma megválaszolására. Sajnos nem mondható el, hogy ez minden 
esetben elegendő, de az elsődleges prevenciós szintér ez. Ezt követően, ha a kolléga nem ítéli 
meg elegendőnek a puszta tanácsadást, akkor maga is felveszi a kapcsolatot a gyermekkel, 
vagy szüleivel, hogy megvalósuljon a segítő beszélgetés, beszélgetések. Amennyiben ez sem 
elegendő, vagy csak feltár egy sokkal nagyobb ívű problémát akkor delegálja a klienst a 
megfelelő szolgáltatóhoz. 

A 2322 egyéni szociális segítésből, 141 szülővel és 296 esetben gyermekkel végzett szociális 
segítés, a többi szakemberrel végzett segítő munka.  

A 2020-as évhez mérten 2021-ben mintegy 23, illetve 67 fővel nőtt a tevékenységben elért 
szülők és gyermekek száma. 2020-ban 118 szülő és 229 gyermek elérésünk volt. Egyre több 
diák fordul érdeklődéssel és bizalommal a segítők felé, amit mindenképpen a munkánk 
eredményeként értékelünk. 

Itt fontos megjegyezni, hogy az óvodák színterén nem végzünk egyéni szociális munkát 
gyermekekkel korukból adódóan. Az ilyen esetekben mindig az óvoda pedagógusaival, a 
jelen lévő társszakmákkal, illetve a szülőkkel konzultálunk a felmerülő problémákról és 
lehetséges segítségnyújtásról. Illetve az is fontos mérő, hogy az egyéni szociális munkában 
hiába a túlnyomó többség a szakemberrel végzett ezek majdnem mindegyike adott családra, 
vagy gyermekre vonatkozik az adott probléma észlelése, felmérése. 

Az egyéni szociális segítésnél amennyiben az első alkalmat követően további segítő 
beszélgetésre van szükség akkor a gyermek törvényes gondviselőjének írásos beleegyezése 
szükségeltetik, hogy foglalkozhassunk gyermekével. Ezen megkereséseket az esetek 
többségében a szülők örömmel veszik. Kivételt azon esetek képeznek – de azok sem mindig – 
amikor a probléma kiváltó oka nem a köznevelési intézményben, hanem a családban 
keresendő. Abban az esetben, ha pár alkalmas segítő beszélgetés nem nyújt tartós megoldást a 
problémára, akkor delegáljuk a családot a családsegítő irányába és szükség esetén 
bekapcsolódunk a gondozási terv lépéseibe. 

Szükségletfelmérések célja, eredményessége 
Majdnem minden intézményben az éves szociális munka tervét az intézmény segítőjével az 
intézményben felvett szükségletfelmérés alapján határozzuk meg. Több köznevelési 
intézmény sajnos a mai napig nem tudott alkalmat keríteni a szükségletfelmérések kitöltésére. 

Mivel az EMMI-s szükségletfelmérés alkalmatlan arra, hogy reális képet nyújtson az 
intézményi problémákról, fejlesztendő területekről ezért azt teljes mértékben kihagytuk 2020-
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ban már a munkánkból. Ennek magyarázata, hogy mivel a szükségletfelméréssel az EMMI a 
pedagógusokat célozta így annak mérhetőségéhez elengedhetetlen, hogy adott köznevelési 
intézmény pedagógusainak legalább 50%-a ki is töltse azt. Erre - egy óvoda kivételével – egy 
intézmény sem volt képes. Vagy csak az intézményvezető, vagy a gyermekvédelmi felelős, 
vagy néhány pedagógus töltötte csak ki. Ez egy olyan intézményben sem ad valódi merítést, 
ahol mondjuk csak 20 szakdolgozó van nemhogy egy olyan iskolában, ahol van 50-80 
pedagógus.  

Ennek apropójából elkezdtük a diák szükséglet felmérés elkészítését mivel már 
osztályközösségeket is célozhatunk, adott csoportra rövid kiértékelést követően már szociális 
munkatervet készíthetünk, ha pedig az iskola osztályainak legalább 50 százalékát sikerült 
felmérnünk már magára a köznevelési intézményre is elő tudunk állni szociális munkatervvel. 
A Covid-19 miatt egy újabb tesztsorral bővítettük a diák szükséglet felmérést, melyet így 
2021-ben kívántuk bevinni az osztályközösségekbe még a nyári szünet előtt. Ez nem, vagy 
csak részben valósult meg, s az őszi időszak sem hozott valódi előrelépést. Év végén 
aktualizáltuk a diák szükséglet felmérést és a tavaszi időszakban igyekszünk növelni az 
eléréseinket ezen a területen. 

Munkafeltételek 
A kérdés kettős hisz külön kell nézni a FESZGYI által biztosított munkafeltételeket és a 
köznevelési intézményekben biztosítottak.   

A FESZGYI biztosítja a háttérbázist az OISZS-nek. Különálló telephelye van a csoportnak, 
ahol lehetőség van team értekezletekre, képzésre foglalkozás tartásra. A kollégák 
rendelkezésére áll egy open office, illetve egy iroda és interjú szoba az egyéni szociális 
segítéshez, amennyiben a köznevelési intézményben nincs lehetőség privát beszélgetésre a 
klienssel.   

Minden kolléga számára biztosított egy intézményi laptop, amin elvégezheti az adminisztratív 
feladatait. Az intézmények közötti utazáshoz pedig BKK bérlet is biztosított. Rugalmas 
munkaidő szerint dolgoznak a kollégák, ami lehetővé teszi az esetleges többlet időt egyes 
intézmények számára, illetve az ügyeleti idő mellett biztosított a számukra adminisztrációs 
idősáv. A hét négy napján intézményekben vannak, míg a szerdai napok a team napok, 
amelyek a Gát utcai telephelyen zajlanak. Itt biztosított a csoport számára a szupervízió is. 

Elengedhetetlen lenne a szakszerű működéshez az egy céges mobiltelefon, vagy egy korszerű 
és kedvezményes flotta csomag a segítők számára. A személyes konzultációkon túl rengeteg 
esetben szükséges a telefonos kapcsolat akár a FESZGYI több szervezeti egységével akár más 
kerületek, települések családsegítőivel. A legtöbb intézményben csak a titkárságon van 
lehetőség a telefonálásra vagy a tanáriban. Ez szinte minden esetben sérti a kliens privát 
ügyintézését az pedig nem elvárható, hogy a kolléga saját telefonjáról, saját költségen intézze 
a hivatalos ügyeket. A Gát utcai telephelyen természetesen biztosított a vezetékes telefon, de 
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nem elvárható, hogy feladatellátás közben napjában többször hagyja el az ügyeleti helyét, 
hogy lebonyolítsa a munkavégzéséhez szükséges telefonhívásokat. 

A köznevelési intézményekben nagyon változó. Van, ahol teljes felszereltségű iroda és akár 
csoportszoba is biztosított a segítő számára, de van, ahol ennek a megvalósulása 
elképzelhetetlen.  

Összegzés 
A 2021-es év hasonlóan az azt megelőző évhez azt gondolom nem csak a FESZGYI és annak 
OISZS csoportja számára, de minden ember számára egy nehéz év volt. Olyan problémákkal 
kerültünk szembe mind emberi, mind működési, mind globális szinten, ami bízunk a mi 
életünk alatt az első és utolsó ilyen volt! A COVID okozta szeparáltság, bezártság és a 
szegregátumok erősödése olyan mértékben sújtotta a diákságot, aminek hatásait még évekig 
érezni fogjuk. Merem állítani, hogy már most 2021-ben is érezzük. Azon intézmények 
gyerekeinél, ahol nem vagy nem megfelelő módon volt biztosított az online oktatás ott 
nagymértékű leszakadásokról kaptunk visszajelzést, illetve megugrott azon gyermekek száma, 
akiknek hátrányosan hatott a szociális életükre a járvány okozta elszigeteltség 

Ennek negatív hatásaival és tapasztalataival számolva kell a jövőbe tekintenünk és mind 
sokrétűbb szolgáltatást nyújtani a célcsoportjaink számára. Ennek sikere azonban csak akkor 
lehetséges, ha minden szakmai szereplő számára egyértelművé és követendővé válik, hogy a 
legfontosabb a közös célcsoportunk és annak igényeinek a felismerése és szolgálata! A 
gyermekeké.  

Ferencvárosban 2018-ban elindult egy szakmai munka, ami nagy lépésekkel halad afelé, hogy 
méltó módon képviselje az ellátandó területeket és célcsoportokat. A munkánk 
eredményessége azonban csak évek múltán lesz érdemben mérhető. Az, hogy már az 
óvodában elkezdődik a szociális segítés mindenképpen mérföldkő, mert az intézményi 
szocializáció minden mezsgyéjén végig kísérhetjük a családokat, gyermekeiket és segíthetjük 
őket abban, hogy időben megkapják azt a tájékoztatást és támogatást, ami elősegíti a 
számukra, hogy biztos szociális háló vegye őket körbe amennyiben ezzel élni kívánnak. 

Hatalmas munka vár nem csak ránk, de a köznevelési intézmények pedagógusaira, a 
társszakmákra, aminek első lépései a szemléletformálás és az érzékenyülés mind a 
problémákra mind egymás munkájára és célcsoportjaira. 
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H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
 

A H52 mindennapi életét, a terveket, a pezsgő motivációs bázist érzéseim szerint alaposan 
megnyirbálta a Covid-19 járvány, pontosabban annak következményei mind szervezeti és 
team szinten, mind az egyes dolgozók szintjén. Egy ifjúsági iroda és közösségi tér 
munkájában, ahová gyerekek és kamaszok járnak, ahol mindig újabb és újabb tervek, 
projektek, programok és ötletek viszik előre az odajárókat és az ott dolgozó szakembereket is, 
ott a létszámkorlát, a teljes bezárás, a fertőzés megelőzésére szolgáló szabályok betartatása, a 
családok és gyermekek számára okozott, gyakran nem kismértékű és különböző területeken 
megnyilvánuló nehézségek, a lelassulás, a nehézkes újra indulás, a protokollok 
bizonytalansága és mindezek felett a kontroll érzésének hiánya (mert nem is igen voltunk 
hatással az eseményekre) és a szakmai én megingása – egy olyan folyamatot, olyan állapotot 
és társas környezetet eredményezett, melyből csak komoly erőfeszítéssel sikerült felállnia a 
csapatnak. Mint mindig, legalábbis ezt olvastam ki a kollégák beszámolójából, a csapat, a 
team együtt-egymásért tevő és támogató hozzáállása segített. Mint mindig. Remélem, hogy a 
jövő másként alakul, nem mintha nehézségek ne lennének mindig, de talán lezárások már nem 
lesznek, újra lehet és érdemes lesz tervezni, érdemes és lehetőség lesz a megkezdett munka 
továbbvitelére, s mindenekelőtt lehetőség lesz a szakmai fejlődésre, a nemzetközi kapcsolatok 
és programok minél teljesebb megvalósítására minden kerületi gyermek és fiatal 
életminőségének, lehetőségeinek kiteljesítése érdekében. 

A beszámolót készítették a H52 Ifjúsági Iroda és közösségi tér munkatársai: Bázsa-Mosó 
László, Csernátoni-Beberika Dorina, Kovács Annamária, Szabó Viktória, Tóth Csaba. 

Szervezeti adatok 
A tavalyi év eleji adminisztratív teendők után irodafestéssel és takarítással próbáltuk 
karbantartani a közösségi terünket. Azt a közösségi terünket, amely a COVID időszakot 
nagyon megszenvedte, több alkalommal voltunk bezárva, a team hosszabb ideig nem tudott 
megfelelően működni, voltak átirányítások, korlátozások és számos más olyan egyéb tényező, 
amelyek az addig megszokott működésünkre befolyással voltak. A több napos önkéntes 
munkával egy sokkal színesebb, világosabb teret sikerült létrehozni, amely nem csak az itt 
dolgozó munkatársaknak, de a hozzánk betérő fiataloknak is elnyerte a tetszését. A 
számítógépes eszközparkunk és az irodai internethálózat is fejlesztésre szorult, az eszközpark 
cseréje részben megtörtént önkormányzati támogatással az internethálózat még várat magára.  

2021-ben öt főállású kolléga tevékenykedett az Irodában és az év végén visszatért hozzánk 
egy gyesen lévő részmunkaidős kolléga. Habár nem kevés nehézséggel kellett megküzdenünk 
az elmúlt két évben, szerencsére elmondható, hogy lassan három éve sikerült a jelenlegi team 
összes tagját megtartani, nincs fluktuáció.  A teamben van szociális munkás, bölcsész, 
újságíró, szociálpedagógus és közösségfejlesztő munkatárs is. Azt gondoljuk, hogy a 
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sokszínűség segít felülemelkedni a problémamegoldás buktatóin és a különböző háttérrel 
rendelkező kollégák egyedi tehetségeket és tapasztalatokat hoznak, hiszen az eltérő 
vélemények, nézetek mindenképp előnyt jelentenek. Mivel a kollégák különböző 
perspektívából közelítenek meg egy feladatot, projektet, ezért az eltérő látásmód új energiákat 
ad a közösségnek.  

Alapelvek, célok, feladatok 
Az Iroda elsődleges célja a segítségnyújtás az intézményt megkereső fiatalok számára a 
mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, kérdéseik megválaszolásában, 
információs igényeik kielégítésében. Célunk, hogy bármely fiatal bejöhessen hozzánk, és 
azonnal segítséget kapjon, akármilyen problémával, bármilyen kéréssel vagy kérdéssel 
keressen is fel minket. A mindennapi munkát tekintve három alaptevékenység nevezhető 
meg: információnyújtás, tanácsadások, illetve klubok, csoportfoglalkozások tartása. Néhány, 
a legkeresettebb információk közül: oktatással kapcsolatos információk (tanulás és 
továbbtanulás, iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatás), álláslehetőségek (diákmunkák, 
rész- és teljes munkaidős állások), közérdekű és szociális információk, valamint információk 
szabadidős tevékenységekről (kulturális információk, sport, szórakozás). Az irodában 
megforduló fiatalok többsége halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi/családi háttérrel 
rendelkeznek és nem ismeretlen számukra a bűnözés fogalma sem.  Gyakran előfordul, hogy a 
továbbtanulás abbamarad és más megélhetési formákat választanak. Ezért fontos számunkra, 
hogy az iroda egy igazi közösségi térként működjön. A cél, hogy itt valóban mindenki a 
központba kerülhessen egy kicsit, hiszen az iroda célközönsége is rendkívül széles palettán 
mozog, és itt mindenki egyformán fontos. Viszont mindezt úgy szeretnénk működtetni, hogy 
a minimális elvárásainkat az irodát felkereső fiatalok el is fogadják.  

A 2021-es évet az újra tervezés évének is titulálhatjuk. Nagyon sok fejtörést okozott a 
folyamatosan változó, sokszor kaotikus COVID szabályozás, amely a célkitűzéseinket sok 
esetében felülírta, átdolgozásra kényszerítette.  

Mivel lassan már köztudott, hogy nyáron nincs vírusveszély(😊) a nyári időszakra tervezett 
táborainkat és programjainkat sikerült megvalósítani, illetve a betervezett nemzetközi ifjúsági 
csere is problémamentesen lezajlott.   

Szolgáltatások 
A munkánk során minden esetben szem előtt tartjuk, hogy szolgáltatásainkat a hozzánk 
bejárók igényeihez igazítsuk, olyan módszert alkalmazzunk, ami az ő problémáikra reflektál. 
Ennek következményeként mind az egyéni, mind a csoportos munkamódszer meghatározó 
eleme a H52 életének. Ugyan arányaiban többször fordulnak elő a csoportos módszerek, de 
van egyéni esetkezelés is – ugyan nem a hagyományos formában. 
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Egyéni esetek 
Ebbe a kategóriába sorolhatunk minden olyan tevékenységet, amelynek során a kliensek 
egyéni figyelmet kaptak. Ez alapján megállapíthatjuk tehát, hogy nem a klasszikus egyéni 
esetkezelés értendő ezen munkamódszerek alatt.  

Egyéni beszélgetések 
Mindennapi tevékenységünket folyamatosan átszövi az egyénekkel való munka, hiszen 
igyekszünk folyamatosan nyomon követni, hogy hogy vannak a hozzánk betérők. Minden 
alkalommal kerítünk rá időt, hogy rövidebben vagy hosszabban (az aktuális helyzetnek 
megfelelően) beszélgessünk a fiatalokkal, lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy megosszák 
aktuális érzéseiket, problémáikat vagy éppen örömeiket. Ezek a beszélgetések biztosítják azt a 
bizalmi kapcsolatot, aminek köszönhetően könnyebben bevonhatóak a csoportos 
tevékenységekbe, illetve – nagyobbak esetében – egyéni feladat is bízható rájuk. 

Egyéni feladatok 
Számos rendszeresen visszatérő fiatal fordul meg a H52-ben, akik közül sokan naponta-
kétnaponta jönnek hozzánk. Ők a legtöbb esetben egy vagy akár több kollégával is szorosabb 
kapcsolatot alakítanak ki, aminek köszönhetően alaposan megismerhetjük a személyiségüket, 
hozzáállásukat, családi hátterüket, mindennapjaikat. A velük való kapcsolat egy idő után 
lehetővé teszi, hogy egyéni feladatokat bízzunk rájuk, ezáltal is kortárs segítői pozícióba 
emelve őket. A 2021-as év nyarán számos programba és táborba, illetve az őszi és téli 
eseményeinkre is tudtunk ilyen formán segítőket toborozni.  

Morzsaklub 
Az előző évekhez hasonlóan a 2021-as évben is folytattuk a „Morzsaklub” foglalkozást, 
amelynek lényege, hogy a 14:00 előtt hozzánk betérő iskolás gyerekekkel játékos formában 
tanulunk. Ezzel is erősítjük bennük, hogy a H52 nem az iskola helyett van, igyekszünk 
számukra megmutatni a tanulás érdekes és mókás oldalát, bizonyos esetekben pedig „egyéni 
fejlesztést” biztosítunk számukra (pl. ha valaki lemaradt az olvasásban, kifejezetten ezzel 
kapcsolatos feladatot készítünk elő neki).  

Segítség az ügyintézésben 
Sokan térnek be hozzánk egy-egy aktuális problémával, és kérnek segítséget az 
ügyintézésben. Ez a 2021-as évben legtöbbször önéletrajz készítést jelentett, de emellett 
kérvények megírásában, adatlapok vagy pályázatok kitöltésében is segítettünk. Ezekben az 
esetekben a kliensek szintén egyéni figyelmet kapnak, az adminisztratív tevékenység során 
ugyanúgy igyekszünk lehetőséget biztosítani számukra a beszélgetésre. 

Csoportos módszerek 

Az Iroda berendezése 
Folyamatosan figyelünk rá, hogy lehetőségeinkhez mérten otthonossá, színessé tegyük a H52-
t. A mindennapi munkánkhoz ugyanis elengedhetetlen, hogy a fiatalok szívesen betérjenek 
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hozzánk, hogy biztonságosnak és sajátjukénak érezhessék a teret. Ezért a 2021-as évben több 
alkalommal is közösen készítettünk dekorációt a térbe, együtt díszítettük fel az ünnepek előtt 
irodánkat. Azt tapasztaljuk, hogy mindazok, akik ebben részt vesznek szívesebben jönnek 
hozzánk, és sokkal otthonosabban érzik magukat a térben. 

Klubok, programok 
A mindennapok egyhangúságát törik meg és színesítik a különböző klubfoglalkozások és 
programok. Ezek számos fiatalt vonzanak a közösségi térbe, ilyen formában lehetőséget 
biztosítanak a szabad interakcióra, kapcsolódásra, barátkozásra. A visszatérő gyerekek között 
erős kötelék alakul ki, ami segít nekik megbirkózni a mindennapi nehézségekkel is. A fiatalok 
közösségének alakulása és formálódása kulcsfontosságú a munkánk során, hiszen 
folyamatosan törekszünk rá, hogy erősítsük a hozzánk betérőket. 

A klubok és foglalkozások közösségépítő szerepén felül fontos pozitívuma, hogy az egyéni 
fejlődésnek is utat engednek. Jó példa erre a Kreatív hétfő, amelynek keretében a fiatalok 
számos készség- és képességfejlesztő munkafolyamatot végeznek. 

Élménynevelés 
A H52 már hagyománynak számító programsorozata a „Nyár52”, amelynek alapötlete az volt, 
hogy a fiataloknak temérdek sokszínű lehetőséget biztosítsunk a nyári szünetben a 
kikapcsolódásra, az élményszerzésre. Ez a program már évek óta nagyon jól működik, egyre 
nagyobb igény van rá és számos új betérőt vonz az Irodába – emiatt a 2021-es évben az őszi 
és a téli szünetekre is terveztünk élményprogramokat.  

Ezek a találkozások azonban az élményszerzésen felül nevelő hatásúak is, hiszen ezekkel sok 
„edukációs lehetőséget” is csempészünk a fiatalok életébe. Nem csak elmegyünk kirándulni, 
hanem a sétálás közben beszélgetünk a természetről, a minket körülvevő világról és annak 
védelméről. Nem csak elutazunk egy vadasparkba, hanem megismerjük az ott élő állatokat, 
azok szokásait és viselkedését. Nem csak szórakozunk, hanem feldolgozzuk a tapasztaltakat 
(pl. őszi művészetterápiás foglalkozássorozat), megismerjük a budapesti közlekedés 
lehetőségeit, a város egyéb kerületeit.  

Pszichológus beszámolója- Szécsi Judit  
A 2021-es évben a megszokott rendben, hétfő délutánonként dolgoztam az Ifjúsági Irodában, 
ahol személyesen láttam el klienseimet. A közös munka gördülékenyen ment, a fiatalok 
nagyon örültek, hogy ismét személyesen tudnak jönni a tanácsadásra, jobban preferálták ezt 
az online formánál. 

Az év folyamán 15 klienssel dolgoztam: döntő többségük kamasz korú, négy közülük fiatal 
felnőtt. A hozott problémák nagyvonalakban életvezetési nehézségek, párkapcsolati 
konfliktusok, iskolai, hangulati problémák, családi nehézségek voltak. A fiatalabb kliensek 
esetében az egyéni tanácsadás szülői konzultációkkal egészült ki. Két esetben családsegítő 
általi ajánlás útján kerültek hozzám a serdülők. 
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A klienseim közül ketten aktív alkotófolyamatban vettek részt: egyikük rendszeresen ír 
novellákat, a másik fiatal pedig illusztrációkat készít. A fiatalok közös munkáját én 
szerveztem össze és követtem nyomon. Az elkészült alkotások a H52 Facebook oldalán és a 
hírlevélben voltak olvashatók. A járvány következtében tapasztalataim szerint megnőtt a 
pszichés támogatás iránti igény, a korábbi évekhez képest sokkal kevesebb lemondás volt 
jellemző ebben az évben. Kivételt képezték azok az esetek, amikor egy fiatal karanténba 
került, vagy beteg lett, de ekkor igyekeztem az órát online megtartani, hogy a terápiás 
folyamat ne szakadjon meg. A jövőre nézve fontosnak tartom a rendelkezésre álló idői 
keretek átgondolását: időszakosan előfordul ugyanis, hogy egyszerre több fiatal jár hozzám, 
mint amennyit óraszámban a munkám lehetővé tesz. Ilyenkor igyekszem kétheti beosztással 
megoldani az ellátást. 

Remélem, hogy a jövőben lehetőségem nyílik az Irodában az egyéni megsegítésen kívül 
egyéb formában is hozzájárulni a fiatalok jóllétéhez, például csoportfoglalkozások szervezése 
által. 

Egyéni esetkezelés tapasztalatai: jellemző problématípusok, igénybevételi számok. 
Habár a H52 alaptevékenységei közé nem tartozik a hagyományos egyéni esetkezelés, olykor-
olykor klienseink – kifejezetten a felnőttek – olyan kérésekkel is hozzánk fordulnak, melyek 
kimerítik ennek fogalmát. A legtöbb esetben hivatalos dokumentumok, kérvények 
értelmezésében, kitöltésében kérnek és kapnak segítséget az iroda dolgozóitól, de az 
álláskereséssel, önéletrajzírással, lakhatással kapcsolatos nehézségekkel is gyakorta keresnek 
fel minket. 

A 2021-es évben is több szülő kért megsegítést gyermekük iskoláztatásával kapcsolatban. Ez 
esetben szintén csak a dokumentumok kitöltésében tudunk segíteni, minden további kérdéssel 
tovább irányítjuk őket családsegítőjükhöz, esetmenedzserükhöz, vagy az aktuális 
problémában kompetens szakemberhez, intézményhez. 

Az utcai-lakótelepi szociális munka 
A lakótelepi utcai szociális munka a Család – és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata, 
amely tevékenységet az Iroda végzi a speciális ellátások keretében. A lakossági bejelentés 
vagy jelzőrendszertől kapott információ alapján a kerület teljes területét lefedi a szolgáltatás.  

Délelőtt a kerületi általános iskolákban voltunk jelen (ameddig volt rá lehetőség), a délutáni 
órákban a H52 Ifjúsági Iroda és Közösség Tér szolgáltatás keretében a szabadidő tartalmas 
eltöltésére kínálunk lehetőséget.  

Célunk, hogy elérjük a szolgáltató helyeket nem ismerő, vagy azokat elkerülő fiatalokat. Ők 
ugyanis nehezen informálódnak az őket érintő lehetőségekről, segítségnyújtási formákról. 
Emellett fontosnak tartjuk megelőzni, illetve csökkenteni a gyermekek veszélyeztetettségét. 
Ennek érdekében az utcai szociális munkát végző ifjúságsegítő-szociális munkás felkeresi a 
fiatalokat, és “helybe viszi” az információt. Megszólítja őket és személyes kapcsolatot épít ki 
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velük, hasznos szabadidő eltöltési alternatívákat nyújt, így segít megelőzni, csökkenteni a 
deviáns magatartásformák kialakulását. 

Az őszi és téli időszak során is előfordult több alkalommal, hogy kollégáink az irodából vagy 
a kerületi iskolákból ismert, csellengő fiatalokat tudtak utcai szociális munkával megszólítani. 

Klubok, csoportok, projektek 
2021 januárjától márciusig 10 fős létszámlimittel működött irodánk, csak a fix 
foglalkozásainkat tudtuk megtartani: kézműves, alapozó terápia, gitárórák. Márciustól az 
iskolákkal együtt mi is bezártunk egy hónapra, ügyeleti nyitva tartással működhettünk. 
Áprilistól júniusig újfent létszámkorláttal voltunk nyitva, így rendszeres foglalkozásaink és a 
szabadidős tevékenységek ismét előtérbe kerültek. Időközben készültünk a nyári nyitva 
tartásra, hogy a járvány enyhülésével minél több programot megvalósíthassunk. 

Gyurmizó- Tószegi Judit foglalkozásvezető beszámolója a 2021-es évről 
A Gyurmizó 3 éve része a H52 program-struktúrájának. Az első sorozat pályázati támogatása 
után sikerült megteremteni folyamatosan a financiális hátteret.  A 3 év alatt összesen több, 
mint 30 baba-mama páros vett részt a foglalkozásokon. Ez a létszám visszaigazolás arra, hogy 
van igény a programra, és hogy a H52 fizikai teret és szakmai hátteret is kielégítően tud 
biztosítani a célcsoport elvárásai, illetve megelégedése szerint. Az anyukák között 
szájhagyomány útján terjednek a programról az információk, a játszótéri beszélgetésekben 
hívják egymást, ajánlják egymásnak a lehetőséget. A programot facebook eseményekben és 
posztokban is megjelenítjük, ezeken keresztül értünk el kapcsolódó anyukákat, illetve 
kollegákat is, akiktől szívesen vesszük az ajánlást. A H52 látogató bázisa adja a harmadik 
körét a foglalkozás résztvevőinek. A pandémia miatti zárva tartásokon kívül a szokásos 
működési rendben – januártól júniusig, és szeptembertől december végéig - 2021-ben is 
sikerült megtartani a foglalkozásokat a heti egy délelőtt, hétfőnként 10:00-12:00. A szabályok 
betartásával - higiéniai követelmények, létszámkorlát – tudtuk biztosítani a megfelelő 
körülményeket.  

A pandémia ezt a korosztályt – 0,5-3 évesig - elzárta a szocializáció kívánt formáitól, ezért 
különösen fontos fejlesztéssel pótolni a kimaradt időszakot. Az anyukák kihasználják az 
adódó lehetőségeket babájuk fejlesztésére, ez látszik a foglalkozások iránti folyamatos 
érdeklődésen. A baba beállítani kívánt napirendjétől való előre kiszámíthatatlan változások 
mellett nehéz elköteleződni az anyukáknak, ezért fontos a H52 kínálta lehetőség, ahol 
ingyenesen vehetnek részt a programon, és csak regisztrálniuk kell, nincs retorzió, ha az 
utolsó pillanatban írnak üzenetet, hogy mégse tudnak jönni. Az anyukákkal sikerült 
kialakítani egy olyan működést, hogy minden alkalommal jelzik, hogy tudnak, vagy nem 
tudnak jönni, ha közbejött valami – ezáltal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, tudunk 
egymásról, a babák is és az anyukák is szamon tartják egymást, ha nincs ott valamelyik páros, 
akkor hiányoznak a jelenlevőknek, kimaradnak a kialakult – közösségi - rítusainkból.  A 
program a babák fejlesztésén túl lehetőséget teremt az anyukáknak is a játszótéren alakult 
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ismeretségeket baráti kapcsolattá fejleszteni, a csoportot közösséggé formálódás felé 
támogatni, a résztvevőket más H52 által kínált projektbe bevonni. A pandémia miatti 
bizonytalanságok miatt 2021-ben nem sikerült karácsonykor plusz közösség-építő programot 
tartani, de az adománygyűjtéshez, a karácsonyi fotózáshoz, és az adventi programokhoz 
kapcsolódtak mostani, és visszatérőként a Gyurmizóból kinőtt és elköszönt családok is, ebben 
az évben is. 

A 2021. második félévének csoportjaiban már visszatérő anyukák is vannak (3), akik az első 
kurzusra jártak első babájukkal, és most már a második babájukkal vesznek részt a 
Gyurmizón. A foglalkozás alapkoncepciója szerint – a Babák fejlesztése szempontjából - a 
Mamák a Babákkal - fél évestől 3 éves korig - együtt vesznek részt a foglalkozáson, a Baba a 
Mama ölében ül, a Mama mondja a mondókát, és rajzol, gyurmázik eközben a Baba utánozza 
a Mamát, a foglalkozást vezetőt, és a többieket, fogja a krétát, rajzol, gyúrja, fogdossa, 
próbálgatja a gyurmát. A foglalkozásnak a feszes strukturáltság adja a keretet, a 10 percenként 
változó tevékenység teszi lehetővé a folyamatban maradást, ezt segíti csoportos működés is. 

A foglalkozás második része kötetlenebb, játszószőnyegen ülünk, játszhatnak a Babák, 
közben énekelünk és új dalt tanulunk.  Ebben a második blokkban lehetőség van az 
ismerkedésre, beszélgetésre, és a gyermekneveléssel, a Baba fejlődésével kapcsolatos 
aktualitások, helyzetek, problémák megbeszélésére. 

Kreatív hétfő - Tószegi Judit foglalkozásvezető beszámolója a 2021-es évről 
A H52 kézműves foglalkozásainak a sikere – a H52 megnyitásától kezdve folyamatosan 
működő program - abban rejlik, hogy a gyerekek egyéni támogatást kapnak, mind a 
motivációban, mind az alkotási folyamat során az indulástól a tárgy elkészítésének utolsó 
mozzanatáig. A H52 gyerekközönsége, aki részt vesz a Kreatív hétfő programján, széles 
skálán élvezheti azokat a lehetőségeket, amik máshol (iskola, család) nem feltétlenül 
biztosítottak a kreatív alkotáshoz, a kreativitás és a finommotorika fejlesztéséhez. A program 
idősávos működése révén az érkező gyerek akkor kapcsolódik be a foglalkozásba, amikor ő 
szeretne. Biztosított mindannyiuk számára, ha az alkotási folyamat teljes tartamában segítő 
támogatásra van igényük. A H52 szakemberei igény szerint bekapcsolódnak a foglalkozásba. 
Az eszközök és a változatos anyagok előkészítve várják a résztvevőket. Az alkotási 
folyamaton keresztül kapcsolódások élvezhetőek mind a társakkal, mind a segítőkkel. A 
rendszeresen járó gyerekek és szülők számon tartják a programot, az új látogatókat bevonzza 
a - motivációként jól működő - hennafestés jutalom. 

A Kreatív Hétfő foglalkozásokat a pandémia miatti zárva tartásokon kívül a szokásos 
működési rendben – januártól júniusig, és szeptembertől december végéig - 2021-ben is a 
kialakult menetrend szerint, heti egy délután, hétfőnként 14:00-18:00 tartottuk meg. A 
szabályok betartásával - higiéniai követelmények, létszámkorlát – tudtuk biztosítani a 
megfelelő körülményeket. 
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A program szerkezete az előző év gyakorlatával megegyezően alakult, az első 3 órában 
lehetőség van alkotni a gyerekeknek, többnyire az elkészített műveket hazaviszik, vagy a H52 
dekorálására készítjük. Az utolsó órában hennamintát választhatnak és kaphatnak az aktív 
résztvevők, kizárólag, akik részt vettek a kézműves foglalkozáson. Ez a motivációs eszköz 
elfogadottan jól működik továbbra is. Ebben a folyamatban fontos elem a minta kiválasztása 
is, amiben szintén élvezhetik a kollegák segítségét, támogatását. A pandémia következtében 
jellemzően egy légtérben, a fogadó térben zajlottak a foglalkozások. A számítógépes nagy 
asztal – lepakoltuk - körül foglalatoskodtak a résztvevők. Azonban a gyerekeknek igényük 
volt arra, hogy a személyes, intimebb hangulatú hennázáshoz a foglalkoztató szobát 
használjuk. 

A résztvevők összetételében megjelent egy „kiselsős” társaság, osztálytársak, akik jellemzően 
rendszeresen jártak. A felsőssé avanzsált lányok köre pedig már nem minden alkalommal 
jelent meg. Voltak alkalmanként belátogató résztvevők is. 

A téli etapban felváltva újrahasznosított anyagokból alkottunk, ill. gyöngyöztünk megörökölt 
készleteinket használva. Az egész évet tekintve nagy sikert arattak az ekkor készült tojástartó 
újrahasznosított macifejes aranykeretes képek, és a farsangi dekorációnak készült lufi-orrú 
papírtányéros bohóc figurák. 

A karantén alatt videó anyagok készültek, amelyeket követve otthon kézműveskedhettek a 
gyerekek.  

A tavaszi alkalmakban is készült több dekoráció. A kedvenc pedig egy klasszikus játék, a 
pörgettyű volt: viszonylag egyszerű elkészíteni, viszont izgalmas, ahogy a megrajzolt minta a 
pörgés közben átalakul. A szeptemberben kezdődő félévben is egy színes mobil készítése volt 
az egyik sláger. A másik pedig a halloween-i dekoráció, felnőtt méretű csontváz figura, ami 
közös munka volt, minden elemet más készített. A karácsonyi ajándékkészítő alkalom is nagy 
sikernek örvendett.  

A Kreatív Hétfő alkalmain a H52 önkéntesei és szakmai gyakorlatukat töltő egyetemistái is 
jól tudnak kapcsolódni. A foglalkozás kerete lehetőséget teremt az alkotás folyamatában a 
gyerekeket jobban megismerni, személyes kontaktusba tudnak kerülni velük a közös 
munkában, a segítő szerepében. 

Az év végére kialakult törzsközönség kisfiúkból áll, új perspektívákat nyit a következő év 
tematikájának és a használandó technikáknak a tervezésekor. 

Gitár 
Az évek óta működő gitároktatás 2021-ben is tovább folytatódott, Baranyecz János oktató heti 
egyszer 2 órában fogadta a zenélni vágyókat. Az egyéni figyelmet a fél órás beosztás 
biztosította, de volt, amikor egyszerre érkeztek a tanulók, hogy a közös zenélést is 
kipróbálhatták.  
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Az Iroda kötelező zárva tartási idején és nyáron a foglalkozás szünetelt, de egyébként 
„zavartalanul” működött, hiszen az alacsony létszámnak köszönhetően minden szükséges 
óvintézkedés betartható. Az év végén a gitároktatás átkerült a pénteki napra, ami a 
visszajelzések alapján jobb is a gyerekeknek. A résztvevők életkora is magasabb, ideálisabb a 
péntek délutáni óra, szabadabban tudnak részt venni rajta.  

Alapozó terápia 
Kovács-Darnót Renáta a Mosoly Háza alapozó terápiás fejlesztőjének vezetésével folytak 
nálunk fejlesztő gyakorlatok heti két órában néhány hónapig. A terápia rendkívül jó hatással 
volt a résztvevő 5-8 éves gyerekekre, szülők és gondviselők visszajelzései is alátámasztották 
ezt. Az alapozó terápia lényege: 

Az alapozó terápia (un. motoszenzoros terápia) olyan mozgásfejlesztési gyakorlatok sora, 
ahol a cél az idegrendszer működésének fejlesztése. A gyermekkori mozgásfejlődéssel egy 
időben, és annak segítségével alakulnak ki egyes idegpályák, valamint az ezek fel- és leszálló 
pályáiként működő egyes agyterületek. A terápia során végig vezetjük a gyermekeket az 
átlagos fejlődési sor mozgásállomásain. A megfelelő terápiás feladatokkal újrajárjuk a 
fejlődésben már elhagyott lépcsőfokokat és ahol szükséges, pótoljuk a hiányokat. Végig 
vezetjük a gyermekeket az egyszerű mozgásoktól az összetett, sorozatokból álló, bonyolult 
mozgásokig. A fejlett koordinációt igénylő feladatok megtanulásával pedig végig segítjük 
őket a több irányú figyelmet igénylő feladatok automatizált szintű helyes végrehajtásáig. 
Fejlesztjük a gyermekek általános mozgásügyességét, így a kézügyességet igénylő feladatok 
kivitelezésének alapjául szolgáló finommotorikát. Elősegítjük a stabil jobb-, vagy baloldali 
dominancia megerősítését is. Mozgásfejlesztési gyakorlatsorunkkal hatunk a beszéd 
működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgást kiegészítjük 
fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok stb.) és 
különböző fejlesztő eszközök használatával, így a gyermek szórakoztató játékkal hatékonyan 
és maradandóan fejlődik. 

Tapasztalataink szerint a terápia során javul a gyermekek önértékelése, feladatra 
összpontosítási képessége és alkalmazkodó készsége is. 

Nyár52 
A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben immár hagyományossá vált, hogy különleges 
programokat szervezünk a nyári szünidő napjaira. Ezt a 2021-as évben különösen fontosnak 
tartottuk, mert úgy gondoltuk, hogy a több hónapos bezártság után erre nemcsak nekünk, 
hanem a gyerekeknek és szülőknek is szüksége lehet.  

Négy élménytábort tartottunk 2021 nyarán, melyek mindegyikét a kerületi önkormányzat és a 
Horizont Szociális Alapítvány támogatásával tudtunk megvalósítani. Minden tábor napközis 
hazajárós módon zajlott és 12 fő vett részt rajtuk. Két sporttáborunk volt a Ferencváros 
Tornaclubbal, melyek során rengeteg sportot kipróbálhattak a gyerekek, illetve válogatott 
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sportolókkal beszélgethettek az egészségről, a spot világáról és a hétköznapokról, valamint 
FTC sportlétesítményeket is meglátogathattunk. Idén először iskola előkészítő korú 
gyerekeknek CUKI tábort tartottunk. Volt egy mesetáborunk is. 

A Nyár52 Mesetáborban a Metamorphoses Meseterápiás módszer mentén dolgoztunk, a 
mesékhez kapcsolódóan fontos szerepet kapott a szabad rajz és a kézműves alkotás. A 
táborban részt vett egy olyan gyerek, aki nagyon tehetséges a rajzolásban. Örömmel vette a 
lehetőséget, nagyon motivált volt, számára jó hatással volt a módszer, minden nap részt vett a 
foglalkozásokon. Szeptemberben egyéni formában ajánlottuk fel számára a folytatást. Ebben 
az egyéni meseterápiás foglalkozás sorozatban az egyéni, személyes figyelem keretében a 
mese és a kreativitás „eszközeivel” az érzelmi intelligencia fejlesztése számára jó lehetőséget 
ígért. Komoly elhatározással elkezdte, de 1-2 alkalom után szakadozott, abbamaradt a 
folyamat. A heti 1 x 1 órát, hiába rendszeres időben, keretben kínáltuk számára, sajnos nem 
tudta követni.  Szükséges lett volna a szülői háttértámogatásra, de épp ellenkező fellépések 
érték a kisfiút, a „nevelőapja” időszakosan eltiltotta az intézménytől. A Kreatív Hétfő 
foglalkozásokra azonban azóta is viszonylag rendszeresen jár, mivel annak 3 órás idősávjába 
bármikor be lehet kapcsolódni, és ez jelenleg így működőképes a számára.  

 

Szeptembertől adventig 
Ősszel rendszeres foglalkozásaink is megtartottuk: kézműves, gitár, drámapedagógia. 

Drámapedagógia: Keményffy Tamás önkéntes feladata volt irodánkban keddenként egy 
másfél órás drámaóra megtartása a hozzánk járó gyerekeknek. 
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Őszi szünet 
A nyári intenzív időszakot követően szeptemberben és októberben az iskolai életbe való 
visszarázódásról szóltak a hétköznapok a hozzánk járó gyerekek életében. Őszi szünetben 
szerettünk volna közösségi tevékenységekkel készülni az otthon lévőknek. Két 
programsorozatunk futott párhuzamosan. Az egyik a Konkáv közösségi térrel közösen 
szervezett napi foglalkozások jegyében teltek: sport, kézműveskedés, játszótéri látogatások és 
közösségi tökfaragás zárásként. Emellett az Artemisszió Alapítvány jóvoltából a közösségi 
programok minden nap művészetterápiás foglalkozást, és egyéb gyerekprogramot tarthattunk 
irodánkban: extrém állatsimogató, bábszínház is. Ez a program célzottan olyan családoknak 
szólt, akik kisgyermeket nevelnek, a szomszédságban/kerületben élnek és akár migrációs 
háttérrel rendelkeznek. 

Tél52 
Az őszi szünet közösségi hangulatán felbátorodva idén Tél52 programsorozattal is 
készültünk. Az adventi időszak sok ünnepi alkalmat rejt magában és kiválóan alkalmas apró 
programok megtartására, melyekkel hangsúlyozhatjuk a várakozás, az ünnep és a közösségi 
együttlét lényegét.  

December 3-án Jótékonysági korcsolyázást tartottunk a Lobogó utcai jégcsarnokban. A 
befolyt ajándékokat a Fehér Holló Bölcsőde és Átmeneti otthon kapta meg. 

December 6-án Mikulás napján a Horizont Alapítvány jóvoltából pizzázni vihettük a 
gyerekeket, és minden a H52-be betérő gyerek csokit kapott aznap. 

December során minden nap volt egy adventi program: az elrejtett napi csizma 
megtalálásával fedtük fel a napi játékot. Heti egyszer gyertyát gyújtottunk és zenéltünk, 
énekeltünk, filmet néztünk, kézműveskedtünk. Nem nyitva tartós napon is érkezett egy-egy 
feladvány vagy játék a közösségi média jóvoltából a közönségünknek. Rengeteg családot és 
gyermeket megörvendeztettünk ezekkel a kedves ajándékokkal. 

Lakótelepi adventen is részt vettünk egy délután erejéig. 

A Konkáv jóvoltából korcsolyázni és új cirkuszi előadásra is eljutott néhány gyermek. 

Karácsonyi fotózást a hagyományokhoz híven 2021-ben is megtartottuk december 13-án. 
Nagy örömmel érkeznek a résztvevők a lehetőségre, már a meghirdetést követő napokban 
elfogynak a helyek. Idén egy képet szép keretben, fizikai formában is oda tudtunk adni a 
résztvevőknek. 

Lurdy angyalkák programban is részt vehetett néhány család tőlünk, ami nagyon nagy 
lehetőség volt és nagyon örültek a kapott ajándékoknak. 

Mézeskalács díszítés az Artemisszióval: a karácsonyi programban négy formát kidíszíthettek 
a résztvevő gyerekek. 
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Adventi kézműves: korábban a FEGYIÖK által szervezett programot megtartottuk idén. Gát 
utcai iskola két osztálya érkezett hozzánk, és két karácsonyi kézműves feladatot végeztek el, 
majd irodánk munkatársai és Klemán Levente jóvoltából adventi koncerttel zárul az esemény. 

100 gyerek karácsonya: Horizont Szociális Alapítvány jóvoltából minden hozzánk járó 
gyerek személyre szabott ajándékot kaphatott december 22-én. 

Összegzésként 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2021-es évünk a járvány ellenére is sikeresen zajlott. A 
megkötések ellenére is tudtunk klubfoglalkozásokat tartani.  

A változatos programoknak köszönhetően egyre többen kerülnek az Iroda látóterébe, így a 
munkánk szélesebb körben válik ismertté és támogatottá. 

A klubfoglalkozások a résztvevők számára ingyenesen elérhető szolgáltatások. Ehhez 
azonban arra van szükség, hogy a meghirdetett lehetőségek szükséges költségeit más 
forrásokból tudjuk biztosítani. Erről az egyes foglalkozásoknál már tettem említést, de 
összességében elmondhatjuk, hogy a 2021-es évben az Önkormányzati támogatás volt a 
finanszírozás alapja. A külső szakembert igénylő lehetőségek ennek köszönhetően 
valósulhattak meg, illetve a hagyományos programjainkhoz is nagy segítséget nyújtott a 
pályázati forrás.  

 

Rendezvények, rendezvényeken való részvétel. Média megjelenések. 
A 2021-es évre tervezett kültéri és beltéri rendezvények közül a legtöbb a járványhelyzet 
miatt sajnos nem valósulhatott meg. Idén egy rendezvénnyel kapcsolatban kerestek meg 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

207 
 

minket, a lakótelepi Karácsonyi Közösségi Vásáron vettünk részt december 8-án, és 
játszottunk a gyerekekkel, mint az előző években is. 

 

Média megjelenések  

Átlátszó, 2021. 01. 28.  

https://oktatas.atlatszo.hu/2021/01/28/a-jarvany-miatt-uj-kihivasokkal-neznek-szembe-a-
hatranyos-helyzetu-diakokat-foglalkoztato-tanodak-es-kozossegi-terek/ 

9tv, Sansz, 2021. 07. 03. 

https://www.youtube.com/watch?v=1AVoItmGbng 

Fradi.hu, 2021. 08. 02. 

https://www.fradi.hu/szolgaltatasok/fradi-suliga/a/hirek/a-gyerekek-profi-atletainkkal-
probaltak-ki-a-metazast 

9tv, Sansz, 2021. 11. 07. 

https://www.youtube.com/watch?v=iLE6TIMvBEg&t=80s 

FradiMédia, 2021. 12. 03. 

https://www.youtube.com/watch?v=KWXlx4RfkLw 

9tv, 2021. 12. 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=RHpayanvvHQ 

Eurodesk 
Az Eurodesk Hálózat feladata a fiatalokat megcélzó nemzetközi mobilitási lehetőségek 
promótálása, ez érdeklődők számára információ nyújtás. Ezt a feladatot látja el a H52 is a 
hálózat tagjaként. A hazai hálózat országos koordinátora a Tempus Közalapítvány, minden 
régióban vannak partnerszervezetek, de a Közép-Magyarországi régió partnereivel van szoros 
együttműködés, ezek a Támaszpont MOPKA (régiós koordinátor, Veresegyház), Együttható 
Egyesület (Budapest), Fecske (Cegléd). 

Minden évben két Országos Találkozó van, a tavaszi április 21-én volt online formában, az 
őszi személyesen Visegrádon november 17. és 19. között. Ekkor történik meg az időszaki 
értékelés és a jövőtervezés, az aktuális információk átadása, a szolgáltatást végző partnerek 
képzése, valamint a hálózat személyes találkozással való életben tartása. Ezért is volt fontos, 
hogy ősszel végre ismét személyesen tudtunk találkozni. 
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Tavaszi projekt időszak 
Elképzelésünk az volt, hogy a Duna partján lévő parkban szólítunk meg fiatalokat, 
beszélgetünk, ismerkedünk, közben egy kérdőívet töltetünk ki velük. A kérdések személyes 
érdeklődésre vonatkoztak, milyen ifjúsági szolgáltatásra lenne szerintük igény, illetve a 
nemzetközi mobilitási projekteket is lefedte. Sajnos az időjárás nem volt kedvező, a park 
szinte teljesen üres volt, így a Boráros térnél a skate parkban található fiatalokat céloztuk 
meg. Ők viszont elzárkóztak a kérdőívezéstől, két fiatal vállalta a kitöltését, nagyon 
beszélgetni sem akartak a témáról. Egyetlen dologgal lehetett szóra bírni őket, az extrém 
sporttal, illetve a pálya állapotáról panaszkodtak sokat. Elérés: 8 fő 

Time to move 
2021. október 13. 16:00 Nemzetközi ifjúsági mobilitás szociális munkás hallgatóknak 

Helyszín: H52 Ifjúsági Iroda és közösségi Tér 

Idén harmadjára szerveztünk gyakornokaink bevonásával olyan beszélgetést, ahol az a cél, 
hogy az érdeklődő szociális munkás hallgatók, nem csak a mobilitási lehetőségekkel 
ismerkedhetnek meg, hanem azokat szakmai szemszögből is megismerhetik. Idén is 
meghívott fiatalokkal színesítettük a beszélgetést, élményeikkel tették testközelebbivé ezeket 
a lehetőségeket. Résztvevők száma: 10 fő 

2021. október 14. 16:00 Felhajtó #15 
Helyszín: Mester Galéria és Közösségi Tér 

Kerületi partnerünk, a Mester Galéria és Közösségi Tér Felhajtó névvel indított beszélgetés 
sorozatot, melynek második évadját indította a H52. Az első évadban művészekkel 
beszélgettek, melynek felvételét online tették elérhetővé. Az új évadon annyit módosítottak, 
hogy a beszélgetés immáron nyitott, de továbbra is felkerül az internetre, valamint minden 
második alkalommal egy-egy partner intézmény mutatkozik be, hogy a fiatalok minél több 
ifjúsági teret megismerjenek. A beszélgetés során nem csak a H52 mindennapjairól esett szó, 
hanem ifjúságpolitikáról, valamint a nemzetközi ifjúsági mobilitásról is. Résztvevők száma: 5 
fő. Videós elérések: 38 fő 

https://www.youtube.com/watch?v=FRauR_Ga1J8 

2021. október30. EuParty 
Helyszín: Támaszpont MOPKA, Veresegyház 

Idén is megrendezésre került veresegyházi partnerünk, a Támaszpont MOPKA Time to move 
kampányt záró rendezvénye, az EuParty. A mostani program abban volt különleges, hogy a 
másik régiós partnerünk, az Együttható Egyesület épp ifjúsági cserét bonyolított le, így több 
mint harminc fiatal csatlakozott a programhoz, és egy street art-graffiti workshopot tartottak. 
Délután a szokásos projekt beszámolók voltak, ahol a H52-s fiatalok beszámoltak a szlovén 
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ifjúsági cserén gyűjtött élményeikről. Idén az eddigi legtöbb fiatallal vettünk részt, öt fiatallal 
utaztunk a programra. A résztvevők száma: 64 fő. 

Erasmus+ 
2021. első fele online szervezéssel telt, melynek fő célja az volt, hogy sikerüljön bepótolni az 
előző évben elmaradt nemzetközi ifjúsági cserét. Végül a vírushelyzet engedte, hogy 
májusban személyesen is tudjunk találkozni Ljubljanában, és össze tudjuk rakni a két hét 
programját, ami azt jelentette, hogy megvalósulni látszott a program. Végül július 23. és 
augusztus 6. között négy fiatallal el tudtunk utazni Szlovéniába, ahol tartalmas és tanulságos 
két hetet tudtunk eltölteni. Az Irodát Szabó Viktória és Tóth Csaba képviselték, mint 
csoportvezetők, egy korábbi és három új résztvevő csatlakozott a programhoz.  

Az ifjúsági csere nagyon jó hangulatban telt, ljubljanai, pozsonyi, hamburgi, malagai, 
lisszaboni és liverpooli partnerszervezetektől érkeztek még fiatalok. A kapcsolódás könnyen 
ment, még a nyelvi akadályokat is sikerült egyes esetekben nagyjából leküzdeni. A téma a 
határok különböző definiálása, vizsgálata, valamint azok feszegetése vagy megerősítése volt.  

A felszabadult hangulatra rányomta bélyegét az utolsó napok Covidos megbetegedései, a 
spanyol csoport még egy hetet töltött Ljubljanában karanténban. Szerencsére minden 
megbetegedett résztvevő könnyen vészelte át a vírust. Közvetlen a hazautazás után kialakult 
megbetegedésekkel együtt nyolcan fertőződtek meg, de mindenki jól van. 

A program az Erasmus+ keretein belül valósult meg. Az eddigi két megvalósult ifjúsági 
cserének köszönhetően, már annyi érdeklődő fiatalunk van, amennyit egy programra nem 
tudunk elvinni, így bővíteni kell a lehetőségeinket. 

A koronavírus helyzet ellenére idén ősszel sikerült bepótolni az e.p.a. által szervezett 
nemzetközi szemináriumot, amelynek Tirana és Durres, Albánia adott helyet. Témáját 
tekintve a Koha per NISMA te reja! Civic Education – Chances and Challenges for Youth 
Work in Disadvantaged Communities volt és két kollega, Szabó Viktória és Farkas Fanni, 
óvodai és iskolai szociális segítő tudott rajta részt venni. Az ősz folyamán többször is volt 
online egyeztetés, melynek fő célja a jövőtervezés volt. Az új Erasmus+ pályázati lehetőségek 
teret ad arra, hogy akár három évre előre is lehet tervezni, ezzel a lehetőséggel élt az e.p.a. is, 
mint a hálózat koordinátor szervezete. Így előre be van tervezve a H52 számára a következő 
három évre az ifjúsági csere, mely 2022-ben Malagán és Ceutában lesz Spanyolországban, 
2023-ban Magyarországon, melynek a tervek és reményeink szerint a H52 lesz a házigazdája, 
2024-ben pedig hamburgi Baui fogadja a fiatalokat. 

Ezen felül 2022. novemberében az Európa Tanács pályázati forrásából ismét Budapest ad 
helyet az e.p.a. szakmai szemináriumának. 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

210 
 

Iskolai programok 
A 2021-es évben is voltak iskolai foglalkozások, bár jóval kevesebb számban, mint a korábbi 
években. Ennek oka, hogy a COVID járvány miatt egyre nehezebb bejutni az iskolákba, csak 
kivételes esetben fogadnak külsős szakembereket. Szerencsére az év során akadtak ilyen 
kivételes esetek, hiszen a H52 egyik legjellemzőbb munkamódszere az iskolai foglalkozás, 
ezen belül is a közösségfejlesztés non-formális eszközökkel. Ilyenkor lehetőségünk adódik az 
Iroda keretein kívül is fiatalokkal foglalkozni, akikkel egyébként nem találkoznánk, ilyen 
formán többeknek lehetünk segítségére. A fiatalok a mindennapok során rengeteg időt 
töltenek az iskolában, éppen ezért rendkívül fontos, hogy egy összetartó közösség alakuljon 
ki. Az általunk tartott foglalkozások ezt segítik elő, a változatos és érdekes játékok növelik az 
összetartozás érzését, valamint fejlesztik az empátia és a kreativitás képességét. Az általunk 
felkínált lehetőségek nem változtak – közösségfejlesztő foglalkozások, valamint tematikus 
órák (emberi és gyermekjogok, egészséges életmód, környezettudatosság, iskolai zaklatás, 
iskolai hiányzások, szexuális nevelés, pályaorientáció) megtartására kérhetnek az 
osztályfőnökök.  Az iskolai foglalkozások terén 2021-ban is visszaesést tapasztaltunk, a 
foglalkozásaink során összesen 532 fiatalt sikerült elérnénk.  

Milyen nehézségek adódtak a járvány miatt, hogyan tudunk felkészülni a jövőre? 
Ez talán a legnehezebb kérdés, ha visszatekintünk a tavalyi évre. Annak ellenére, hogy lassan 
már egy éve a nyakunkon volt/van a világjárvány, az éreztük a márciusi 
átirányítások/lezárások kapcsán, hogy nincs egy jól strukturált, biztonságot jelentő protokoll, 
amely szerint el tudtunk volna járni. Sok esetben azt éreztük, hogy nekünk kellett 
megoldásokat találnunk, versenyt futva az idővel és az események sodrásával. A tavalyi év 
első hónapjai jelentették a legnagyobb kihívást, amikor szinte pillanatról pillanatra változott a 
körülöttünk lévő világ, születtek új és új rendelkezések, zártak be bennünket, módosultak 
eljárásrendek. Amikor az Iroda bezárt és az iskolák az online oktatásra váltottak, azt 
gondoltuk, hogy nekünk, mint a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek az elsődleges 
feladatunk az lenne, hogy segítsünk nekik ebben a kaotikus/hiányos, sok esetben 
értelmezhetetlen rendszerben. De ez nem valósulhatott meg, cserébe az Átmeneti Otthonba 
lettünk átirányítva, ahol az ott dolgozó kollégáknak segítettünk. Nagyon rosszul éltük meg ezt 
az időszakot, úgy éreztük, hogy „jolly jokerek” vagyunk.  

H52 és más szervezetek: civilek, közösségi terek, egyházi szervezetek, ifjúság szervezetek, 
ifjúságsegítők, munkavállalással kapcsolatos együttműködés, felsőoktatás, önkéntesség, 
közösségi szolgálatot teljesítők 
A 2021-es év – az előzőhöz hasonlóan – szintén az együttműködés jegyében telt. Míg az év 
első felében a 10 fős létszámkorlátozással és ideiglenes bezárásokkal tarkítva végeztük 
munkánkat, addig az év többi része a partnerekkel való aktív kapcsolattartás által működött az 
iroda. Ez év nyarán is hatalmas segítséget jelentettek a FESZGYI Óvodai és Iskolai 
Szociális Segítők csapata, akik nélkül nem valósulhattak volna meg programjaink. 
Köszönjük!  



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

 

211 
 

Tószegi Judittal partnerségünk továbbra is töretlen, nem csak a hétfői Gyurmizó és kézműves 
foglalkozást vezeti, hanem nyáron a mesetábor kreatív programjaival is színesítette az iroda 
palettáját.  

A Fradi is számos esetben segítette programjaink megvalósulását, többek között az idei két 
sporttábor vendégsportolóit, illetve a téli jótékonysági korcsolyán megjelenő 
jégkorongcsapatát is nekik köszönhetjük. Általuk ismerhettük meg Micheller Szilvia és 
Tumbász Hédi nagyszerű fotósokat is, akik immáron 3. éve vállalták önkéntesen a karácsonyi 
fotózást, amely a kerületi családok körében egy kiemelkedően népszerű programunk. Ezen 
felül 2019. óta vagyunk partnerei a Fradi SuLiga Erasmus+ projektnek. 

Az Oltalom Sportegyesület három alkalmas tréningjén is részt vehettünk, ahol megtanultuk a 
fairplay futball minden csínját-bínját, és melyet egy, a kerületben tartott futballbajnokság zárt. 

A kerületi közösségi terekkel, mint a Konkáv Közösségi Térrel vagy a D9 Szimfónia 
Programmal szintén szoros együttműködésben telt az év. Számos közös projekt valósult meg 
többek között nyáron, illetve ősszel egy halloween-i hét keretein belül. Ezzel párhuzamosan 
zajlott a Kulturális találkozások című programsorozat, amely az Artemisszió Alapítvánnyal 
közös projekt volt. Ennek a programsorozatnak elemei nem csak ősszel, de télen is tarkították 
az iroda életét. 

Természetesen a Horizont Szociális Alapítvány idén is aktív résztvevője volt irodánk 
mindennapjainak, számos adomány érkezett a családokhoz nekik köszönhetően. Nem csak 
természetbeni adományokat kaptak klienseink, hanem élményeket is a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány jóvoltából. 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy minden évben gyakorlatra fogadjunk egyetemistákat, 
hogy belelássanak az ifjúságvédelem bugyraiba. Ez idén sem történt másként, sok fiatal 
gyakornok látogatott el hozzánk az év során különböző egyetemekről. A legszorosabb 
együttműködésünk, mint felsőoktatási intézménnyel, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmel van, ahonnan számos egyetemistát delegálnak hozzánk, illetve mi is 
minden évben népszerűsítjük irodánkat a szociális munkás hallgatók körében. 

Ősszel heti rendszerességgel látogatott el hozzánk Keményffy Tamás, aki keddenként 
drámapedagógiai foglalkozásokat tartott a gyermekeknek. A közösségi szolgálatukat teljesítő 
középiskolásokból sem volt hiány sem nyáron, sem télen. Szerencsére az iroda népszerű 
helyszín az 50 órás közösségi szolgálat eltöltésére.  

Az Eurodesk magyarországi hálózatának országos koordinátora a Tempus Közalapítvány, ő 
szervezi az egész éves hálózati programot, valamint a hálózat országos találkozókat is. A 
résztvevő szervezetek közül a régiós partnerekkel van a legszorosabb kapcsolatunk, ezek a 
Támaszpont MOPKA (régiós koordinátor, Veresegyház), Együttható Egyesület (Budapest), 
Fecske (Cegléd).  
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Nemzetközi jelenlétünk motorja az european playwork association (e.p.a.), ami egy hamburgi 
székhelyű ernyőszervezet. Velük 2022-re írásos formában is kialakult végre egy partneri 
viszony. Az általuk fenntartott hálózaton belül az alábbi szervezetekkel vagyunk szorosabb 
kapcsolatban. 

ARSIS – Association for the Social Support of Youth - Athén , Görögország 

Asociación Juvenil Encuentros Interculturales Málaga (EIMA)- Malaga, Ceuta, 
Spanyolország  

Eco-Estilistas - Lisszabon, Portugália 

e.p.a. Liverpool | Up4Change - Liverpool, Egyesült Királyság  

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS - Albánia  

Slovenska Filantropija – Association for Promotion of Voluntary Work- Ljubliana, 
Szlovénia 

Uguali e Differenti - Palermo, Olaszország 

Ulita - Pozsony, Szlovákia 

Abenteuerspielplatz am Brunnenhof (Baui) - Hamburg, Németország 

Act for Change - Accra, Ghána  

H52 és FEGYIÖK 
A FEGYIÖK a pandémia kezdetével nem tudta munkáját folytatni. A jelenléti oktatás 
esetlegességéből fakadóan nem sikerült megújítani a FEGYIÖK testületét, így maradtak a régi 
tagok, majd az ez egész tevékenység elhalt az online térben. Közben többen is befejezték az 
iskolát, valamint Rapi István távozása az önkormányzattól azt is jelentette, hogy gazda nélkül 
maradt a tevékenység. Az Ifjúsági Önkormányzat és a fiataloknak szánt elmaradt programok 
megmaradt költségvetését megkapta a H52 tevékenységek, programok finanszírozására. 
2021-ben a korábbi FEGYIÖK-ös rendezvényekből a Mikulás korcsolyázást és a 
kézműveskedéssel összekötött adventi ünnepséget a H52 beépítette programjába, melyen 
egyébként korábbi Ifjúsági Önkormányzati képviselők részt is vettek, mint segítők.  

Jövő évi munkaterv, ütemterv 
A 2022-es évünk várakozásokkal telve indul. Bár a jelenlegi helyzetben nehéz konkrét 
terveket megfogalmazni, igyekszünk előre tervezni. 

o Február 9-11. TEAM elvonulás, Mátraháza- évértékelő és 2022-es céljaink 

átbeszélése, megfogalmazása  

o Március: tavasz Eurodesk OT + tavaszi kampány 
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o A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

o Április vége: Preparatory visit: a nyári ifjúsági cseréről 

o Június: veresegyházi ificsere preparatory visit 

o Június közepétől augusztus 31-ig Nyár52 és tematikus napközis táborok- Ovi-suli 

csoporttal közösen  

o Június 23-július 7.: ificsere Ceuta, Tóth Csaba és Szabó Viktória   

o Július 31-augusztus 6.: Tóth Csaba és Bázsa-Mosó László - Veresegyházi ificserén 

o November 21-27. EPA szeminárium Budapesten 

o Október: Time to move! kampány 

o November: őszi Eurodesk OT 

Mivel az előző évben az összes iskolai szünidőre extra programokkal készültünk, amennyiben 
megtudjuk teremteni az anyagi forrást, szeretnénk idén is megvalósítani ezeket a 
programokat.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2021. 
DÍJHÁTRALÉK-KEZELŐ és LAKHATÁST SEGÍTŐ KÖZPONT 

 

ALAP FELADAT - SZEMLÉLETI KERET 

 

A Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ (DHKLSK) a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) szervezeti egységeként, két szakmai 
egységet ölel fel: egyik a Díjhátralék-kezelési Csoport (továbbiakban DHK), feladata az 
adósságkezelés. Másik a LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali 
Melegedő. Feladatai a LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport tekintetében a LÉLEK 
programos lakások lehetséges és már önkormányzati ingatlanban élő bérlőinek gondozása, 
valamint a kerület meghatározott részében utcai szociális munka végzése. A Nappali 
Melegedő a hajléktalan létben élő emberek szociális és egyéb speciális igényeinek 
kielégítésére szolgál; biztosítja a nappali tartózkodásra, a hasznos időtöltésre, étkezésre és 
alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére való lehetőséget. Kötelező feladatain túl, 
munkaerő kapacitásának függvényében számos tevékenységet is végeznek, amelyek a 
részletes beszámolóban szerepelnek. 

A DHKLSK három egységének illetékességi területe 

A DHK illetékessége alapvetően a ferencvárosi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyekre terjed ki. A LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport 
tevékenysége a LÉLEK Programban résztvevők esetében ugyanez az illetékességi kör, az 
utcai szociális munka ellátási területe differenciáltabb, jelen beszámoló megfelelő fejezetében 
kerül kifejtésre. A Nappali Melegedő illetékességi köre a felnőtt korú, hajléktalan létben 
érintett teljes lakosság, földrajzi vagy közigazgatási területtől függetlenül.  

A beszámoló I. része a DHK, II. része a LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport, III. 
része a Nappali Melegedő 2021-ben végzett szakmai tevékenységeiről szól. A hajléktalan 
célcsoporttal foglalkozó két egységünk (LÉLEK-utca és Nappali) nem azonos módszerekkel 
és egymást nem (esetenként részben) átfedő szolgáltatásokat működtet, a szakmai beszámoló 
is külön tárgyalja azokat.  

A jelenleg is zajló világjárvány kapcsán természetesen a fertőzés terjedésének 
megakadályozására, a FESZGYI összes intézményében megjelenő ügyfelek és a dolgozók 
egészségének megvédése érdekében hozott kormányzati, helyi és belső szabályok betartása 
elsődleges szempont volt, amely az eddigi működési módokat némely szempontból átírta. 
Fontos az alábbi beszámolók számadatainál e tényt figyelembe venni. Ahol szembetűnő 
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változás tapasztalható az előző évek tendenciáihoz képest és feltételezhető, hogy a pandémia 
számlájára írható, azt jelezzük. Viszont ezek az adatok a 2020-as évhez képest már javultak. 

 

I. Díjhátralék-kezelési Csoport 

 

Telephely: Budapest, Lenhossék u.24-28. 

A DHK önálló szakmai egységként végez adósságkezelési tevékenységet. A szolgáltatás fő 
rendezőelve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 47/2020. (XII. 17.) rendelete (továbbiakban: Rendelet), amely a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról rendelkezik 
 

A munka célja: a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családok 
segítése tartozásuk részbeni vagy teljes egészének megfizetésében. A családok zöme, 
akikkel a csoport foglalkozik, a munkanélküliség és az alacsony iskolai végzettség miatt 
sokszor kilátástalan helyzetben van. A hátralékok kezeléséhez szükséges az ügyfelek 
motivációja és képessége is, ehhez az adósságkezelési tanácsadók, az esetmenedzserek és 
a családsegítők összefogása, azonos irányú kommunikációja szükséges. A DHK fő célja 
és feladata a fizetőképesség helyreállítása, a jövőbeli kilátások rendezése, a családi 
gazdálkodás optimálisabb működésének segítése a lehetőségeken belül. 

 

Együttműködések – partnerek – információáramlás 

A DHK konkrét feladata a mindenkori helyi rendelet alapján az adósságkezeléshez 
kapcsolódó ellátásokról, szükség szerint, egyéb szolgáltatásokról való differenciált 
információk nyújtása; tanácsadás a megfelelő támogatási/szolgáltatási forma javaslatához és 
ügyfeleinknek az adósság megszűntetésére tett erőfeszítéseinek segítése, kísérése. A folyamat 
követése pontos adminisztrációval és a szociális munka eszközeinek alkalmazásával jár.  

Elengedhetetlenül fontos a FESZGYI minden szakmai egységével való szoros 
együttműködés, különös tekintettel a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységre. Az 
adósságkezelő munkatársak és a többi szakmai egység munkatársai szükség esetén 
kölcsönösen keresik egymást, többnyire telefonon vagy elektronikus úton. Elsősorban a 
Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységnél jelentkeznek a rászoruló ügyfelek és ők 
közvetítik az adósságkezelési szolgáltatás irányába a klienseket. Ezért is különösen szoros 
velük az együttműködés, gyakoriak a közös családlátogatások és rendszeresek az 
egyeztetések, személyes formában is.  
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A Család- és Gyermekjóléti Központtal és a többi szakmai egységgel eseti a kapcsolattartás, 
szükség szerint. Esetenként a Család- és Gyermekjóléti Központban működő ÁLLÁS-LES 
programba is közvetítünk ügyfeleket, telefonos egyeztetést követően. 
 
A szolgáltatók (ELMŰ, MVM NEXT, FEV IX., Díjbeszedő, Vagyonkezelő, FŐTÁV, közös 
képviselet, követelésbehajtók stb.) és egyéb partnereink nagyon komolyan veszik az 
adatvédelem (GDPR) feltételeinek betartását. A hozzánk segítségért fordulók aktuális 
helyzetének felmérésében egyik legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy minden esetben vagy 
meghatalmazás szükséges az adott adat (hátralék) megszerzéséhez, vagy kísérni és instruálni 
kell az ügyfelet az objektív tájékoztatás eléréséhez. Ennek ellenére törekszünk az 
együttműködésre, és sok esetben a szolgáltatók részéről is tapasztalható az erre irányuló 
szándék és egyre több a pozitív tapasztalat. Az együttműködés a szolgáltatókkal szükség 
szerint történik, de szinte naponta kerülünk kapcsolatba velük, főként telefonon vagy 
elektronikus formában, de időnként személyesen is elkísérjük ügyfeleinket a szolgáltatók 
ügyfélszolgálati irodájába, vagy meghatalmazás útján járunk el személyesen. 
  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal szakirodáival, főként a 
Vagyonkezelési Irodával és a Lakhatási és Oktatási Támogatási Csoporttal való 
együttműködés az ügyfél szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az Iroda jelzi a FESZGYI-
nek azoknak a bérlőknek a névsorát, akiknek kritikussá válik a lakásbérleti díjtartozásuk, s 
emiatt veszélybe kerül a lakhatásuk. A DHK és a Vagyonkezelési Iroda munkatársai többször 
egyeztetnek problémás esetekben, s az ügyintézők figyelembe veszik a javasolt 
adósságkezelési lehetőségeket, természetesen saját protokolljuknak megfelelően. Az 
együttműködés itt is főként elektronikusan és telefonon történik, de előfordul személyes 
ügyintézés is, az ügyféllel együtt. 
 
A Hálózat Alapítvány is fontos szereplője a lakhatás elvesztésének megakadályozásában, a 
DHK csoport tagjai az Alapítvánnyal is rendszeres kapcsolatban állnak. 
Civil szervezetek közül leginkább a Horizont Szociális Alapítvánnyal állunk kapcsolatban, 
akiktől élelmiszer- és tárgyi adományt szoktak kapni ügyfeleink. 
 
2019-ben elkezdődött s jelenleg is tart az a régóta - intézményünk által kezdeményezett 
rendszer, miszerint a Vagyonkezelési Iroda jelzi a FESZGYI-nek azokat a bérlőket, akiknek 
kritikussá válik a lakásbérleti díjtartozásuk, s emiatt veszélybe kerül a lakhatásuk. A DHK és 
a Vagyonkezelési Iroda munkatársai többször egyeztetnek problémás esetekben, s az 
ügyintézők figyelembe veszik a javasolt adósságkezelési lehetőségeket, természetesen saját 
protokolljuknak megfelelően. Pl. közösen mérlegeljük, hogy a tartozás 20%-ának befizetése 
utáni részletfizetési szerződés kötése, vagy adósságcsökkentő támogatás (továbbiakban 
ACST) kezdeményezése lehet-e reális az adott ügyfél esetében.  

Mindez azért fontos, mert munkánk során markáns tapasztalat, hogy bizonyos esetekben 
hatékonyabb segítséget tudnánk nyújtani, ha már kisebb összegű elmaradásoknál kapcsolatba 
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tudnánk lépni az eladósodásba került családokkal, személyekkel. A közüzemű tartozásoknál 
csakúgy, mint az önkormányzati bérlakásban élőknél a bérleti díj elmaradásakor. 100.000, - 
forint vagy azt meghaladó tartozás esetén a Vagyongazdálkodási Iroda – előzetes 
figyelmeztető levél után – felmondja a lakóval a bérleti szerződést. Bár e dátumhoz képest a 
várható kilakoltatás még messze van, de például az ennek során megszűnő határozatlan idejű 
bérleti szerződés visszaszerzése nem könnyű az ügyfeleknek. A bizonytalanná váló lakhatás 
súlyos gond a tartalékokkal nem rendelkező, alacsony egzisztenciális státuszú lakosoknak, 
ezért komoly prevenciós lehetőséget jelenthet számukra, ha az adósságkezelés már a bérleti 
szerződés várható felmondása előtt belép a szociális megsegítés folyamatába. Ehhez 
szükségünk van az érintett lakások és a benne élők listájára a Vagyonkezelési Irodától. 
Intézményünk a maga eszközeivel, az esetek zömében kezelni tudná a helyzetet, amennyiben 
nem egy beláthatatlan adósság-tömeg „ledolgozásában” kellene hatékony megoldásokat 
keresnünk az ügyfelekkel együtt. Amint elkezdődik egy adósság spirál, egyre elérhetetlenebbé 
válik az érintettek számára a megoldás, s nem egyszer rossz helyre teszik a fókuszokat. A 
kétségbeesett kliensek gyakran összeomolni látják az életüket lakhatás szempontjából, s csak 
külső segítséggel tudják az adott helyzetnek megfelelő hosszú távú stratégiát végig gondolni, 
valamint támogatás mellett a lépéseket megtenni. Idejében nem ismert tények után 
munkatársaink már csak a kármentésben tudnak gondolkodni, nem egyszer a végrehajtásra 
vagy követelés kezelő cégnek kiadott tartozások jócskán megemelkedett összegeinek 
megfizetésére igyekeznek még éppen vállalható megoldásokat keresni.  

A munkavégzés feltételei 

Személyi 

2021-ben – amint a megelőző évben is – jelentős változások zajlottak a DHK személyi 
állományában. Ideális esetben három fő adósságkezelési tanácsadó dolgozik 
intézményünkben. 1 fő egész évben kisgyermeke gondozása okán GYES-en volt, majd 
szabadságát töltötte, 2021.december 31-én állt ténylegesen munkába. Helyén határozott idejű 
munkaszerződéssel egy kolléga dolgozott 2021.december 31-ig. Egy másik munkatárs 
Gyesről jött vissza, 2021 februárban állt újra munkába. Harmadik munkatársunk határozatlan 
idejű kinevezéssel adósságkezelési tanácsadó, évek óta oszlopos tagja a teamnek. 

A DHKLSK szakmai vezetője 2021 május 17-én megkezdte felmentési ideje letöltését, majd 
szeptemberben nyugdíjba vonult. Feladatát megbízási szerződéssel a Nappali Melegedő 
nappali ellátásvezetője látja el. 

Szükség szerint a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység egyik asszisztense segíti az 
adminisztrációs tevékenységeket. 

A csoport tagjai a FESZGYI állományában, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes 
munkaidőben tevékenykednek.  
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Dologi, tárgyi, technikai 

A DHK telephelye, a Ferencvárosi Önkormányzat Lenhossék utca 24-28. szám alatti 
épületének magasföldszintjén a 8. számú helyiségekben van. Három szobánkból egy a közös 
iroda, egy az ügyfélfogadó tér, amely részben elválasztva (térelválasztó polc) egyszerre két 
klienssel való foglakozást tesz lehetővé, és egy konyha. Helyiségeink tágasak, világosak, 
megfelelőek a kulturált és nyugodt munkavégzés irodai feltételeinek. Saját mosdónk nincs, a 
portaszolgálatét vagy a 3. emeleti, vagy a földszinti fűtés nélküli mellékhelyiséget használjuk. 

A szakmai vezetőnek nincs saját szobája. Számítógépe, dokumentumai a DHK közös 
irodájában vannak, így sem telefonálni, sem négy-hatszemközti személyes megbeszélésekre a 
munkatársakkal, egyéb partnerekkel nincs mód a DHK irodájában. Erre azonban van 
lehetőség a Lenhossék u.7-9 szám alatt található igazgatóság tárgyaló helyiségében. 

Infrastruktúránk megfelelő. Minden munkatársnak saját számítógépe van (3 asztali, ezek 
közül egy Windows 07-es és 1 laptop), fénymásolónk és egy vonallal rendelkező több 
állomású vonalas telefonkészülék segítik munkánkat. A FESZGYI központi szerver 
hektikusan működik, dacára a rendszergazda törekvéseinek. Sajnos a hálózat és az ADMIN 
ügyfélnyilvántartó rendszer nélkül ilyenkor nem tudunk teljes értékű munkát végezni. 

Az egyéb, munkát segítő, könnyítő eszközeink – konyha-felszerelés, digitális érintésmentes 
hőmérő stb. – megfelelőek. 

A munka rendje 

Heti három napon tartunk ügyfélfogadást a Lenhossék utca 24-28. fsz. 8. szám alatt. 

Hétfő: 9-18 óra, 

Szerda: 12-16 óra és 

Péntek: 8-12 óra között. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy más időpontokban ne jöhetnének ügyfelek – a 
munkaidő nem azonos a nyitva-tartással – de a tervezhetőség és az egyes esetek jobb 
megértése és a stratégia kidolgozása miatt időt kell hagyni a személyes találkozásokra. 
Másrészt a szerződéses együttműködési folyamat során az adósságkezelésben résztvevőknek 
igazolniuk kell a befizetéseiket (önrész, ütemezett részletfizetések, havi számlák). A csekkek 
bemutatását lehetőleg ügyfélfogadási időben kérjük, de igyekszünk tekintettel lenni az egyéni 
élethelyzetekre, pl. ha az illető munkaideje nem engedi, beteg, gyereket nem tud felügyelet 
nélkül hagyni, egyebek – az nem fordulhat elő, hogy az ügyfélfogadás miatt csússzanak ki 
határidőkből. Mindezt azonban 2020-21-ben némileg átírta a járvány. Telefonos időpont 
egyeztetésre volt szükség a 2020-as tavaszi vészhelyzet idején a személyes találkozásokhoz, 
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illetve azok az ügyfelek, akiknek volt/van otthoni IT eszköze, viszonylag hamar átálltak az 
igazoló dokumentumaik, számlamásolatok stb. elektronikus küldésére, ez részben 2021-ben is 
megmaradt. 2021-ben a járvány hatékonyabb kezelésének, oltások bevezetésének, tünetek 
enyhülésének és lerövidülésének köszönhetően ismét nőtt a családlátogatások száma (2020-
hoz képest). 2021-ben 199 környezet-tanulmányt regisztráltak a munkatársak. Ez a szám a 
2020-as pandémiás időszakhoz képest komoly növekedést mutat, amikor is 78 alkalommal 
végeztek környezettanulmányt (2019-ben 202 alkalom volt a környezettanulmányok száma).  

Havonta két alkalommal team megbeszélést tartunk. Ha szükséges, ennél gyakrabban is, 
lehetőleg csütörtökön vagy kedden, amikor nincs ügyfélfogadás. Természetesen az aktuális 
képzések felülírhatják ezt a rendszert. 

 

Adatok, szakmai tevékenységek 

 

 

A fenti tábla mutatja, hogy 2021-ben 1341 alkalommal történt adósság tanácsadás 
(halmozott, forgalmi adat) 223 fő számára. Utóbbi a szolgáltatásban résztvevő személyek 
számát jelenti. 163 fő volt az elmúlt évben az új ügyfelek száma. Ez a szám nem csupán a 
teljesen előzmény nélkülieket jelzi, hanem az un. régi/újak is szerepelhetnek benne, 
amennyiben már nagyon régen lezárt díjhátralékos ügyfelek jelentkeztek új problémával.  

 

  

 2016.év 2017.év 2018.év 2019. év 2020.év 2021.év 

Összes 
hátralékkezelési 

esetszám 
1878 1526 

 
1389 

 
902 

 
1206 

 
1341 

Igénybe vevők 
száma 

292 fő 251 fő 
 

306 
 

218 
 

 
228 

 
223 

(ebből 163 fő új) 

60

29,91

163; 
73,09%

228; 
51%

Ügyfél számok

régi

új

összesen
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3. ábra 

Az 1.számú ábra a regisztrált ügyfélforgalmat mutatja főre és százalékos arányban.  
 

A DHK ügyfeleinek életkori megoszlása összehasonlítva a 2020-as évvel 

2020. év 18-24 éves 25-34 éves 35-49 éves 50-61 éves 62… + év összes 

férfi 0 3 10 11 22 46 fő 
20,2% 

nő 4 15 47 58 58 182 fő 
79,8% 

összesen 4 18 57 69 80 228 fő 

 

2021.év 18-24 éves 25-34 éves 35-49 éves 50-61 éves 62… + év összes 

férfi 

 

0 1 19 11 22 53 fő 
23,56% 

nő 

 

4 10 50 34 72 170 fő 
76,44% 

Összesen 4 11 69 45 93 223 fő 

 

Sokan elvesztették a munkájukat, albérletben élő, fiatalabb családok is kerültek szorult 
helyzetbe anyagilag. Ezért viszonylag magas a száma a fiatal igénylőknek, viszont nőtt az 
idősek száma is, az árak növekedése, illetve az, hogy a fiatal korosztály egyre kevésbé tudja 
őket segíteni a saját nehéz helyzetük miatt ahhoz vezet, hogy az idősebb korosztály 
megélhetése egyre nehezebb s egyre többen halmoznak fel adósságot. 
A régi tendencia maradt, miszerint női kliensekkel vagyunk túlnyomó többségben 
együttműködési megállapodás alapján kapcsolatban.  
 

Összes adósságkezelés fajtánként 

Az alábbi táblázat az utóbbi három év adatait mutatja. A 2019-2020-2021-es év adatainak 
arányai nagyjából beleilleszkednek az előző időszak tendenciájába: a Hálózat Alapítványhoz 
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beadott kérelmek száma csökken (a trend főváros-szerte hasonló), az ACST és az 
FLST ⃰/LKRT (lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás) száma kis mértékben nő évről 
évre.  

 ACST FLST Hálózat LKRT 

2019 92 db – 37% 120 db – 49% 34 db – 14% - 

2020 50 db – 19% 203 db – 75% 16 db – 6% - 

2021 66 db – 26,4%  66 db – 26,4 % 16 db-6,4% 102db – 40,8% 

 

 

 

4. ábra 

 

2021 februárban kivezetésre került az FLST. Ezzel magyarázható elsősorban az, hogy több 
mint egyharmaddal nőtt az FLST kérelmek száma már 2020 végén is, s 2021 januárjában, az 
az 1 hónap alatt nagyon magas, 66 darab volt az FLST-k száma.  A másik jelenség 2021 
07.10.-től figyelhető meg, mely az LKRT bevezetéséhez köthető, amikor is újra megnőttek az 
estszámok, ezen kérelmek beadása miatt. Rengeteg háztartási gép cseréjére érkezik kérelem, 
de nagy jelentőségű a max. 100.000 forintos megítélt támogatás az alapvető lakhatási 
költségekben jelentkező szükségletek kielégítésének a megsegítésében. Amennyiben 
valakinek bármilyen lakhatással kapcsolatos elmaradása van, elsőként azt szükséges 
rendezni ebből a támogatásból. 

                                                             
⃰FLST (Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás): 2021-ben megszűnt támogatási forma, január 31-ig lehetett 
kérelmet beadni 
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Számtalan példa van arra, hogy azoknál a közüzemi tartozásoknál, amelyek nem érik el az 
ACST-hez szükséges összeget, vagy a nagyon alacsony egy főre jutó jövedelem miatt 
(kisnyugdíjasok, EGYT-t, csak gyerek után járó ellátások, aktív korúak járadéka stb.) ez a 
támogatási forma a további adósságnövekedést meg tudja akadályozni. Vannak olyan 
költségek, amelyek semmilyen másik pénzügyi támogatásba nem férnek bele, de jelentős 
összeg a rossz egzisztenciális viszonyok között élő családoknak vagy egyedülállóknak. Ilyen 
gyakori kiadás a lejárt vízórák cseréje, amit muszáj hitelesíteni, hogy ne halmozódjon fel 
horribilis víz-csatorna díj tartozás, amelyet nem túl hosszú idejű haladékkal ad át a DBH 
behajtásra. A rárakódó költségek – késedelmi kamat, végrehajtási díj – méltatlanul megemelik 
ezeket a tartozásokat. A másik rendszeresen előforduló költség a villanyóra szabványosítás, 
amely 40-180 ezer ft közötti költséget jelenthet, s ha valaki szeretné visszakapcsoltatni az 
áramot, a szabványosítás már a protokoll része (ha 1 éven túli a kikapcsolás vagy az 
árammérő elvitele barbár módon történt). A lejáró vízóra cserék költségére is sokan vették 
igénybe az FLST-t majd jelenleg az LKRT-t, mivel 20 ezer forint körüli az almérő csere és 
hitelesítés ára, kiépítéssel, komplex kivitelezéssel azonban elérheti a 70-80 ezer forintot is. Ez 
az összeg sem vonható be semmilyen egyéb ellátásba, viszont jelentős összeg a legtöbb család 
vagy egyedülálló költségvetésében.  

 

Támogatási összegek 

 

 

Önkormányzati támogatások Hálózat 
Alapítvány 
támogatása ACST 

FLST 
közüzemi 

FLST dologi 
LKRT 

2019 4.529.409 Ft   1.143.473Ft 4.721.661 Ft - 1.616.352 Ft 

2020 5.063.594 Ft   5.773.505 Ft 7.798.878 Ft - 2.435.705 Ft 

2021 7.229.159 Ft   1.199.378 Ft 1.457.300 Ft 2.392.992 Ft 1.547.277 Ft 
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5. ábra 

 

A 3. ábra elemzése ad betekintést a 2021-es év adósságkezeléséről, a régi ellátás kivezetéséről 
s az új bevezetéséről. Ahhoz képest, hogy mindösszesen 1 hónapig élt már csak az FLST, 
nagy összegű támogatást figyelhetünk meg arányaiban. Ez a várható megszűnésnek 
köszönhető, hogy aki csak értesült a változásokról és valamennyire meg tudta indokolni a 
háztartási berendezések cseréjének vagy hiányának szükségességét, beadta kérelmét. A dologi 
FLST kérelmek túlnyomó többsége a kis jövedelmű emberek számára volt egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatási lehetőség. Nem szabad megfeledkezni azonban azokról a 
kliensekről sem, akikről már leírtuk, hogy az FLST lehetősége nélkül sem 
villanyszabványosítás, sem vízóra csere, sőt egy-egy teljesen tönkre ment nyílászáró cseréjét 
sem tudták ebből a támogatási lehetőségből megoldani. Valószínűleg további olyan esetek is 
növelték a kérelmek számát, amikor költözés miatt szorultak kisebb-nagyobb összegekre a 
kerületi lakók. 2020-ban új lakásrendelet lépett életbe (Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelete), 
s viszonylag sok ügyfél kapott jobb minőségű lakást. Mindezekhez jöttek még azok a kerületi 
albérlők, akik eddig nem kérhettek semmilyen támogatást azért, mert érvényes bérleti 
szerződéssel vagy anélkül, de bejelentés nélkül éltek a lakásban, de itt éltek/élnek 
magántulajdonú lakásokban azok, akik a járvány miatt elvesztett jövedelmeik miatt lakhatási 
válságba kerültek a lakbér kifizetésének képtelensége miatt. E tények tovább differenciálták 
a 2021-as év FESZGYI-ben zajló adósságrendezési szolgáltatását.182/2020. (V.8.)  
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Az ACST a leghatékonyabb adósságrendezési forma. Igénybevételéhez pozitív irányban 
változtak a feltételek, a Rendelet alapján az egy főre jutó bevétel felső határa emelkedett 
(128.250 ft), s magasabb a maximális adósság (400 ezer ft tartozásnál beadható, de a 
bevonható összeg max. 300 ezer ft maradt) aminél a befogadás lehetséges.  

Talán ezzel is összefügg a tendencia, miszerint a Hálózat Alapítványhoz benyújtott kérelmek 
száma folyamatosan csökken, hiszen ACST-be többféle tartozás is bevonható; azok is, 
amelyeket az Alapítvány rendszere is támogat. Az Alapítvány is megerősítette, hogy főváros-
szerte évek óta csökken a Hálózat Alapítványhoz beadott kérelmek száma, ennek háttere 
számunkra nem ismert, de sajnálatos ez a tendencia. Ok lehet még a csökkenésre, hogy a 
Hálózat sávosan számolja a bevonható tartozásokat. Bár 2021-ben is igényelhető a fővárosi 
rezsitámogatás, de elenyésző esetről tudunk, amikor ezzel éltek az ügyfelek. Továbbra is 
jellemző, hogy több, olyan új ügyfél jelentkezett, akiknek a tartozása viszonylag új keletű, s 
az Alapítvány támogatási rendszere olyan, hogy minél régebbi valamelyik rezsitartozás (víz, 
csatorna, szemét, távfűtés, felmondott bérleti szerződés esetén az elmaradott bérleti díj vagy 
közös költségben számlázott víz-csatorna szemét díj), annál nagyobb százalékban ítél meg a 
kuratórium támogatást. Friss, 1-2 évre visszamenő kis összegű elmaradásnál ez minimális 
segítséget jelent (a tartozás 30%-a lehet a támogatás). Természetesen egyesesetekben ez is 
segítség, egyrészt, hogy ne növekedjék kezelhetetlen szintre a tartozás. Másrészt, ha az látszik 
célravezetőnek az ügyfél lehetőségeit, teherbíró képességét figyelembe véve, úgy készítjük el 
a támogatási javaslatainkat, hogy akár többféle támogatási forma igénybevételére 
ösztönözzük a rászorulókat. Külön-külön kiszámolva, hogy melyik formánál mennyi lenne az 
önrész (ez nem vonatkozik az FLST-re majd az LKRT-re), ezeket milyen hosszú ideig kell 
fizetniük, s közben az aktuális közüzemi számlákat is képes-e fizetni. A kalkuláció végén 
derül ki, mennyire életszerű az elmaradás felszámolásának stratégiája. Folyamatos 
kapcsolattartást igényel a kliens és adósságkezelési tanácsadó között ez a módszer, nem 
csupán a hátralékkezelés előírt protokollja miatt.  

ACST kérelem esetén fontos elem az előegyüttműködés, ami 1-3 hónapig tart és arra szolgál, 
hogy „próbája” legyen annak az együttműködésnek, ami majd elkezdődik a támogató 
határozat után: minden aktuális számlát fizetnie kell az adósnak az előegyüttműködés idején, 
majd a támogatási időszakban ezeket szintén, plusz az önrészeket is. Minél nagyobb a 
tartozás, annál tovább tart (max.18 hónap) az együttműködés, és időnként bizony nem könnyű 
a havi befizetéseket teljesíteniük, a bizonylatokat pedig bemutatni a DHK-nak. Vannak olyan 
ügyfeleink, akik „hősiesen” fizetik felhalmozott kintlévőségeiket. Milliós, szinte reménytelen 
tartozással indulók sikere is előfordul, ehhez azonban a kitartáson túl folyamatos – nem ritkán 
több – munkahely szükséges, ami 2021-ban is nehezen állt helyre a pandémia miatt. 
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LKRT 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás (továbbiakban LKRT) igénybevételénél 
különbség van a családban élők és az egy háztartásban egyedül élők között: családban élőknél 
az egy főre jutó jövedelem nem lehet magasabb 99.750.- forintnál, míg az egyedül élők 
esetében a jövedelem felső határa 128.250.- forint.  

Gazdasági aktivitás 

Foglalkoztatott 43 fő  

223fő Munkanélküli 51 fő 

Inaktív 129 fő 

Inaktívból nyugdíjas 85 fő  

 

Együttműködési megállapodás nélkül 8 főt regisztráltunk, akik segítő információt, 
útbaigazítást kaptak a csoporttól, de az esetleges adekvát együttműködést visszautasították.  

Megemlítendő probléma a DHK tevékenységeinek szempontjából, hogy a különböző 
transzferek (pl. családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) az elmúlt évben sem 
változtak, de a szinte minden juttatáshoz alapként figyelembe veendő minimál nyugdíj 
változatlanul hagyása a legnagyobb gond az elszegényedési folyamatban. E problémák 
azonban túlmutatnak az önkormányzati fenntartású szociális szolgáltatók kompetenciáján, 
mint a TB támogatottság megszűnése is azok számára, akik 6 hónapnál régebben nem fizetik 
az egészségügyi járulékot. Ezeknek a jelenségeknek a következményei viszont folyamatosan 
megfigyelhetőek, pl sok ügyfél marad ellátatlan az egészségügyben, ezért ösztönözzük őket, 
hogy legalább a TB járulékot fizesse be maga után az, aki semmilyen ellátással nem 
rendelkezik. 

Ellátottak területi megoszlása Ferencvároson belül 

Belső Ferencváros: 20 fő 

Középső Ferencváros: 136 fő 

Külső Ferencváros: 43 fő 

József Attila Lakótelep: 24 fő 

Feltűnően magas szám figyelhető meg Középső Ferencvárosban. Ennek okaként egyrészt azt 
gondoljuk, hogy a korábbi Illatos és Kén utcai lakások felszámolása során sok embert 
költöztettek ebbe a kerületrészbe, s ezek az emberek benne maradtak a mélyszegénységben, 
másrészt az ellátás közelsége miatt is előbb bejönnek hozzánk segítséget kérni.  
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2022. évre munkaterv 

A következő év fontos feladata, hogy a tavalyi fluktuáció következtében kialakult fejenkénti 
esetszámok arányai rendeződjenek, s a GYES-ről visszatért kolléga belerázódjon a napi 
munkafolyamatokba. Azzal a ténnyel, hogy mindhárom kolléga határozatlan idejű 
munkaszerződéssel rendelkezik, továbbá a team tagjai segítőkészen viszonyulnak egymáshoz, 
ez megoldhatónak látszik. 

A prevenciót szolgálná egy szélesebb körű lakossági tájékoztatás, amelyet már az elmúlt 
évekre is terveztünk, de leginkább a munkaerőhiány/fluktuáció majd a pandémia ezt nem tette 
elképzeléseinknek megfelelően maradéktalanul lehetővé. Ugyanez 2022-re fokozottan 
érvényes lesz. 

Ellenőrzési terv: Gondozási lapok felülvizsgálata negyed évente, együttműködések, javaslatok 
felülbírálata folyamatosan. 

Munkatársai team megbeszélések: havi 2 alkalommal. 

Humánszolgáltatási Irodával szakmai team, megbeszélés: igény és szükség szerint, de 
legalább havi 1 alkalommal. 

 

Bp. 2022. 02. 18.  

Szakkayné Oroszi Andrea  

mb. szakmai vezető  
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2021. évi  

SZAKMAI BESZÁMOLÓ LÉLEK-UTCA  

szakmai egység 

Illetékességi terület 
 
Utcai szociális munka tekintetében: Budapest Főváros IX. kerület Belső- és Középső 
Ferencváros. (Külső-Ferencváros területén az utcai szociális munka Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Menhely Alapítvány között megkötött Ellátási 
Szerződése alapján történik.)  
 

 
 
 
 

 Menhely Alapítvány Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálata: Vágóhíd utca 
– Üllői út – Határ út – Soroksári út által határolt terület, és a kapcsolódó 
metróaluljárók 

 FESZGYI LÉLEK – Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport: Vámház krt. – 
Üllői út – Vágóhíd u. – Soroksári út – Boráros tér – Közraktár u. által határolt 
városrész, valamint a Nagyvárad tér, Kálvin tér és a Corvin Negyed 
metróaluljárók  

 
LÉLEK - Program tekintetében: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási 
területe. 
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A csoport személyi és szervezeti felépítése, működése 
 
1 fő csoport koordinátor (LÉLEK-Pont és utcai szociális munkatárs, csoport koordinátor - heti 
40 óra), 
5 fő LÉLEK-Pont és utcai szociális munkatárs (heti 40 óra), 
 
A LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő a FESZGYI 
Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központon belül működő szakmai egység, mely 
többek között a 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. alatti (szolgáltatásnyújtási hely) telephelyen 
végzi tevékenységét. 
A 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23 szám alatti szolgáltatásnyújtási helyen a szakmai feladatokat 
(LÉLEK Program, utcai szociális munka) ellátó személyek összetételében az alábbi 
változások történtek a 2021. évben: 
2021. március 16-tól 1 fő szociális munkatárs kolléganőt tudtunk a meghirdetett üres státuszra 
felvenni, akinek elsődleges feladata az utcai szociális munka végzése. Az utcai szociális 
munkából adódó szakfeladat tervezhetőbb ellátása és munkaszervezési szempontokat is alapul 
véve a korábbiakban megbízási szerződéssekkel betöltött státuszt főállású kollégával van 
lehetősége ellátni szakmai egységünknek. 
Jelenleg 1 fő LÉLEK-Pont és utcai szociális munkatárs (heti 40 óra) státuszra keresünk 
kollégát, az álláshelyet meghirdettük. 
 

LÉLEK - Program 
 

A LÉLEK-Pontban folyó szakmai munka célja 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a kerületben hajléktalanná vált 
emberek felkarolása érdekében egy komplex programot indított útjára, melynek célja, hogy 
kivezető utat, reintegrációt biztosítson a közösség hajléktalanná vált tagjainak, amennyiben 
sorsuk jobbra fordulása érdekében maguk is erőfeszítéseket kívánnak tenni. E program 
keretében a FESZGYI LÉLEK-Pontot működtet. A LÉLEK-Pont működtetésének elsődleges 
célja a kerületi hajléktalanok segítésének koordinálása, a LÉLEK Programban való 
részvételük elősegítése, vagy egyéb segítési formák igénybevételének támogatása. A 
hajléktalan emberek számára személyre szóló segítő programot dolgoznak ki a munkatársak 
és próbálják ezt – a támogatott személyekkel/családokkal szoros együttműködésben – 
megvalósítani. 
 
Fő feladatai: működési területén felderítő, és elérési munkát végez, ezt követően a programba 
vonható hajléktalan egyének és csoportok számára szociális szolgáltatást biztosít, amely 
többek között áll:  
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- a programban részt vevő hajléktalan emberek állapotának, szándékának, helyzetének 
felmérése, személyre szabott gondozása, mentorálása; 

- foglalkoztathatóságuk, lakhatásuk, nem foglalkoztatási rehabilitációjuk elősegítése, 
ezen problémájuk megoldásában személyre szabott program (cselekvési terv) 
kidolgozása; 

- a programban részt vevő hajléktalan emberek tájékoztatása a nappali ellátásokat 
biztosító intézmények (népkonyha, nappali melegedő, szociális és információs 
ügyfélszolgálatok, klubok, fürdő- és mosóhelyek stb.), szállást nyújtó és egészségügyi 
intézmények, lehetőségeiről, szükség esetén közvetítés a megfelelő szociális, 
egészségügyi ellátórendszerbe, 

- tájékoztatás a nem hajléktalan-specifikus, ám a hajléktalan emberek számára is 
igénybe vehető támogató intézmények – egészségügyi, szenvedélybetegeket segítő 
szolgálatok, munkaügyi központok stb. – igénybevételének módjáról; 

- a hajléktalan egyének és csoportok folyamatos tájékoztatása, informálása 
(önkormányzati és társadalombiztosítási ellátásokra való esetleges jogosultságukról) 
mellett szociális és egyéb ügyeik intézése, a kliensek képviselete; 

- szociális és mentális gondozásuk biztosítása; 
- közvetett, vagy közvetlen segítségnyújtás szociális, és egészségügyi problémák 

megoldásában; 
- szociális problémakezelés, ügyintézés, speciális esetkezelés a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal, krízis esetén, közterületen is. 
 

A LÉLEK Program ellátotti köre, működési területe 
 
A program célcsoportja azon fedél nélküli személyek, akik Ferencvárosban váltak 
hajléktalanná, valamint motiváltak sorsuk jobbra fordulása érdekében. A program – 
Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi (LÉLEK) 
Program – nem kevesebb célt tűz ki maga elé, mint, hogy kivezető utat keressen és találjon 
több, jelenleg fedél nélküliként élő személy számára a hajléktalanságból. Működési területünk 
Budapest IX. kerület közigazgatási területe.  

 

A LÉLEK-Pont 2021. évi statisztikai adatai 

 
A 2021. évben a 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. szám alatt lévő LÉLEK-Pontot 150 fő – 
összesen 1222 alkalommal – kereste fel és vette igénybe a csoportunk által nyújtott különböző 
szolgáltatásokat. A 2021. évben a 150 fő szolgáltatást igénybe vevő ügyfél közül 13 fő azon 
kliensek száma, akik első alkalommal keresték fel egységünket valamelyik szolgáltatásunk 
igénybevétele miatt. 
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1. ábra 

A Tűzoltó utcai LÉLEK-Pontot felkereső ügyfelek nem szerinti megoszlását szemlélteti az 1. 
ábra, melyből jól kitűnik, hogy a megjelent összes ügyfél közül több a férfi (75%) ellátottak 
aránya, akik igénybe vettek valamilyen szolgáltatást. A korábbi évek adatsorainak 
megoszlásához képest a 2021. évben is jelentősen nőtt azon férfi ellátottak aránya, akik 
felkeresték a LÉLEK-Pontot. A 2014-2020. évek közötti időszak adatsorainak 
megoszlásaihoz képest a 2021. évben a LÉLEK-Pontot felkereső női kliensek száma 
csökkenő tendenciát mutat (38 fő). A 2021. évben 74 fővel több férfi (112 fő) ügyfél vette 
igénybe valamelyik szolgáltatásunkat, mint nő. Álatlánosságban elmondható, hogy a 
hajléktalanok és a lakhatásukat elvesztők körében a nők arány kisebb, mint a férfiaké. 

 
2. ábra 

A 2. ábra szemlélteti az új és a régi ügyfelek megoszlását, megállapítható, hogy az összes 
megjelent ellátott (150 fő) közül a 2021. évben 13 fő (az összes igénybevevő 9%-a) volt azon 
ellátottak száma, akik első alkalommal keresték fel és vették igénybe a LÉLEK- Pont által 
nyújtott szolgáltatások valamelyikét. 
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                                                                     3. ábra  
A 3. ábra szemlélteti az új kliensek nem szerinti megoszlását, melyet vizsgálva 
megállapítható, hogy a 2017. év, 2018. év, és a 2019. év adatsoraihoz képest a 2020. évben és 
a 2021. évben a LÉLEK-Pontot felkereső új ügyfelek nemek szerinti megoszlása a 
korábbiakban tapasztalt kiegyenlítődéshez képest a férfiak felé tolódik el. A tendencia mögött 
feltételezhetőn az állhat, hogy a hajléktalanok és a lakhatásukat elvesztettek körében is 
magasabb a férfiak aránya. 
 

 
      4. ábra 
A 4. ábrából jól látható, hogy a Tűzoltó utca 23. szám alatti LÉLEK-Pontot a 2021. évben 
jellemzően a különböző ingyenesen igénybevehető „egyéb” (mosási, tisztálkodási, fodrász, 
pszichológiai tanácsadás, ruhanemű, adomány) szolgáltatások (48%, 800 alkalom) és 
információ szerzés (34%, 561 alkalom) miatt keresték fel ügyfeleink. A 2020. évben az 
összes igénybevevő 37%-a vette igénybe ezen szolgáltatásokat, szemben a 2021.évi 48%-kal. 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ  

 

232 
 

A 2021. évben 18 alkalommal (1%) foglalkozási típusú problémákkal – legfőképpen 
álláskeresési céllal – keresték fel a klienseink a LÉLEK-Pontot. 99 megjelenési alkalommal 
(6%) életvitel problémákkal keresték fel a LÉLEK-Pontot azon ügyfelek, akiknek lakhatási 
típusú problémáik voltak. 142 alkalommal (9%) keresték fel a LÉLEK-Pontot azon ellátottak 
is, akik ügyintézésben kérték munkatársaink segítségét, jellemzően szociális pénzbeli- és 
természetbeni ellátások, társadalombiztosítási ellátások, valamint szociális alap- és szakosított 
ellátások igénybevételéhez, okmányok pótlásához kértek segítséget. 

 
5. ábra 

A fenti diagram szemlélteti azon adatsorokat, melyek tartalmazzák a 1094 Budapest, Tűzoltó 
utca 23. szám alatt működő LÉLEK-Pontban igénybe vehető ingyenes mosási, tisztálkodási, 
fodrász, pszichológus szolgáltatásokat, valamint a ruhaneműk juttatása. Az adatokból kitűnik, 
hogy a 2021. évben a nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők közül (összesen 800 
megjelenési alkalom) 9 alkalommal (1%) mosási, 13 alkalommal (2%) tisztálkodási, 44 
alkalommal (5%) borbélyszolgáltatás (2021.06.30-ig a HKA által pályázatból finanszírozott 
szolgáltatás), 2 alkalommal pszichológusi szolgáltatást (2021.06.30.-ig a HKA által 
pályázatából finanszírozott) és 732 alkalommal (92%) ruhanemű juttatást (ruhanemű 
pótlást) vettek igénybe. 
 
Az ingyenesen igénybe vehető borbélyszolgáltatás és pszichológiai tanácsadás tekintetében 
az alábbiak szerint jártunk el a szolgáltatások biztosítása során: A szolgáltatások biztosítása 
az EMMI által 2020.09.09-én és a 2021.03.13-án kiadott Eljárásrendekben foglaltaknak 
megfelelően történt. A szolgáltatást nyújtó szájmaszkban, gumikesztyűben és a 1,5 méteres 
szociális távolságot betartva nyújtotta a szolgáltatást (a borbélyszolgáltatás biztosítása során 
a szociális távolságot a szolgáltatás adottságai miatt nem kellett betartani). A pszichológiai 
tanácsadásra és a borbélyszolgáltatásra bejelentkezett ügyfélnek megmértük a 
testhőmérsékletét, szóban nyilatkoztattuk (kockázatértékelést végeztünk COVID megbetegedés 
kapcsán), szájmaszkot, gumikesztyűt adtunk, majd ezt követően (a korábbiakban felsorolt 
eszközöket használva) volt lehetőség a szolgáltatások igénybevételére. 
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A LÉLEK-Program lakhatási eleme 
 
A Lakhatási , Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi (LÉLEK) 
Program megvalósítására Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. 
decemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához, mely pályázat 
elnyerésével az önkormányzat 60 millió forint támogatáshoz jutott. A LÉLEK-Program 
megvalósítása során 2012. január 01. és 2012. június 30. közötti időtartam alatt – többek 
között – 6 önkormányzati lakás felújítását végezte el az Önkormányzat.  
A felújított 6 lakás vonatkozásában 2013. június 3-án kötött háromoldalú 
együttműködési megállapodást az Önkormányzat, a FESZOFE Nonprofit Kft. és a 
FESZGYI. 
 
A megállapodás rögzíti, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a FESZGYI és a FESZOFE 
által javasolt személyekkel köti meg a határozott idejű szociális alapú bérleti szerződést 6, 
vagy kivételes esetben 9 hónapra, mely bérleti szerződések indokolt esetben alkalmanként 
maximum 6 hónappal meghosszabbíthatók oly módon, hogy a bérleti jogviszony teljes 
időtartama nem haladhatja meg a 2 évet. 
 
A 2013. június 3-án kötött megállapodás rögzíti továbbá, hogy a FESZGYI a FESZOFE-val 
együttműködve olyan hajléktalan személyeket von be a LÉLEK-Program lakhatási elemébe, 
akik vállalják a lakhatásuk, társadalomba való reintegrációjuk megoldásához vezető 
közfoglalkoztatásban, egyéb foglalkoztatásban való részvételt, vagy bejelentett 
munkaviszonnyal, rendszeres jövedelemmel rendelkeznek. 
 
A LÉLEK Program keretében bérbeadott lakásokban bent lakó családokkal a LÉLEK-Pont 
munkatársai együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködés kiterjed a 
lakásokban lakók egyéni szociális és mentális gondozására, valamint a család működésének 
nyomonkövetésére. 
 
A bérlők tartós, hosszútávú lakhatási problémáik megoldása érdekében kötelező jelleggel 
előtakarékoskodnak a bérleti jogviszonyuk teljes időtartama alatt, ennek értelmében egy 
megtakarítási számlán havonta fix összeget félretesznek. A bérlők a LÉLEK-Pontos szociális 
munkásukkal közösen havonta ellenőrzik a megtakarítási számlán meglévő összeg meglétét. 
Minden bérlő esetében a szociális munkással közösen került kikalkulálásra az előtakarékosság 
összege, ami 10.000 Ft/hónál nem lehet kevesebb. Közösen vizsgálják a családok 
bevételeinek és a kötelező kiadásainak alakulást, illetve azt, hogy mennyi az az összeg, 
melyet biztonsággal hónapról hónapra be tudnak fizetni a megtakarítási számlára. A családok 
és a szociális munkás rendszeresen felülvizsgálják a bevételek és a kötelező kiadások 
alakulását, hogy biztonsággal tudjanak félretenni és a megélhetésük se kerüljön veszélybe.  
A LÉLEK Program harmadik szintjére azon ügyfelek léphetnek, akik a szociális munkások 
megítélése szerint képesek a kivezető lakásokban önálló életvitelre, szorosabb intézményi 
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felügyelet nélkül is megjelennek a munkahelyükön, illetve életvitelükre a szűkebb 
közösségüknek, a lakókörnyezetüknek sincs panasza, határozott idejű 3 éves bérleti 
szerződéssel – a velük kötendő új együttműködési megállapodásban meghatározott feltételek 
megtartása mellett – önkormányzati bérlakás bérlői lehessenek. 
 
Fontos kiemelni, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemének harmadik szintjére azok, a 
Programban már részt vevő, a második szintet sikeresen teljesítő személyek léphetnek be, 
akiket a Ferencvárosi Önkormányzat szociális ügyekben döntési jogkörrel rendelkező 
mindenkori bizottsága – a FESZGYI illetékes munkatársai által készített környezettanulmány 
és javaslat alapján – alkalmasnak találja új együttműködési megállapodás és bérleti szerződés 
megkötésére.  
 

A LÉLEK Program lakhatási elemének szerkezete 
 

  
 

  
 

 
6. ábra 

1. lépcső ELŐGONDOZÁS 
 

Egyénre/ügyfélre szabott szükségletfelmérés, melynek eszköze: SZEMÉLYES/ELSŐ 
INTERJÚ. 
Az interjú során fel kell tárni: 

• az ügyfél lakhatási karrierjét: önálló életvitellel és intézményi (szállók, 
szálláshelyek) jogviszonnyal kapcsolatos információk 

• az ügyfél aktuális erőforrásait: általános fizikai és mentális állapot, jövedelem, 
megtakarítások, kapcsolati tőke 

• az ügyfél lakhatással kapcsolatos terveit, 
• motivációját a Programba kerülésre.  

A kliens jogosultságának ellenőrzése a Programba kerülésre. Egyéni felkészítés a lakhatási 
programban való részvételre (ügyintézés, egyéni esetkezelés, takarékosság-pénzkezelés). 
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2. lépcső: LAKÁSBA KÖLTÖZÉS 
A FESZGYI javaslata alapján az Önkormányzat illetékes Bizottsága dönt a Programba 
kerülésről és a lakásbérleti szerződés megkötésére felkéri a Vagyonkezelési Irodát. 
 
Programban részt vevő kliens feladatai: 

• Lakásbérleti szerződés megkötése (max. 2 év határozott időre - 6 havi bontásban) 
• Együttműködési megállapodás megkötése 
• Közüzemi szolgáltatási szerződések megkötése 
• Megtakarítási számla megnyitása és képzése (min. 10.000 Ft/hó) 
• Befizetett lakásdíj és közüzemi díjak nyugtáinak bemutatása 
• Közösségi együttélés szabályainak betartása 
• A lakás állagának megóvása és rendeltetésszerű használata 
• Munkahely megtartása 

 
Esetfelelős feladatai: 

• Mentorálás, egyéni esetkezelés 
• Együttműködési megállapodás megkötése 
• Befizetett lakásdíj és közüzemi díjak nyilvántartása, ellenőrzése 
• Megtakarítás képzésének ellenőrzése, nyilvántartása 
• Családlátogatás 
 
3. lépcső: „Kiléptető” lakásba költözés 

A FESZGYI javaslata alapján az Önkormányzat illetékes Bizottsága dönt a 36 hónapra szóló 
lakásbérleti szerződés megkötéséről és 3 oldalú (Kliens – FESZGYI – Önkormányzat) 
megállapodás megkötéséről. 
 
Kik kerülhetnek be a 3. lépcsőbe 

• akik a szociális munkások megítélése szerint képesek a kivezető lakásokban önálló 
életvitelre 

• szorosabb intézményi felügyelet nélkül is megjelennek a munkahelyükön 
• életvitelükre a szűkebb közösségüknek, a lakókörnyezetüknek  sincs panasza  

 
Fontos kiemelni, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemének harmadik szintjére azok a 
Programban már részt vevő, a második szintet sikeresen teljesítő személyek léphetnek be, 
akiket a Ferencvárosi Önkormányzat szociális ügyekben döntési jogkörrel rendelkező 
mindenkori bizottsága – a FESZGYI illetékes munkatársai által készített környezettanulmány 
és javaslat alapján – alkalmasnak találja új együttműködési megállapodás és bérleti szerződés 
megkötésére.  
 
A LÉLEK Program számszerű adatai 2013-2021 közötti időszakban 

 
Az alábbi táblázat szemlélteti a LÉLEK Program második és harmadik szintjén résztvevő 
családok számának alakulását: 
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Év 

A program 2. 
szintjére lépő 

családok 
száma  

Programot 
elhagyó 

családok száma 

A Program 3. 
szintjére lépő 

családok száma 

A Program befejezését 
követően határozatlan idejű 

lakásbérleti szerződéssel 
rendelkező családok száma 

2013 6 0 0 0 

2014 1 1 0 0 

2015 2 2 1 0 

2016 3 0 2 0 

2017 0 1 1 0 

2018 2 0 2 1 

2019 0 0 3 1 

2020 6 0 3 1 

2021 0 0 0 1 

Összesen 20 4 12 4 
7. ábra 

A fenti táblázat adatsoraiból megállapítható, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemében 
2013-2021 közötti időszakban összesen 20 család vett/vesz részt. A Programot elhagyó 
családok száma négy, ezen családok közül két család saját elhatározásából döntött úgy, hogy 
befejezi a programot. Az egyik család a XVIII. kerületben pályázati úton határozatlan idejű 
lakásbérleti jogot nyert el, a másik család párkapcsolati problémák miatt döntött a programból 
való kilépésről. A Programot elhagyó további két család nem tudta teljesíteni a feltételek 
valamelyikét (lakásrezsi fizetése, megtakarítás képzése, munkajövedelemmel való 
rendelkezés, közösségi együttélés szabályainak betartása, a LÉLEK-Pont munkatársával való 
együttműködés), így ők kikerültek a ferencvárosi LÉLEK Programból.  
 
A LÉLEK Program második szintjének feltételeit (lakásrezsi fizetése, megtakarítás képzése, 
munkajövedelemmel való rendelkezés, közösségi együttélés szabályainak betartása, a 
LÉLEK-Pont munkatársával való együttműködés) a 2013-2021 közötti időszakban tizenkettő 
család teljesítette sikeresen, így ők az Önkormányzat illetékes Bizottsága határozatai alapján a 
Program harmadik szintjére léphettek. Ezen tizenkettő család közül négy család teljesítette 
sikeresen a LÉLEK Programot (második és harmadik szint), így e családok esetében 
lakásbérleti szerződésük határozatlan idejűvé válhatott, melyről az Önkormányzat illetékes 
Bizottsága döntött. 
 
A 2022. évben a LÉLEK Program második szintjén lévő 6 család mindegyike esetében lejár a 
Program második szintjén eltölthető maximális 2 év. A Program harmadik szintjén lévő 6 
család közül pedig 2 család esetében lejár a 36 hónapos lakásbérleti szerződés.  
 
Jelenleg a LÉLEK Programban lakhatási elemének teljesítésére összesen 12 db lakást biztosít 
az önkormányzat, ebből 6 db lakást 2. szinten és 6 db lakást 3. szinten.  

2. szinten: 18 fő lakik (6 család) 
3. szinten: 18 fő lakik (6 család) 
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Határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik: 10 fő (4 család) 
 

 
8. ábra 
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UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA 

Jogszabályi háttér 
Az utcai szociális munka a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási 
forma. A 1993. évi III. törvény 65/E §-a alapján az „utcai szociális munka keretében 
biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének, életkörülményeinek 
figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátáshoz 
kapcsolódó intézkedés megtételét.” 
 

Finanszírozás 
2012. évtől 2015. év végéig NRSZH-s pályázatból történt a szolgáltatás finanszírozása. Ez a 
pályázati finanszírozás szolgálatunk működésében is változásokat eredményezett - pozitív 
irányban - a szolgáltatás bővülése szempontjából. Ezek a változások az adminisztrációt és 
kötelező adatszolgáltatást is érintették (2012.01.01 és 2015.12.31. közötti időszakban 
negyedéves statisztikai jelentést és szakmai jelentést készítettünk).  
2016.01.01-től a szolgáltatási finanszírozási szerződés keretében a mindenkori költségvetési 
törvény szabályozza az utcai szociális munka, illetve a hasonló alacsony küszöbű ellátások 
finanszírozásának összegét.  
 
Az utcai szociális munka fő feladatai  
Az utcai szociális munkát végző szakember a szolgáltatás működési területén felderítő, és 
elérési munkát végez, ezt követően a hajléktalan egyének és csoportok számára szociális 
szolgáltatást biztosít, amelynek többek között elemei:  

- felveszi a kapcsolatot az utcán megjelenő, életvitelszerűen ott tartózkodó egyénekkel és 
csoportokkal, megismeri azok életmódját, szociológiai jellemzőit,  

- a közterületen élő hajléktalan embereket tájékoztatja a nappali ellátásokat biztosító 
intézmények (népkonyha, nappali melegedők, szociális és információs ügyfélszolgálatok, 
klubok, fürdő- és mosóhelyek stb.), szállást nyújtó, és egészségügyi intézmények 
lehetőségeiről, szükség esetén közvetít a megfelelő szociális, egészségügyi 
ellátórendszerbe, 

- tájékoztatást ad a nem hajléktalan-specifikus, ám a fedél nélküli emberek számára is 
igénybe vehető támogató intézmények – egészségügyi, szenvedélybetegeket segítő 
szolgálatok, munkaügyi központok stb. – igénybevételének módjáról,  

- fontos feladat a hajléktalan egyének és csoportok folyamatos tájékoztatása, informálása 
(önkormányzati és társadalombiztosítási ellátásokra való esetleges jogosultságukról) 
mellett szociális és egyéb ügyeik intézése, a kliens képviselete, valamint szociális és 
mentális gondozásuk biztosítása, 

- közvetett, vagy közvetlen segítségnyújtás szociális, és egészségügyi problémák 
megoldásában, 

- szociális problémakezelés, ügyintézés, speciális esetkezelés a rendelkezésre álló 
erőforrásokkal, krízis esetén, a helyszínen is (krízis intervenció: azonnali beavatkozás, a 
kliens életmentése, krízishelyzetének feloldása érdekében), 

- a rászorulók helyszíni ellátása létfenntartáshoz szükséges eszközökkel (élelmiszer, 
takaró, ruhanemű, tea, ásványvíz), 

- szükség esetén elsősegélynyújtás, 
- segítségnyújtás lakhatási ügyekben, 
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- jelzőrendszerbe való bekapcsolódás, annak fenntartása, folyamatos kapcsolattartás a 
kerületi, és a fővárosi szociális ellátórendszerrel, 

-  vörös kód/riasztás esetén téli időszakban ún. teajárat működtetése gépkocsival. A nyári 
időszakban pl.: vízosztás, vízlelőhelyekről történő tájékoztatás. 
 

 
Az utcai szociális munkánk során hangsúlyos szerepet kap az egyéni szükségletekhez, 
körülményekhez igazodó szolgáltatásnyújtás. 
 
Kerületünkben az utcai szociális munkát, mint szolgáltatást, intézményünk (FESZGYI) a 
Menhely Alapítvánnyal együttműködve végzi. Az alapítvány feladata az Önkormányzattal 
kötött ellátási szerződés alapján a Külső-Ferencváros, illetve a József Attila lakótelep 
területén élő hajléktalanok ellátására korlátozódik. 
 
Az ellátottak köre 
Klienseink azok a Belső- és a Középső-Ferencváros közterületein, közterein élő és 
krízishelyzetben lévő, az ellátórendszerrel szemben bizalmatlan hajléktalan emberek, akikkel 
az utcai szociális munkánk során kerülünk kapcsolatba. Szolgálatunk munkája során nagy 
hangsúlyt fektet – különös tekintettel a krízisidőszakban – arra, hogy működési területén 
feltérképezze azon fedélnélkülieket, akik nem veszik igénybe a fővárosi, kerületi 
hajléktalanellátó szervezetek által nyújtott különböző típusú szolgáltatásokat. Ezen ügyfelek 
jelentős része krízishelyzetben lévő, az ellátórendszerrel bizalmatlan vagy esetlegesen azt nem 
ismerő hajléktalan. 
 

 
9. ábra 

 
Az ellátási területünkön a szabálysértési jogszabályi változás hatására a működési területünket 
alkotó városrészben az eltelt időszakot vizsgálva a főbb közlekedési csomópontok területén 
előforduló kliensek száma csökkenő tendenciát mutat. A tavalyi évben is több esetben 
találkoztunk olyan kliensekkel, akikkel szemben pénzbüntetést szabtak ki a hatóságok. Ilyen 
esetekben minden alkalommal felhívtuk az ügyfeleink figyelmét az ingyenes 
jogsegélyszolgálat (Utcajogász) felkeresésére. 
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Működési terület  
Vámház krt. – Üllői út – Vágóhíd u. – Soroksári út – Boráros tér – Közraktár u. által 
határolt városrész, valamint a Nagyvárad tér, Kálvin tér és a Corvin Negyed 
metróaluljárók. 

 
 

10.ábra

A Klinikák M. 
és környéke 

B Nagyvárad tér M. 
és környéke 

C Haller Park  
és környéke 

D Nemzeti Színház, 
Vodafone székház 
és környéke 

E Duna-part  
és környéke 

F Boráros tér  
és környéke 

G Nehru part 
és környéke 

H Csarnok tér  
és környéke 

I Kálvin tér M. 
és környéke 

J Ráday utca 
és környéke 

K  Corvin-negyed M. 
és környéke 

L  Ferenc körút 
és környéke  

M Mester utca 
és környéke 

1 Ferencvárosi Eü. 
Szolgáltató 
Mester utca 45.  

2 Szent István 
Kórház 
Nagyvárad tér 1. 

3 Szent László kórház 
Gyáli út 5-7. 

4 Merényi Gusztáv 
Kórház 
Gyáli út 17-19. 

5 FESZGYI Nappali 
Melegedő 
Gubacsi u. 21.  

6 BMSZKI Átmsz. 
és Melegedő 
Táblás u. 31. 

7 BMSZKI Éjjeli 
menedékhely 
Aszódi u. 18. 

8 BMSZKI 
Átmeneti Szálló 
Gyáli út 33-35. 

9 BMSZKI Átmeneti 
Szálló 
Külső Mester u. 84. 

10 Menhely Nappali 
Melegedő 
Práter u. 29/b. 

 Lélek-Pont 
Tűzoltó u. 23. 
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Szolgáltatásaink, tevékenységeink 
 információnyújtás, tájékoztatás a hajléktalanok részére igénybe vehető 

szolgáltatásokról, szállásokról 
 helyszíni felkeresés, tervezhető jelenlét biztosítása közterületen (megbeszélt 

időpontokban történő megjelenés az ügyfeleknél), mentális támogatás, segítő és 
motivációs beszélgetések, szükség esetén konfliktuskezelés 

 krízisintervenció, 
 élelmiszer, ruha, takaró, hálózsák adományok juttatása 
 szociális ügyintézés (iratpótlásban segítség, igazolások kiállítása segélyek 

igényléséhez és szállóra történő bejuttatáshoz – ajánlások és az ehhez kapcsolódó 
ügyintézés)  

 egészségügyi centrumokba szállítás  
 helyszíni elsősegély-nyújtás (sebkötözés, fájdalom és lázcsillapító juttatása), 
 kórházi tartózkodás esetén az ügyfél látogatása, utógondozás 

 
Az Utcai Szociális Munka 2021. évi statisztikai adatsorai 
 

 
11. ábra 

 
2021. évben összesen 232 fő ügyfelünk (195 fő férfi - 37 fő nő) szerepelt a 
nyilvántartásunkban, velük tartósabb segítő kapcsolatot tudtunk kialakítani. 
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12. ábra 

 
A szolgáltatást igénybe vevők között 2021. évben 109 fő új és 123 fő régi kliens jelent meg. 
A 2016. évben megjelent tendencia - az új ügyfelek számának nagymértékű csökkenése - a 
2017. évben is megfigyelhető volt, ugyanakkor 2018. évre ez a tendencia megállt, a 2019. 
évben a régi és az új ügyfelek közötti arány kiegyenlítődött, a 2020. évben pedig több új 
kliens került a gondozásunkba, mint régi ellátott.  
A 2021. évben 8 fővel kevesebb új klienst vettünk gondozásba, illetve 13 fővel kevesebb 
régi klienssel kerültünk gondozási kapcsolatba az ellátási területünkön, mint a 2020. 
évben.  
 
 

 
13. ábra 
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                                           14. ábra 
 
 

 
15. ábra 

 
A 13., a 14. és a 15. ábrákból kitűnik, hogy a 2021. évben jellemzően (142 fő – 61%) azon 
ügyfeleink vették igénybe szolgáltatásainkat, akik a 40-59 életkori korcsoportba tartoznak. A 
2021. évben is több férfi (195 fő-az összes ellátott 84%-a) fedélnélküli ügyféllel álltunk 
gondozási kapcsolatban, mint nővel (37 fő, ami az összes ellátott 16 %-a), ellátottjaink 
átlagéletkora 48 év.  
 
A tavalyi évben a rendszeres ellátásban/gondozásban részesülő kliensek közül 25 főt (18,8%), 
az összes ellátott közül pedig 33 fő hajléktalan személyt tudtunk elhelyezni sikeresen, így 
az összes ellátott 14,22 %-nál sikerült az utcai életmódot felszámolnunk. 2020. évben ez 
az arányszám 15% (34 fő), a 2019. évben ez az arányszám 14.14 % (27 fő), a 2018. évben 
12,37% (25 fő), a 2017. évben pedig 25 % (51 fő) volt.  
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16. ábra 

 
A 2021. évben a 16. ábra halmozott adatsorai tartalmazzák azon alkalmak számát melyek az 
utcai szociális terepmunkánk során végzett gondozási alkalmakat jelölik havi bontásban.  
Ebben az évben összesen 2607 alkalommal kerültünk a terepmunkánk során kapcsolatba 
hajléktalan kliensekkel, a 2018. évben ez a szám 2383 alkalom, a 2019. évben 2205 alkalom, 
a 2020. évben 2550 alkalom volt.  
 

 
17. ábra 

 
A fenti ábra szemlélteti a 2020. és a 2021. évek esetében havi bontásban az ellátási 
területünkön 18:00 és 22:00 óra között végzett terepmunkánk során a találkozási alkalmakat.  
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18. ábra 

Az adott havi találkozások száma és a munkanapok száma adja átlagosan azt az ügyfélszámot, 
akikkel átlagosan találkozunk utcai terepmunkánk végzése során. A 2020. év azonos 
időszakait és a 2021. év adatsorait összehasonlítva is megállapítható, hogy havi szinten 
átlagosan kevesebb ügyféllel találkoztunk 2021. 09.01.-2021.12.31. közötti időszakban, mint 
2020. év azonos időszakában. Ez a csökkenő tendencia 2022. január hónapban is 
megfigyelhető, hiszen átlagosan havi szinten ezen időszakban is 7 fővel kerültünk kapcsolatba 
terepmunkánk során.  
 
 

 
19. ábra 

 
A 2021. évben közterületen tartózkodó klienseink közül 109 fő kereste fel a 1094 Bp., 
Tűzoltó u. 23 szám alatt található telephelyet. A fenti diagram (19. ábra) szemlélteti ezen 
kliensek nem szerinti megoszlását. 
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Krízisintervenció, jelzések 
A 2021. évben krízisintervenciós beavatkozásra, valamint a beérkezett jelzésék kivizsgálására 
67 esetben volt szükség. Ellátottjaink egészségügyi centrumba való szállítására 2 alkalommal, 
mentő hívásra pedig 11 alkalommal került sor. Szolgálatunkhoz a 2021. évben is a legtöbb 
esetben (52 alkalommal) a Menhely Alapítvány Közép-magyarországi Regionális Diszpécser 
Szolgálatától érkeztek jelzések, 15 esetben pedig lakossági/társintézményi/fenntartói 
bejelentések. Minden esetben még aznap, 6 órán belül eljutottunk a bejelentett helyszínre, 
felmértük a helyzetet és megtettük a megfelelő intézkedést. A működési területünkön kívülről 
érkező jelzéseket a Diszpécser Szolgálaton keresztül, vagy közvetlenül továbbítottuk a 
területileg illetékes utcai szolgálatnak.  
 
Intézmények közötti együttműködés  
A Menhely Alapítvánnyal, valamint a kerületben található hajléktalan ellátó intézményekkel 
és nappali melegedőkkel zökkenőmentes munkakapcsolat alakult ki. A fővárosi utcai gondozó 
szolgálatok havonta megrendezett team megbeszélésein rendszeresen részt veszünk. A 
kerületben működő utcai partnerszervezettel is kiváló a munkakapcsolatunk. A FESZGYI 
egyéb szakmai egységeivel is együttműködik utcai gondozó szolgálatunk, a 2021. évben több 
esetben kerestünk fel - a más területen dolgozó kollégákkal együtt - helyszíneket és kutattunk 
fel személyeket.  
 

Pályázatok 
Szervezeti egységünk 2020. június 14-én a Hajléktalanokért Közalapítvány a „LÉLEK – 
Program kiegészítő programjainak támogatása 2020-2021” elnevezésű program 
megvalósítását 261.000.- Ft forrással támogatta a HKA. A támogatást Pszichológiai 
tanácsadás és Borbélyszolgáltatás megvalósítására használtuk fel. Ezeket a szolgáltatásokat 
INGYENESEN vehetik igénybe azon ügyfelek, akik hajléktalanok, vagy rászorulók, a 
FESZGYI egyéb szakmai egységeivel együttműködők és életvitelszerűen a IX. kerületben 
tartózkodnak. A pályázathoz kapcsolódó szakmai beszámolási és pénzügyi elszámolási 
kötelezettségünknek eleget tettünk és a megítélt forrással elszámoltunk a HKA felé. 
 
Ellenőrzések 
2021.10.22-én a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága az utcai 
szociális munka vonatkozásában a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő 
időszakban az USZ-054/11-2011. és az USZ-054/12-2011. számú finanszírozási szerződések 
alapján igénybevett támogatás elszámolása szabályszerűségének, a közölt adatok 
valódiságának, a felhasználás jogszerűségének vizsgálata céljából helyszíni ellenőrzést 
végzett. Az ellenőrzés mindent rendben talált.  
 
Egyéb események 
Szervezeti egységünk, ahogyan a 2020. évben, úgy sajnálatosan a 2021. évben sem tudta 
megszervezni Karácsonyi Ünnepségét, ahogyan 2014-től 2020-ig minden alkalommal. 
 
A Horizont Szociális Alapítvány közreműködésének köszönhetően 2020. november 
hónaptól kezdődően szendvicsekkel és péksüteményekkel tudjuk ellátni utcán élő hajléktalan 
klienseinket. 
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A LÉLEK Programban résztvevő családoknak a Horizont Szociális Alapítványnak 
köszönhetően alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagot tudtunk eljuttatni a Karácsonyi 
Ünnepek előtt. A programban részt vevő gyermekek személyre szóló ajándékokat, egy 
családunk pedig 300.000 Ft értékben karácsonyi vacsorát, valamint személyre szóló 
ajándékokat kaptak a Lurdy-ház és a FESZGYI együttműködésének köszönhetően.  

ÖSSZEGZÉS 

A 2021. évben a LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő 1094 
Budapest, Tűzoltó u. 23 szám alatt található telephelyének szakfeladatok szerinti megoszlását 
az alábbi diagram (20. ábra) szemlélteti: 

 

20. ábra 

 
21. ábra 

 
A 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. szám alatt lévő LÉLEK-Pontot 150 fő összesen 1222 
alkalommal kereste fel és vette igénybe a csoportunk által nyújtott különböző szolgáltatásokat 
(LÁK, borbélyszolgáltatás, pszichológiai tanácsadás, tisztálkodás – mosás stb.). A LÉLEK 
Programban jelenleg 12 család vesz részt, ahol összesen 13 fő kiskorút nevelnek. Közülük 6 
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család vesz rész a második szinten, a kiléptető 3. szintű lakásokban szintén 6 család él. 
Határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel további 4 család rendelkezik, akiknek a 
továbbiakban már nincs együttműködési kötelezettsége a LÉLEK-Ponttal.  
 
A 2021. évben utcai szociális terepmunkánk során 232 fővel 2607 alkalommal kerültünk 
gondozási kapcsolatba az ellátási területünkön. 33 fő esetében tudtuk elérni, hogy hosszabb 
vagy rövidebb időre elhagyja az utcai életmódot. A 21. ábra szemlélteti azon adatsorokat, 
melyek 2013-2021 közötti időszakban az utcai szociális munka keretében gondozott kliensek 
számát, nem szerinti megoszlását és az elhelyezések alakulását tartalmazza. 
 
 
Budapest, 2022. február 10. 

Siroki István  
    csoport koordinátor 
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Melléklet 

2022. évi Munka-és ellenőrzési terv 

2022. évi MUNKA - és ELLENŐRZÉSI TERV                                                                                                          
LÉLEK - Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő                                                                            

1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. szám alatti szolgáltatásnyújtási hely 
Felelős 

Január 
2021.évi ellátotti, gondozási, szolgáltatási adatok-adatsorok összegyűjtése a KSH statisztika 
összeállítása.  csoport koordinátor, 

szociális munkatársak 
Menhely Alapítvány Utca Team 

Február 

A szakmai egység 2021. évi Szakmai Beszámolójának elkészítése; 2021. évi utcai szociális munka 
finanszírozási beszámoló szakmai részének elkészítése  csoport koordinátor 
Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 

FEBRUÁR 3-a adatfelvételben a kérdőívek lekérdezése, adatok rögzítése szociális munkatársak 

Március 

Szabadságolási ütemterv összeállítása 
csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  csoport koordinátor 
Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 
Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok és gondozási lapok, terepmunkanyilvántartások 
ellenőrzése csoport koordinátor 

Április 

Szabadságolási ütemterv ismételt egyeztetése, véglegesítése csoport koordinátor 

Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 
Javaslatok előkészítése, megküldése a LÉLEK - Program második szintjén lévők ügyében (3 
család) 

csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

Május 2022. nyári szabadságok átbeszélése, szabadságolási ütemterv esetleges módosítása 
csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 
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Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 

Június 
Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok és gondozási lapok, terepmunkanyilvántartások 
ellenőrzése csoport koordinátor 

Július Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  csoport koordinátor 

Augusztus 
Javaslatok előkészítése, megküldése a LÉLEK - Program második és harmadik szintjén lévők  
ügyében (3 család) 

csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

Szeptember 

Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  csoport koordinátor 
Javaslatok előkészítése, megküldése a LÉLEK - Program második és harmadik szintjén lévők  
ügyében (2 család) 

csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

Menhely Alapítvány Utca Team   
Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok és gondozási lapok, terepmunkanyilvántartások 
ellenőrzése csoport koordinátor 

Október 

A munkatársak értékelésének elkészítése, 2021. évi munkavégzések átbeszélése a szociális 
munkatársakkal csoport koordinátor 

Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 

2023. évi Munkaterv elkészítése és megküldése; Felkészülés a 2022/2023-as krízisidőszakra 
csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

November 

Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 
Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás csoport koordinátor 

Ügyfélkarácsony előkészítése 
csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

December 

 Selejtezési javaslat megküldése, LELTÁR Elkészítése 
csoport koordinátor, 
szociális munkatársak 

Menhely Alapítvány Utca Team szociális munkatársak 
Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok és gondozási lapok, terepmunkanyilvántartások 
ellenőrzése   
Ügyfélkarácsony megszervezése csoport koordinátor, 
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szociális munkatársak 

Folyamatos feladatok: Kéthetente munkatársi team, Munkatársi szabadságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése, 
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása 
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                                                SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2021 
NAPPALI MELEGEDŐ 

 

A Nappali Melegedő a FESZGYI Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központon belül 
működő szakmai egység, mely a 1097 Budapest, Gubacsi út 21 alatti telephelyen nyújt 
segítséget a rászorulóknak.  
 
Jogszabályi feltételek: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F § 
szabályozza a hajléktalan személyek nappali ellátását, mely a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási forma.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szerint:  
 
„102. §(1) A hajléktalan ellátás megszervezése során figyelemmel kell lenni az ellátást 
igénybe vevők jogaira, emberi méltóságára 
(1) megszervezése során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők alapvető jogaira, 
emberi méltóságára. (2) A hajléktalan személyek ellátását végző intézmény segítséget nyújt a 
hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. 
103. § (1) A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére 
a) közösségi együttlétre, 
b) a pihenésre, 
c) a személyi tisztálkodásra, 
d) a személyes ruházat tisztítására, 
e) étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.” 
 
A nappali melegedő a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tart nyitva 9-től 15 óráig. 

 
Személyi feltételek 

 
Főállású munkatársak 
1 fő nappali ellátás egységvezető. Végzettség: szociális munkás, hajléktalan-ellátás 
szakvizsga, egészségfejlesztő mentálhigiénikus 
4 fő szociális munkatárs. Végzettség: 2 fő szociális munkás, 2 fő szociálpedagógus,  
2 fő szociális segítő. Végzettség: 1 fő érettségi, folyamatban lévő szociálpedagógusi 
tanulmány, 1fő szakmunkás bizonyítvány 
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A Nappali Melegedő ellátotti köre 
A Nappali Melegedő azon 18 éven felüli személyek ellátását biztosítja, akik tartósan vagy 
átmenetileg a hajléktalanság állapotába kerültek (közterületen, utcán, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben élők, az éjszakát éjjeli menedékhelyen töltők, és átmeneti szállók lakói). 
A Nappali Melegedő földrajzi korlát nélkül nyitott a lakosság azon legszegényebb rétegei 
számára is, akik a hajléktalanság veszélyállapotában vannak. 
 

A NAPPALI MELEGEDŐ SZOLGÁLTATÁSAI 
 

Jogszabályi feltételek szerint: 
- közösségi együttlétre és pihenésre alkalmas helyiség biztosítása, amely megfelelően 

szellőztethető és tisztítható, szükség szerint fűthető; 
- személyi tisztálkodás lehetősége, amelyhez nemek szerint elkülönített zuhanyozó 

helyiségek állnak rendelkezésre hideg-meleg vizes ellátással, valamint tisztálkodáshoz 
szükséges szerek (sampon, borotva, törülköző stb.) 

- a személyes ruházat tisztításának biztosítása, mosó- szárítógép, centrifuga 
használattal; 

- étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására lehetőség biztosítása az intézményben; 
- továbbá minden betérő személy számára szendvicset, teát, meleg levest, vagy egyéb 

élelmiszert biztosít a Melegedő. 
 

A Nappali Melegedő célja és feladata 
 
A nappali melegedő célja és feladata a hajléktalan létben élő emberek szociális és egyéb 
speciális igényeinek kielégítése.  A melegedő biztosítja a nappali tartózkodásra, a hasznos 
időtöltésre, étkezésre és alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére való lehetőséget. 
 
Feladata még  

-  közvetlenül és közvetetten segíteni a hajléktalanság, szenvedélybetegség, pszichiátriai 
betegség, vagy egyéb ok miatt hátrányos helyzetben lévő személyeket szociális, 
egészségügyi vagy egyéb problémáik megoldásában.  

- további feladat a hajléktalan személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,  
- valamint egyéni megoldások keresése a hajléktalan létből való kivezető utakhoz. 

 
A Nappali melegedő munkatásai kiemelt feladatuknak tekintik a szociális együttlét 
lehetőségének megteremtését, emberi és családi kapcsolatok megerősítését. 
 

A melegedő szolgáltatásai  
 
1. Szociális ügyintézés, amely magában foglalja az iratok pótlását, információnyújtást, 

mindezek naprakész nyilvántartásban való vezetése.  
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Az ügyintézések száma 2021-ban 646 volt. 
Szociális ügyintézés keretében elsősorban személyes iratok pótlására, postacím 
létesítésére, hajléktalan igazolvány kiállítására került sor, de számos alkalommal intéztünk 
nyugdíjszerű ellátások, fogyatékossági támogatások és egyéb segélyek igénylését. Közel 
130 embernek van nálunk postacíme, de ez folyamatosan változik, hiszen sok az új ellátott. 

Az ügyfeleink körében sok olyan hajléktalan ember van, akik nem rendelkeznek állandó, 
bejelentett jövedelemmel, de szeretnének egészségügyi ellátást igénybe venni. 2020. július 
1-től az egészségügyi szolgáltatók csak érvényes TAJ számmal tudják ellátni a betegeket, 
kivétel ez alól a sürgősségi ellátás. 

Az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot 
létesítünk a hajléktalan emberek számára Egészségügyi Pénztár felé való bejelentésével, a 
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. 
évi CXXII. Törvény alapján.  

 

„Ingyenesítő” igazolást állítunk ki az okiratok költségmentes beszerzéséhez, pótlásához.   

 
Az 1. ábra a 2021. évi szociális ügyintézések számát és százalékos arányát mutatja. 

 
2021 szociális ügyintézések ügyintézés típusok szerint (összesen 646) 

116

74

177

160

80

39

Ingyenesítők (116)

Hajléktalan igazolvány (74)

TAJ jogviszony (177)

Munkahely keresés (160)

Szociális juttatáshoz segítés 
(80)

Covid-19 ügyintézés (39)

 
 

1. számú ábra 
 

A Covid ügyintézés elsősorban az oltásokra való regisztrációt jelentette. Sok ügyfelünk 
volt ezek közül, akik nem rendelkeztek e-mail címmel, amely szükséges volt a 
regisztrációhoz. Az e-mail cím létrehozásában segítséget nyújtottunk nekik. Az oltási 
regisztrációra ezt követően tudtak jelentkezni ügyfeleink. A melegedőben az oltáshoz 
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szükséges oltási hozzájáruló nyilatkozat kitöltésében is segítséget nyújtottunk, amelyet 
személyesen kellett bevinniük az oltóközpontokba.  

Elsősorban a közterületen élő ügyfeleink jelentkeztek nálunk oltásra. A második oltást is 
többen rajtunk keresztül intézték. 

 

2. Egyéni megbeszélés a klienssel, amelynek alapján egyénre szabott probléma orientált 
segítséget lehet nyújtani. 

 
3. Az alapvető szolgáltatásaink közé tartozik az ételmelegítési lehetőség, a szendvics és tea, 

illetve adományként kapott főtt étel osztása. Utóbbi a járványhelyzet miatt főként 
elviteles formában történik. Ezeket kiegészítjük az Epreserdő Pékség által felkínált pékáru 
kiosztásával.  

 
4. A tisztálkodási és mosási lehetőséget napi átlagban 35-40 fő vette igénybe. 

 
5. Melegedőnkben lehetőséget nyújtunk a pihenésre és a szabadidő kulturált eltöltésére, erre a 

célra Tv nézés, társasjáték, kártya áll rendelkezésre. A hozzánk fordulóknak lehetőségük 
van könyvek kölcsönzésére, illetve helyben olvasásra, ehhez egy mini könyvtár áll a 
rendelkezésre. 
 

6. A melegedő 78 szekrényes csomagmegőrzővel rendelkezik, mely egész évben teljes 
kihasználtsággal működik. Ez a szolgáltatás nagy segítséget nyújt az utcai létformába 
kényszerült emberek mindennapjaiban, hiszen kevés holmijukat így meg tudják őrizni. Itt 
tárolunk minimális mennyiségben adomány ruhákat is, hogy szükség esetén pótolni tudjuk 
klienseink elhasználódott ruháit. 
 

7. Segítséget nyújtunk a lakhatási lehetőségek elérésében is: hajléktalanszállók, 
munkásszállók, albérlet, támogatott lakhatási programok.  
 

8. Önálló hajvágáshoz hajnyíró gépet biztosítunk, de szükség szerint hajnyírás szolgáltatás  is 
elérhető, melyet egy ügyes kezű szociális munkás kolleganő végez. 

 
A több éves hagyománytól eltérően 2021-ben a járvány miatt ismét nem tudtunk közösen 
megemlékezni a fontosabb ünnepekről, főként a Karácsonyi ünnepség elmaradása volt nagy 
fájdalmunk. Csomagot és ételt viszont osztottunk, 120 fő részére tudtuk ezeket biztosítani. 
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A szolgáltatás igénybevevői 
 
2021. január 01. és december 31. között a melegedő szolgáltatásait 26.778 fő (halmozott adat) 
vette igénybe, ez napi átlagban 105,84 főt jelent.  
Ebben az évben az új igénybe vevők száma 204 fő volt, melyből 158 a férfiak, s 46 fő a nők 
létszáma. Tapasztalataink szerint a közterületen élők között kevesebb a nő, többen élnek 
közülük párkapcsolatban és szállásokon, illetve szívességi lakáshasználóként. 
 

2021-ben új jelentkezők nemenként és korosztály szerinti megoszlása 
  

Új női kliensek korosztály szerinti eloszlása (összesen 46 fő): 

 
2. számú ábra 

 
Új férfi kliensek korosztály szerinti eloszlása (összesen 158 fő): 

 
3. számú ábra 

 
Mind a női mind a férfi igénybe vevőknél látható, hogy jelentős részük középkorú. 
 

Hajléktalan emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése 
 
Gondozottjaink között rendkívül nagy arányban fordulnak elő leromlott egészségi állapotú 
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emberek. Életmódjuknak, kiszolgáltatottságuknak s a nem megfelelő ellátáshoz jutásuknak 
köszönhetően nagyobb arányban fordulnak elő náluk szervi megbetegedések, sérülések, 
mentális zavarok, depresszió, öngyilkosság és alultápláltság okozta megbetegedések. 
Klienseink gyakran szorulnak kórházi ellátásra, és sajnos hozzátartozó hiányában sokszor 
senki nem látogatja őket és nem is segíti őket abban, hogy megfelelő felszereléssel kerüljenek 
felvételre az egészségügyi intézménybe.  
A feltűnően rossz egészségi állapothoz hozzájárulnak az utcán töltött hosszú évek, különösen 
a téli időjárás viszontagságai (fagyási sérülések), a különböző szerhasználat és a nem 
megfelelő időben elkezdett egészségügyi gondozás is.  
 
A hozzánk fordulók körében is tapasztaljuk ezt a nagyarányú mentális és fizikai 
állapotromlást. A gondozás során gyakran minden tovább lépési próbálkozást meg kell, 
előzzön az egészségi állapot felmérése és szükség esetén rendbetétele. A segítő beszélgetések 
során így gyakran arra tereljük klienseinket, hogy kivizsgáláson, gyógykezelésen, akár 
rehabilitációs, vagy függőséget kezelő gyógyításban vegyenek részt, ebben az esetben 
megszervezzük az egészségügyi vizsgálatot, segítjük a kórházba kerülést. Nagyon fontos 
ezekben az esetekben az után követés is, mert hajlamosak félbehagyni a kezeléseket, s így ez 
további állapotromláshoz vezethet. Gyakori eset, hogy az utcán lesz rosszul és így kerül be 
valamelyik gondozottunk kórházba, s így csak utólag, társaitól értesülünk erről. Ilyenkor 
lehetőség szerint felkutatjuk, hogy melyik egészségügyi intézménybe szállította a mentő a 
hajléktalan kliensünket. Ezekben az esetekben feltétlenül indokoltnak látjuk, hogy 
munkatársaink látogassák őket, és segítsünk a gondozottainknak egy kisebb csomag 
összeállításával a kórházi tartózkodás elviselhetőbbé tételéhez. 
 
Kórházba kerüléskor mindannyian kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, ez különösen igaz 
azokra, akik senkire nem számíthatnak, hiszen a családi, baráti kötelékek megszűntek vagy 
nagyon fellazultak az életükben. Ők az alapvető higiénés, tisztálkodási szerekkel nem 
rendelkeznek, de nagyon sok esetben igényelnék azokat. A kórház sem tudja számukra 
biztosítani az alapvető higiéniai holmikat, viszont az egészségügyi dolgozók is jó néven 
veszik, ha ápoltak az ellátást igénybe vevő betegek. Ezeken kívül szükséges az igen szűkös 
kórházi ellátás kisebb kiegészítése tartós élelmiszerrel. A kliensek oldaláról fontos ebben a 
helyzetben, hogy valaki gondol rájuk, számíthatnak arra, hogy valaki meglátogatja őket, 
amely ugyancsak erőt adhat és a gyógyulást is segítheti. A kórház részéről pedig azt 
tapasztaljuk, hogy ezeknek a látogatásoknak köszönhetően sokszor pozitív irányban változik a 
hajléktalan beteghez való hozzáállásuk. Ezt a munkát 2019-ben elkezdtük, azonban a kialakult 
járványhelyzet miatt s az életbe lépő látogatási tilalom miatt munkánkat nem tudtuk teljes 
egészében végezni.  
 
Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt ez a munka teljes egészében nem volt végezhető, 
amikor lehetséges lesz, folytatni fogjuk. Jelenleg csak a telefonos kapcsolattartás működik, de 
ezt is fontosnak tartjuk. Így tudjuk követni, hogy milyen állapotban kerül ki a gondozott az 
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egészségügyi intézményből, mire figyeljünk, milyen további támogatásra van szüksége. 
Szükség esetén erről értesítjük a szállót, ahol az éjszakáit tölti, vagy további egészségügyi 
intézménybe irányítjuk. A zárójelentés alapján figyelünk arra, hogy a sokszor életmentő 
gyógyszereihez hozzá jusson, s intézzük a gyógyszer támogatási segélyeket is. Ez sajnos 
nagyon minimális összeg, nagyon jó lenne, ha erre nagyobb összeg állna rendelkezésre a 
hajléktalan ellátásban.  
 
Nem titkolt célunk az sem, hogy szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakítani a klienseinket 
gondozó egészségügyi dolgozókkal és kórházi szociális munkásokkal egyaránt.  
 
A járványügyi helyzet jelentősen átalakította a napi munkánkat. Sok lényeges 
szolgáltatást nem tudtunk nyújtani, az ügyintézések és az egészségügyi ellátások is jelentős 
mértékben minimalizálódtak így sok esetben nem tudtunk megfelelően segíteni. Jelen esetben 
különösen fókuszba került az egészségmegőrzés s a személyes higiénia. 

Intézményünk a legnehezebb élethelyzetben lévőknek nyújt segítséget, a járványügyi 
helyzetben ezek az emberek voltak a leginkább kiszolgáltatottak a leromlott egészségi 
állapotuk, sokszor kezeletlen alapbetegségük, alultápláltságuk s rossz higiéniai körülményeik 
miatt.  

Belépés után kötelezővé tettük az azonnali kézmosást és kézfertőtlenítést, ehhez mind a 
pályázati forrásból vásárolt, mind a fenntartó által biztosított kézfertőtlenítőt is felhasználtuk.   

Korábban pályázati forrásból 1 darab mobil, érintésmentes fertőtlenítő állomást vásároltunk, 
volna vásárolni, s egy másikat intézményen belül biztosítottak számunkra, melyet a 
csomagmegőrzőben tudunk használni, szintén nagy napi forgalmat bonyolít. Érintésmentes, 
ezért biztonságos, vizet nem igényel, ezért elhelyezhető az ügyféltérben is, s felügyelet mellett 
használható.  

Hepatitisz szűrés 
 
A Nappali Melegedő a HepaGo projekttel együttműködve 100 hajléktalan személyt szűrt meg 
hepatitis C vírusra. A 100 résztvevő a melegedő szolgáltatásait igénybe vevő klienseink közül 
kerültek ki. A szűrés 2021.03.31. és 2021.08.09. között zajlott a melegedő csomagmegőrző 
helyiségében egyik szociális munkatársunk vezetésével. Szükség esetén a Merényi Kórház 
szakellátásába irányítottuk az ügyfeleket. A szűrésen meglepően magas pozitív számokkal 
találkoztunk, kb 10% azon kliensek aránya, akiknek kezelésre van szükségük.  
 
 

Pályázat – MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ 
 
Szakmai munkánk során sok olyan hajléktalan munkanélküli kerül a látókörünkbe, aki 
megfelelő motivációval rendelkezik a munkába álláshoz, illetve a folyamatos 
munkavégzéshez, ugyanakkor különböző személyes problémák, pszichológiai zavarok, 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 

Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ  

 

 
 

259

személyiségvonások, addiktológiai gondok, lakhatás hiánya, és más nehézségek 
megakadályozzák abban, hogy megfelelően képviselje érdekeit a munkaerőpiacon. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy ha a hozzánk forduló kliensek ehhez megfelelő segítséget, 
támogatást, felkészítést, tanácsadást kapnak, problémáik kezelhetővé válnak, egy megfelelő 
program hozzájárulhat rehabilitációjukhoz. Természetesen nem minden közterületen élő 
rendelkezik a munkába álláshoz szükséges elegendő motivációval.  
 
Célunk az, hogy megtaláljuk a klienskör azon csoportját, akiknek valódi segítséget jelent a 
munkába állás a hajléktalanlétből való kikerüléshez, másrészt, hogy e csoport számára 
tényleges és egyéniesített segítséget nyújtsunk a munka világában való eligazodáshoz, 
konkrét segítséget nyújtsunk a munkakeresésben. Célunk továbbá a tartósan utcán élők 
viselkedési és gondolkodási problémáinak korrigálása az egyéni esetkezelés során, ezáltal a 
társadalmi reintegráció előmozdítása. 
 
Igyekszünk a munkaerő-piacról tartósan kiszorult, többszörösen hátrányos helyzetű, tartósan 
közterületen élő hajléktalan álláskeresők részére munkaerő-piaci ismereteket nyújtani, saját 
kompetenciákat feltárni, kapcsolati hálókat feltérképezni. Az álláskeresési technikák, 
ismeretek elsajátítása, a munkába álláshoz szükséges egyéni attitűdök kialakítása rendkívül 
fontos része ennek a segítő foglalkozásnak. A szolgáltatások eléréséről való tájékoztatás, a 
kommunikációs készségek fejlesztése, a lehetőségek feltárása segíti klienseinket a 
munkanélküliséggel tovább nehezített hajléktalanság okozta hátrányok leküzdésében. 
Feladatunknak tartjuk, hogy csökkentsük a munkanélküliség által is érintett hajléktalan 
klienseink izolációját, segítsünk visszaszerezni önbecsülésüket, reális önértékelésüket.  
 
További célunk a munka világában hátrányos helyzetű célcsoport versenyképességének 
javítása a nyílt munkaerőpiacon. A munkatanácsadás során mindig az ember munka- és 
pályakeresését aktuális élethelyzeteként kezeltük, annak figyelembevételével, hogy az 
előzmények a korábbi életútban elemezhetők, és a továbblépés érdekében többször 
kezelendők is.   
 
Ennek a munkának az érdekében 2021-ben sikeres pályázatot nyújtottunk be a Hajléktalan 
Közalapítványhoz, melynek címe Munkaerő-piaci reintegrációt segítő komplex program a 
nappali melegedőben. 
 
A munkára való felkészítés keretében az álláskereső tréning csoportvezetője egy 
humánerőforrás menedzser szakember, aki a szociális munkatárssal együttműködve az 
elhelyezkedést gátló problémák feltárását és kezelését egyénre szabottan igyekszik meglátni, 
illetve megoldani. A számítógép segítségével az internetes álláskereső oldalak használatát is 
megtanítja, hiszen ez a mai világunkban már elengedhetetlen, mint ahogy az önéletrajzírás 
elemei, saját önéletrajz elkészítése is a terv része. Fontos a motivációs levél elemeinek 
átadása, és saját motivációs levél megírása is. Minimális számítógépes alapismeretek, 
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számítógép, word és internet használata is hozzá tartozik nem csak az egyéni munkához, 
hanem a csoportmunkához is, ugyanígy a telefonálás gyakorlása, konkrét állásokra való 
jelentkezésre is van lehetőség a projektben. Végső cél, hogy a felkészülési időszak után minél 
többen tudjanak konkrét álláshelyekre sikeresen jelentkezni. 
 
Kiegészítő szolgáltatásként klienseinket külső megjelenésükben is alkalmassá szeretnénk 
tenni az állásinterjúkon való részvételeken. A konkrét álláskeresésen, a fényképes önéletrajz 
készítésen, motivációs levél írásán túl az állásinterjún való megjelenéshez megfelelő ruházatot 
és hajnyírást is biztosítunk. Célunk úgy felkészíteni ellátottjainkat egy állásinterjúra, hogy a 
munkadók irányából érezhető gyakori előítélet csökkenjen. 
 
A probléma megfogalmazása során számtalan munkavállalást gátló problémára derül fény. Itt 
a következőket emelnénk ki: családi és egyéb kapcsolatrendszerek hiánya, a munkába 
indulásra alkalmatlan szállás, illetve az első fizetésig jelentkező súlyos megélhetési 
problémák. Szintén gyakran jelentett problémát a szenvedélybetegségek kezelése. 
Tapasztalatunk szerint az egyik legsúlyosabb probléma a munkában maradásnál a 
lakhatás hiánya, illetve a munkába járásra alkalmatlan szállás használata volt. Stabil 
lakhatás esetén lehetségesebb a célokat konkrétabban megfogalmazni és hosszabb távra 
kitűzni. 
 

Szenvedélybeteg ügyfelekkel való munka 
 
A hajléktalanok drogfogyasztása a korábbi években nehezebben volt mérhető s kevesebb 
problémát okozott. Jellemzően a szipusok (szerves oldószert inhaláló), s a füves cigit szívók 
jelentek meg az ellátásban. Az utóbbi időszakban ezt felváltotta a tipikusan mélyszegénységet 
érintő dizájner drogokat használók egyre szélesebb köre, élesen látható, hogy a jelenség az 
egyén, s a társadalom problémája egyaránt. A melegedőben is az egyéni problémákon túl 
súlyos közösségromboló hatása van.  
 
A hajléktalanság körében eleve ismert a szenvedélybetegség problémája. Tapasztalatunk 
szerint ez mára kettészakadt, ahogyan a melegedő szolgáltatásait igénybe vevők köre is. Az 
alkoholfogyasztás mellett – melyet megtanultunk kezelni az évek alatt – jelen van a súlyos és 
kezelhetetlen dizájner drog problémája.  
 
A melegedő munkatársai között egyértelmű az az egység, melyben azt képviseljük, hogy 
lehetőségünk szerint segíteni kell ezeknek az embereknek. Sok vívódás előzte meg a döntést, 
hogy felvesszük a harcot a problémával. Sajnos eszköztelenek vagyunk a legtöbb esetben. 
Valódi jogi szabályozás nincs a témában, a szerek összetevői ismeretlenek s folyamatosan 
változnak, ezért a hatóság is (és nem ritkán az egészségügy szintén) tehetetlen. A dizájner 
drogok használata nem nyújt élvezetet, sokkal inkább menekülés a megoldhatatlannak tűnő 
problémák elől. Valódi alternatívát nem tudunk felkínálni, hiszen a hajléktalanságból való 
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kivezetés lenne az egyetlen motiváció. Ez azonban a rendszer elégtelensége miatt elenyésző 
esetben sikerül, s közben a drog oly mértékben pusztít, hogy néhány hónap alatt súlyos, 
visszafordíthatatlan mentális leépülést okoz, illetve nem egy esetben azonnal bekövetkező 
halált. Az utcán élők között a szerek terjedése könnyen megoldott.  
 

Együttműködések 
 

1. Kék Pont Alapítvány: A különböző addikcióban szenvedő ellátottak szakszerűbb 
segítése érdekében megkerestük a Kék Pont Drogambulanciát, akikkel hatékony 
együttműködésre törekszünk. Az előkészítő megbeszélések 2019-ben elkezdődtek. 2020-
ban megindult az intenzív munka, mely 2021-ben tovább folytatódott. Az ambulancia 
munkatársa szükség esetén segítő beszélgetést és tanácsadást tart szenvedélybeteg 
klienseink részére és segíti munkánkat a rehabilitációs, illetve szakorvosi ellátásba való 
irányításban. 
 
Többféle eszközzel próbálkoztunk: a témával kapcsolatos filmek vetítésével, s azt követő 
beszélgetéssel, a direkt megkereséssel, s kommunikációval stb. Leghatékonyabbnak 
mégis az bizonyult, hogy a kolléga aktívan részt vesz a napi munkánkban, emellett a 
kliensek közé ülve kötetlen beszélgetéseket kezdeményez. A kliensek így sokkal 
könnyebben nyitnak, beszélgetnek magukról, életútjukról, szenvedélybetegségükről. 
Ezután pedig elkezdődhet a személyre szabott, egyéni munka. A prevenciós 
megbeszéléseken túl konkrét egyéni esetkezelés 6 fővel történt.  
 
A Covid helyzet ezt a munkát is megnehezítette. A személyes beszélgetést idővel 
felváltották az online interjúk. Az addiktológus- pszichiáter szakemberekkel is így 
történtek a beszélgetések, a melegedő területén, zárt ajtók mögött. 
 

2. Menhely Alapítvány: A szociális munkásaink napi szinten tartják a kapcsolatot az 
Alapítvány munkatársaival, akár elhelyezés, akár postai küldemények eljuttatása miatt, de 
gyakori az eltűnt hajléktalan személy miatti érdeklődés, ilyenkor főként a Menhely 
Alapítvány keresi meg intézményünket. A kapcsolattartás elsősorban elektronikus 
formában és telefonon történik. Az Alapítvánnyal együttműködési megállapodással 
rendelkezünk. 
 

3. Horizont Szociális Alapítvány: Gyakran kapunk segítséget és támogatást, leginkább 
élelmiszer- és ruha adományok tekintetében. Mindkét szervezettel rendszeres a 
kapcsolattartás. 
 

4. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), valamint vidéki 
hajléktalanellátó szervezetekkel, elsősorban szálláshely keresés kapcsán működünk 
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együtt. Valamint a BMSZKI Felvételt Előkészítő Csoportjával ügyfeleink számára 
időpontfoglalás történik 
 

5. Egészségügyi- és rehabilitációs ellátó intézményekkel leginkább elhelyezési ügyekből 
kifolyólag, a kapcsolattartás főként elektronikus, telefonos vagy postai úton történik. 
Bármely kórházzal tartjuk a kapcsolatot, ahova bekerül egy hajléktalan kliensünk, 
rehabilitációs ellátások közül pedig főként a Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai 
Osztályával és a Péterfy Kórház Támasz addiktológiai ambulanciájával, illetve a Merényi 
Kórházzal van kapcsolatunk. 
 

6. A FESZGYI egyéb szakmai egységeivel: elsősorban az utcai szociális munkásokkal 
vannak közös eseteink. Ezek a megkeresések, esetiek és szükség szerint történnek 
elektronikus és telefonos formában. 
 

7. Rendőrkapitányságokkal és Büntetés Végrehajtási Intézményekkel országos szinten 
vannak kapcsolataink. Ezen intézmények elsősorban keresett vagy körözött klienseink 
tartózkodási helyének felkutatása céljából keresik fel a melegedőt. 
 

8. IX. Kerületi Önkormányzattal eseti a kapcsolatunk, főként lakossági megkeresésekkel 
kapcsolatban reagálunk 
 

9. Postával postacím létesítése kapcsán van kapcsolatunk s meghatalmazási megbízásunk 
 

10. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (régi nevén OEP) TAJ jogviszonyt 
érvényesítünk a melegedő ügyfeleinek 
 

11. A NYUFI-nál és a Magyar Államkincstárnál a következő ügyintézések történnek: 
fogyatékossági támogatások, nyugellátások igénylése, ügyintézése, ezek esetenként 
előforduló feladatok. 
 

12. A VIII. kerület Könyves Kálmán krt. 84. szám alatt található kormányhivatalban 
intézzük a hajléktalan személyek aktív korú ellátását, a IX. kerület Haller utcai 
kirendeltségen pedig az álláskeresési járadékok igényelhetők hajléktalan klienseink 
részére. 

 

Egyéb programok 

- Filmklubunk továbbra is működik. A járványügyi szabályok betartásával. A létszám 
maximalizálásával péntekenként volt lehetőség filmnézésre, melyeket kollegáink 
választottak ki, de minden 3. alkalommal „Önök kérte” címmel szabad filmválasztás 
volt.  
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- Lehetőleg két heti rendszerességgel ügyfeleink a melegedő dolgozóival összefogva a 
Földváry – Koppány utcai részt igyekeznek kitakarítani, s összegyűjteni a szemetet. 
Továbbra is szükségünk lenne plusz kukára. 

- A Royal Campus étterem adományaként főtt ételt osztunk minden hétköznap, 
leginkább elviteles formában. 

- Álláskereső klub 
 

Éves munkaterv és ellenőrzési terv 

A jogszabályban előírt kötelező szolgáltatások nyújtása mellett sokkal komplexebb munkára 
törekszünk. 

Ehhez jelenleg adott a szakmai létszám, sőt kicsit több is a kötelező minimumnál, azonban a 
kötelező és azon túl vállalt feladataink teljesítéséhez, a zökkenőmentes működéshez 
szükséges a mostani munkatársi team biztosítása.  

A pályázat lejárta után is működtetni kívánjuk álláskereső szolgáltatásainkat.  

A beszámolóban hangsúlyozott dizájner drogokkal kapcsolatos problémákkal szeretnénk 
továbbra is foglalkozni, együttműködve a Kék Pont Alapítvány munkatársaival s 
lehetőségeink szerint minél hatékonyabb prevenciót indítani, a meglévő problémás esetekben 
pedig segítséget nyújtani. A nem egyszerű feladat ellenére megéri a befektetett energia, egyre 
inkább bizalommal fordulnak hozzánk, ráadásul mi is kezdjük kiismerni magunkat a 
szenvedélybeteg ellátás eszközei között, s kezd kialakulni a kapcsolatrendszerünk.  

A hajléktalan ellátás – épp úgy, mint a többi szociális segítségnyújtás – komplex formában 
kell történjen, s lehetőségünk szerint erre is törekszünk a hatékonyabb ellátás érdekében. 
Sajnos a kiléptetés, továbblépés az intézményrendszer hiánya miatt nagyon nehéz ebben az 
esetben is.  

Bízunk a járványhelyzet javulásában, s a kórházi látogató program mellett szeretnénk a 
börtönben is látogatni azokat az ügyfeleinket, akik ezt szívesen vennék. Ennek a munkának 
egyfajta reintegrációs küldetése is lenne. Hajléktalanságból börtönbe kerülni, majd onnan 
vissza az utcára, még halmozottabb problémát jelent a fedél nélküli, családi kapcsolatok 
nélkül élő embereknek.  

Játékklubot szeretnénk indítani, ehhez társasjátékok, kártyák, sakk a rendelkezésünkre áll.  

A szemétszedést tovább folytatjuk.  

Már előző évben tervben volt egy saját, s leginkább magunknak is szerkesztett „Cimbora” 
fantázianevű újság létrehozása. Ebben a kollegák s az ügyfelek egyaránt részt vennének. A 
részletek kidolgozása megtörtént, jelenleg az anyagokat gyűjtjük hozzá.  

Szabadidős programként tavaly felvetődött a focizás lehetősége. Klienseink s kollégáink jó 
része futballkedvelő férfi, szívesen részt vennének egy ilyen jellegű kikapcsolódásban. Az 
elmúlt évben nem sikerült megvalósítanunk, idén szeretnénk belevágni. 
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Adminisztrációs feladatok ellenőrzése negyedévente 

Tüdőszűrő igazolások ellenőrzése: 6 havonta 

Pályázati adminisztráció ellenőrzése havonta 

Pályázat lezárása: 2022.06.30. 

Pályázati pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése: 2022.07.15. 

 
 
Budapest, 2022.02.20. 
 

Szakkayné Oroszi Andrea nappali ellátás vezető
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FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona 
 2021 évi szakmai beszámolója 
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Bevezetés 
 
A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatóságának egyik szervezetileg és szakmailag önálló intézményeként 
látja el feladatait a IX. kerületben. 
      
Gyermekek Átmeneti Otthonának feladata: A Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi 
Igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek megfelelően a gyermekek átmeneti 
otthonában az a családban élő, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, 
akinek az ellátását a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő 
kéri. A gyermekek átmeneti gondozását ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással 
biztosítjuk, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy 
más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. Az 
átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, vagy legfeljebb tizenkét hónapig 
vehető igénybe. Indokolt esetben a szülő vagy törvényes képviselő kérésére tizenkét hónap 
után újabb hat hónnappal hosszabbítható a gondozás.   

 
 
Az ellátásra vonatkozó adatok 
 

Ellátási napok százalékos kihasználtsága1, feltöltöttsége2 a 2021. év során 
 

 

                                                             
1 A kihasználtság: a gyermekek által ténylegesen igénybe vett napokat jelentik (bent töltött napok). 
2 A feltöltöttség: a szolgáltatás igénybevételét jelenti. Pl. egy gyerek februárban jelen volt 12 napot 
(kihasználtság: 12 nap) távol volt 16 napot, összesen igénybe vett 28 napot (feltöltöttség: 28 nap). 
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Ellátási napok százalékos kihasználtsága összehasonlítva 2020 év és 2021 év során 

 

 
 

Ellátási napok százalékos feltöltöttsége összehasonlítva 2020 év és 2021 év során 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
Ferencvárosi Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézmények Igazgatósága  

1096 Budapest,  Lenhossék u.  7-9.  

tel: 216-0983, 218-6175.  

 

 
 

269

2020 évben 
A férőhelyek száma 24 fő.  
A napi gyermek átlag 10 fő. 
Az otthon feltöltöttsége: 42 % 
A gondozásban részesülő gyermekek 
száma: 106 fő  
 

2021 évben 
A férőhelyek száma 24 fő.  
A napi gyermek átlag 11 fő. 
Az otthon feltöltöttsége: 45 % 
A gondozásban részesülő gyermekek 
száma: 85 fő 

 
Az otthon feltöltöttségének alakulását ebben az évben is nagymértékben befolyásolta, a 
világjárvány alakulása.   
 
Életkor és nemek szerinti megoszlás 
 
2021. évben 85 gyermek részesült átmeneti gondozásban, ebből 11 gyermek ellátása előző 
évről húzódott át. Az új bekerülők száma 74 fő, 2 gyermek kétszer, 2 gyerek tizenkétszer, 1 
kiskorú tizenegyszer és 2 gyermek hétszer vette igénybe egy éven belül a szolgáltatást. 
Ezekben az esetekben nagy százalékban egyedül álló anyák nevelik a kiskorúakat, és 
munkájukból eredően időnként nem tudják gyermekeik felügyeletét megoldani, emiatt kérték 
a gondozást. Az ellátottak 8 % 0-2 év közötti, 22 % 3-5 év közötti, 66 % 6-13 év közötti, 4 % 
14-17 éves közötti gyermek. Az előző évekhez hasonlóan a fiúgyermekek voltak többségben. 
 

Életkor és nemek szerinti megoszlás 
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Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása az átmeneti 
gondozásból kikerült gyermekek adatai alapján 

 

 

Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása 
Összehasonlítva 2019. év 2020. év 2021.év során 

 

 

Az átmeneti gondozás időtartamát tekintve a 0-3 hónap (84%) és 12 hónapnál több (11%) 
időtartamot vették a legtöbben igénybe. Két éven belül a gondozásba visszakerültek szám 8 fő 
volt. 
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Az ellátás kezdeményezője 

 

65 estben a szülők kezdeményezték az ellátást, 9 esetben Család- és Gyermekjóléti 
Központok vagy Gyermekjóléti Szolgálatok kezdeményezésére vették igénybe a 
szolgáltatásunkat. Védelembe vett gyermekek száma 10 fő volt, ebből 9 gyermek estében 
kötelezték a szülőt vagy törvényes képviselőt az átmeneti gondozás igénybevételére, tárgy 
évben ellátott gyermekek 11 %-a. 
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Az elhelyezést kiváltó probléma 

 
 
Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint összehasonlítva az elmúlt 

évekkel 
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Az elmúlt évben legtöbb esetben gondozást kiváltó probléma a szülők indokolt távolléte volt, 
ez olyan egy szülős családokat érintett, akiknek semmilyen más erőforrásuk nem volt és nem 
tudták máshogyan megoldani gyermekeik felügyeletét. Továbbra is számottevő probléma a 
szülők életvezetési nehézsége, ide sorolható a hibás szocializációból eredeztethető negatív 
szülői készségek, szülői kompetencia hiánya, anyagi ellehetetlenülésük, munkalehetőség 
hiánya ehhez szorosan kapcsolódik és jelentős kiváltó ok a hajléktalanná válás. Erre az évre 
áthúzódott öt kiskorú gyermek gondozása, akiknél a kiváltó ok lelki és fizikális bántalmazás 
volt. Számottevő problémaként jelentkezett a gyermekek magatartási problémája, a családi 
konfliktus és a szülők szenvedély betegsége is.   
 

A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével 
 

 

Az átmeneti gondozásból kikerültek száma 77 fő volt 2021-ben. 68 gyermeket gondoztunk 
haza a szüleihez, 2 kiskorú más hozzátartozóhoz 7 gyerek gyermekvédelmi szakellátásba 
került.    
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A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével összehasonlítva a korábbi 
évekkel 

 

 
 
Ellátottak családjai 
 
Az átmenti gondozásban részesülő 85 gyermek 21 családból került hozzánk (a gyermekek 
száma halmozott adat mivel minden felvétel esetén új bekerülőnek számít: 2 gyermek kétszer, 
2 gyerek tizenkétszer, 1 kiskorú tizenegyszer és 2 gyermek hétszer vette igénybe egy éven 
belül a szolgáltatást, ezért 39 gyermeket gondoztuk idén). Ebben az évben is többen 
nevelkedtek csonka családban. 16 kiskorút az édesanyja egyedül nevelt, 1 kiskorút édesapa 2 
gyereket pedig más hozzátartozó. 2021-ben 20 gyermek nevelkedett teljes (mindkét szülő 
együtt neveli) családban.  
 

 
 
Ebben az évben 5 kiskorú esetében a szülő által benyújtott méltányossági kérelem alapján 
elengedték a térítési díj tartozásukat, és mentesültek a személyi térítési díj fizetése alól. A 
szülők nagy többsége nem rendelkezik munkaviszonnyal vagy mindennemű szerződés nélkül 
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vállalnak alkalmi munkát. A legális jövedelmük többnyire saját jogú nyugdíjszerű és egyéb 
rendszeres ellátásból, gyermekgondozási támogatásból, önkormányzat által folyósított 
ellátásokból tevődik össze. Mindez kihatással volt a térítési díjak fizetésére is. Tárgy évben 13 
kiskorú esetében volt megállapítható térítési díjtartozás, minden egyes esetben felszólítást 
küldtünk ki a szülőknek, törvényes képviselőnek és tájékoztattuk őket, hogy kérhetik 
tartozásuk elengedésének méltányos elbírálását. 
  
A IX. kerületi igénybevevők kerületi szintű eloszlása 
 

  
 
A IX. kerületi igénybevevők elhelyezés kiváltó problémák kerületi szintű eloszlása. A 
tárgyévben ellátott gyermekek száma alapján – halmozott adat (egy esetben több probléma 
típus is felmerülhet és egy gyermek az év során többször is igénybe veheti a szolgáltatást)     
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Ellátási szerződések kihasználtsága 2021 évben  
 
A 2021-es évben az ellátási szerződésekben foglalt férőhelyek kihasználtsága az alábbiak 
szerint alakult: 

 XIII. kerület 2 férőhely terhére 4 kiskorú ellátását kérte. 1 kiskorú gondozását családi 
konfliktus és magatartási problémái miatt kérték, 1 testvérpár esetében a szülők 
egészségügyi problémái miatt, 1 gyereknek pedig hajléktalanság miatt volt szükséges 
a gondozás.  

 VII. kerület 2 férőhely terhére 3 gyermek gondozását kérte, gyerekek magatartási 
problémái és családi konfliktus miatt. A testvérpár tanév végéig volt nálunk melyet 
mindketten sikeresen teljesítettek. 1 kiskorú esetében az édesapa kérte gyermeke 
ideiglenes hatályú elhelyezését így nagyon kevés ideig vette igénybe a 
szolgáltatásunkat.  

 XII. kerület (1 lekötött férőhely) nem kérte egy gyermek átmeneti gondozását sem. 
 Szigetszentmiklós város (2 férőhely) nem kérte egy gyermek átmeneti gondozását 

sem. 
 

A kerületek férőhely kihasználtsága 
 

 
 
Koronavírus járvány hatásai az otthon életére 
 
A világjárvány mindennapjaink részévé vált. A harmadik hullám idején több kolléga és 
gyermek megbetegedett. Az otthon működését nehezítette, hogy több kolléga karanténba 
került és a gyerekek között is többen megbetegedtek. A harmadik hullám ideje alatt az 
iskolások ismét online térben tanultak, mivel volt már benne tapasztalatunk, így zökkenő 
mentesen, teljesítettük a feladatot. A munkánkat a szakember ember (munkatársi) hiány ideje 
alatt az óvodai iskolai szociális segítő csoportból egyik lelkes kollégánk segítette. A gyerekek 
ezen időszak alatt nem éltek teljes izoláció alatt, csak fertőzöttség, vagy ha 
kontaktszemélynek számítottak, akkor arra az időre voltak karanténban, így ez 
megkönnyítette az online oktatást, hiszen tarthattak kapcsolatot a szüleikkel, barátaikkal és 
haza is mehettek. A negyedik hullám alatt ismét többen megfertőződtünk gyerekek felnőttek 
egyaránt, de már nem kellet online térbe tanulni a gyerekeknek, így a kiszabott karantén 
letöltése után mehettek iskolába és oviba. A leghosszabb ideig és a legtöbb beteggel járó 
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időszakunk a december hónap volt, szinte egy teljes hónapot itthon töltöttek a gyerekek. Az 
otthon működését csak úgy tudtuk megoldani, hogy tizenkét órában dolgoztak a munkatársak. 
     
Szabadidős programok 
 
Az elmúlt évekkel ellentétben kevesebb programot tudtunk szervezni a gyerekeknek.  
Tavasz 

 Húsvét alkalmából kisebb ünnepséget szerveztünk a gyerekeknek (mivel többen voltak 
karanténba így csak tojásfestés és tojáskeresés volt)    

 Föld napja alkalmából tovább folytatva az élő sarok programunkat, virág, paradicsom, 
paprika palántákat ültettünk, amit ősz beköszöntéig együtt gondoztunk a gyerekekkel.   

Nyár 

 Június 
Nyári tábor 

A tábor tervezését és szervezését befolyásolta a világjárvány és az ezzel járó 
nehézségek. A polgármester asszony és a jegyzőasszony támogatásának köszönhetően 
a Balatonszéplaki önkormányzati üdülőbe vihettük el a gyerekeket. Fontos volt, hogy 
megfelelő szálláshelyet találjunk és a tervezett programok is elsősorban szabadtéren 
történjenek. Az üdülő adottságaiból fakadóan biztosítani tudtuk a járványügyi 
szabályok betartását. A gyerekeket korosztályonként külön házakban és szobákban 
tudtuk elhelyezni, így mindenki nyugodtan tudott pihenni. A jól felszerelt konyha 
pedig lehetővé tette az önellátást. Az üdülőt körül ölelő jól felszerelt udvar lehetőséget 
nyújtott a focizásra, hintázásra, csúszdázásra, pingpongozásra. Két gyermek betegsége 
miatt végül 17 gyereknek tudtunk egy hét nyaralást biztosítani. A szabad strand kiváló 
programlehetőségeket kínált számunkra, amit megpróbáltunk kihasználni ebben a pár 
napban. Az időjárás végig elkényeztetett bennünket, így a tervezett mindennapos 
fürdőzés, pancsolás hatalmas élményt jelentett a gyermekeknek. Sok gyerek most volt 
először vízparton, strandon. Az önfeledt vízi játék felszabadította a gyerekeket. A 
nagyobb gyerekekkel a part közelségének köszönhetően még este is lementünk 
fürdeni. A tábort az első napon egy bográcsozással az utolsó napon egy nagy 
tábortűzzel zártuk. A gyerekekkel sokáig játszottunk és beszélgettünk. Élményekben 
gazdag hetet töltöttünk együtt. 

 Júliusban még kihasználva a jó időt két teljes napot töltöttünk a Pesterzsébeti Jódos- 
Sós Gyógy- és Strandfürdőbe. 

  A szűkös pénzügyi keretnek köszönhetően egy alaklommal volt lehetőségünk még 
programot szervezni, moziba voltunk a gyerekekkel.  

Ősz 

 Az őszi szünetben ellátogattunk a Gellért hegyre, egy napot töltöttünk a Margit 
szigeten, délutánonként kisétáltunk az Orczy parkba, hogy színesebb legyen a 
gyerekek szabadidejének az eltöltése. 
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Tél  

 Ellátogatott a gyerekekhez a mikulás, karácsony alkalmából pedig idén is rendeztünk 
egy kisebb ünnepséget. Farsang alkalmából felnőttek gyerekek egyaránt beöltöztek, 
jelmezversenyt rendeztünk, tombolát húztunk és vetélkedőt szerveztünk a 
gyerekeknek. 

 

Személyéi és tárgyi feltételek 
 
Személyi feltételek 

 Az I. számú csoportban (0-3 éves korosztály egysége) 1 technikai munkatárssal 
kevesebb van, a jelentkezők nagy százaléka a folyamatos munkarend miatt nem 
vállalta (vállalja) a feladatot. Két kolléga folyamatos táppénzen volt szinte egész 
évben, hiányukat belső helyettesítéssel oldottuk meg.   

 A kollégák részt vettek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által 
szervezett kötelező továbbképzéseken melyet sikeresen teljesítettek. 

    
Tárgyi feltételek 
Ebben az évben kevesebb tárgyi eszköz beszerzésre volt lehetőségünk. Az I. számú csoportba 
vásároltunk porszívót, mikrohullámú sütőt, mosógépet, mosogatógépet. A II. számú csoport 
kapott egy étkezőasztalt.  
Felújítási munkálatok keretén belül kialakításra került egy kocsi beálló és a balesetveszélyes 
járda javítása is megtörtént. Egyéb felújítási és nagyobb karbantartási munkálatokra nem 
került sor az otthonban.  
 
Adományok 

Az előző ével ellentétben ismét nagyon sokan támogatták az otthon működését, természetesen 
betartva a járványveszély miatti előírásokat. 

 A Momentum helyi szervezete karácsony alkalmából egyéni ajándékokat hozott a 
bentlakó gyermekeknek. Ezen kívül szabadtéri játékeszközökkel támogatták az otthon 
működését.  

 A Ferencvárosi Nemzetiségi Roma Önkormányzat egész évben támogatta az otthon 
működését (édességekkel, ingyenes fodrászkodás lehetőségét biztosította).   

 A Nándori Cukrászda egész évben támogatta az otthont finomabbnál finomabb 
édességekkel. 

 Családi talpak adomány bolt egész évben segítette az otthon működését. 
 Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány karácsony alkalmából 

édességekkel és mesekönyvekkel támogatta az otthont. 
 Liliom óvoda évközben és karácsony alkalmával is támogatta otthonunkat, 

ruhaadományokkal, játékokkal, édességekkel.   
 A Horizont Szociális Alapítvány egész évben és jeles ünnepekkor édességgel és 

élelmiszer csomagokkal segítette a gyerekeket és családjaikat.    
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 Ferencváros lakói egész évben ruha, játék és édesség adományokkal támogatták az 
otthonban lakó gyerekeket. 

 Egy ferencvárosi család karácsony alkalmából minden kisgyermeket egyéni 
ajándékkal lepett meg. 

 Egy szintén kerületben élő család okos tévét ajándékozott az otthonnak karácsonyra.   

Ellenőrzések  
 

 A felügyeleti szervek közül Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztálya az intézmény kártevők elleni védekezését ellenőrizte. Felhívta a 
figyelmünket az ágyi poloska, csótány, rágcsáló, patkány elleni folyamatos védekezés 
fontosságára, és kérte tegyünk eleget ezen.   
 

Összegzés 
 

Az elmúlt évben 85 gyermeket láttunk el, ez halmozott adat, mivel ha visszakerül a 
gondozott az adott évben, akkor is újnak számít (ténylegesen 39 gyermek ellátását 
biztosítottuk). Mindez abból adódott, hogy több egyedülálló édesanya kérte gyermekei 
ellátását indokolt távolléte miatt. Az átmeneti gondozást kiváltó problémák közül 
továbbra is jelentős, mint ahogyan a halmozott létszámadatból is látszik a szülők 
indokolt távolléte, a szülők életvezetési nehézsége, a hajléktalanná válás, családi 
konfliktusok és a bántalmazás. Az ellátott gyermekek száma év végén 8 fő volt, 7 
gyermek került gyermekotthonba (szakellátás), a többi kiskorút haza gondoztuk. Az 
általunk nyújtott alapszolgáltatással 21 családnak nyújtottunk segítséget. 

Budapest, 2022.02.10. 
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Melléklet - 2022 éves munkaterv 

Hónap Feladatok Felelős
Január 1. 2021 évre vonatkozó statisztikai adatok szolgáltatása szakmai vezető

          KSH által kiadott útmutató és adatlap alapján szakmai vezető
          az ellátási napok százalékos kihasználtságáról, feltöltöttségéről beszámoló elkészítése a gazdasági vezető részére szakmai vezető

2. Ellátási szerződések által biztosított férőhelyek kihasználtságáról beszámolók elkészítése szakmai vezető
3. 2021 év utolsó negyedévről díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető
4. 2021 évi díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető 

Február 1. 2021 év beszámolójának elkészítése (statisztika adatok, nyilvántartási rendszer adatai alapján) szakmai vezető
2. Éves munka terv elkészítése szakmai vezető
3. Farsang megszervezése lebonyolítása szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők

Március 1. Nyári tábor előkészítése ( tábor hely kiválasztása előzetes terv elkészítése) szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
2. Szabadságolási ütemterv elkészítése szakmai vezető
3. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető
4. Húsvéti tavaszi szüneti programok megszervezése ( szükséges eszközök beszerzése,) szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
5. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető

Április 1. Első negyedéves díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető
2. Anyák napi készülődés szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők

Május 1.Gyermeknapi programok megszervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
2. Nyári táborozás megszervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
3. Szabadságolási ütemterv újraegyeztetése szakmai vezető

Június 1. Nyári programok szervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
2. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
3. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető
4. Nyári tábor szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők

Július 1. Nyári programok koordinálása szakmai vezető
2. Második negyedéves díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
3. Ellátási szerződések által biztosított férőhelyek kihasználtságáról első fél éves beszámolók elkészítése szakmai vezető
4. Nyári tábor értékelése beszámoló elkészítése szakmai vezető
1. Tanévkezdéssel járó előkészületek szakmai vezető

Augusztus 2. Iskolakezdéssel járó eszközök beszerzése szakmai vezető
3.Szabadságolási ütemterv újra egyeztetése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
1. Beiskolázások áttekintése szakmai vezető

Szeptember 2. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető
3. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető
4. Selejtezés előkészítése szakmai vezető
5. Következő évi program terv elkészítése szakmai vezető,leltárfelelősök
1. Őszi szüneti programok szervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők

Október 2. Harmadik negyedéves díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
3. Dolgozók értékelése szakmai vezető
1. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető

November 2. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető 
1. Mikulás napi műsor megszervezés szakami vezető

December 2. Karácsonyi ünnepség megszervezés szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
3. Beérkező adományok kezelése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők
4. Leltározással kapcsolatos feladatok elvégzése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők

2022 éves munkaterv
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Rendszeresen ismétlődő tevékenységek 

Tevékenység Időtartam Felelős 

Esetkonferencia esetmegbeszélés 
Igény 
szerint szakmai vezető, nevelő-családgondozó 

Iratanyagok ellenőrzése Folyamatos szakmai vezető,  

Dolgozói team Két hetente 
szakmai vezető, nevelő-családgondozók,  gyermekfelügyelők, 
gyermekvédelmi asszisztensek 

Gyermek team Két hetente 
szakmai vezető, nevelő-családgondozó, gyermekfelügyelők, 
gyermekvédelmi asszisztensek 

Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival Folyamatos 
szakmai vezető, nevelő-családgondozók,  gyermekfelügyelők, 
gyermekvédelmi asszisztensek  

Szabadidős tevékenységek biztosítása Folyamatos szakmai vezető, nevelő-családgondozók, gyermekfelügyelők 

Gyakorlati hely biztosítása Folyamatos szakmai vezető 

Közösségi szolgálat biztosítása Folyamatos 
szakmai vezető, nevelő - családgondozók, gyermekfelügyelők, 
gyermekvédelmi asszisztensek 

Gondozottak éredekvédelme Folyamatos szakmai vezető, nevelő-családgondozók  

Jogszabály változások figyelése Folyamatos szakmai vezető, nevelő családgondozók 

Ügyeleti beosztás elkészítése Folyamatos szakmai vezető 

Távolmaradás elkészítése Havonta szakmai vezető 

Változóbér kiszámítása Havonta szakmai vezető 

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok ellenőrzése  Havonta szakmai vezető 

Munkavédelmi ellenőrzés Két havonta szakmai vezető 

Karbantarási feladatok felmérése és igénylése 
Igény 
szerint szakmai vezető, nevelő-családgondozók 

Dologi költségek igénylése Havonta szakmai vezető, nevelő- családgondozók 

Zsebpénz igénylés Havonta szakmai vezető, nevelő - családgondozók 
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Esemény/program Eseményen résztvevők száma Tervezett időpont Fedezetett nyújtó ktg.sorok Tervezett költség Felmerülő költségek felsorolás
Mozi 14 fő 2022.január intézményi keretből 30.000 Ft mozi jegy 
Minipolis 12 fő 2022. január intézményi keretből 40.000 Ft belépőjegy, utazási költség
Tropikárium 14 fő 2022. február intézményi keretből 40.000 Ft belépőjegy, utazási költség
Természettudományi Múzeum14 fő 2022. március intézményi keretből 25.000 Ft belépőjegy
Játszóház 14 fő 2022. április intézményi keretből 30.000 Ft belépőjegy, utazásiköltség 
Hajókázás 14 fő 2022. május intézményi keretből 20.000 Ft belépőjegyek, utazásiköltség 
Állatkert 14 fő 2022. június intézményi keretből 50.000 Ft belépőjegyek , utazás 
Tábor (Gy.Á.O. LÉLEK Balatonszéplak )31 fő 2022. június intézményi keretből 500.000 Ft belépőjegyek , utazás 
Palatinus strand 14 fő 2022. július intézményi keretből 50.000 Ft belépő jegyek, utazás
Pesterzsébeti Gyógyfürdő és Strand14 fő 2022. augusztus intézményi keretből 45.000 Ft belépőjegyek,utazás   
Palatinus strand 14 fő 2022. augusztus intézményi keretből 50.000 Ft belépőjegy, utazási költség
Mozi 14 fő 2022. szeptember intézményi keretből 30.000 Ft mozi jegy
3 d galéria 14fő 2022. október intézményi keretből 55.000 Ft  belépőjegy, utazási költség
Cirkusz 14 fő 2022. november intézményi keretből 50.000 Ft belépőjegy, utazási költség
Csodák palotája 14 fő 2022. december intézményi keretből 60.000 Ft belépőjegy, utazási költség
Karácsonyi ünnepség 24 fő 2022. december intézményi keretből 50.000 Ft egyéni ajándékok

Program terv

1.125.000 Ft  
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Ellenőrzési terv 

sorszám Fő 
tevékenység 

Altevékenység Jogszabály kiinduló 
dokumentum  

keletkezett 
dokumentum 

felelősök  határidő ellenőrző 
jóváhagyó 

1. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

ellátás 
igénybevétele   

1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

kérelem megállapodás nevelő –
családgondozó, 
gyermekfelügyelő, 
gyermekvédelmi 
asszisztens 

folyamatos szakmai 
vezető 

2. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

ellátás 
igénybevételének 
rögzítése  

1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

megállapodás  nevelő –
családgondozó, 

ellátás 
kezdetének 
időpontjától 
legkésőbb 7 
napon belül. 

szakmai 
vezető 
(jóváhagyás 
10 napon 
belül) 

3. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

térítési díj 
megállapítása 

1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 328/2011. 
(XII.29.) Korm. 
rendelet 

jövedelem 
nyilatkozat 

 megállapított 
személyi 
térítési díjról 
tájékoztatás 

szakmai vezető jövedelem 
nyilatkozat 
leadását 
követő 30 
napon belül 

igazgató 
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4. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

szociális munka 1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

- gondozási terv nevelő- 
családgondozó 

elhelyezést 
követő 30 
napon belül  

szakmai 
vezető 

5. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

gondozás - nevelés  - - gyermekfelügyelők 
gyermekvédelmi 
asszisztensek, nevelő-
családgondozók 

folyamatos szakmai 
vezető 

6. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

szociális munka 1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

 gondozási terv 
kiegészítése 

nevelő-
családgondozók 

szükség 
szerint 

szakmai 
vezető 

7. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

ellátás 
megszüntetése 

1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

gondozási terv  gyermekfelügyelők 
gyermekvédelmi 
asszisztensek, nevelő-
családgondozók 

 szakmai 
vezető 
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8. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

ellátás 
megszüntetése 
rögzítése 

1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

gondozási terv  nevelő-
családgondozók 

az ellátás 
utolsó napját 
követő 3 
napon belül 

szakmai 
vezető ellátás 
végétől 
számított 3 
napon belül  

9. gyermekek 
átmeneti 
gondozása 

ellátás során 
keletkezett 
iratanyag 
ellenőrzése 

1997.évi XXXI. 
Gyvt. 

15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet 
235/1997.(XII.17.) 
Korm. rendelet   

gyerekek 
iratanyaga 

 szakmai vezető folyamatos  
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A Családmentori Iroda feladatai 

 
A családmentori csoport napi tevékenysége során törekszik arra, hogy Ferencvárosban mindenki 
számára egységesen elérhetőek legyenek a szociális szolgáltatások, igénybevételének lehetősége. 
Ezt elsősorban a családok mentorálása révén igyekszik megvalósítani, mely során cél, hogy a 
mentorált családok nagyobb nehézségek, problémák nélkül beilleszkedjenek az új 
lakókörnyezetükbe, és hozzájussanak a számukra szükséges szolgáltatásokhoz, mely a családokkal 
történő folyamatos kapcsolattartás révén valósul meg.  
 
A Humánszolgáltatási Iroda ügyfélszolgálati munkatársaival kialakított jó együttműködés 
eredményeként, ügyfélszolgálati napokon, a hivatalokhoz forduló lakosok ügyes-bajos dolgainak 
megoldásában, okmányok kitöltésében, különösen az adminisztrációs ügyekben nyújtottunk 
segítséget, mint családmentorok. Erre jelentős igény mutatkozott a hivatalhoz forduló helyi lakosok 
körében.  
 
A 2021-es évben a Kormányhivatalban ügyet intézők részéről is nagyobb igény jelentkezett a 
mentorált segítségre, ez segítette a szolgáltatásunk hatékonyabb működését. A találkozások az 
igénybe vevő ügyfeleinkkel minden esetben az irodánkban történnek., ezen alkalmak jó lehetőséget 
biztosítanak az információnyújtásra, ez által segíti ügyfeleinket a megfelelő szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez. A kapcsolatok a későbbi családlátogatások alkalmával bővítjük, az ott tapasztaltakat 
hasznosítjuk az ügymenetek intézésében. 

 
Szociális, lakhatási, életvitellel kapcsolatos szolgáltatások 
 
A Covid – 19 járvány kezdete óta az előírások betartása mellett nyújtottunk segítséget családoknak 
költözésben, háztartási gépek beszerzésében és beüzemelésében, a közüzemi átírásokban, 
adminisztrációs ügyek intézésében. A költözések után nyomon követtük a családokat, 
beilleszkedésüket. 
 
Családok mentorálása 
A családok a legtöbb esetben  

 anyagi nehézségek a családok mindennapi életében  
 közüzemi hátralékok felhalmozódása, mely veszélyezteti a családok és egyének 

lakhatását 
 lakhatási és jogi problémák /ezekben az esetekben felvettük a kapcsolatot az 

alapellátással, illetve a DHK csoporttal/ 
 óvodai, bölcsődei elhelyezések, felvételek 
 az iskolai problémákkal is gyakran fordulnak hozzánk 

Az idősebb ügyfélkör számára a családmentori csoport munkatársai a mindennapi rutin 
elvégzésében nyújtott segítséget. Ezek között nagyon gyakori kérés a fűtés, Tv, telefon 
beállításával, átállításával kapcsolatos feladatok. Sok esetben csak beszélgetni akarnak, 
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egészségügyi problémáikat mondják el. Ilyenkor mindig jelzünk az idősgondozás szakembereinek, 
ha olyan az eset, akkor az egészségügyi szakellátásnak. 
Aktívan részt vettünk a „65 éveseknek járó” juttatás propagálásába így szinte mindenki élt és 
élhetett ezzel a lehetőséggel. Több családorvossal jó kapcsolatot alakítottunk ki, a védőnői 
hálózattal is jó a kapcsolatunk. 
 
Közösségfejlesztés-közművelődés 

 Közösségi kert a Márton 3/a lakóház belső udvarán 
A közösségi kert célja az volt, hogy a lakók kohézióját és integrációját erősítse, közösségét 
építse, az esetlegesen felmerülő konfliktusokat feloldja és tartalmas szabadidő eltöltéséhez 
vezesse. 

 A program nagyon sikeres, az ott lakók, önerőből bővítik a kertet, az udvar több közösségi 
funkcióval bővült. Több alkalommal részt vettünk a Drégely utcai Máltai Szeretetszolgálat” 
Jelenlét program” rendezvényein, sok kapcsolódó ügyekben kaptunk segítséget, igyekeztünk 
mi is aktívan részt venni a projektben. Közösségi termünkben délutánonként joga 
foglalkozások vannak az önkormányzat dolgozóinak, több esetben két ügyfelünk is 
csatlakozott.  

 A családmentori csoport egyik megvalósítója és közreműködője volt a Horizont Szociális 
Alapítvány és a FESZGYI sikeres „100 gyermek karácsonya 2021” adománygyűjtő 
akciónak. A járvány idején több alkalommal vettünk részt a Horizont Szociális Alapítvány 
adománygyűjtő akciójában. Kb. 600 családnak juttattunk el élelmiszer csomagokat.  

 A családmentorok aktívan vesznek részt a cigány pasztorációs munkában, illetve börtönből 
szabadultak mentorálásában.  

 Csoportunk rendszeresen képviselteti magát a kerületi rendezvényeken, ünnepségeken és 
lakossági fórumokon. 

 A kerületben működő civil szervezetekkel és egyházakkal folyamatos kapcsolatban 
vagyunk. 

 
Adományok gyűjtése, elosztása 
 
2021-ben is több szervezettől kapott a FESZGYI adomány felajánlásokat, csoportunk kapta meg 
feladatul az adományok raktározását, kiosztását. 
 

 Katolikus Karitász: karácsonyi élelmiszer csomag 
 Máltai Szeretetszolgálat 
 Nagycsaládosok Ferencvárosi Szervezete 
 Lakossági ruha és játék adományok: változó mennyiségben 
 Bútorok, háztartási gép adományok szállítása rászorulók részére 

 
 

A közösségi média segítségével új lehetőségek nyíltak, több Ferencvároshoz kötődő csoport tagjai 
lettük, így sok új kapcsolat alakult ki, jobban megismertük a lakosságot, formális és informális 
kapcsolatok alakultak ki. 
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Oktatás-nevelés - Foglalkoztatási szolgáltatások 

 Lehetőségek Iskolája és a Családmentori csoport kapcsolata még mindig folyamatos, attól, 
hogy elköltöztek a kerületből több fiatal felnőttet irányítottunk ide. 

 A nyár folyamán felmértük az akcióterület iskoláiban azon tanulókat, akiknek javítóvizsgát 
kellett tennie, a családokat és a tanulókat megkerestük és korrepetálási lehetőséget 
ajánlottunk számukra. Két hónapon keresztül heti két-három napon tanultunk együtt, mind a 
négy tanuló sikeres javítóvizsgát tett.  

 Évközben is felkínáltuk a korrepetálás, felzárkóztatás lehetőségét heti 2-3 alkalommal élnek 
is a lehetőséggel, folyamatos a kapcsolatunk a Telepy, a Molnár Ferenc iskolával, sajnos 
minden igyekezetünk ellenére a József Attila iskolával ebben az évben sem sikerült a 
kapcsolat kialakítása, nem rajtunk múlott.  

 Évek óta fontos feladatunknak tartjuk, hogy segítsünk ügyfeleinknek munkát találni. Ezen a 
területen szép sikereket értünk el, formális és informális kapcsolatainkat felhasználva 
sokaknak sikerült segítenünk. Ilyen a Junior Vendéglátó vállalat, a FIÜK, és a helyi 
vállalkozóknál alkalmi munkák elvállalásában. 

 
Szoláltatások Alkalom résztvevők 

Mentorált családok 
látogatása 

 

heti 2-3 alkalom 3-4 család/alkalom 

Ügyfélszogálati irodánál és a 
Kormányhivatalnál 
megforduló ügyfelek 
segítése 

heti 2-3 alkalom 3-5 fő/alkalom 

Lakhatással, életvitellel 
kapcsolatos felkeresések 

120 3-4 család/alkalom 

Belsőkert kialakítása a 
Márton u. 3/a lakóházban 

folyamatos 8 család 
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Szakmai beszámoló a 2021-es évben végzett munkáról 
Családmentori és Áldozatsegítő csoport Tanácsadó központja – 

 Ferencvárosi Áldozatsegítő program 
 
Program célja, keretei: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 
30.-án tartott Képviselő- testületi ülésen az alábbi 10/ 2020. (I.30.) sz. határozat formájában úgy 
dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló szükség 
szerinti számú lakást biztosít a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak 
védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldására. 
A Védett lakások programot 2020 év elején kezdeményezte Ferencváros Polgármestere, annak 
érdekében, hogy a település eszközeivel is tegyen annak érdekében, hogy a kapcsolati erőszak 
áldozatai számára az állami ellátás szűkösségén túl is biztosítson lehetőséget a menekülésre és a 
rehabilitációra. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítése érdekében partnerségre hívta a többi 
település önkormányzatait, szakmai együttműködést kínálva az áldozatsegítés érdekében. A védett 
lakások kialakítása és működtetése mellett átfogó áldozatsegítő programot is létrehozott. Ez a 
tevékenysége önként vállalt, forrásait az Önkormányzat maga biztosítja. 
 
A képviselőtestület által elfogadott szakmai koncepció alapján a Tanácsadó központ: 

 Lakossági érzékenyítő programot működtet 
 Közvetlenül kapcsolatba kerül áldozatokkal 
 Segíti és támogatja az áldozatokat a jog, a pszichológia, mentálhigiéné és a szociális munka 

eszközeivel, hogy ki tudjanak lépni a veszélyeztető családi rendszerükből 
 Segíti az áldozatok mentális gyógyulását, megerősödését és érdekérvényesítését azzal, hogy 

számukra önsegítő és támogató csoportokat tart 
 Közvetlen veszélyhelyzetben hozzásegíti az áldozatokat a magyarországi ellátórendszer 

igénybevételéhez 
 Speciális együttműködő partnerei (SOS krízis Alapítvány, BMSZKI munkásszálló részlege 

stb.) segítségével késlekedés nélkül tud menekülő áldozatokat ellátáshoz juttatni 
 Ferencváros önkormányzata által biztosított „Védett lakásokba” való beköltözésre tesz 

javaslatot a Polgármesternek a közvetlen életveszélyből kikerülő, már relatív biztonságban 
lévő áldozatok személyéről. 

 Szociális munkával támogatja a védett lakásokban élő családok/személyek re-integrációját, 
trauma-feldolgozását. 

 Elősegíti és szakmai tapasztalatait megosztja annak érdekében, hogy a települések 
csatlakozhassanak a védett lakások ferencvárosi modelljéhez. 

 Szakmaközi együttműködéseket épít ki az áldozatvédelem területén és a helyi 
közösségekben működő szervezetekkel és intézményekkel.  
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Áldozatsegítő program tárgyi feltételei: 
Alapvető irodabútorok és a munkatársak számára két laptop és két mobiltelefon áll rendelkezésre a 
program kezdete óta. Nagy szükség lenne a később csatlakozó munkatársunk számára is egy 
mobiltelefonra, mivel az áldozatokkal való kapcsolattartást jelenleg a saját telefonjáról bonyolítja, 
ami bántalmazás áldozataival végzett munkában elég nagy személyes kockázatot jelent.  
 
Áldozatsegítő program munkafeltételei: 
2020. óta a Családmentori csoport Lenhossék utca 24-28 1. emelet irodai és ügyfélfogadási célokat 
szolgáló három helyiségeinek egyikét használja részben a Tanácsadó központ. Nehézséget 
jelentettek a körülményeink ebben az évben is, reményünk nem vált valóra, hogy helyiségigényünk 
a 2021-es éven megoldódik.  
 
A Tanácsadó központ 2021-es évi eseményei, tevékenységei: 
 
A Védett lakások kialakítása: 
2020. decemberében kezdtünk neki a Védett lakások berendezésének, ami 2021. áprilisig tartó 
folyamat lett. December-januárban tervezte meg team-ünk a lakók leendő szükségletei szerint a 
berendezést, amit a bútoráruház véglegesített, majd elindította a szállítás folyamatát. A védett 
lakások berendezése alkalmas arra, hogy egyszerre egy felnőtt és (életkortól függően) 3-4 gyermek 
használja. Alkalmassá tettük csecsemők biztonságos fogadására és kisebb fokú 
mozgáskorlátozottsággal is élhető környezet alakítottunk ki.  
 
Arra törekedtünk, hogy a lakások ne csak gyermekes családok fogadására legyenek alkalmasak, 
hanem amennyiben arra van szükség, gyermektelenek, illetve időskorúak is igénybe tudják venni és 
otthonosan tudják használni azokat. A menedéket kérők esetében nem belépési kritérium, hogy 
gyermekkel vegyék igénybe a lakhatási szolgáltatást. A lakások egyike pótágyazható, felkészülve 
az extrém igénybevevői szükségletekre.  
A lakások felszereltségének összeállításakor arra készültünk fel, hogy az igénybevevő családok 
élethelyzetük miatt kevés személyes tárggyal, ruhával rendelkeznek, berendezési tárgyaik nem 
lesznek, így az ingatlanok teljes felszereltséggel kell, hogy rendelkezzenek. A lakások 
berendezésének költsége 2,5 millió Forint körüli összeg lett, mely a FESZGYI költségvetését 
terhelte, a berendezési és használati tárgyak a FESZGYI leltárában szerepelnek. 
 
A lakások bútorait az IKEA februárban szállította le, az összeszerelést márciusban tervezte 
elvégezni. A rendelés véglegesítésében, a szállításban és az összeszerelés folyamatában nagy 
nehézséget jelentettek a járványügyi korlátozások, kijárási megszorítások és az IKEA globális 
gyártási és szállítási nehézségei. Az IKEA szállítása 80%-os pontosságú lett, bizonyos 
meghatározó, - arculat szempontjából is lényeges - bútorok, tárgyak lemaradtak a szállításból. 
Szerelési szolgáltatást is rendeltünk az áruháztól, amit alig 40%-ban teljesítettek. A végleges 
berendezést, bútor-összeszerelést végül a munkatársaink és a hozzátartozóikból alakult önkéntes 
csapat fejezte be. (A szállítás, berendezés, szerelés folyamatáról részletes képi dokumentációval 
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rendelkezünk.)  A lakások 2021. áprilisában készültek el. Az IKEA szállítási és szerelési 
reklamációi 2021. májusában zárultak le. 
 
Szerződések, együttműködések: 
A lakások felszerelésével párhuzamosan programunk jogásza, a Vagyonkezelési Iroda vezetőjével 
és jogászával egyeztetve dolgozott azon, hogy minden szolgáltató számára elfogadható és a Védett 
lakások leendő bérlői számára is megnyugtató speciális bérleti szerződést készüljön el. A bérleti 
szerződésnek tükröznie kellett a lakók speciális szükségleteit, valamint a program biztonsági 
szempontjait. Részletesen kidolgoztuk a lakásba költözés rendjét is. 
 
Az első negyedévben megkötöttük az SOS Krízis Alapítvánnyal azt a fontos kiegészítő szerződést, 
ami alapján az intézmény krízis-férőhelyeire közvetlenül küldhetjük az általunk menekített 
ferencvárosi lakosokat. Ez a szerződés azt teszi lehetővé, hogy az általunk menekített személyeknek 
ne kelljen automatikusan másik településre, régióba költözniük. A bántalmazás veszélyességét a 
saját eszközeinkkel tudjuk felmérni és ennek megfelelően nyílik lehetőségünk a beavatkozásra. Így 
az országos rendszer mellett, annak kiegészítéseként tudjuk működtetni a saját szerződésünkkel 
megtámogatott krízis-intervenciós rendszerünket. 
Előkészítettünk egy hasonló tartalmú kiegészítő szerződést a BMSZKI Munkavállalói hoteljével 
is. Ennek a szerződésnek a jelentősége abban rejlik, hogy a krízis-férőhelyek telítettsége esetén se 
kelljen késleltetnünk a hozzánk fordulók menekítését. Ennek a szerződésnek a megkötésére még 
nem került sor, úgy tapasztaljuk, hogy a program jelenlegi állapotában nem feltétlenül szükséges 
két intézményi szerződéssel rendelkeznünk. 
A programról és az együttműködés alapjairól a kerületi Rendőrkapitánnyal egyeztettünk. Első 
lépésként arra kaptunk ígéretet, hogy a Tanácsadó központ információs kártyáját minden esetben 
átadják az áldozatoknak az intézkedő rendőrök, ha kapcsolati erőszak esethez érkeznek.  
 
Tanácsadó központ egyéni esetkezelései: 
2021-es évben megteremtettük és stabilizáltuk a Tanácsadó központ ügyfélkörét, esetkezelés 
praxisát.  
Az év során két krízis-beavatkozást vittünk végig:  

 Egy alkalommal, a Ferencvárossal szerződött Családok Átmeneti Otthonába 
(Vöröskereszt Csepeli Családok Átmeneti Otthona) menekítettünk egy anyát a fiával. 

 Egy alkalommal a megkötött kiegészítő szerződésünk igénybevételével az SOS Krízis 
Alapítvány krízis-férőhelyére menekítettünk egy anyát a gyermekével, miután a kiskorú 
gyermek szexuális erőszak áldozata lett.  

 2021. decemberében a Védett lakásokba költözött két anya a fiával 
A sikeres menekítéseink mellett a tavalyi évben 6 menekítési kísérletünk volt. Ezekben az 
esetekben az áldozat a segítségnyújtásunk mellett sem tudta végig vinni a menekülése folyamatát.  
 
Tanácsadó központunk az erőforrással rendelkező ellátottaknak is segítséget nyújt: 
Jogi tanácsadást és jogi folyamatkísérést 12 személynek tudott biztosítani 2021. folyamán, ami 
egyszeri jogi tanácsadástól a gyermekelhelyezésről szóló megegyezésig terjedhetett. Több 
büntetőfeljelentés megtételét támogatta és válási íratok előkészítésében is segíteni tudott.  
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Pszichológiai tanácsadásunk többrétű: traumatizált gyerekeknek változás-kísérést biztosítunk (itt 
kiemelt szerepet kap a Védett lakásban élő gyermekek folyamatkísérése, gondozása), felnőtt 
áldozatokkal egyéni és csoportos munkamódban is dolgozik munkatársunk. 
Erőtér önsegítő csoportunkat a járványhelyzet enyhülésének idején beindítottuk, metodikáját és a 
csoportfolyamat alapjait kialakítottuk. A csoporthoz rendszeresen kapcsolódott 10-12 személy. A 
járványhelyzet súlyosbodása miatt jelenleg a csoportfolyamatot leállítottuk, a tagokkal egyéni 
kapcsolatot tartunk. 
Információs anyagaink publikálása sok telefonos megkeresést is eredményezett. Hozzátartozók, 
áldozatok, kerületiek és Budapestiek egyaránt kerestek minket. Heti 2-3 hívástól akár napi 1-2 
hívásig terjedt a telefonvonalunk terhelése. A kerületi áldozatokkal, szemtanúkkal igyekeztünk 
személyes találkozót egyeztetni, a kerületen kívüli érdeklődők számára pedig információval 
szolgáltunk a települési és országos ellátásokról. 
Mentálhigiénés tanácsadás, szociális munka, krízis-tanácsadás keretében 37 személlyel 
dolgoztunk együtt az év során. A hozzánk fordulók mindegyike nő, többségében kisgyermekes 
anya. A programunk elért idős nőket is és számukra is tudtunk szolgáltatást nyújtani. Bántalmazás 
esetén az ő kiszolgáltatottságuk hatványozott. 
A védett lakásban élő személyekkel kiépítettük annak rendszerét, hogy igényeikhez igazodó 
szociális munkával támogatott lakhatási programot biztosítsunk számukra. 
 
A hozzánk fordulók többsége Középső-Ferencvárosban él, egy személy az Aszódi telepen lakott 
(átmenetileg), egy Belső-Ferencvárosi jelzésünk volt két személy pedig a József Attila lakótelepen 
él. Ezek a lakóhely adatok meglehetősen esetlegesek, véleményem szerint semmilyen további 
következtetésre nem adnak alapot. Ahogy klienskörünk bővül, az adatok úgy válhatnak egyre 
kiegyenlítettebbé a kerület részei között. 
 
Információs anyagok, kampányok, szórólapok és sajtómegjelenés 
A 2021-es év első negyedévében terveztük meg és véglegesítettük a Tanácsadó központ 
szóróanyagait. Szerencsénkre pszichológus munkatársunk grafikusi tudását is rendelkezésünkre 
bocsátotta. Segítségével tartalmilag és küllemében is alakítani tudtuk a megtervezett 
szóróanyagokat. A Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya kis módosításokkal hagyta jóvá a 
szóróanyagokat.  
Szóróanyagaink: 

1. plakát a lakossági érzékenyítés érdekében 
A plakáton olyan segítő szervezeteket gyűjtöttünk össze, akikhez a beavatkozó szemtanúk 
fordulhatnak. Erre a plakátra épül a tudatos szomszéd workshop-unk is. A plakátunk a 9. 
magazin szeptemberi számának hátoldalán is megjelent, eljutott a ferencvárosi háztartások 
többségébe.   
 

2. Erőtér Önsegítő csoport plakátja  
 

3. Sárga gondolatbuborék matricák 7 állítással a kapcsolati erőszakról, (telefonszámmal és e-
mailcímmel). Elsősorban közösségi elérésű mosdókba szántuk a matricákat, ahol az 
áldozatok néhány percig egyedül tudnak maradni. Később a matricák terjesztésével 
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kiléptünk a közmosdók szűk keretéből, közterületen, hirdetőtáblákon is elhelyeztük őket, 
munkatársainkon kívül néhány önkéntes segítőnk is beszállt a matricák terjesztésébe, 
ragasztásába. 
 

4. Névjegykártya méretű információs kártyák. Grafikájukban a fodrászok névjegykártyáját 
idézik. Kerületi fodrászok, masszőrök, műkörmösök szalonjában helyezzük el ezeket, ahol 
az áldozatok szintén egyedül tudnak maradni. (Talán a szépségipar munkatársait bizalmukba 
tudják fogadni.) 
 

5. Névjegykártya méretű információs kártya, amit a kerületi rendőröknek juttattunk el - a 
Rendőrkapitánnyal megbeszéltek szerint.  
 

6. Szelektív hulladékgyűjtésről szóló kiadványnak álcázott információs brossúra. Olyan 
szóróanyagot készítettünk, amelyben biztonságos formában elrejthetjük az életmentő 
telefonszámokat.  
 
Az áldozatoknak szóló szóróanyagaink tervezésénél a rejtő grafikai kivitelezés, vagy a 
kihelyezés módja olyan, hogy a teljes kontroll alatt álló áldozat is hozzáférhessen, lehetőleg 
kis kockázattal magánál tarthassa. 
A szóróanyagainkat munkatársaink, illetve néhány hozzánk kapcsolódó önkéntes terjeszti, 
frissíti Ferencváros közterületein, hirdetőtábláin, szórakozóhelyek és éttermek mosdóiban, 
fodrászatok, kozmetikák recepcióin. A matricák és szóróanyagok elhelyezésére kértük a 
FESZGYI szakmai egységeit, telephelyeit, a háziorvosi és szakorvosi rendelőket is.  

 
Sajtómegjelenéseink: 
Az év során interjút kért a Rádió9 közösségi rádió, a 9Tv kerületi televízió, a Nők Lapja Café 
magazin, valamint a Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya a Védett lakások közösségi médiában való 
bemutatásához. 
 
Covid-kibeszélő sátorban való közreműködésünk: 
 2021. májusában kapcsolódtunk be Bihari Viktória blogger, életmód-tanácsadó és Alpolgármester 
Asszony által kezdeményezett covid-kibeszélő sátor programba, melynek a nyár és az ősz során 
egyik megvalósítói is voltunk. A covid-kibeszélő sátorban a bántalmazásról és a kapcsolati 
erőszakról beszélgettünk szemtanúkkal, érintettekkel. Sokakat „csak” szórólappal értünk el. Ősszel 
meghirdettük a covid-kibeszélő sátor keretében a tudatos szomszéd workshop programunkat, de az 
ebben rejlő lehetőségeket az utcai jelenlét nem aknázta ki teljesen.    
 
Szakmaközi kapcsolataink, előadások, konferenciák 

 Januárban Polgármester Asszony felkérésére zoom-kerekasztal keretében ismertettük a 
Tanácsadó központ szakmai programját és működési alapelveit a polgármesterek 
tanácskozásán.  

 Februárban a Nane Egyesület és a Periféria Központ felkérésére online konferencián 
ismertettük Ferencváros Védett lakás programját. 
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 Egyeztetésen vettünk részt a Polgármesteri Hivatalban a Vodafone Hungary Alapítványának 
képviselőjével. A találkozón arra kerestünk megoldásokat, hogy a Vodafone „Bright Sky” 
androidos alkalmazásában (bántalmazás áldozatainak szóló álcázott alkalmazás), szerepeljen 
a Védett lakások program.  

 Március-április hónapban több kerületi háziorvosi praxis oltási programjának segítésében 
végeztünk önkéntes munkát. 

 Novemberben a Magyar Mentálhigiénés Szövetség „Bántalmazás és a bántalmazott – 
áldozattá válás és felépülés” témájú őszi konferenciáján vettem részt előadóként, ahol 
szintén a Védett lakás programot ismertettem a résztvevőkkel. 

 Decemberben az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás 
Szolgálatfejlesztési Osztályának kerekasztal-beszélgetésére kaptam meghívást, ahol a 
gyermekáldozatok érdekében végzett munka rendszerszintű együttműködéséről és ebben 
Ferencváros áldozatsegítő munkájának szerepéről volt lehetőségem egyeztetni a más 
területeken dolgozó szakemberekkel.  

 
2022-ben tervezett tevékenységeink: 

 A Tanácsadó központ a következő évben az eddigi tevékenységei mellett szeretné 
kidolgozni a „Tudatos szomszéd” lakossági érzékenyítő workshop programját, amit 
lakóközösségek számára hozzáférhetővé szeretnénk tenni.  

 Szóróanyagaink mindegyikének terjesztését továbbra is végezzük, de kiemelten a 
fodrászokat és egyéb szépítő szakmákban dolgozókat szeretnénk koncentráltabban elérni. 
Számukra szeretnénk elindítani az áldozatok megszólításának képességét fejlesztő 
miniképzést. 

 A FESZGYI közvetlen esetmunkát végző szakemberei számára tervezünk esetfókuszú 
workshop-ot, a bántalmazás áldozataival végzett munka tapasztalatainak megosztása 
érdekében.  

 Reményeink szerint ebben az évben meg tudjuk erősíteni a rendőrséggel az 
együttműködésünket.  Szeretnénk az eddigieknél konkrétabb együttműködési módokat 
találni. 

 
 
 
Budapest, 2022. 02. 22. 
 

Lombos Petra 
koordinátor 
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A FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) az alábbi jogszabályokban, valamint helyi 

rendeletekben meghatározott szociális alapfeladatokat az alapellátás és szakosított ellátás - az 
Időskorúak Átmeneti Gondozóházának működtetésével - keretében biztosítja a szociálisan 

rászorulók részére személyes gondoskodást.  

A szolgáltatás működésének jogi keretei 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 

 1997. évi CIV. törvény az egészségügyről 

 2016/679 EP rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) (s 
továbbiakban: GDPR) 

 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról (A továbbiakban: Tr.) 

 149/1997. (IX.IO.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról 

 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról  

 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 

 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a 
továbbiakban: Sznyr.) 

 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe 
vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről (a továbbiakban: Nyr.) 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük 
feltételeiről (a továbbiakban: Nmr.) 

 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről 
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.) 

 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról 
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 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról   

 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, az egyes Szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről 
és vizsgakövetelményeiről    

 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló  

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi 
előírásokról 

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról 

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2020. 
(XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
támogatásokról 
 

Területén 10 szakmai egység működik, melyek közül az alapszolgáltatási feladatokat 3 Gondozási 

Központ, 5 Idősek Nappali Ellátása, 1 Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, valamint a 

szakosított ellátáson belül az Időskorúak Gondozóháza látja el. Ezen felül biztosítja a kerületben élő 
szociálisan rászorulók részére a napi egyszeri meleg étkeztetést. 

A Szociális Szolgáltató Központ az alapszolgáltatások biztosításával segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
egészségi állapotukból, mentális vagy más okból származó problémáik megoldásában. 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az 

alapellátás keretein belül nem lehet gondoskodni, rászorultsági állapotuknak és helyzetük megfelelő 

szakosított ellátási formában kell ellátni. Az Időskorúak Gondozóháza azoknak az időskorúaknak, 
valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyek, nyújt ellátást, akik önmagukról időlegesen nem 

képesek gondoskodni. 

A Szociális Szolgáltató Központ együttműködik az ellátási területen működő egészségügyi 
intézményekkel, család és gyermekjóléti központtal, otthonápolási szolgálattal, gyámhivatallal, 

kulturális intézményekkel. Szoros kapcsolatot tartunk az Idősügyi Program szervezőivel. 

2020. március elején országunkban is megjelent a SARS-CoV-2 koronavírus. Az esetszámok 
március középére oly mértékben emelkedtek, hogy a Kormány Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki és folyamatosan meghosszabbításra került. Ez a folyamat Szociális 
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Szolgáltató Központ életét is nagymértékben megváltoztatta. A 2021. évet is a járványügyi helyzet, 

valamint az ehhez kapcsolódó szabályokhoz történő, folyamatos alkalmazkodás határozta meg.  

A SARS-CoV-2 koronavírus terjedésének, valamint a fertőzés megelőzésének céljából, a kiadott 
jogszabályi útmutatókban leírtakhoz alkalmazkodva, folyamatosan változott az alapszolgáltatások 

igénybevételének rendje. Mindezek jelentős nehézséget és folyamatos kihívást jelentettek. 

A Szociális Szolgáltató Központ a megfelelő szintű szolgáltatás biztosításához szükséges személyi 

feltételeit tekintve a járványhelyzetből adódóan a személyi változások sorával kellett szembe 
néznünk. A munkatársakat sújtó karantén elrendelések és a folyamatos megbetegedések miatti 

munkaerőhiány, illetve az ezzel együtt járó folyamatos helyettesítések napi szintű kihívást 

jelentettek nemcsak a dolgozók részére, de az igénybe vevőinknek is. 

Az igénybe vevőinket tekintve a fertőzésnek leginkább kitett korosztály, a 65 év felettiek köréből 

került ki, ebben a korcsoportban halmozottan fordulhatnak elő krónikus betegségek, melyek 

nehezítik a fertőzésből történő felgyógyulást.  

2021. 03. 22. – 2021.06.17. napjáig, a 131/2021.(III.18) számú önkormányzati határozat 
értelmében, az Idősek Nappali Klubjainak telephelyein a klub által nyújtott szolgáltatások 

szüneteltek. 

Fenti időszakban, a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az időskorúak önálló életvitelének 

fenntartása érdekében, a szolgáltatásokat az időskorú személy saját lakókörnyezetében biztosították 
szükséglet szerint (pl.: bevásárlásban történő segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés, 
orvossal történő kapcsolattartás, hivatalos ügyek intézése). 

Azon ellátottakat, akik a nappali intézményben nyújtott szolgáltatásokat nem tudták igénybe venni, 
rendszeresen megkerestük telefonon, elektronikus úton. Folyamatosan érdeklődtünk állapotukról, és 

felajánlottuk számukra a segítséget. 

Munkatársainknak, akik az ellátott lakókörnyezetében, otthonában, utcán, közterületen végeztek 

munkát, a járványügyi/közegészségügyi szabályok betartása érdekében, valamint egészségük 
védelmében, fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és 

védőfelszerelést biztosítottunk. 

2021.06.17. napjától az idősek klubjainak telephelyein a klub által nyújtott szolgáltatások újra 
elérhetővé váltak, a vírusveszéllyel kapcsolatos fokozott higiénés védekezési szabályok betartása 

mellett. 

A kollégák beszámolója alapján elmondható, hogy a júniusi nyitást követően nehézséget okozott, 

hogy időseink a hosszú szünet alatt közvetlenül, vagy közvetve számos közeli tragédiát, súlyos 
megbetegedést éltek át, fizikális és pszichés állapotuk gyengült, kapcsolati hálójuk beszűkült. A 

klubok szünetelése idején, igyekeztek más alternatívát találni egyes szolgáltatások (pl. mosás, 

fodrász, torna) pótlására.  
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Mivel a Szerető kezek Idősek Klubja, az átmeneti bentlakást biztosító idősek Gondozóháza 1098 

Friss utca 5. sz. alatti telephelyén működik, a koronavírus-járvány terjedésének ütemére való 

tekintettel, 2020. szeptemberétől a klub szolgáltatásainak igénybevételét, a helyben étkeztetés 
lehetőségével - jelenleg is -, az eddigiekkel megegyező feltételek mellett, a Platán Idősek Klubjában 

tudjuk biztosítani (1098 Bp. Toronyház utca 11.). 

Az igénybe vevők túlnyomó többsége elfogadta és betartotta - a fertőzésveszély 

csökkentése/elkerülése érdekében -, a szigorú közegészségügyi előírásokat az épületben történő 
tartózkodás idején.  

A nehézségek megoldásában sokszor a türelem, az együttműködés, számos esetben az új formák-

szabályok diktálta helyzet elfogadása (több csoportban megtartott ünnepség, vagy múzeum 
látogatás) segített. Ugyancsak segítség volt, hogy a 2020-as évhez képest kevésbé volt elsöprő erejű 

a korlátok megélése, gyakorlottabbá váltunk a szabályozottabb körülmények közötti együttlétben.  

A pandémiás időszakban dolgozóink - a megváltozott feltételrendszerben is -, folyamatosan 

biztosították az időskorúak igényeihez igazodó szolgáltatást, lehetőség szerint a klub telephelyén, 
illetve szükség szerint az időskorú személy otthonában. 

A Szociális Szolgáltató Központ 2021-ben is támogatta a Szerető Kezek Idősek Klubjában alkotó 

tevékenységet folytató festő kört. Az intézményünk a szállítás megoldásával biztosította a 

Kincsesbányán megrendezésre kerülő alkotó táborba történő eljutást. A mozgalom nyitottságának 
jegyében az érdeklődők száma folyamatosan gyarapodik. Az elkészült művekből, valamint a festő 
táborban készült alkotásokból a kiállítás megrendezésére az alkotások bemutatására újra lehetőség 

nyílt. A kulturális tevékenység tekintetében szintén a kialakult és tartóssá vált járványügyi 
intézkedések miatt nem került megrendezésre ebben az évben sem számos intézményi 

rendezvényünk.  

A Szociális Szolgáltató Központ területén a mentális problémák megoldására pszichológus áll 

rendelkezésre, aki egyéni és csoportos foglalkozásokkal segíti elő a közösségbe történő 
beilleszkedést, valamint a rászorultaknak mentális támogatást nyújt. 

Az intézményünkben lehetőség volt/van a telefonos vagy infokommunikációs eszközön történő 

kapcsolat tartásra. Az intézményünkben rendelkezésre áll intézményi mobiltelefon használata a 
kapcsolattartás céljából, azonban használhatósága korlátozott, behatárolt a beszélgetés időtartama. 

Továbbá lehetőség van számítógép segítségével video chat lebonyolítására. 

Az idősellátás területén fejlesztésként fontosnak tartom a Szerető Kezek Időskorúak Gondozó 

Házának infrastrukturális fejlesztését, hogy a tárgyi feltételek megfelelő kialakításával alkalmassá 
váljon az önellátásra csak részben képes, nagyobb ápolási igénnyel rendelkezők ellátására. A 

gondozóházban való elhelyezésről azt várnák el, hogy amíg tartós idősek otthoni felvételre várnak, 

addig a szülőt elhelyezhetik az átmeneti ellátásba. A demenciához hasonlóan, megnőtt az ápolási 

feladatot igénylők száma is. Az idős ember az otthonában marad a „végsőkig”, és amikor már nem 
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tudja önmagát ellátni, akkor döbben rá a tehetetlenségére. Ebben az egészségi állapotában nem áll 

módunkban a jelen feltételek mellett szakszerűen ellátni, hiszen számára már ápolásra van szükség. 

Továbbá lényeges lenne folytatni a már megkezdett nyílás zárók cseréjét (Friss utca, Toronyház 
utca), a gondozóház udvarának parkosítását, korszerűsítését, valamint a fent említett telephelyek 

épületének (részleges) külső karbantartását, tatarozását, az egyre elviselhetetlenebb hőség miatt a 

telephelyek légkondíciójának megoldását, továbbá az informatikai rendszer további cseréjét, 

fejlesztését. 

Végül, de nem utolsó sorban rendkívül fontosnak tartom a területen dolgozó kollégák számára a 

mentális támogatás, a ventiláció lehetőségének biztosítását, esetlegesen egy rekreációs nap 

megrendezésének lehetőségét. 

Egy újabb nehéz, kihívásokkal, változásokkal teli évet tudhatunk magunk mögött, a 

szolgáltatásainkat igénybe vevők ugyan megértették a kialakult veszélyhelyzet miatti 

korlátozásokat, de ezzel együtt természetesen nehézségként élik meg a járványügyi rendelkezések 

miatti folyamatos változásokat.  

A Szociális Szolgáltatói Központ egységeinek szakmai vezetői elkészítették 2021. évről szóló 

részletes beszámolójukat, melyet mellékletként csatolok. 

 

Budapest, 2022. március 18. 

Vinczéné Árvai Klára  

ig.h. 
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2021. évi szakmai beszámoló 

Szociális étkeztetés 

1. Szolgáltatás bemutatása  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az Önkormányzat, a szociálisan 
rászorult személyek étkeztetését, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

igazgatósága (FESZGYI), a Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó intézményeiben nyújtja, a 

Szt. 62.§- ban foglaltak alapján.  

1.1.A szociális étkeztetés el látásának 

Célja:  

A FESZGYI napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, aki 

kora vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai-, illetve szenvedélybetegsége, 

hajléktalansága miatt önmaga és eltartottjai részére más módon nem képes étkezést biztosítani.    

Feladata:  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

A biztosított szolgáltatás módja 

Az ellátás módja lehet:  

a) helyben étkezés, 

b) elvitel lehetővé tételével, 

c) étkezés házhozszállítással 

 

1.2.  A biztosított  szolgáltatás ellátó rendszerben való szerepe, hatása 

A FESZGYI, a Szt-ben meghatározottak alapján, a rászorulók részére biztosítja a szociális 
étkeztetést. Ezzel segítséget nyújt mindazok számára, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, 
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egészségükben károsodott személyek, illetve koruk miatt már nem képesek főzni maguknak. 

Különösen a rendkívül alacsony jövedelműek igénylik ezt az ellátási formát. Nem érzik annyira 

megalázónak, mint pl. a népkonyhákon, ingyen konyhákon való étkezést. A magasabb 
jövedelemmel rendelkezők a FESZGYI által biztosított ebédhez nagyobb bizalommal vannak, mint 

a különböző ellátórendszerektől beszerezhetőhöz. Fontos a napi, személyes kapcsolat, elérhetőség, 

az állandó, megbízható szállító. A szociális étkeztetés igénybevétele, lehetőséget nyújt a telephelyen 

más alapszolgáltatás megismeréséhez, igénybevételéhez.  

1.3. Feladat ellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 

A FESZGYI keretében működő Szociális Szolgáltató Központ, a szociálisan rászoruló személyt, 

legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti. Az étkezés - munkaszüneti napok kivételével -

heti 6 napon igényelhető.  

A napi egyszeri meleg étel tartalmaz egy adag levest, egy adag második fogást, ételféleségtől 

függően savanyúságot, kenyeret, esetleg süteményt, gyümölcsöt.  

Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja - szakorvos javaslatára -, 

lehetőség van epekímélő, cukormentes, valamint tejmentes diétás menü igénylésére.  

A telephelyekre, a jelenlegi közegészségügyi előírásoknak megfelelő módon, zárt rendszerben és 

egyedi kiszerelésben szállítják az ebédet.  

A biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékei megfelelnek, a 
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltaknak.  

A Szociális Szolgáltató Központ intézményei tálaló konyhával rendelkeznek. A munka végzéséhez 
a dolgozók felszereltek munka- és védőruhával, melynek használatát a FESZGYI Kollektív 

Szerződése tartalmazza, szabályozza. 

A szociális étkeztetés területén dolgozók létszáma és szakképzettsége 100%-ban megfelel az 

1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M. rendeletben előírtaknak. 

A szociális étkeztetés módja: 

 Szociális étkeztetés helyben fogyasztással: az étel helyben történő elfogyasztására, az erre a 

célra kialakított étkező helyiségben nyílik lehetőség. Ezt kulturált, barátságos környezetben, 
megterített asztalnál tehetik meg. Az étkezéshez minden feltétel (étkészlet és evőeszköz) 

biztosított. A kézmosási lehetőség, valamint a nemenkénti elkülönített illemhely, a telephely 

részeként adottak, a szolgáltatás tárgyi feltételeit képezik. 

 Szociális étkezés elvitellel: az ételt személyesen hétfőtől-péntekig 11-12.30 óra között, 
szombaton 10.00-12.00 óra között vehetik át a telephelyek ételkiadó konyháiban.  
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 Szociális étkezés kiszállítással: akinek egészségi vagy mentális állapota nem teszi lehetővé a 

személyes elvitelt, lehetősége van házhozszállítást kérni, külön díjazással.  

A helyben étkezők számára, a kulturált étkeztetés biztosítása érdekében, az ebédet továbbra is újra 

melegítve, tányérokban szolgáljuk fel. 

Az étkeztetést, a fenntartóval szerződött vállalkozás biztosítja, mely a kerület alábbi pontjain 

található telephelyre szállítja ki a kész menüt. 

 I. sz. Étkeztetési Csoport – 1092 Bp., Knézich u. 17.  

 II. sz.  Étkeztetési Csoport - 1095 Bp., Mester u. 33-35.  

 III. sz.  Étkeztetési Csoport – 1097 Bp., Osztag u. 17.  

 IV. sz.  Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Friss u. 5.  

 V. sz.  Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Toronyház u. 11.  

A házhozszállításra, a FESZGYI megbízási szerződéssel vállalkozókat alkalmaz. 

Az ebéd kiszállításának ideje: 

 Hétfőtől-péntekig: 11-15 óra között,  

 Szombaton:  10-13 óra között. 

Lemondás:  

Amennyiben az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, 

szándékát - legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően -, az intézmény vezetőjének 
szükséges bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének 

kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. Kérdés esetén, 

telephelyeinken munkaidőben, a megadott telefonszámon fogadjuk a hívásokat.  

1.4. Az ellátandó célcsoport jellemzői: 

Kerületünkben az elmúlt időszakban történő város rehabilitáció, valamint az új lakónegyedek 

kialakítása következtében folyamatosak a költözések, ehhez kapcsolódóan gyakran változik az 

ellátotti létszám. 

A lakosság jövedelmi helyzete, lakhatási viszonyai komoly eltérést mutatnak. Kerületen belül 

megtalálhatóak a komfort nélküli-, komfortos-, lakótelepi összkomfortos lakások, zöldövezeti 

komfortos bérlemények/öröklakások is. Szolgáltatásainkat az alacsony jövedelemmel rendelkező 

családok, valamint a magasabb nyugdíjellátásban részesülők is igénybe veszik.  

Az időskorúak közel 90%-a egyszemélyes háztartásban él, komfortos társasházakban. 85% saját 

jogú, öregségi nyugdíjjal rendelkezik. A szociális étkeztetést igénylők többsége más ellátási formát 

is igénybe vesz, például idősek nappali ellátását, illetve házi segítségnyújtást. 
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2. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

Az ellátás igénylése személyesen, telefonon vagy hozzátartozó, szomszéd, orvos bejelentése alapján 

történik. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. 

Az igényeket folyamatosan tudjuk fogadni. 

Az igénybevételi eljárásnál, az Ir. szabályozása az irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről 
dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. Amennyiben az érdeklődő elfogadja a 

feltételeket, benyújtja igazolásait a jogosultság megállapításához. 

Az intézményvezető által írásban meghatalmazott vezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, 
illetve törvényes képviselőjét.  

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt, a szociális étkeztetést igénylő ellátottal az 

intézményvezető (illetve az általa írásban meghatalmazott személy) megállapodást köt, mely 

tartalmazza a személyes adatokon túl: 

 az ellátás kezdetének időpontját, 

 az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

 az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatási elemeket, 

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az 
ellátás térítésdíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

 a felek tájékoztatási kötelezettségét, 

 az érdekképviseletre, 

 az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelete (a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról) 

a szociális rászorultságot, az alábbiak szerint határozza meg étkeztetés esetén: 

Szociálisan rászorult  

a) életkor miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas 

okmány bemutatásával igazolja, 

b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy 

kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem 

tud, 
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c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a 

súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja, 

d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét 

a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja. 

 

2.1.  A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

Intézmény neve Levelezési cím Telefon, e-mail Szolgáltatás formái

Nefelejcs Gondozási Központ
218-3683, 210-9281                              
nefelejcs@feszgyi.hu

Borostyán Idősek Klubja
218-3683, 210-9281                                        
borostyan@feszgyi.hu

Tavirózsa Gondozási Központ
217-5693, 215-7698                       
tavirozsa@feszgyi.hu

Napsugár Idősek Klubja
215-7689                      
napsugar@feszgyi.hu

Írisz Szenvedélybetegek Klubja 1094 Bp. Berzenczey u. 26. 
216-6053                        
iriszklub@feszgyi.hu

Étkeztetés helyben

Szivárvány Gondozási Központ
280-9598, 348-0189  
szivarvany@feszgyi.hu

Platán Idősek Klubja
280-6684                
platan@feszgyi.hu

Szerető kezek Idősek Klubja 1098 Bp. Friss u. 5.
280-6702  
szeretokezekklub@feszgyi.hu

Étkeztetés helyben

Árvácska Idősek Klubja 1097 Bp. Osztag u. 17.
280-5701                            
arvacska@feszgyi.hu

Étkeztetés elvitellel                      
Étkeztetés helyben

Külső - Ferencváros/Aszódi úti Ltp.

Étkeztetés elvitellel              
Étkeztetés szállítással                                                      
Étkeztetés helyben

Étkeztetés elvitellel              
Étkeztetés szállítással        
Étkeztetés helyben

Belső - Ferencváros

Középső - Ferencváros

Étkeztetés elvitellel              
Étkeztetés szállítással        
Étkeztetés helyben

1092 Bp. Knézich u. 17.

1095 Bp. Mester u. 33-35.

1098 Bp. Toronyház u. 11.

József Attila lakótelep

 

2.2.  Szakmai kapcsolatok 

A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a FESZGYI az alábbi intézményekkel, 

szervezetekkel tart kapcsolatot:  

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – folyamatos munkakapcsolat 
(személyesen, telefonon, levelezés, interneten keresztül) 

 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat – napi munkakapcsolat háziorvosokkal, 

szakrendelésekkel, szükség szerint a házi betegápolás szakembereivel (személyesen, 
telefonon keresztül) 
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 Kórházak (személyes kapcsolattartás, telefonos ügyintézés, szociális nővér megkeresése) 

 Motiváció Alapítvány – Mozgássérülteket segítő alapítvány (megállapodás Támogató 

Szolgálatra) 

 Munkaügyi Központ (írásos) 

 BMSZKI - Átmeneti Szállóival, valamint Nappali melegedőjével. 

A FESZGYI együttműködik az ellátási területén működő szociális, egészségügyi, oktatási és 

munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel. 

3. Klienseink statisztikai adatai  

3. 1.  2021. 12. 31. Megállapodások száma 

Intézmény Helyben Elvitellel Kiszállítással összesen összesen 

Nefelejcs Gondozási Központ 9 37 46

Borostyán Idősek Klubja 17 17

Tavirózsa Gondozási Központ 13 101 114

Napsugár Idősek Klubja 3 3

Írisz Szenvedélybetegek Klubja 1 1

Szivárvány Gondozási Központ 11 75 86

Platán Idősek Klubja 32 32

Szerető kezek Idősek Klubja 15 15

Árvácska Idősek Klubja 12 5 17 17

összesen 80 38 213 331 331

63

Külső - Ferencváros/Aszódi úti Ltp.

József Attila lakótelep

Középső - Ferencváros

Belső - Ferencváros

 ÉTKEZTETÉS / MEGÁLLAPODÁSOK száma - 2021. 12. 31. napján

133

118
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3. 1.1.  2021 évi összes igénybe vevő száma 

Intézmény Helyben Elvitellel Kiszállítással összesen összesen 

Nefelejcs Gondozási Központ 14 54 68

Borostyán Idősek Klubja 24 24

Tavirózsa Gondozási Központ 17 124 141

Napsugár Idősek Klubja 8 8

Írisz Szenvedélybetegek Klubja 2 2

Szivárvány Gondozási Központ 11 129 140

Platán Idősek Klubja 35 35

Szerető kezek Idősek Klubja 18 18

Árvácska Idősek Klubja 13 12 25 25

összesen 100 54 307 461 461

Belső - Ferencváros

 ÉTKEZTETÉS / IGÉNYBE VÉTELEK száma  - 2021. évben

193

151

92

Külső - Ferencváros/Aszódi úti Ltp.

József Attila lakótelep

Középső - Ferencváros
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3. 2. A szociális étkeztetést igénybe vevők korcsoport és nemek szerinti megoszlása:  

 

3. 3. Ellátottak megoszlása, étkeztetés módja szerint 
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3. 4. Ellátottak nemek szerinti megoszlása, étkeztetés módja szerint 

 

 

3. 5. A szolgáltatást igénybe vevők létszámának évenkénti változása: 
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3. 6. A szociális étkezők jogosultság szerinti megoszlása: 

 szociálisan rászorult életkora alapján /65. életévét betöltötte/: 

 

Életkor alapján a szociális étkeztetésben részesülők 83% - a jogosult az ellátásra. 
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 szociálisan rászorult egészségügyi állapot, pszichiátriai betegség, fogyatékosság alapján: 

 

3. 7. Ellátottak diagnózis szerinti összetétele 

Egészségi állapoton alapuló jogosultságok közül az alábbiak a leggyakrabban előforduló 
betegségek: 

- szív és érrendszeri betegségek 

- magas vérnyomás 

- diabetes 

- mozgásszervi megbetegedés 

- mentális problémák 

- pszichiátriai vagy szenvedély betegség 

- törés utáni gyógyulási állapot 

- daganatos betegségből, gyógyulás utáni állapot 

Az étkeztetést szállítással igénybe vevők életkora magasabb, életkoruk előrehaladtával romlik az 

egészségi állapotuk, ebből eredően csökken önellátó képességük.  

A szociális étkezőknél jelen vannak a viszonylag fiatalabb, egészségi állapotuk miatt rászoruló 

igénylők. 

3. 8. Az ellátottak családi állapot szerinti megoszlása: 
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3. 9. A szociális étkeztetésben részesülők jövedelem szerint:  

 

Jövedelem típus szerint az ellátottak közel 85 %-a rendszeres, saját jogú öregségi nyugdíjjal 

rendelkezik. 

A térítési díj megállapítását az Önkormányzat helyi rendelete szabályozza, az ellátott 

jövedelmének függvényében.  

Ha az ellátott, vagy törvényes képviselője/a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj 

összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Amennyiben jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a meghatározott térítési díjfizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett köteles az intézmény felé 8 napon belül 

jelezni. 

A személyi térítési díj összege a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a 

kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 
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A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és 

az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester 

csökkentheti vagy elengedheti oly módon, hogy ha a havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének  

a) 150-250 %-a között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi térítési díj  

50 %-a,  

b) 150 %-a alatt van, az ellátás ingyenes.  

Intézmény Helyben Elvitellel Kiszállítással

Nefelejcs Gondozási Központ 1 9 10

Borostyán Idősek Klubja 1 1

Tavirózsa Gondozási Központ 2 18 20

Napsugár Idősek Klubja 1 1

Írisz Szenvedélybetegek Klubja 0 0

Szivárvány Gondozási Központ 2 15 17

Platán Idősek Klubja 1 1

Szerető kezek Idősek Klubja 3 3

Árvácska Idősek Klubja 3 6 9 9

összesen 9 11 42 62 62

Külső-Ferencváros/Aszódi úti Ltp.

József Attila lakótelep

Középső - Ferencváros

Belső - Ferencváros

összesen 

MÉLTÁNYLÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA / FŐ / 2021

11

21

21

 

2018 47 fő 44 fő 95% 3 fő 5%

2019 37 fő 31 fő 85% 6 fő 15%

2020 53 fő 52 fő 98% 1 fő 2%

2021 62 fő 60 fő 97% 2 fő 3%

MÉLTÁNYLÁSBAN 
RÉSZESÜLŐK                                    
SZÁMA / FŐ Méltánylás mértéke                                      

50 %

Méltánylás mértéke                                        

100  %

MÉLTÁNYLÁSBAN RÉSZESÜLŐK MEGOSZLÁSA                         

%  - ban / FŐ

 

 

3.8. A szociális étkeztetésben részesülők diétás megoszlása: 

Amennyiben az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja - szakorvos 

javaslatára -, lehetőség van epekímélő / cukorbeteg / tejmentes menü igénylésére.  
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A diétás étrend biztosítása nagymértékben hozzájárul, igénybe vevőink egészségi állapotának 

megőrzéséhez. 
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2020. március elején országunkban is megjelent a SARS-CoV-2 koronavírus. 2021. évében a 
veszélyhelyzet folyamatosan meghosszabbításra került, valamint alkalmazni kellett, a legtöbb 
korábban kihirdetett - veszélyhelyzet idején érvényes - szabályt is. 

Az étkeztetés biztosításának kivitelezése szempontjából meghatározó volt, hogy hat hónapon 
keresztül (2020. 12. 07. – 2021. 06. 11. napjáig), szociális étkeztetés esetén a helyben 

fogyasztást, valamint az ebéd elvitellel történő lehetőségét újra meg kellet szüntetni, és az 

ebédet kizárólag kiszállítással lehetett biztosítani. 

Kapacitás hiányában a Fenntartó biztosított személyautókat, melyek segítségével a klub 
gondozónőinek kíséretében sikerült Ferencváros belső/középső, valamint a József Attila 

lakótelep területén az ebédeket naponta kiszállítani az adott címre. A szállításra hétfőtől 
péntekig, valamint szombati napokon került sor. 

Munkatársaink számára, akik az ellátott lakókörnyezetében, otthonában, utcán, közterületen 
végeztek munkát, a járványügyi/közegészségügyi szabályok betartása érdekében, valamint 
egészségük védelmében, fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő 

törlőkendő) és védőfelszerelést biztosítottunk. 

2021.06.11. napjától, az 556/2020. (XII. 4.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdése módosításra 
került, melynek értelmében „Étkeztetés esetében – a népkonyha kivételével – a napi egyszeri 
meleg étel elvitellel, kiszállítással vagy a koronavírus ellen jogszabály rendelkezése szerint 

védettnek minősülő igénybe vevő részére helyben fogyasztással is biztosítható”. 

Összegzés   

2021. évben, a FESZGYI által nyújtott szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetésben, 

461 fő részesült. 

Családi állapotukat tekintve, az igénylők közel 90 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

A 2021. évi igénybevételi adatokból kitűnik, hogy az étkezők 68 %-a nő, ők az idősebb 
korosztályhoz tartoznak. Özvegyként, egyszemélyes háztartásban élnek, koruk és egészségi 

állapotuk már nem teszi lehetővé az önálló háztartás vezetését.   

Az étkeztetést igénylő férfiak (32 %) fiatalabbak, családi állapotukat tekintve egyedülállók, 
nem nősültek meg, ill. gyakoribb esetükben a válás előfordulása. 

Az ellátottak 83 %-a betöltötte a 65. életévét, jövedelmüket tekintve 85% öregségi nyugdíjjal 
rendelkezik. 

Az előző évhez viszonyítva, a naponta átlagosan étkezők száma 50 fővel emelkedett (2019. 
évhez képest, a covid időszakának 2 évében - 2020, 2021 -, az étkeztetést igénybe vevők napi 
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átlaga erőteljes emelkedést mutat. A 2019. évi átlag napi étkezői létszám 195 főről, 2021. év 

végére 292 főre nőtt.). A szolgáltatásokon belüli igénybevételi módok aránya folyamatosan, a 

szállítással igénylők javára tolódik el. Az elmúlt két évben tapasztalható növekedés jelentős 
része, a vírussal kapcsolatos intézkedések következménye. Szintén előbbihez köthető a 

helyben, és elvitellel étkezők kisebb mértékű csökkenése.  

Az étkeztetésben részesülők 12 %-a (54 fő) vesz igénybe szociális étkeztetést elvitellel.  

Nemek szerinti megoszlása: 58 % nő, 42 % férfi. 65 év feletti, az ellátottak 65 %-a. A 
legtöbb igénybe vevő 40-69 év közötti, kiemelkedő a 40-59 éves korosztály aránya. 

Esetükben jellemzően az egészségügyi állapot, valamint a pszichiátriai betegség, 

fogyatékosság alapozza meg a jogosultságot. 

Az étkeztetésben részesülők 21 %-a (100 fő) vesz igénybe szociális étkeztetést helyben 

fogyasztással. 

Nemek szerinti megoszlása: 77 % nő, 23 % férfi, 40-64 év között az igénybevételek száma 
alacsony, kormegoszlásuk hasonló. 65 év feletti az ellátottak közel 90 %-a. Egyenlő 
mértékben magasabb a 70-74, 75-79, valamint 80-89 év közötti korcsoport aránya. 

Az étkeztetésben részesülők 67 %-a (307 fő) vesz igénybe szociális étkeztetést szállítással.  

Nemek szerinti megoszlása: 67 % nő, 33 % férfi. 65 év feletti az igénylők 84 %-a. Fenti 
igénylők több mint fele 75 évnél idősebb. Jelentős az aránya, a 90. éves, illetve ennél 
idősebb személynek. Előrehaladott koruk, és megromlott egészségi állapotuk nehezíti az 

önellátást, és mozgáskorlátozottságuk nem teszi lehetővé az ebéd személyes elhozatalát a 

központokból.  
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A szociális étkeztetés, azok számára nyújt komoly segítséget, akik alacsonyabb jövedelemmel 

rendelkeznek, egészségük károsodott, illetve koruk miatt önellátásra részben képesek.  

Egyben lehetőséget teremt az ellátott számára, a FESZGYI egyéb szolgáltatásainak 
megismerésére. Gyakori, hogy az étkeztetésben részesülő személyek intézményen belül más 

ellátási formát is igénybe vesznek (idősek klubja, házi segítségnyújtás). 

A kerületünkben élő idősebb korcsoporthoz tartozó személyek (egészségi állapot romlásból 

eredően önellátó képességük csökkenése miatt), valamint a 65 év alattiak életében egészségi 
állapotuk miatt, kiemelkedő jelentőséggel bírt az étkeztetés biztosítása a járvány időszakának 

második évében is. 

Budapest, 2022. február 11.                                                                        

 

Gyarmati Zsuzsanna                                            

                                                                                                        Szakmai vezető -  

      Szociális étkeztetés 
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Melléklet: 

Étkeztetés igénybevételének megoszlása Belső-, Középső-, Külső Ferencváros, valamint a 

József Attila lakótelep területén.  

Intézmény Helyben Elvitellel Kiszállítással összesen összesen 

Nefelejcs Gondozási Központ 14 54 68

Borostyán Idősek Klubja 24 24

Tavirózsa Gondozási Központ 17 124 141

Napsugár Idősek Klubja 8 8

Írisz Szenvedélybetegek Klubja 2 2

Szivárvány Gondozási Központ 11 129 140

Platán Idősek Klubja 35 35

Szerető kezek Idősek Klubja 18 18

Árvácska Idősek Klubja 13 12 25 25

összesen 100 54 307 461 461

Belső - Ferencváros

 ÉTKEZTETÉS / IGÉNYBE VÉTELEK száma  - 2021. évben

193

151

92

Külső - Ferencváros/Aszódi úti Ltp.

József Attila lakótelep

Középső - Ferencváros

 

 

Ferencváros városrészei között, figyelembe véve az ellátott területek nagyságát, az épületek 

elhelyezkedésének jellegét, közel azonos az étkeztetés igénybevételének mértéke.  

Belső-, és Középső Ferencvárosban, a terület nagysága mellett a szállításos ebéd biztosítását a 

parkolási nehézségek, valamint a régi-magas épületekben a lift hiánya nehezíti.  
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A József Attila lakótelepen található Szivárvány Gondozási Központ biztosítja a szállításos 

ebédet, a telepen kívül Külső-Ferencváros területén is. A vírus időszakában emelkedett, az itt 

elhelyezkedő Hajléktalanok Átmeneti Szállásán élő - egészségügyi állapot miatt -, szociálisan 

rászoruló személyek étkeztetése, szállítással (1097 IX. Budapest, Gyáli út 33-35.).  

A József Attila lakótelepen működő két klubban, az étkeztetést helyben fogyasztással, a 1098 

Toronyház u. 11. szám alatt található Platán Idősek Klubjában tudják igénybe venni az 

időskorúak, 2020. szeptemberétől. A folyamatosan visszatérő esetszám emelkedések miatt 
nem volt lehetőség visszaköltözni a Friss u. 5. szám alatt üzemelő klubba, mivel a telephelyen 

működik a kerület átmeneti bentlakásos ellátást biztosító intézménye is.  

A szociálisan rászoruló - Hajléktalanok Átmeneti Szállásán élő - személyek, étkeztetést 

elvitellel igényelhetnek még Külső-Ferencváros területén, az Árvácska Idősek Klubja (1097 
Bp. IX. Osztag u. 17.) telephelyén. Az utóbbi két évben, az igénybevételek száma jelentősen 

csökkent.  

 Belső - Ferencváros - 1092 Knézich utca 17. 

összesen

24

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 0 0 0 5 2 0 0 7

Nő 0 0 3 4 6 3 1 17

összesen 0 0 3 9 8 3 1 24

összesen

14

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 3 2 1 2 1 0 10

Nő 0 0 1 0 1 2 0 4

összesen 1 3 3 1 3 3 0 14

összesen

54

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 4 1 1 4 2 2 2 17

Nő 0 3 3 3 5 5 11 7 37

összesen 1 7 4 4 9 7 13 9 54

10

ELVITELLEL  - Nefelejcs Gondozási Központ / 2021 /
Férfi Nő

17 37

HELYBEN  - Nefelejcs Gondozási Központ / Borostyán Idősek Klubja / 2021 /

7 17

Férfi Nő

4

SZÁLLÍTÁSSAL   - Nefelejcs Gondozási Központ  / 2021 /
Férfi Nő
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 Középső - Ferencváros – 1095 Mester utca 33-35. 

összesen

8

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 1

Nő 1 2 2 2 7

összesen 1 2 0 0 3 2 0 8

összesen

17

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 3 1 1 1 6

Nő 1 2 1 3 1 2 1 11

összesen 5 1 4 2 2 2 0 17

összesen

124

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 2 6 2 6 8 2 14 3 43

Nő 8 5 13 11 13 18 13 81

összesen 2 14 7 19 19 15 32 16 124

összesen
2

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 1
Nő 1 1
összesen 2 0 0 0 0 0 0 2

Férfi Nő

SZÁLLÍTÁSSAL   - Tavirózsa Gondozási Központ  / 2021 /
Férfi Nő

43

ELVITELLEL  - Tavirózsa Gondozási Központ / 2021 /

HELYBEN   - IRISZ - Szenvedélybetegek Nappali Ellátása / 2021 /

1 7

81

1 1

6 11

HELYBEN   - Tavirózsa Gondozási Központ / Napsugár Idősek Klubja / 2021 /
Férfi Nő

Férfi Nő
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 József Attila lakótelep – 1098 Toronyház utca 11. 

összesen

35

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 3 2 6

Nő 3 5 6 13 2 29

összesen 0 0 3 6 9 15 2 35

összesen

11

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 1

Nő 2 4 1 1 1 1 10

összesen 2 0 4 2 1 1 1 11

összesen

129

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 2 5 11 5 5 6 7 41

Nő 5 3 9 14 13 32 12 88

összesen 0 7 8 20 19 18 38 19 129

összesen
18

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 1 2 4
Nő 2 4 1 6 1 14
összesen 1 0 2 5 3 6 1 18

HELYBEN  - Szerető kezek Idősek Klubja - 1098 Friss utca 5. / 2021 /
Férfi Nő

4 14

SZÁLLÍTÁSSAL   - Szivárvány Gondozási Központ  / 2021 /
Férfi Nő

41 88

1 10

ELVITELLEL  - Szivárvány Gondozási Központ / 2021 /
Férfi Nő

6 29

HELYBEN   - Szivárvány Gondozási Központ / Platán Idősek Klubja / 2021 /
Férfi Nő

 



 

 
Ferencvárosi Szociális  és  Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága  

1096 Budapest,  Lenhossék u.  7-9.  

tel : 216-0983, 218-6175.  

 

323 
 

 Külső - Ferencváros – 1097 Osztag utca 17. 

összesen

13

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 2 1 1 0 0 0 4

Nő 1 2 1 3 1 0 1 9

összesen 1 4 2 4 1 0 1 13

összesen

12

NEME
18 - 39        
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 2 2 0 0 1 0 6

Nő 1 2 1 1 0 1 0 6

összesen 2 4 3 1 0 2 0 12

ELVITELLEL  - Árvácska Idősek Klubja /2021/
Férfi Nő

6 6

4 9

HELYBEN  - Árvácska Idősek Klubja /2021/
Férfi Nő
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2021. évi szakmai beszámoló 

Idősek Nappali Ellátása 

1. Szolgáltatás bemutatása 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az idősek nappali ellátását, 
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága, (FESZGYI) a Szociális 

Szolgáltató Központhoz tartozó intézményeiben nyújtja. Fenti szociális alapszolgáltatás, öt 

telephelyen vehető igénybe.  

1.1.Idősek nappali e llátásának 

    Célja 

A hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó 

káros hatások megelőzése érdekében, az idősek nappali ellátása (idősek klubja) elsősorban a 
saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 

alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

   Feladata 

Megfelelő szociális szolgáltatások nyújtása, melyek révén, a nappali ellátást igénybe vevő 

személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása megvalósulhat. 

1.2.  A biztosított  szolgáltatás tartalma 

Az idősek klubja a szolgáltatását nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon biztosítja. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat 
szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szerveződésű csoportoknak összejövetelekre, 

rendezvények megtartására. 

Az ellátottak szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító 

szolgáltatás, tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul meg. Az igénybe vevő 
fizikai-egészségi- mentális állapotát megismerve, abból kiindulva, láthatóvá válnak azok a 

területek, ahol a képességek megtarthatók, ill. fejlesztésre szorulnak. Érdeklődési köre pedig 

alapja lehet a csoportban való részvételnek, foglalkoztatásnak, mellyel lehetővé válik az 

aktivitás megtartása. 
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1.3.  Az ellátórendszerben betöltöt t szerepe, hatása 

A klubtagság igénybevétele lehetőséget ad a területünkön élő lakosoknak, hogy 

mindennapjaikat közösségben töltsék el. Mivel igénybe vevőink több mint 80 %-a 
egyszemélyes háztartásban él, az itt eltöltött idő alatt új kapcsolatok kialakítására nyílik 

lehetősége. Erősödhet az egymás iránti érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás 

képessége. Ennek hatásaként csökken a feleslegesség és a magány érzése. Az aktivitás 

eredményesebben megtartható, ez hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb ideig megszokott 

környezetükben, önállóan éljenek. 

1.4.  Feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatási elemek köre 

A nappali ellátás a koruk, illetve egészségügyi állapotuk miatt önmaguk ellátására részben 
képes személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja 
szükség szerint: 

- tanácsadás,  

- készségfejlesztés,  

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,  

- esetkezelés,  

- felügyelet,  

- gondozás.  

Az intézmény által nyújtott szolgáltatási elemek az ellátottak számára térítésmentesen vehetők 
igénybe.  

Ezen túl az idősek klubja az alábbi szolgáltatásokat szervezi (térítés ellenében): 

1. igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása, 

2. szabadidős programok szervezése esetén belépődíj megfizetése, 

3. nem a Klub által nyújtott szolgáltatások (pl. fodrász, pedikűr stb.) 

 

A biztosított szolgáltatási elemek: 

 Tanácsadás 

Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére 
reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a 

megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő 
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témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos 

cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 

1. Életvezetési tanács nyújtása 

2. Életvitelre vonatkozó tanácsadás 

3. Pszichológiai tanácsadás 

4. Jogi tanácsadás 

o életvitelre vonatkozó tanácsadás, 

o egészséges táplálkozás fontosságára való figyelemfelhívás, 

o szükség esetén diéta betartása érdekében tanácsadás, mit, hol lehet beszerezni, ár-

érték arány, 

o az intézmény által foglalkoztatott pszichológus egyéni tanácsadás keretében tud 
segítséget nyújtani életkori krízis, elhúzódó gyászreakció esetén.  

o jogi problémák esetén az intézmény lehetőséget biztosít előre egyeztetett 

időpontban, ügyvéddel történő konzultációra, jogi tanácsadás igénybevételére. 

 Készségfejlesztés 

Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas 

készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, 

lehetőségek biztosítása, azok gyakorlására. 

1. Fizikai aktivitás megőrzését, javítását célzó mozgásos foglalkozásokon való 

részvétel 

2. Tematikus foglalkoztatásban részvétel (fejlesztő, szinten tartó, preventív célzatú) 

3. Szabadidős programon történő részvétel 

4. Tömegkommunikációs eszközök használata – digitális kompetencia kialakítása, 

fejlesztése 

A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának 

megelőzése érdekében az ellátottak számára, az alábbi elfoglaltságokat biztosítjuk:  

o csoportos torna gyógytornász vezetésével (hetente két alkalommal),  

o két telephelyen gyógy-masszázs, 

o kvízjáték, rejtvényfejtés, helytörténeti vetélkedő, társasjátékok: „Activity”, 
„Bingo” és „Rummikub”, 
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o klubdélután keretében foglalkoztatás, ünnepi események, névnapok közös 

megrendezése, 

o szükség szerint rendezvényeken való fellépés szerepeinek megbeszélése, próbák, 

o időjáráshoz igazodóan kirándulások szervezése, színház, kiállítás látogatása, 

o az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya-és társasjáték, 

illetve tömegkommunikációs eszközök, számítógép használat lehetőségének a 

biztosítása. 

 Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, 

mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére 

szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában 
nem tudja megoldani.  

1. Mosás biztosítása nappali intézményben 

2. Vasalás biztosítása nappali intézményben 

o Személyes ruházat tisztításának lehetősége: egy automata mosógép áll a 

klubtagok rendelkezésére, melyet a gondozónő kezel. Szükség esetén a vasalás 

megoldott.  

 Esetkezelés 

Az igénybe vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai 

elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő 

kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevők saját és támogató 
környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek 

bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 

1. Probléma feltárása, meghatározása 

2. Cél meghatározása 

3. Beavatkozási pontok meghatározása 

4. Hivatalos ügyek intézésének segítése 

o Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, szolgáltatókkal való 
kapcsolatfelvétel támogatása, pénzben- és természetben nyújtott ellátások, 

jogosultsági feltételeinek követése, nyomtatványok beszerzése, ehhez történő 

hozzájutás intézése. 

 Felügyelet 
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Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki 

és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított 

kontroll. 

1. Intézménybe történő bejutás megszervezése, segítése 

 Gondozás 

Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 

tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 
olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 

körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi 

státuszban való megtartását, visszailleszkedését. 

1. Mentális támogatás 

2. Családi és társas kapcsolatok támogatása 

3. Folyadékpótlás ellenőrzése  

4. Személyi higiéné biztosításában segítségnyújtás (fürdés lehetőségének biztosítása) 

5. Pihenés biztosítása 

6. Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz történő hozzájutás megszervezése, 

segítése 

7. Egészségi állapot figyelemmel kísérése, támogatás terápiakövetésben 

o Mentális gondozás: a lelki sérülések megfelelő gondozása, a környezet 

ártalmainak megelőzése, illetve enyhítése céljából. Pszichológus által vezetett 

csoportfoglalkozás, konfliktuskezelés. 

o Családi és társas kapcsolatok támogatása: segítségnyújtás a környezettel való 

kapcsolattartásban, probléma esetén jelzőrendszer működtetése a család felé, 

krízishelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében. 

o Személyi higiéné megtartása érdekében: tusolási lehetőség biztosítása, 
csúszásmentes környezetben, szükség szerint segítséggel. Ideje: hétfőtől-péntekig 

9-11 óra között, szükség esetén igény szerint. 

o Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz történő hozzájutás 
megszervezése, segítése: szükséglet szerint, illetve igény esetén egészségügyi 

ellátó telefonon történő megkeresése, időpont egyeztetés, kísérés. 
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o Egészségi állapot figyelemmel kísérése, támogatás terápiakövetésben: 

rendszeresen vérnyomásmérés, orvos előírása alapján gyógyszeradagolás, 

szűrővizsgálaton való részvétel szervezése helyben. 

 Étkeztetés 

1. Igény esetén, szociális étkeztetés biztosítása helyben fogyasztással 

2. Segítségnyújtás étkezéshez 

o A telephelyekre, a jelenlegi egészségügyi előírásoknak megfelelő módon, zárt 
rendszerben és egyedi kiszerelésben szállítják az ebédet. A kulturált étkeztetés 

biztosítása érdekében, az időseknek az ebédet továbbra is újra melegítve, 

tányérokban szolgáljuk fel. 

o Az étkeztetés személyi térítési díja jövedelem arányában kerül meghatározásra.  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat képviselő testületének határozata 

lehetővé teszi a klubtagok számára, hogy évente egy alkalommal 7 napra kedvezményesen 
vegyék igénybe - nyaralás céljából - a fenntartó Balatoni üdülőjét.  

1.5.  Célcsoport  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén, elsősorban a saját 

otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

személyek, ill. fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek. 

 

2. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

Az igénybevételi eljárásnál, az Ir. szabályozása az irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről 

dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. 

Az intézményvezető által írásban meghatalmazott vezető a döntésről értesíti az ellátást 

igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.  
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Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt, a nappali ellátást igénylő ellátottal az 

intézményvezető (illetve az általa írásban meghatalmazott személy, nappali ellátás vezetője) 

megállapodást köt, mely tartalmazza a személyes adatokon túl: 

a. az ellátás kezdetének időpontját, 

b. az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

c. az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatási elemeket, 

d. a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben 

az ellátás térítésdíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

e. a felek tájékoztatási kötelezettségét, 

f. az érdekképviseletre, 

g. az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 

2.1.  A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén, a nappali ellátást biztosító 
Idősek Klubjai, jól megközelíthetően helyezkednek el. Berendezésük, technikai 

felszereltségük átlagosnak mondható. Az életkori sajátosságoknak és a szakhatósági 

előírásoknak megfelelnek.  

Az érdeklődők az alábbi telephelyeken működő Idősek Klubjait kereshetik fel: 

  Belső - Ferencváros 

 Borostyán Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Tel.: 210-9281 

E-mail:  borostyan@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő 

Kapcsolattartó: Kramer Erzsébet 

  Középső - Ferencváros 

 Napsugár Idősek Klubja    

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Tel: 217-5693, 215-7698 

E-mail: napsugarklub@feszgyi.hu 
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Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő 

Kapcsolattartó: Gazda Ilona 

 Külső - Ferencváros 

 Árvácska Idősek Klubja 

1097 Budapest, Osztag utca 17. 

Tel.: 280-5701 

E-mail: arvacska@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 20 fő 

Kapcsolattartó: Szivós Rita 

 József Attila lakótelep 

1. Platán Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

Tel.: 280-6684 

E-mail: platan@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 50 fő 

Kapcsolattartó: Dr. Legényné Elek Ilona 

2. Szerető Kezek Idősek Klubja 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

Tel.: 280-6702 

E-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 55 fő 

Kapcsolattartó: Pramer Krisztina  

 

Az ellátást igénylő személlyel, illetve hozzátartozójával, törvényes képviselőjével a klub 

dolgozói rendszeres kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás módjai: 

- naponta személyes kapcsolattartás az Idősek klubjában,  

- alkalmanként (betegség esetén) látogatás személyesen, az igénybe vevő otthonában, 
kórházban, 

- telefonon, betegség / távollét esetén,  
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- szükség szerint írásban. 

A szolgáltatás elérhető:  Nyitvatartási időben 

Személyesen a telephelyeken, a feltüntetett telefonszámon, 

e-mail címen, ill. levélben.       

Idősek Klubja nyitvatartási ideje hétköznapokon: 08.00 – 16.00 óra 

A nappali ellátásban dolgozók létszáma és szakképzettsége 100%-ban megfelel az 1/2000. 

(I.7.) Sz.Cs.M. rendeletben előírtaknak. 

2.2.Szakmai kapcsolatok 

A szolgáltatás színvonalas és hatékony ellátása érdekében az alábbi intézményekkel, 

szervezetekkel tartunk kapcsolatot, illetve működünk együtt: 

 Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI)  

 A különböző telephelyen működtetett Idősek Klubjai  

 Közös telephelyen működő alapellátást biztosító szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás  

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (Alap-, és szakellátás) 

 Kórházak 

 Kerületi bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények 

 Civil szervetek (Délután alapítvány, Édenkert az Egészségért Alapítvány) 

 Ferencvárosi Művészek és Művészetkedvelők Társasága 

 Nyugdíjasok Országos Szövetsége „Életet az Éveknek” 

 Nyugdíjasok Szociális Fóruma  

 Ferencvárosi Helytörténeti Múzeum 

 Ferencvárosi Művelődési Központ 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 Richter Gedeon Gyógyszergyár 

 Művészetbarátok Egyesülete 

 Harmadik Kor Egyeteme 

 Dési Művelődési Ház 
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 SZEÜ Nonprofit Kft. 

 Vöröskereszt 

 

3.  Klienseink statisztikai adatai  (TELEPHELYENKÉNT): 

 Belső-Ferencváros 

 Borostyán Idősek Klubja - 1092 Knézich utca 17. 

  

A Borostyán Idősek Klubja, a Bakáts téren 

működő Ének-zenei Általános Iskolából 

leválasztott épületrészben várja az 
érdeklődőket. (Belső-Ferencváros, Nefelejcs 

Gondozási Központtal egy telephelyen). A 

klub a 4-es, 6-os villamossal, a 3-as metróval 

vagy a 15-ös autóbusszal, majd rövid 
gyaloglással közelíthető meg. Az intézmény 

akadálymentesített, így mozgáskorlátozottak 

számára is könnyen megközelíthető.
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A kerület legmagasabb engedélyezett létszámával működő klub (60 fő), kihasználtsága az elmúlt 

13 évben folyamatosan megközelíti/eléri a 100 %-ot.  

Az ellátotti kör a 65-93 éves korig terjedő korcsoportokba tartozik. Valódi nehézségként 
jelentkezik, hogy miközben a legidősebbek már leginkább a fizikális gondozással, felügyelettel 

kapcsolatos ellátásainkat igénylik, a fiatalabb idősek körében még sokkal inkább a társas élet, a 

szórakozás, a kirándulások iránti igény a legerősebb. A kettős igényt, egyrészt igyekszünk a 

lehetőségek szerint saját programokkal is kielégíteni, a rendelkezésünkre álló szűk anyagi és 
emberi erőforrások beosztásával. Másrészt, szoros az együttműködésünk az Önkormányzat 

idősügyi programjának szervezőivel, így számos színházi és koncert lehetőséget, alternatív 

mozgásos programot közvetítünk időseink felé.  

A munkaéletút - de részben a több korosztálynyi különbség miatt -, a jövedelmek szóródása 

többszörös értéket mutat, jelentős a szociálisan rászorulók száma is. 

  Középső – Ferencváros 

 Napsugár Idősek Klubja – 1095 Mester utca 33-35. 

 

A Napsugár Idősek Klubja egy 10 éve 

felújított helyiségben működik, Középső-
Ferencvárosban a Tavirózsa Gondozási 

Központtal egy telephelyen. Könnyen 

megközelíthető az 51-es villamossal, 

valamint gyalogosan. Az intézmény 
akadálymentesített, így mozgáskorlátozottak 

számára is könnyen megközelíthető. 

Ferencvárosnak, az utóbbi években legnagyobb változáson átment területén helyezkedik el. A 
tömbrehabilitáció során jelentős átalakulás volt tapasztalható, s bár megmaradtak a komfort nélküli 

/ félkomfortos lakások, a terület nagy részén új építésű, modern lakónegyedeket húztak fel. Ezzel 

párhuzamosan folyamatosan változnak a lakók is. A lakóparkokba jellemzően kisgyermekes 

fiatalok költöznek. A még megmaradt alacsony komfort fokozatú lakásokban gyakran egyedül élő 
időskorúak maradnak. A Napsugár Idősek Klubja, jelentős mértékben az Ő számukra biztosít 

szociális alapszolgáltatást. 
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A 30 főre engedélyezett klub kihasználtsága átlagosan 90 %-os.  

Az igénybe vevők 83 %-a nő, 17 %-a férfi. 

 85 %-kuk betöltötte a 65. életévét. A hatvan év alattiak női igénylők, ők egészségi állapot 

romlása, valamint pszichiátriai probléma miatt kérték felvételüket. 

 Étkeztetést helyben fogyasztással átlagos a tagok 15 %-a veszi igénybe. 

A komfort nélküli lakásban élők többsége igénybe veszi a klubban a mosási, valamint fürdési 

lehetőséget. 

Az ellátottak több mint 2/3 része egyszemélyes háztartásban él. A hozzátartozókkal történő 

kapcsolattartás gyakran nehezített, illetve hiányzik. 

A Napsugár Idősek Klubjában is tapasztalható az átlagéletkor növekedése. A tagok egyre idősebb 

korban, és egyre rosszabb általános egészségi állapotban kérik felvételüket, emiatt egyre 

korlátozottabb mértékben képesek részt venni, a több mozgást igénylő – főleg külsős 

programokon. 

Anyagi helyzetüket tekintve tapasztalható, hogy nehezebb anyagi körülmények között élnek a 

fiatalabb, rokkantsági ellátásban részesülő tagjaink. Ez nehézséget okoz a programok 

tervezésében, mivel egészségi állapotuk engedné a kirándulásokon való részvételt, múzeumok 
látogatását, külsős programokat, ám anyagi helyzetük ezt nem teszi lehetővé. Ők könnyebben 

mobilizálhatóak, mivel azonban utazási költségmentességre még nem jogosultak, korlátozott 

mértékben tudnak részt venni a külsős programokon, mivel az útiköltség megfizetése nehézséget 

okoz számukra.  
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  Külső – Ferencváros 

 Árvácska Idősek Klubja – 1097 Osztag utca 17. 

 

Az Árvácska Idősek Klubja kettő éve, egy 

58 nm-es átalakított, felújított épületben - új 

berendezési tárgyakkal - várja a látogatókat, a 
1097 Bp. Osztag utca 17. szám alatt található 

telephelyen. A klub, Ferencvárosnak egy 

távolabb eső, kertes területén helyezkedik el 

(Külső – Ferencvárosban Aszódi-MÁV 
lakótelep). Az intézmény akadálymentesítése 

teljeskörűen megoldott.  

 

Megközelítésére, az Ecseri úti metró megállóból induló 181 busszal, illetve az Aszódi útról 
óránként induló 281-es „Ferencváros” busszal nyílik lehetőség. Utóbbi közvetlen elérhetőséget 

biztosít, a Mester utcai szakrendelésekre történő bejutásra, ami komoly segítséget jelent az itt élők 

számára. Távolabbi elhelyezkedése miatt, szolgáltatásait a MÁV- Aszódi lakótelepen élők veszik 

igénybe. 

A 20 főre engedélyezett klub kihasználtsága átlagosan 70 % - 80 %-os. Az időszakosan 

bekövetkező komoly állapotromlást, illetve halálesetet követően, behatárolt az új kérelmezők 

száma, tekintettel az intézmény kicsit távolabbi elhelyezkedésére, valamint arra, hogy az újonnan 

beköltözők között szinte nincs időskorú személy. 
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 Az igénybe vevők 67 %-a nő, 33 %-a férfi. 

 90 %-kuk betöltötte a 65. életévét (16 fő). A hatvan év alattiak egészségi állapotuk romlása 

miatt kérték felvételüket a klubba. 
 Étkeztetést helyben fogyasztással átlagos a tagok 70 %-a veszi igénybe. 

Legnagyobb létszámban (8 fő) a 70 -79 évesek képviseltetik magukat. Ennek a klubnak a 

tagja, egy 2021. szeptemberében 98. életévét betöltő hölgy. Kora ellenére példakép, az 
aktivitás megtestesítője. Festményeiből 2021. év decemberében nyílt újra kiállítás, az Osztag 

utca 15. szám alatt található „Kultúr Osztag” kiállítástermében. 

Az igénybe vevők több mint 90 %-a özvegy, és egyszemélyes háztartásban él. A hozzátartozókkal 

történő kapcsolattartás gyakran nehezített. 

Jövedelmi helyzetük megosztott, 100.000 – 210.000 forint között mozog. 

  József Attila Lakótelep 

 Platán Idősek Klubja – 1098 Toronyház utca 11. 

 

 

A Platán Idősek Klubja a József Attila lakótelepen, több mint 200 nm-es alapterületen, 

kiemelkedő tárgyi feltételekkel, zöld környezetben, saját kertrésszel fogadja az időskorú 
személyeket. Jó idő esetén az árnyas fák alatt remek lehetőség nyílik a klubfoglalkozások 

megtartására, csoportos tornára, de akár kártyázásra, friss levegőn való tartózkodásra. A 

kerthelyiségben egy szaletli kapott helyet asztallal és két paddal, valamint egy bográcsozásra és 

grillezésre alkalmas hely is kialakításra került.   
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A klub engedélyezett férőhelyeinek száma 50 fő, s megnyitása óta folyamatosan, 100 %-os 

kihasználtsággal üzemel (József Attila ltp. - 1098 Bp. Toronyház utca 11. - Szivárvány Gondozási 

Központtal egy telephelyen). 

 

Tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Az M3-as metró Pöttyös utcai megállójától rövid 

sétával, illetve az Ecseri úti Metró állomástól, a József Attila lakótelep/Távíró utca felé induló 

181-es busszal a Lobogó utcai megállótól pár perc sétával érhető el.  

Az épület akadálymentesített, így mozgássérültek is igénybe vehetik a szolgáltatást. A 

látássérültek számára a helyiségek nevei Braille írással is feltüntetésre kerültek.   

A telephelyen az előírásoknak megfelelő számú és funkciójú helyiség található, minden 
szempontból biztosítottak a feltételek a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyes 

tisztálkodásra. A társalgón túl, 2 foglalkoztató helyiség került kialakításra, mely lehetőséget teremt 

több kiscsoportos foglalkozás egyidejű megtartására, pihenésre. Az egyik foglalkoztató helyiség 
bordásfallal felszerelt, illetve szobakerékpárral és pingpongasztallal is rendelkezik, amit a 

sportolás iránt érdeklődő igénybe vevők használhatnak.  

A szolgáltatást, a József Attila lakótelepen élők veszik igénybe.  

 Az igénybe vevők 83 %-a nő, 17 %-a férfi. 
 95 %-kuk betöltötte a 65. életévét (49 fő). A hatvan év alattiak egészségi állapotuk romlása 

miatt kérték felvételüket a klubba, 90 % egyszemélyes háztartásban él. 

 Öregségi nyugdíjjal rendelkezik 100%. Más telephelyhez képest a jövedelmek 

egyenletesebben oszlanak el. 
 Étkeztetést helyben fogyasztással átlagos a tagok közel 70 %-a veszi igénybe. 



 

 
Ferencvárosi  Szociál is  és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága  

1096 Budapest,  Lenhossék u.  7-9.  

tel: 216-0983, 218-6175.  

 

339 
 

A rendkívül kedvező feltételek teremtik meg a lehetőséget a telephelyen, a biztosított programok 

mellett: 

o a Paletta Festőkör működésére, melyre havonta egyszer várják a kerületi lakosokat is a 
foglalkozásokon. 2021. évben is kiállításra kerültek a Dési Huber István Művelődési 

Házban, a szakkörön készített képek.  

o itt tart, egy kerületünkbe hazaköltöző önkéntes, német tanfolyamot hetente 2 alkalommal, 

valamint  

o gyógymasszázs igénybevételre nyílik lehetőség, több klub tagjai számára megosztva. 

 

 Szerető kezek Idősek Klubja – 1098 Friss utca 5. 

 

 A Szerető kezek Idősek Klubja egy 

épületben működik, a Szerető kezek 

Időskorúak Átmeneti Gondozóházával, ahol 

biztosított az elkülönített üzemelés 
feltételrendszere (József Attila ltp. - 1098 

Bp. Friss utca 5.). A zöld övezetben 

elhelyezkedő, saját kertrésszel rendelkező 

telephely parkjának felújítása, 2020. évben 
fejeződött be. A kialakított területen a 

klubtagok, valamint bentlakók egymás 

mellett családias körülmények között, 

kényelmesen tölthetik el szabadidejüket.  
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A Szerető kezek Idősek klubja könnyen megközelíthető az igénybe vevők számára. A 181-es, 281-

es buszok Lobogó utcai megállójától, a 3-as metró Pöttyös/Ecseri úti megállóitól, ill. a 3-as 

villamos Csengettyű utcai megállójától pár perc sétával elérhető. 

A szolgáltatást, a József Attila lakótelepen élők veszik igénybe.  

 Az igénybe vevők 88,5 %-a nő, 11,5 %-a férfi. 

 92 %-kuk betöltötte a 65. életévét (40 fő). A hatvan év alatti személyek, egészségi állapot 
romlásuk miatt kérték felvételüket a klubba, 80 % egyszemélyes háztartásban él. 

 Öregségi nyugdíjjal rendelkezik 95%.  

 Étkeztetést helyben fogyasztással átlagos a tagok közel 50 %-a veszi igénybe. 

A klub engedélyezett férőhelyeinek száma 55 fő, kihasználtsága átlagosan 80 %-os. 

Tekintettel a bentlakásos ellátást nyújtó intézménnyel való közös telephelyre, alkalmazkodva a 

koronavírus-járványhoz kapcsolódó jogszabályi előírásokhoz, a klub szolgáltatásainak 

igénybevételét, a helyben étkeztetés lehetőségével - az eddigiekkel megegyező feltételek mellett -, 
2020. 09. 14. hétfői naptól jelenleg is, a Platán Idősek Klubjában tudjuk biztosítani (1098 Bp. 

Toronyház utca 11.).  

 

Klienseink statisztikai adatai (ÖSSZESÍTVE): 

 



 

 
Ferencvárosi  Szociál is  és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága  

1096 Budapest,  Lenhossék u.  7-9.  

tel: 216-0983, 218-6175.  

 

341 
 

 

Az összes igénybe vevő (209 fő): 

 

 98 %-a betöltötte a 60. életévét (205 fő)  

   2 % fiatalabb, mint 60 éves (4 fő) 

Esetükben egészségi állapotuk, illetve 

mentális sérülésük, fogyatékosság, vagy 
pszichiátriai betegségük indokolja 

ellátásukat. 

 

Az összes igénybe vevő (209 fő): 

 95 %-a 65 éves, vagy annál idősebb  

(198 fő)  

 A 11 fő, 60 - 65 év közötti személy több 
mint a fele betöltötte a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt, és többségük öregségi 

nyugdíjjal rendelkezik. 

  

 

Szolgáltatásainkat 2021. évben 209 fő vette 
igénybe. Magyarországon a nők várható 

élettartama, kb. 7-8 évvel magasabb a 

férfiakénál. 

Klubtagjaink nemek szerinti megoszlásában is 

tapasztalható, hogy túlsúlyban vannak a női 

igénylők. 

Ehhez kapcsolódóan életkoruk is magasabb, 
jelentős körükben a 80. életévét betöltött 

személy.  
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 Bekerülés jogcíme: 

 

Az egészségi állapoton alapuló jogosultságot, betegséget, ill. az önellátás részben képességét, 

minden igénylőnél háziorvosi (kezelőorvos) javaslat alapján tudjuk elfogadni. Ezt támasztja alá 

zárójelentésük, személyi nyilvántartásukhoz csatolt fénymásolata is. 

Egészségi állapoton alapuló jogosultság, jellemzően előforduló betegségek: 

- Szív-, és keringési rendellenesség (férfiaknál gyakori és korábbi életkorban 

jelentkezik), 

- Pszichiátriai ellátást nem igénylő mentális sérülések, 

- Magas vérnyomás, 

- Diabetes és szövődményei, 

- Mozgásszervi megbetegedés, születési rendellenesség, 

- Sclerosis multiplex, 

- Tumoros betegségből, gyógyulás utáni állapot, 

- Krónikus alkoholizmus talaján kialakuló neurológiai, mentális sérülések, 

- TBC utáni gyógyult állapot. 

Az ellátás megszűnésének leggyakoribb okai: 

1) Elhalálozás, 

2) Állapot változás következtében más szolgáltatás igénybevétele:  

 Házi segítségnyújtás,  

 Átmeneti ellátás (eü. intézmény ápolási osztálya, gondozóház),   

 Tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés.  

 Háztartásra vonatkozó adatok:   
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 Az összes igénybe vevő 80,5 %-a, 

egyszemélyes háztartásban él.  

o A nők közel 100 % - a özvegy,  

o A férfiak közül sokan elváltak, ill. 

nem nősültek meg. 

 

 Az ellátottak jövedelem szerinti megoszlása: 

 

 

 Az összes igénybe vevő 95 %-a, 

öregségi nyugdíj ellátásban részesül.  

 

 

 Étkeztetés igénybevétele:  
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 A szociális étkeztetést helyben 
fogyasztással, klubtagjaink közül 94 fő 

(45 %) veszi igénybe.  

A nemek és korcsoportok szerinti bontásból 

kitűnik, hogy az étkezők 76 %-a nő, ők az 

idősebb korosztályhoz tartoznak. Özvegyként, 
egyszemélyes háztartásban élnek, koruk és 

egészségi állapotuk már nem teszi lehetővé az 

önálló háztartás vezetését.  

Az étkeztetést igénylő férfiak (24 %) 

fiatalabbak, családi állapotukat tekintve 

egyedül állók, nem nősültek meg, ill. 

gyakoribb esetükben a válás előfordulása. 

 

 

 

A statisztikai adatokból megállapítható, hogy szolgáltatásainkat igen jelentős arányban egyedül 

élő, időskorú személyek veszik igénybe. Figyelembe véve, hogy az időskor nem jelent egyben 
betegséget is, ezek előfordulása mégis gyakoribb, mely állapotromláshoz, nem ritkán pedig 

halálhoz vezethet. 

Fentiek ismeretében, a szolgáltatási elemek mentén szakmai tevékenységünk alapja, a prevenciós 

szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás megőrzését, 
valamint a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartottuk elsődlegesnek. 

Mind az öt klubunkban igyekeztünk olyan szabadidős és kulturális lehetőségeket felkínálni, 

melyek élvezetes és egyben magas szintű szolgáltatást biztosítanak az igénybe vevők számára.  

 Havonta egy alkalommal, háziorvos látogat el a klubokba. Az általa, egészségmegőrző 

tárgykörben tartott előadások, szűrővizsgálatok (vérnyomás-, vércukor ellenőrzés) 

nagymértékben hozzájárulhatnak a betegségek megelőzéséhez. Így lehetőség nyílik az 

egészségtudatos magatartás fejlesztésére, mely hatékony segítséget nyújthat, az élet 
megfelelő minőségének fenntartásához.  

 Az intézményekben pszichológus is rendszeresen szervez csoportfoglalkozást, a 
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kiegyensúlyozott mentális állapot megőrzése érdekében. Egyéni probléma esetén lehetőség 

nyílik pszichológiai tanácsadás igénybevételére. 

 Heti rendszerességgel csoportos torna, egy telephelyünkön gyógy-masszázs biztosítja az 
erőnlét folyamatos karbantartását időseink számára. Segítségével, a fizikai aktivitás hosszú 

ideig fenntartható, s ez nagyban hozzájárul, a mentális egészség megőrzéséhez is.  

 A memória frissítésére, szinten tartására kitűnő alkalom a kvízjátékokon, rejtvényfejtő 

„versenyeken” való részvétel. A tagok önállóan készülnek, a csoportban mindenki 
lehetőséghez jut. A „gyengébb” képességűeket bevonják, saját maguk készítik fel azokat, akik 

erre egyébként képtelenek lennének. Így lehetővé válik számukra is a sikerélmény elérése. 

Izgalommal várják az alkalmat, amikor bemutathatják tudásukat, tapasztalataikat.  

 A Platán Idősek Klubjában 2021. júniusától is folytatta tevékenységét, a festészet körében 

működő alkotói műhely. A mozgalom nyitottságának jegyében havonta egyszer, várják a 

kerületi lakosokat is a foglalkozásokon. Az elkészült művekből rendezett kiállításon, lehetőség 

nyílt a szakkörön készített képek megtekintésére.  

 A nyitást követően, a nyári/őszi időszakban gyakran került sor kisebb kirándulásokra, 

kiállítások megtekintésére, közös szórakozásra (ellátogattak a Budavári Palota Szent István 

termébe, a Szépművészeti Múzeumba, II. Amenhotep fáraó egyiptomi régészeti kiállítására, a 

Vadászati Világkiállításra, Gödöllőre a karácsonyházba, jártak a Hungexpon rendezett a Planet 
2021 fenntarthatósági expon. Kirándultak a Gellérthegyen, az Omszki tónál, hajóval a 
Margitszigeten, kilátogattak Vörösmarty téri karácsonyi vásárra, és megtekintették a Pince 

Színház előadásait, valamint a Magyarország 365 fotókiállítást decemberben). 

 A járvány időszaka előtti években két alkalommal (elő-, valamint utószezonban) tölthettek 

ellátottjaink felejthetetlen napokat, az Önkormányzat balatoni üdülőjében. Nagy esemény ez 

mindenkor az idősek életében, hiszen kedvezményes feltételek mellett, az utazás és az 

étkezés önköltségi árán nyaralhatnak. 2021. évben, szeptember elején is sikerült 1 hetet 
pihenéssel tölteniük a Balatonon (természetesen a közegészségügyi/védekezési feltételek 

szigorú betartása mellett). 

A klubtagok rendszeresen felkészülnek a jeles ünnepekre, évfordulókra. A programok, 
előadások tervezésében, kivitelezésében, sokszor saját ötleteiket valósítják meg. 

Célunk, hogy a klub tagsága egyre hatékonyabban működjön nemcsak egyéni, de közösségi 

szinten is. 

2020. március eléjén országunkban is megjelent a SARS-CoV-2 koronavírus. 2020. 12. 07. – 
2021. 06. 11. napjáig, étkeztetés esetében – a népkonyha kivételével – a napi egyszeri ebédet 

kizárólag kiszállítással lehetett biztosítani. Az Idősek Klubjaiban, az étkeztetést helyben 

fogyasztással fenti időponttól szüneteltettük, azt újra szállítással oldottuk meg. 
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2021. 03. 22. – 2021.06.17. napjáig, a 131/2021.(III.18) számú önkormányzati határozat 

értelmében, az Idősek Nappali Klubjainak telephelyein a klub által nyújtott szolgáltatások 

szüneteltek. 

Fenti időszakban, a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az időskorúak önálló életvitelének 

fenntartása érdekében, a szolgáltatásokat az időskorú személy saját lakókörnyezetében 

biztosították szükséglet szerint (pl.: bevásárlásban történő segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, 

csekkbefizetés, orvossal történő kapcsolattartás, hivatalos ügyek intézése). 

Azon ellátottakat, akik a nappali intézményben nyújtott szolgáltatásokat nem tudták igénybe venni, 

rendszeresen megkerestük telefonon, elektronikus úton. Folyamatosan érdeklődtünk állapotukról, 

és felajánlottuk számukra a segítséget. 

Munkatársainknak, akik az ellátott lakókörnyezetében, otthonában, utcán, közterületen végeztek 

munkát, a járványügyi/közegészségügyi szabályok betartása érdekében, valamint egészségük 

védelmében, fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és 

védőfelszerelést biztosítottunk. 

2021.06.17. napjától az idősek klubjainak telephelyein a klub által nyújtott szolgáltatások újra 

elérhetővé váltak, a vírusveszéllyel kapcsolatos fokozott higiénés védekezési szabályok betartása 

mellett. 

A kollégák beszámolója alapján elmondható, hogy a júniusi nyitást követően nehézséget okozott, 

hogy időseink a hosszú szünet alatt közvetlenül, vagy közvetve számos közeli tragédiát, súlyos 

megbetegedést éltek át, fizikális és pszichés állapotuk gyengült, kapcsolati hálójuk beszűkült. A 
klubok szünetelése idején, igyekeztek más alternatívát találni egyes szolgáltatások (pl. mosás, 

fodrász, torna) pótlására.  

Az igénybe vevők túlnyomó többsége elfogadta és betartotta - a fertőzésveszély 
csökkentése/elkerülése érdekében -, a szigorú közegészségügyi előírásokat az épületben történő 

tartózkodás idején.  

Akadályt jelentett a megfelelő szintű szolgáltatás biztosításában, a járványhelyzetből adódó 

személyi változások sora, a munkaerőhiány, illetve az ezzel együtt járó helyettesítések.  

A dolgozóktól nagyfokú kreativitást igényelt, hogy a szűkölő anyagi lehetőségek mellett - a 

körülményekhez képest -, megfelelő módon legyenek képesek az ellátást biztosítani. 

A nehézségek megoldásában sokszor a türelem, az együttműködés, számos esetben az új formák-

szabályok diktálta helyzet elfogadása (több csoportban megtartott ünnepség, vagy múzeum 
látogatás) segített. Ugyancsak segítség volt, hogy a 2020-as évhez képest kevésbé volt elsöprő 

erejű a korlátok megélése, gyakorlottabbá váltunk a szabályozottabb körülmények közötti 

együttlétben.  
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Az Önkormányzat Idősügyi Programjainak keretében megszervezett előadások / rendezvények - az 

idősügyi koordinátorral történő szoros együttműködéssel-, nagymértékben hozzájárultak a 

klubtagok szabadidős programjainak színesebbé tételéhez.  

Klubjainkban az elmúlt évben - forráshiány miatt -, a szükséges karbantartási munkák, kisebb 

használati eszközök pótlásán túl nagyobb beszerzésre, felújítási munkálatok kivitelezésére nem 

volt lehetőség. 

Összegzés   

Magyarországon az élettartam meghosszabbodásának köszönhetően, folyamatosan növekszik az 

idősebb korosztályok népességen belüli aránya. A legdinamikusabban növekvő korcsoport a 

„nagyon idősek” (80 évesnél idősebbek) csoportja. Jelentős különbségek mutatkoznak a nemek 

között, a születéskor várható átlagos élettartamban is. Ez az egyik oka annak, hogy életük utolsó 
éveire a nők jelentős hányada elveszíti társát, sokszor teljesen magára marad. Az utóbbi 

évtizedekben kevésbé jellemző több generáció együttélése, ezért az idősek nagy arányban 

maradnak egyszemélyes háztartásban. Ennek következtében hamarabb alakulhat ki a kapcsolatok 
lazulása, megszűnése, betegségek előfordulásának gyakorisága, felerősödése. Inaktivitás, esetleg 

elmagányosodás. Az időskorúak veszélyeztetettsége miatt, az elmúlt időszakban is fokozottan 

figyelemmel kísértük tagjaink fizikális és pszichés állapotát, igyekeztünk szükségleteikhez 

igazodó szolgáltatást nyújtani.  

2021. évben, összesen 209 fő vette igénybe szolgáltatásunkat, melyet nyitott formában, az 

ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon biztosítunk. 

 Klubjaink átlagos igénybevétele naponta, az alábbiak szerint alakult: 
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Ellátottjaink közül: 

- 60 évnél idősebb az igénybe vevők    98 %  

- 65 évnél idősebb az igénybe vevők közel   95 %  

- Egyszemélyes háztartásban él az összes ellátott   80,5 % 

- Özvegy, a nők közel       100 %   

A táblázatokban megjelenített adatok alapján megállapítható, hogy 2021. évben klubjaink 

kihasználtsága/átlag napi igénybevételének aránya csökkent. Ez egyenes következménye, a 
második éve elhúzódó járványhelyzetnek, a SARS-CoV-2 koronavírus megjelenésével összefüggő 

intézkedések sorozatának.   

A pandémiás időszakban dolgozóink - a megváltozott feltételrendszerben is -, folyamatosan 
biztosították az időskorúak igényeihez igazodó szolgáltatást, lehetőség szerint a klub telephelyén, 

illetve szükség szerint az időskorú személy otthonában. 

 

Budapest, 2022. február 17. 

Gyarmati Zsuzsanna 

        Szakmai vezető –  

Idősek Nappali Ellátása 
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Melléklet: 

Idősek Nappali Ellátása igénybevételének megoszlása Belső-, Középső-, Külső Ferencváros, 

valamint a József Attila lakótelep területén.  

Idősek Klubja
Engedélyezett 

férőhelyek 
száma

Betöltött 
férőhelyek 

száma                          
2017.                             

december 
31.  

Betöltött 
férőhelyek 

száma                          
2018.                             

december 
31.  

Betöltött 
férőhelyek 

száma                          
2019.                             

december 
31.  

Betöltött 
férőhelyek 

száma                          
2020.                             

december 
31.  

Betöltött 
férőhelyek 

száma                          
2021.                             

december 31.  

2021           
évben               

új               
felvétel

2021               
évben                          

megszünt   
ellátás 

2021 évben 
összes                       

ellátott                   
aktív + 

megszűnt 
együttesen

Ellátotti 
létszám 

változása                   
2021. évben 
(növekedés/ 
csökkenés)

Borostyán  I.K.                         
1092 Knzéch u. 17.

60 59 58 58 58 59 8 7 66 1

Napsugár I.K.                              
1095 Mester utca 33-35.

30 27 30 29 28 28 2 2 30 0

Árvácska I.K.                           
1097 Osztag u. 17.

20 17 16 16 15 15 3 3 18 0

Platán I.K.                                 
1098 Toronyház u. 11.

50 40 40 49 45 50 7 2 52 5

Szerető Kezek I.K.                
1098 Friss utca 5.

55 49 47 41 42 40 1 3 43 -2

Engedélyezett / betöltött 
férőhelyek száma összesen

215 192 191 193 188 192 21 17 209 4

2021

József Attila lakótelep

Külső - Ferencváros/Aszódi úti Ltp.

Középső - Ferencváros

Belső - Ferencváros

 

 Belső-Ferencváros 

 Borostyán Idősek Klubja - 1092 Knézich utca 17. 

összesen

66

NEME
40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 0 0 3 6 6 1 0 16

Nő 0 0 11 14 13 10 2 50

összesen 0 0 14 20 19 11 2 66

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban

16 50

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban

Férfi Nő
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 Középső – Ferencváros  

 Napsugár Idősek Klubja – 1095 Mester utca 33-

35.

összesen

30

NEME
40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 0 0 1 1 1 2 0 5

Nő 2 1 6 3 7 6 0 25

összesen 2 1 7 4 8 8 0 30

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban

Férfi Nő

5 25

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban

 

 

 Külső – Ferencváros 

 Árvácska Idősek Klubja – 1097 Osztag utca 17. 

összesen

18

NEME
40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 0 1 2 2 1 0 0 6

Nő 1 0 3 2 3 2 1 12

összesen 1 1 5 4 4 2 1 18

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban

6 12

Férfi Nő
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  József Attila Lakótelep1.  

  Platán Idősek Klubja – 1098 Toronyház utca 11. 

összesen

52

NEME
40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 0 0 0 1 4 4 0 9

Nő 0 3 5 9 13 11 2 43

összesen 0 3 5 10 17 15 2 52

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban

9 43

Férfi Nő

 

 

  József Attila Lakótelep2.  

 Szerető kezek Idősek Klubja – 1098 Friss utca 5. 

összesen

43

NEME
40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves és 
idősebb

összesen

Férfi 1 0 0 1 2 1 0 5

Nő 0 2 6 9 4 15 2 38

összesen 1 2 6 10 6 16 2 43

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban

5 38

Férfi Nő
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2021. Szakmai Beszámoló 

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Írisz Klub 

 

A Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (IRISZ Klub) krízishelyzetbe került 

és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek nappali ellátását végzi. Speciális segítő 

programokat, szociális és lelki segítséget, kulturális és szabadidős programokat, illetve – 

igény és a megfelelő feltételek fennállása esetén – kedvezményes étkeztetést nyújt 
klienseinek. Ez utóbbi szolgáltatás célja, hogy az ellátottak kulturált körülmények között, 

helyben vagy elvitellel jó minőségű meleg ebédhez jussanak. A szolgáltatásokat a nappali 

ellátásban az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva, történik, amely 

közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segíti az azokhoz való hozzájutást. 

 

Az Írisz Klub 2012 óta a FESZGYI fenntartásában működik. A klub Középső-Ferencváros 

területén található a Balázs Béla utca - Tompa utca által határolt részen. 

Elérhetőségek, engedélyezett és befogadott férőhelyek száma: 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 

Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 

  1094 Budapest, Berzenczey utca 26. 

  Tel.:216-6053 

  E-mail: Irisz.Klub@feszgyi.hu 

  Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő 

Ellátási területe 

Szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában: Budapest közigazgatási területe, 

elsődlegesen pedig Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. 

Tekintettel arra, hogy Budapest agglomerációjában nem található hasonló intézmény, 
klienseket fogadunk erről a területről is. 

 

Az ellátás célja, feladata  

Az ellátás célja elősegíteni a szermentesség, majd a józanság elérését és megtartását. 

Támogatjuk a társadalomba és a szűkebb környezetbe való visszailleszkedést, a 

munkavállalást, és az életminőség megtartását, és/vagy lehetőség szerint javítását az igénybe 

vevők körében. 
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Az intézmény szükség esetén hozzásegíti klienseit a megfelelő szakellátásokhoz.  

Az ellátás önkéntességre építve, a kliensek igényei alapján, telephelyén – esetenként külső 

helyszíneken - biztosítja a szakmai segítő, felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, önsegítő 
munkáját. 

Feladatunk a kliensek reintegrációjának elősegítése, ezért kulturális és szabadidős 

programokat is szervezünk számukra. 

Megnövekedett a hozzátartozók segítségkérése, hiszen ők előbb észlelik családtagjuk függő 
működését. 

Növekedett a szenvedélybeteg családban felnövekvő fiatal felnőttek segítségkérési szándéka 

is, akiknek szintén tudunk támogatást nyújtani egyéni konzultáció formájában. 

A Család-és Gyermekjóléti Központ és a Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
munkatársaival intenzív a munkakapcsolatunk: több kliens gondozásában működünk együtt. 

 

Biztosított szolgáltatások tartalma 

● szenvedélybetegek nappali ellátása 

● szociális étkeztetés 

 

Az ellátás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása: 

A kerületben egyedüli intézményként végezzük a szenvedélybetegek nappali ellátását, és 

adunk otthont számos, a fővárosban csak nálunk működő önsegítő csoportnak. Kiváló 

szakmai kapcsolatokat ápolunk kerületi és fővárosi szinten a szenvedélybeteg-ellátás szociális 
és egészségügyi szolgáltatóival, civil és egyházi szervezeteivel. Számos esetben sikerült a 

hozzánk segítségért forduló klienseket a megfelelő szociális és egészségügyi ellátásba juttatni.  

Célcsoport 

Személyes krízishelyzetbe került és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek és hozzátartozóik. 
Klienseinket józanodni vágyó, felépülőben lévő szenvedélybetegek alkotják, akik úgy érzik, 

gondjuk van az alkohol, a drogok, a gyógyszerek, a szerencsejáték, a nikotin, a koffein, a 

társkapcsolatok, a táplálkozás, a kényszeres vásárlás, vagy a szexualitás terén. Olyan 16 és 65 
év közötti szenvedélybetegekre terjed ki az ellátás, akik saját belátásból vagy szakorvosi 

javaslatra kérik felvételüket. A mindenkori ellátottak addiktológiai intézményi ellátás után 

kerülnek vissza lakókörnyezetükbe, vagy jelenleg is orvosi és/vagy egyéb terápiás kezelésben 

részesülnek, akiknek józanságuk megtartásához, az önálló életvitel fenntartásához 
szakemberek, és a közösség segítségére, védett környezetre van szükségük.  
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Az intézmény 30 fő ellátottat tud fogadni elsősorban a IX. kerület, illetve - szabad kapacitás 

esetén – Budapest egész területéről.  

 

Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

 Saját belátásból szakorvosi javaslatra 

 Társintézmények delegálásával 

 Kórház vagy terápiás intézmény javaslatára 

 Személyes vagy telefonos jelentkezés után 

 Egyéni állapotfelmérő beszélgetés 

 Szakorvosi igazolás 

 Házirend elfogadása 

 Ellátotti megállapodás megkötése 

 Egyéni gondozási terv összeállítása 

 

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni az ellátással: 

Telefonszám: +36 1 216 60 53   

Levelezési cím: 1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 

E-mail cím: írisz.klub@feszgyi.hu  

Facebook profil: https://www.facebook.com/IriszKlub  

 

A szolgáltatás elérhető: 

Hétfő: 8-16-ig 

Kedd: 9-17-ig 

Szerda: 9-19-ig 

Csütörtök: 9-17-ig 

Péntek: 8-14-ig 

A szolgáltatásban dolgozó munkatársaik: 
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Kováts Tibor addiktológiai konzultáns, klub koordinátor 

Csirke Katalin terápiás munkatárs 

Pál Anna szociális munkás 

Kiss Zoltánné, mentálhigiénés munkatárs (30 órában) 

Balogh Magdolna szociális gondozó (30 órában) 

Más intézményekkel történő együttműködés módja, Szakmai kapcsolatok 

 Szoros szakmai kapcsolatban állunk a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység munkatársaival. Gyakran 

felkérnek bennünket szakmai együttműködésre, ha szenvedélybetegség gyanúja 
merülne fel valamelyik hozzátartozó részéről. 

 Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet: „Érzelmek 
birodalma” nyitott csoport foglalkozást tartunk, heti egy alkalommal folyamatos 

becsatlakozási lehetőséggel A betegek kijárhatnak az Írisz Klubban tartott csoportra is, 

ami ugyanúgy elismerésre kerül a terápiás kiskönyvükben, egyéni konzultációt is 
igénybe vehetnek intézményünkben. Folyamatos az együttműködés elő- illetve 
utógondozásban, esetmegbeszélésekben és egyéb konzultációkra is sor kerül. 

 SOTE Neurológiai és Pszichiátriai Intézet Krízis és Addiktológiai Osztály Neurológiai 
Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és 

Addiktológiai osztály - a pandémiát megelőzően heti rendszerességgel tartottunk 

csoportot az igénybe vevők számára. 

 TÁMASZ Gondozó XIII. Jász utca pszichiáter szakorvosokkal kölcsönös az 
együttműködés a kliensek elő- és utógondozásában. 

 Félúton Alapítvány - Félút Centrum Minnesota rendszerű bennfekvő Intézményébe 
folyamatosan irányítjuk a klienseket, illetve az onnan kikerülő kliensek utógondozását 
végezük. 

 Kábítószer Egyeztető Fórum - Addiktológiai konzultáns munkatársunk rendszeresen 
részt vesz a KEF ülésein, aktív résztvevője csapatnak. Információt és szakmai 

tapasztalatot hoz és visz kölcsönösen az ülésekre. 

 Hajléktalanokért Közalapítvány – szükség esetén adott kliens szükséglete szerint 
vesszük fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal. 

 H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér – intézményen belüli igénybe vevői kör 
tekintetében folyamatos a kapcsolat. 
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 Kék Pont Drogkonzultációs Központ – szükség szerint a kliens szükséglete szerint 
klienseket küldünk, illetve fogadunk az Alapítványtól. 

 Budapest IX. kerület Kerületi háziorvosok, Ferenc téri háziorvosi rendelő 

(igény szerinti szakmai kapcsolat)  

 Horizont Alapítvány – pályázatokkal kapcsolatos együttműködés alkalomszerűen. 

 IX. kerületi Addiktológiai Gondozó és Pszichiátriai Szakellátás – pszichiáter 
szakorvosokkal történő konzultáció szükség szerint. 

 Drog Stop – szakmai együttműködés a kliensek igényei alapján. 

 BMSZKI Váltóház- szakmai együttműködés a kliensek igényei alapján. 

 Ébredések Alapítvány Nappali Kórház – szakmai konzultáció az alapítvány pszichiáter 
szakorvosával. 

 12 lépéses önsegítő közösségek Anonim Alkoholisták (AA), Anonim Túlevők 
(Overeaters Anonymous – OA), Anonim Szex- és Szerelemfüggők (Sex and Love 

Addicts Anonymous - SLAA), számára biztosítjuk intézményünkben a gyűléshelyet. 

 Terápiás helyekkel történő a klienseink szükséglete szerinti együttműködés 

 Szigetvári kórház – Addiktológiai Rehabilitációs Osztály 

 Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány Komló  

 Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Dunaharaszti  

 Magyar Kékkereszt Egyesület Addiktológiai Rehabilitáció Dömös 

 

A klienseink statisztikai adatai 

A 2021-as év folyamán elköltözés, elhalálozás, illetve saját kérésre történt lemondás miatt 7 

fő került ki a szolgáltatásból, és 9 fő új ellátott került be. Az ellátotti körben az életkor, a 

nemek, és a függőségi diagnózisok aránya érdemi változást nem mutat.  

Az önsegítő közösségek működése a pandémia ideje alatt szünetelt, majd a nyáron újra 

indultak a csoportok. 
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Az ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele 2021.12.31.én 

összesen

37

NEME
18 - 39 
éves

40 - 59 
éves

60 - 64 
éves

65 - 69 
éves

70 - 74 
éves

75 - 79 
éves

80 - 89 
éves

90 éves 
és 

idősebb

összesen

Férfi 2 15 1 5 1 24
Nő 0 7 2 3 1 13
összesen 2 22 3 8 2 0 0 0 37

3725 10

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban

Férfi Nő

24 13

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban

 

Ellátottak diagnózis szerinti összetétele a 2021.12.31-i adatok alapján: 

Alkoholbeteg 65 %, kényszeres szerencsejátékos 5 %, drogfüggő 10 %, gyógyszerfüggő 10 

%, túlevő 5 % és társfüggő 5 %. 

 

Ellátottjaink munkaerő piaci helyzete 

23 % inaktív (nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, járadékos), 67% rendszeres és/vagy alkalmi 

munkából él. Sok nyugdíjas kliensünk dolgozik nyugdíj mellett. 

 

Az ellátottak családi állapot szerinti megoszlásban 

Élettársi/házastársi kapcsolatban 40%, egyedülálló 60% 

 

2021-ben az ellátottjaink végzettség szerinti megoszlása 

8 ált.5 fő, érettségi 11 fő, diploma 13 fő 

 

Összegzés, konklúzió levonása 

A szolgáltatás stabilan beágyazódott a kerületi ellátórendszerbe, és a jól bevált szakmai 

program alapján működik. Egyre több csatornán keresztül találnak meg bennünket az 
ellátottak. Több kórház és rehabilitációs intézet is hozzánk küldi a klienseket utógondozásra. 
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2021. évi programjaink 

„Érzelmek birodalma” nyitott csoportfoglalkozás megtartására került sor Kiss Zoltánné 

mentálhigiénés munkatárs, Csirke Kata terápiás munkatárs és Kováts Tibor addiktológiai 
konzultánsok vezetésével csütörtökönként 13.00 órától OPAI-ban (Nyírő Gyula Kórház - 

Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Addiktológiai Osztály, Dr. Petke Zsolt PhD 

osztályvezető főorvos közreműködésével)15 fő szenvedélybeteg részvételével. A 
foglalkozásokon a kliensek különféle érzelmeik csapdájáról beszéltek, melyek 

a szenvedélybetegségre jellemzőek. Cél volt, hogy a csoporton résztvevők jobban 

megismerjék érzelmeiket, hiedelmeiket, játszmáikat, a visszaesés jeleit. A csoport arra 

ösztönözte a résztvevőket, hogy a kórházat elhagyva folytassák az önismereti munkát, 
érzelmeik felismerését és kezelését. A kórházi csoport a pandémia első hulláma alatt szünetelt 

majd újra indult és egészen az Intézet bezárásáig (2020. december 8.) működött. A csoport 

2021 májusától újra indult és azóta is folyamatosan működik. 

 

Ez a csoport keddenként, de. 10-11 óra között várja a klienseket Intézményünkben, a Nyírő 

Gyula Kórházból is kilátogatnak az izolációs időszakukat már letöltött betegek abban az 

esetben, ha nincsen kórházi zárlat. Ők egyéni konzultációt is igénybe vehetnek 
intézményünkben, ezzel a lehetőséggel rendszeresen élnek is. 

 

„Szükség van-e a változásra?” interaktív kiscsoport megtartásra került sor Pál Anna szociális 

munkás és Kováts Tibor addiktológiai konzultáns vezetésével minden szerdán 15.00 órától 
Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és 

Addiktológiai Osztályán (Dr. Szily Erika osztályvezető főorvos közreműködésével) 3-12 fő 

szenvedélybeteg részvételével. A csoporton a szenvedélybetegségből a felépüléshez 
szükséges változásokról esett szó. Tájékoztatást adtunk a betegségről, annak 

következményeiről, szövődményeiről, és a felépüléshez vezető lehetséges beteg-utakról.  A 

csoport a pandémia első hullámával megszűnt, mivel a kórházi osztályt átszervezték. Ez a 

csoport 2021-ben sem tudott újra indulni, várjuk a folytatást a pandémia lecsengése után. 

2019 szeptembere óta várja a felépülő szenvedélybeteg nőket az önismereti jellegű 

irodalomterápiás „Nő-Kert” csoport, ahol kortárs magyar- és külföldi szerzők verseivel, 

prózai műveivel ismerkednek a résztvevők. Nőiségről, érzelmekről, anyaságról, célokról, a 
változásról, önmaguk megismeréséről, elfogadásáról szólnak az alkalmak.  A csoport nyitott, 

8-10 fő alkotja kéthetenként, hétfőnként, Csirke Kata terápiás munkatárs vezetésével. A 

pandémia első hulláma óta nem tudott újra indulni. 
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Felépülésközpontú filmek vetítése és beszélgetés, saját élmények megosztása kezdődött 2019 

őszén a „Cinema Írisz” -ben.  Klubunkban újra levetítjük a régi, „klasszikusokat”: 28 nap, Ha 

férfi igazán szeret, Las Vegas végállomás, és az újabb filmeket is műsorra tűztük. Csoportunk 
nyitott, családtag, szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekei is csatlakozhatnak hozzánk. 

Kéthetente hétfőn, Csirke Kata terápiás munkatárs vezetésével. A pandémia első hulláma óta 

nem tudott újra indulni. 

 

Veszteségfeldolgozó csoport indult 2019 őszén, Kiss Zoltánné és Csirke Kata vezetésével, 

kéthetente pénteken. Az első 2 alkalom nyitott csoportként működött, a harmadik alkalomtól 

záródott a csoport. A gyász-és veszteségfeldolgozás fázisaihoz kapcsolódó gyakorlatok, 
szépirodalmi idézetek és filmrészletek segítik a csoporttagokat traumáik feldolgozásában. 

Sajnos a pandémia első hulláma miatt a csoportot lezárni nem tudtuk, és újabbat sem tudtunk 

indítani a bizonytalan helyzetre való tekintettel. 

Rendszeres programunk még a hetenkénti mediációs-relaxáció Pál Anna és Kováts Tibor 

vezetésével. A csoport segít az ellazulásban, a belső nyugalom elérésében. Minden héten 

kedden 11 órától. 

A pandémia ideje alatt a klub továbbra is igyekezett szolgáltatásokat nyújtani. Márciusban 
indult két online csoport délután 5 órától: hétfőnként „Érzelmek Birodalma” online csoport. 

A kliensekkel való kapcsolattartás átalakulóban van: sokan keresnek bennünket skypon és 

telefonon, kevesebben tartják személyesen a kapcsolatot. 

2021 évi szabadidős programok 

- augusztus 12-én, kirándulást szerveztünk a Margitszigetre. A kirándulásra nagy örömmel 

emlékeznek vissza a klubtagok. 

 

Sajnos a járvány miatt az egyéb 2021-es szabadidős program terveink nem valósulhattak meg. 

 

Budapest, 2022. február 15.  

Kováts Tibor 

           Szenvedélybetegek Nappali Intézménye  

Klub koordinátor
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Házi segítségnyújtás szakmai beszámolója 

2021 

I. A házi segítségnyújtás bemutatása 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén a házi segítségnyújtást a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) a Szociális 

Szolgáltató Központ keretein belül az alábbi 3 telephelyen nyújtja:  

1. Nefelejcs Gondozási Központ (ellátási területe: Belső-Ferencváros) 

    1092 Budapest, Knézich u. 17. 

    Tel./Fax: 218-3683, 210-9281  e-mail: nefelejcs@feszgyi.hu 

2. Tavirózsa Gondozási Központ (ellátási területe: Középső-Ferencváros) 

     1095 Budapest, Mester u. 33-35. (bejárat a Dandár u. 28-30. felől) 

     Tel./Fax: 217-5693  e-mail: tavirozsa@feszgyi.hu 

3. Szivárvány Gondozási Központ (ellátási területe: József Attila lakótelep) 

     1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

     Tel./Fax: 280-9598, 348-0189  e-mail: szivarvany@feszgyi.hu 

Célcsoport 

A célcsoportot azok a IX. kerületben bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező, 

18. életévüket betöltött személyek, illetve időskorúak alkotják, akik egészségügyi állapotuk 
vagy szociális helyzetük miatt otthonukban önmaguk ellátását, lakáson kívüli ügyeiket 

intézését csak segítséggel képesek ellátni, bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, 

valamint rehabilitációt követően támogatást igényelnek.  

Egészségügyi állapotuk miatt leginkább a fogyatékossági, rokkantsági támogatásban 

részesülők veszik igénybe ezt a szolgáltatási formát, a többieknél nagyobb szerepet játszik az 

életkor. 

Az ellátás célja, feladata 

Ellátás célja:  

- a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható 

legyen a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele 
- az ellátást igénylő megfelelő szakember segítségével képes legyen saját élete 

irányítására, önállóságának megtartására 
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- az ellátott függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása 

- az ellátott érdekeinek képviselete  

Ellátás feladata:   

- az ellátást igénylők segítése a szociális munka eszköztárával 

- feltérképezni, hogy a házi segítségnyújtáson kívül milyen külső és belső erőforrások 

állnak rendelkezésre, amelyek mobilizálhatóak a cél megvalósítása érdekében 

- elérni, hogy az ellátott folyamatosan érdekelt és motivált legyen a cél 
megvalósításában. 

Ellátás típusa: alapszolgáltatás 

 

Az ellátás szakmai tartalma, módja a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

A Gondozási Központok az alábbi alapgondozási tevékenységeket végzik: 

- háziorvos javaslata alapján ápolás, gondozás (pl.: lázmérés, gyógyszerellátás segítése, 

vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés) 
- segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában (pl.: fürdetés, mosdatás a lakás 

komfortfokozatának megfelelően, inkontinens beteg ellátása, száj higiénében segítség, 

borotválás, hajápolás, öltöztetés) 

- segítségnyújtás a háztartás vitelében (pl. mosás, vasalás, mosogatás, közvetlen 
lakókörnyezet rendben tartása) 

- mentális gondozás (pl.: beszélgetés, felolvasás, szabadidő hasznos eltöltésének 

segítése) 
- szociális ügyintézés (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, 

szükség esetén elkísérik az ellátottat) 

- érdekvédelem (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, 

szükség esetén elkísérik az ellátottat, súlyos esetben a megfelelő szakembert 
felkutatják) 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül (pl.: séta, kiültetés, 

mozgatás) 
- segítségnyújtás veszélyhelyzetek elkerülésében, elhárításában (személyes 

tanácsadással segítenek a gondozók, az elhárításban aktív szerepet játszanak pl: 

mentőt hívnak)  

- kísérés: az ellátottat ügyének elintézése érdekében a gondozó személyesen elkíséri. A 
kísérés történhet csak támogatási vagy teljes segítségnyújtási céllal. A kísérések az 

alábbi helyekre történnek pl.: orvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, 

élelmiszer/ruházati/ üzlet, temető, posta, bank, közművek ügyintézése  
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Napi gondozási tevékenység menete: 

A gondozók 8.00-kor a gondozási központban eligazításon vesznek részt, ahol egyeztetésre 
kerül a napi beosztásuk, tevékenységük, valamint az aktuális ügyek megbeszélésre kerülnek.  

Ezt követően a gondozók a területen, az ellátottaknál végzik napi munkavégzésüket. A napi 

munka végeztével a gondozók visszatérnek a gondozási központba, leadják a szükséges 

anyagokat, elkészítik az adminisztrációjukat, és tájékoztatást adnak a napi történésekről. A 
gondozási központban 8-16 óra között (hétfőtől-péntekig) telefonon, és személyesen 

elérhetőek vagyunk. Gondozási területünkön egyre több olyan ellátott igényel segítséget, 

akiknek a megállapított gondozási szükségletének kielégítése naponta, több alkalommal 

történik (reggeli órákban, majd a kora délutáni órákban). 

A szolgáltatás módjai, formái 

A gondozási központok szociális segítést és személyi gondozást biztosítanak annak 

függvényében, hogy a szükségletfelmérő Értékelő adatlapon a 20 pontot eléri-e az ellátott 
gondozási szükséglete, vagy nem. A szükségletfelmérő Értékelő adatlapon 20 pontot elérő 

igénylő a személyi gondozás kategóriába esik, a 20 pontot el nem érő igénylőt szociális 

segítésben részesíthetjük csak. A biztosított órakeretről az igénylő és a gondozási központ 

vezetője egyeztet, melyet Nyilatkozatban rögzítenek. A biztosított órakeret megállapítását 
befolyásolja az ellátott állapota, szükséglete és a gondozási központ kapacitás vállalása is.  

 

A házi segítségnyújtás ellátó rendszerben betöltött szerepe, hatása 

A házi segítségnyújtás a gondozási területén élő 18. életévüket betöltött ellátásra szoruló 

személyek és időskorúak számára nyújt segítséget, hogy minél tovább humánus körülmények 

között élhessenek otthonukban, és a koruknak, illetve egészségi állapotuknak megfelelő 

ellátásban részesüljenek.  

Az ellátás eredményeként a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, 

illetve kitolható a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele. Ennek hatására nő 

biztonságérzetük, nincs változás az ellátott életében, családi kapcsolati fennmaradnak. 

A házi segítségnyújtás a kerület szociális ellátásában fontos szerepet tölt be. Intézményeink 

átjárhatóak, a törvény adta lehetőségeknek megfelelően, akár több szolgáltatást is igénybe 

tudnak venni a lakosok.  

A társszervezetek munkájához szorosan illeszkedik a Szolgáltató Központ tevékenysége, 
egymás munkáját kiegészítik. 
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II. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja, 

elérhetőségek 

Az ellátások igénybevételének módját a hatályos jogszabályok rögzítik  

- 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

- 9/1999 (XI. 24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 
 

Kapcsolatfelvétel:  

- Az ellátást igénylő vagy hozzátartozója, illetve törvényes képviselője a gondozási 

központnál jelzi az ellátás iránti kérelmét  
- Ellátás iránti igényt a gondozási központtal együttműködő intézményektől, 

szervezetektől is fogadunk és felvesszük a kapcsolatot az érdeklődővel 

- Előzetes telefonos egyeztetés után a vezető gondozó felkeresi otthonában az 
érdeklődőt Kiadja az egészségügyi lapot, szükségfelmérés értékelő lapot (amennyiben 

a kérelmező nem tudja elkészíttetni, segítjük beszerezni) 

- A vezető gondozó tájékoztatja az érdeklődőt a szolgáltatásról, a térítési díjról, a fizetés 

módjáról. Amennyiben az érdeklődő igényli a szolgáltatást, elkészíti a tájékoztatót, 
melyben rögzítve vannak a térítési díjak. Az ellátásért előírt személyi térítési díj 

fizetésével kapcsolatban írásbeli kérelemmel fordulhat az igénylő a fenntartóhoz  

- A vezető gondozó az igazgató megbízása alapján gondozási szükségletfelmérés 
vizsgálatot végez, melynek eredményét az Értékelő adatlapon a Szociális Szolgáltató 

Központ vezetője engedélyez 

- A konkrét gondozási idő megállapítása után a vezető gondozó pontosítja az 

érdeklődővel a végzendő tevékenységeket, azok időpontjait és megállapodnak (írásbeli 
ellátási megállapodásban) a szolgáltatás kezdő időpontjáról 

- Amennyiben az érdeklődő nem kéri az ellátást, elérhetőségeinket meghagyjuk, hogy 

szükség esetén rendelkezésére állhassunk  
- Az ellátási igényeket folyamatosan fogadjuk  

  

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokról az alábbi módokon 

értesülhetnek az érdeklődők:  

- szórólap (rendszeresen frissítjük a változásokat figyelembe véve, rendszeresen 

terjesztjük pl: gyógyszertár, orvosi rendelő, lakóházak postaládájába) 

- személyes, telefonos tájékoztatás a telephelyeken 
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- együttműködő intézmények, szervezetek tájékoztatása útján 

- interneten 

 

Szakmai kapcsolataink 

Intézményeink átjárhatóak, a kerületben lakók a törvény adta lehetőségeknek megfelelően 

több szolgáltatást is igénybe tudnak venni. A társszervezetek és a Szociális Szolgáltató 

Központ tevékenysége egymás munkáját kiegészítve eredményes munkát folytatnak. 

A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a gondozási központok az alábbi 

intézményekkel, szervezetekkel tartanak kapcsolatot, működnek együtt:  

- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  

o Ügyfélszolgálat Gyámhivatal, Szociális Osztály stb.: 
személyes/telefonos/írásos ügyintézés az ellátottak érdekében 

o kontakt személyek: irodavezetők, ügyintézők 

- FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

o kölcsönös munkakapcsolat az ellátottak minél szélesebb körű ellátása 

érdekében: konkrét ügyintézés, jelzések megtétele, fogadása 

o kontakt személyek: intézményvezetők, családgondozók. 

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat  

o személyes/telefonos kapcsolattartás a Szolgálat központjával házi betegápolás 

és gyógytorna igénybevétele céljából. Rendszeres személyes/telefonos 

kapcsolattartás a háziorvosokkal az ellátottak egészségi állapotának megőrzése, 
javítása érdekében, tájékoztatás az egészségügyi állapotról, segítség/tanács 

kérése.   

o kontakt személyek: ápolási igazgató, háziorvosok, asszisztensek 

- Kórházak (telefonos) 
- Civil szervezetek (tájékoztatók útján, rendezvényeken való részvétel) 
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III. Ellátásban részesülők statisztikai adatai 

Ferencvárosban 2021-ben 233 lakos részesült házi segítségnyújtásban az alábbiak szerint: 

Gondozási Központok szerinti megoszlásban: 

1. Nefelejcs Gondozási Központ (Belső-Ferencváros): 50 fő 

2. Szivárvány Gondozási Központ (József Attila lakótelep): 84 fő.  

3. Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros): 99 fő 

Ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele 

 

Nefelejcs Gondozási Központ 

neme 
0-5 43629 

14-

17 

18-

39 

40-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

89 

90-

x összesen 

éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 

férfi 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 8 

nő 0 0 0 0 0 0 3 4 8 19 8 42 

összesen: 0 0 0 0 0 1 4 4 9 22 10 50 

 

Szivárvány Gondozási Központ 

neme 
0-5 13.jún 

14-

17 

18-

39 

40-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

89 

90-

x összesen 

éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 

férfi 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 5 17 

nő 0 0 0 0 0 0 6 4 8 34 15 67 

összesen: 0 0 0 0 0 1 7 5 9 42 20 84 
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Tavirózsa Gondozási Központ 

neme 
0-5 13.jún 

14-
17 

18-
39 

40-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
89 

90-
x összesen 

éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 

férfi 0 0 0 0 0 2 3 5 4 9 1 24 

nő 0 0 0 0 4 0 6 5 16 27 17 75 

összesen: 0 0 0 0 4 2 9 10 20 36 18 99 

Mindösszesen 0 0 0 0 4 4 20 19 38 100 48 233 

 

Nefelejcs Gondozási Központ Belső-Ferencváros kor és nem szerinti eloszlás 2021. évben 

ellátottak szerint (fő) 
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Szivárvány Gondozási Központ- József Attila lakótelep kor és nem szerinti eloszlás 2021. 

évben ellátottak szerint (fő) 

 

Tavirózsa Gondozási Központ Középső-Ferencváros kor és nem szerinti eloszlás 2021. évben 

ellátottak szerint (fő) 

 

Életkor alapján legtöbben a 80-89 éves korosztályból kerülnek ki, 100 fő, az ellátottak 43%. 

Nők aránya: 79%, a férfiaké: 21%. 
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Ellátottak korosztály és nemek szerinti összesítése gondozási központok szerinti 

megoszlásban: 

1. Nefelejcs Gondozási Központ /(Belső-Ferencváros): 50 fő 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 84 % nő, 16 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 98%-uk 65 év feletti (49 fő), 82 % (41 fő) 75 év feletti. 

Legtöbben a 80-89 éves korosztályból kerülnek ki 44% (22 fő). 

2. Szivárvány Gondozási Központ (Külső-Ferencváros): 84 fő 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 80% nő, 20 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 99%-uk 65 év feletti (83 fő), 84% (71 fő) 75 év feletti. A 80-

89 éves korosztály az ellátottak 50%. 

3. Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros):99 fő 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 76% nő, 24 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 94%-uk 65 év feletti (93 fő), 75 % (74 fő) 75 év feletti. A 

legtöbben a 80-89 éves korosztályból kerülnek ki 36 %-ban. 

                                                                                             

Ellátottak igénybevételi jogosultság szerinti megoszlása (összesített adat) 

 

Nefelejcs Gondozási 

Központ 

Szivárvány Gondozási 

Központ 

Tavirózsa Gondozási 

Központ összesen 

életkor 49 életkor 83 életkor 93 225 

fogyatékosság, 

egészségi állapot 
1 fogyatékosság, 

egészségi állapot 
0 fogyatékosság, 

egészségi állapot 
4 5 

pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegség 
0 pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegség 
1 pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegség 
2 3 

hajléktalan 0 hajléktalan 0 hajléktalan 0 0 

összesen: 50 összesen: 84 összesen: 99 233 

 

 



 

 
Ferencvárosi Szociális  és  Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága  

1096 Budapest,  Lenhossék u.  7-9.  

tel : 216-0983, 218-6175.  

 

369 

Nefelejcs Gondozási Központ Belső-Ferencváros jogosultsági arányok 2021. évben (fő) 

 

Szivárvány Gondozási Központ József Attila lakótelep jogosultsági arányok 2021. évben (fő) 
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Tavirózsa Gondozási Központ Középső-Ferencváros jogosultsági arányok 2021. évben (fő) 

 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 225 fő (97%) 

Egészségi állapot, fogyatékosság alapján jogosult: 5 fő (2 %) 

Pszichiátriai, szenvedélybetegség alapján jogosult: 3 fő (1%) 

Összesen: 233 fő 

 

Ellátotti igénybevételi jogosultság gondozási központok szerinti bontott adatok 

1. Nefelejcs Gondozási Központ összesen: 50 fő  

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 49 fő 

Egészségi állapot, fogyatékosság alapján jogosult: 1 fő 

Pszichiátriai, szenvedélybeteg: 0 fő 

Életkor alapján az ellátottak 98 %-a jogosult az ellátásra 

 

2. Szivárvány Gondozási Központ: összesen: 84 fő 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 83 fő 

Egészségi állapot, fogyatékosság alapján jogosult: 0 fő 

Pszichiátriai, szenvedélybeteg: 1 fő 

Életkor alapján az ellátottak 99 %-a jogosult az ellátásra.  

 

3. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 99 fő 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 93 fő 

Egészségi állapot, fogyatékosság alapján jogosult: 4 fő 
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Pszichiátriai, szenvedélybeteg: 2 fő 

Életkor alapján az ellátottak 94 %-a jogosult az ellátásra.  

Az egészségi állapot alapján jogosultaknál a leggyakrabban előforduló betegségek: 

- szív- és keringési rendellenesség 

- fogyatékosság 

- magas vérnyomás 

- diabetes 
- mozgásszervi megbetegedés 

- mentális problémák, pszichiátriai betegségek  

- daganatos megbetegedése 

- törések utáni gyógyulási állapot. 
 

Ellátottak jövedelmi helyzete szerinti megoszlás (összesített adat)  

 

Nefelejcs Gondozási 
Központ 

Szivárvány Gondozási 
Központ 

Tavirózsa Gondozási 
Központ 

Összesen 

Jövedelem típusa Jövedelem típusa Jövedelem típusa 

Öregségi 
nyugdíj 

49 Öregségi 
nyugdíj 

83 Öregségi 
nyugdíj 

93 225 

Nyugdíjszerű 
ellátás 

1 Nyugdíjszerű 
ellátás 

0 Nyugdíjszerű 
ellátás 

4 5 

Önkormányzat 

által folyósított 

pénzbeli ellátás 

0 
Önkormányzat 

által folyósított 

pénzbeli ellátás 

1 

Önkormányzat 
által folyósított 

pénzbeli 

ellátás 

1 2 

Tartásdíj, 

családi pótlék 
stb. 

0 
Tartásdíj, 

családi pótlék 
stb. 

0 
Tartásdíj, 

családi pótlék 
stb. 

0 0 

Nem 
rendelkezik 

jövedelemmel 

0 
Nem 
rendelkezik 

jövedelemmel 

0 
Nem 
rendelkezik 

jövedelemmel 

1 1 

összesen: 50 összesen: 84 összesen: 99 233 
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Az életkori adatokkal összhangban az ellátottak 96,6 %-a, 225 fő öregségi nyugdíjban, 5 fő 

2,1% egyéb nyugdíjszerű ellátásban (rokkantsági ellátás stb.), 2 fő 0,86% esetében 

önkormányzati támogatásban részesül, 1 fő ellátottunk 0,44 % jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

Méltányosság 

 

Gondozási 

egység 

Nem részesül 

méltánylásban 
50% 100% összesen 

Nefelejcs 

Gondozási 

Központ 

47 0 3 50 

Szivárvány 

Gondozási 
Központ 

78 0 6 84 

Tavirózsa 
Gondozási 

Központ 

88 0 11 99 

Mindösszesen 
213 0 20 233 

 

Nem részesült méltánylásban: 91% 

50%-os méltánylásban részesült: 0% 

100%-os méltánylásban részesült: 9% 

Ellátottak családi helyzet szerinti megoszlása (összesített adat) 

Egyszemélyes háztartásban él:  203 fő (87%) 

Családban él:     29 fő (12%) 

Egyedülállóként családban              1 fő (1%) 

Összesen:     233 fő 
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Nefelejcs Gondozási Központ Belső-Ferencváros családi állapot szerinti eloszlás 2021. évben 

ellátottak szerint (fő) 

 

 

Nefelejcs Gondozási Központ 

Szivárvány Gondozási 

Központ Tavirózsa Gondozási Központ Összesen 

egyszemélyes háztartásban 
él 

40 egyszemélyes háztartásban 
él 

78 egyszemélyes háztartásban 
él 

85 203 

családban él 10 családban él 5 családban él 14 29 

egyedülállóként családban 
él 

0 egyedülállóként családban 
él 

1 egyedülállóként családban 
él 

 0 1 

összesen: 50 összesen: 84 összesen: 99 233 
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Szivárvány Gondozási Központ József Attila lakótelep családi állapot szerinti eloszlás 2021. évben 

ellátottak szerint (fő) 

 

 

 

Tavirózsa Gondozási Központ Középső-Ferencváros családi állapot szerinti eloszlás 2021. évben 

ellátottak szerint (fő) 
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Ellátottak családi helyzetének megoszlása gondozási központok szerint bontott adatok alapján 

1. Nefelejcs Gondozási Központ összesen. 50 fő  

Egyszemélyes háztartásban él: 40 fő 

Családban él: 10 fő 

Egyedül állóként családban: 0 fő 

Az ellátottak 80 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

2. Szivárvány Gondozási Központ összesen. 84 fő 

Egyszemélyes háztartásban él: 78 fő 

Családban él: 5 fő 

Egyedülállóként családban: 1 fő 

Az ellátottak 93%-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

3. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 99 fő 

Egyszemélyes háztartásban él: 85 fő 

Családban él: 14 fő  

Egyedül állóként családban: 0 fő 

Az ellátottak 86 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

Demencia 

Az alábbi adatok a bizonyítottan demens ellátottak számát mutatja. Tapasztalataink alapján 

azonban ennél jóval több esetben találkozunk a kezdődő demencia, vagy egyéb pszichiátriai 

betegségek jeleivel.  

 

Nefelejcs Gondozási 
Központ 

Szivárvány Gondozási 
Központ 

Tavirózsa Gondozási 
Központ Összesen 

Férfi 0 Férfi 0 Férfi 0 
0 

Nő 3 Nő 1 Nő 3 
7 

összesen: 3 összesen: 1 összesen: 3 
7 

Az igazoltan demens ellátottak aránya az összes ellátott körében 3 %. 
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Megállapodás típusa szerinti megoszlás (összesített adat) 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 2 fő (1%)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 231 fő (99%) 

Összesen: 233 fő  

 

Ellátotti bontás megállapodás típusa szerint a gondozási központok vonatkozásában 

1. Nefelejcs Gondozási Központ összesen. 50 fő  

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 0 fő (0%)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 50 fő (100%)  

 
2. Szivárvány Gondozási Központ összesen. 84 fő 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 1 fő (1 %)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 83 fő (99%)  

 
3. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 99 fő 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 1 fő (1%)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 98 fő (99%)  

 

Gondozási szükséglet szerinti megoszlás súlyossági fokozat szerinti összesített adatok 

Nefelejcs Gondozási Központ 

  

0.        I.                     II.                  III.               

összesen       

fokozat 
      fokozat        fokozat 

 

fokozat 

Nő 0 38 1 3 42 

Férfi 0 8 0 0 8 

Összesen 0 46 1 3 50 
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Szivárvány Gondozási Központ 

  

0.        I.                     II.                  III.               

összesen       
fokozat 

      fokozat        fokozat 
 

fokozat 

Nő 1 65 0 1 67 

Férfi 0 17  0 0  17 

Összesen 1 82 0 1 84 

Tavirózsa Gondozási Központ 

  

0.        I.                     II.                  III.               

összesen       
fokozat 

      fokozat        fokozat 
 

fokozat 

Nő 0 74 1 0 75 

Férfi 1 23 0 0 24 

Összesen 1 97 1 0 99 

Mindösszesen 2 225 2 4 233 
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Nefelejcs Gondozási Központ Belső-Ferencváros gondozási szükséglet arányok szerinti 

eloszlás 2021. évben (fő) 

 

Szivárvány Gondozási Központ József Attila lakótelep gondozási szükséglet arányok szerinti 

eloszlás 2021. évben (fő) 
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Tavirózsa Gondozási Központ Középső-Ferencváros gondozási szükséglet arányok szerinti 

eloszlás 2021. évben (fő) 

 

Gondozási szükséglet alapján a 0. fokozat (tevékenységeit elvégzi) a 20 pontot el nem érőket 
jelenti, tehát akik szociális segítésére jogosultak csak (2 fő). Ez az arány a központok 
ellátottjainak 1%-át teszi ki. A gondozásra jogosultak közül legtöbben az I. súlyossági 
fokozatba (egyes tevékenységekben segítségre szoruló) esnek, az összes ellátott 
vonatkozásában 225 fő, ez az arány 96%, a II. súlyossági fokozatban (részlegesen segítségre 
szoruló) az ellátottak 1%-a, 2 fő, a III. fokozatban (teljes ellátásra szorul) pedig 2%, 4 fő. 

 

Gondozási szükséglet szerinti megoszlása gondozási központok bontásában 
1. Nefelejcs Gondozási Központ 

0. ellátási fokozat: 0% 

I. ellátási fokozat: 92% 

II. ellátási fokozat: 2 % 

III. ellátási fokozat: 6 % 

 

2. Szivárvány Gondozási Központ 

0. ellátási fokozat: 1 % 

I. ellátási fokozat: 98 % 

II. ellátási fokozat: 0 % 

III. ellátási fokozat: 1 % 

3. Tavirózsa Gondozási Központ 

0. ellátási fokozat: 1% 

I. ellátási fokozat: 98% 

II. ellátási fokozat: 1% 

III. ellátási fokozat: 0% 
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Összehasonlító, összesített statisztika a 2020. év és a 2021. év záró (december 31--i 

létszám adatok), valamint éves adatai alapján  

2020.12.31. létszám 2021.12.31. létszám 2020. év 2021. év 

  férfi nő   férfi nő   férfi nő   férfi nő 

6 -13 éves  0 0  6 -13 éves 0 0 6 -13 éves  0 0  6 -13 éves 0 0 

14 – 17 
éves 

 0  0 
14 – 17 
éves 

0 0 14 – 17 
éves 

0 0 14 – 17 
éves 

0 0 

18 – 39 
éves 

 0  0 
18 – 39 
éves 

0 0 18 – 39 
éves 

0 0 18 – 39 
éves 

0 0 

40 – 59 

éves 
 0 3 

40 – 59 

éves 
0 4 40 – 59 

éves 
2 4 40 – 59 

éves 
0 4 

60 – 64 

éves 
4 2 

60 – 64 

éves 
2 0 60 – 64 

éves 
7 1 60 – 64 

éves 
4 0 

65 – 69 

éves 
1 11 

65 – 69 

éves 
4 7 65 – 69 

éves 
4 19 65 – 69 

éves 
5 15 

70 – 74 

éves 
1 11 

70 – 74 

éves 
5 13 70 – 74 

éves 
3 12 70 – 74 

éves 
6 13 

75 – 79 

éves 
3 26 

75 – 79 

éves 
5 25 75 – 79 

éves 
7 35 75 – 79 

éves 
6 32 

80 – 89 

éves 
12 57 

80 – 89 

éves 
12 59 80 – 89 

éves 
18 86 80 – 89 

éves 
20 80 

90 – x 

éves 
4 23 

90 – x 

éves 
4 24 90 – x 

éves 
10 44 90 – x 

éves 
8 40 

összesen: 25 133 összesen:  32 132 összesen: 51 201 összesen:  49 184 

174 164 252 233 

 

2021. évben ellátásból kikerültek: 69 fő 

2021. évben ellátásba vettek: 59 fő 
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IV. Összegzés 

 

A beszámoló tartalmazza a 2021. évben ellátást igénybe vevők, illetve az év utolsó napján 
(2021. december 31.) ellátottak számát, melyek a KSH statisztikai adatszolgáltatás alapját is 

adják. Az összes ellátott tekintetében a következőket állapíthatjuk meg: 

A 2021-es évben az ellátotti létszám összesen 233 fő, melyből a nők aránya: 79%, a férfiaké: 

21%. 

Életkor alapján a 65 év felettiek vannak a legnagyobb arányban 225 fő (96%), a 80-89 év 

közöttiek aránya 43%. 

Nemek és korcsoportok a telephelyeink tekintetében (fő) 

 

Nemek és korcsoportok telephelyeink tekintetében (%) 
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Az ellátottak többsége minden telephelyünkön egyedül él. Arányuk magas: 203 fő (87%). 

Családi helyzet szerinti megoszlás a telephelyek tekintetében (fő) 

 

Mindhárom telephelyen az I. fokozat gondozási szükségletűek számaránya jelentős: 96%.  A 

felvételi eljárás során a gondozási szükséglet vizsgálata a pillanatnyi állapot felmérését 

tükrözi, ám a legtöbb esetben ez idővel fokozatosan romlik. Jogosultság tekintetében a 65 év 

felettiek 97%-ban (225 fő) veszik igénybe az ellátást. 

Jogosultsági arányok telephelyeink tekintetében (fő) 

 

Az alacsony jövedelmek miatt többen igényelték a térítési díj csökkentését, mely alapján az 

ellátást igénybe vevők 9%-a 100%-os méltánylásban részesült. 
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Telephelyeinken egyre több az egyedül élő időskorú személy. A hozzátartozók elhunytak, 

vagy vidéken élnek, esetleg gyermekeik külföldön tartózkodnak. Szinte mindenben segítségre 

szorulnak. Gyakran tapasztaljuk, hogy sok esetben csak a gondozási központ munkatársai 
jelentik számukra a külvilággal való kapcsolatot. Életterük beszűkül, elmagányosodnak. A kor 

előrehaladtával pedig mozgásukban is korlátozottakká válnak, többszörös egészségügyi 

problémákkal küzdenek. Helyzetük megoldása sok esetben már túlmutat a házi 

segítségnyújtás keretein, így ezekben az esetekben jelzéssel élünk a kompetens intézmények, 
családsegítő, egészségügyi szolgáltatók, stb. felé. Ugyancsak problémaként merül fel az 

ellátottak lakáskörülményei, elsősorban higiéniás problémák miatt. 

A demencia, és egyéb pszichiátriai és mentális, szakorvos által nem diagnosztizált 

elváltozással küzdők kezelése is kihívást jelent számunkra, mely sokszor az együttműködésen 
alapuló segítő kapcsolatot hátráltathatja. Súlyosabb esetben annak kezelhetetlensége miatt is 

más intézmények, szolgáltatások bevonását kíséreljük meg kezdeményezni. Ezekben az 

esetekben sem elég gyakran a napi, vagy heti néhány alkalommal történő látogatás. Az 
együttműködés teljes hiánya pedig nem könnyíti meg a segítségnyújtást.  

Az ellátást igénybe vevők nagy része a lakásából nem tud kimozdulni (gyakran lift hiánya 

miatt), így az ügyintézés, vásárlás nélkülözhetetlen számukra. A bankkártya használata, 

pénzfelvétel pedig hozzátartozók hiánya esetén sokszor megoldhatatlan számukra. 

Az aggódó családtagoknak sok esetben tudjuk megadni a lehetőséget, hogy munkában 

maradhassanak.  

 

Budapest, 2022. február 15. 

  

 

Készítette: Arany Amália 

         házi segítségnyújtás  

        szakmai vezető 
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2021. évi szakmai beszámoló 
Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 

A szolgáltatás bemutatása: 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza a József Attila lakótelepen található.  

Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető – 181 autóbusz az Ecseri 

úti metró állomástól, a 123, 123/A, Határ úti metró állomástól, valamint Soroksár Újtelep, 

Soroksár Auchan áruháztól, 66 autóbusz Határ úti metró állomás és Soroksár Iparteleptől, az 
52 villamos a Határ úti metró állomástól és Pesterzsébet Pacsirta teleptől kevés gyaloglással 

elérhető. Az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza földszintes épületben került kialakításra, 

amelynek az egyik részében Idősek Klubja működik. Az intézmény részben 
akadálymentesített, küszöbök nincsenek, az ajtók megfelelő a szélességűek, így biztosított a 

kerekesszéket használó lakó felvétele, ellátása is.  

Az intézmény környezete rendezett, tiszta és parkosított. A bevásárlási lehetőségek jók, 

nagyobb élelmiszerüzletek Spar, Lidl, valamint kisebb üzletek biztosítják az itt élő emberek 

vásárlási igényeinek kielégítését.  

A bútorzat, a berendezési és felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények 

megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. 

Elérhetőségek, engedélyezett és befogadott férőhelyek száma: 

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 

1098 Budapest, Friss utca 5. 

Tel: (1) 280-1128 

e-mail: szeretokezekgondhaz@feszgyi.hu 

Az engedélyezett férőhelyek száma 12 fő. 

Ellátási területe 

Idősek ellátásának vonatkozásában: Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területe 

Az Időskorúak Gondozóháza tevékenysége, célja: 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az időskorú ellátottaknak, akiknek a házi 

segítségnyújtás szolgáltatásai nem elégségesek, egészségi állapotukban bekövetkezett 
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változás miatt fokozott gondozást igényelnek, valamint azoknak a rászoruló személyeknek, 

akiket a családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg akadályokba ütközik, 

(betegség, költözés stb.), illetve a család mentális, fizikális tehermentesítése indokolttá teszi a 
szolgáltatás igénybevételét. A Gondozóház szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban 

lényeges azonban, hogy a kérelmezők gondozói segítség és a szociális munkás támogatásával 

képesek legyenek az önellátásra.  

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 12 fő átmeneti elhelyezését tudja biztosítani.  

Feladata:  

A Szt-ben meghatározott, a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális ellátási 

formák biztosítása: 

Szakosított ellátás: átmeneti elhelyezés 

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 

személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 

időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes 

jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézményi orvos 

szakvéleményének figyelembevételével, egy évvel meghosszabbítható. 

Az Időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik; 

 átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett 

 napi 5 x-i étkezés, orvosi utasításra diéta biztosítása,  

 ruházattal és textíliával való ellátásáról 

 egészségügyi ellátás biztosításáról 

 mentálhigiénés ellátásról. 

 

A biztosított szolgáltatások tartalma 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházában személyre szóló egyéni gondozási tervet 

készítenek. Felmérik az ellátott személy fizikai, egészségi, mentális állapotát, és ennek 

megfelelően az ellátást igénybe vevővel együtt megbeszélik az egyénre szabott gondozási 

feladatokat, gondozási célokat és a megvalósításhoz szükséges módszereket. 
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A szakmai team munka keretében – odafigyeléssel, empátiával, kapcsolatteremtő készséggel, 

nagyfokú tapintattal, toleranciával– megvalósuló feladatellátás eredménye az ellátást igénybe 

vevő és a szakszemélyzet közötti harmonikus kapcsolat kialakulása. 

Főbb feladatok: 

 textília, ruházat biztosítása, annak tisztítása, javítása 

 háztartási mosógép biztosított az ellátottak személyes ruházatának, valamint az 

ágyneműk tisztítására 

 az ellátott saját ruházatát és textíliáját használja, ennek hiányában az intézménynek 

kell róla gondoskodni (három váltás ágynemű, fehérnemű, hálóruha, valamint az 

évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, vagy más lábbeli) 

 a ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény gondoskodik a Házirendben  

meghatározottak alapján, melyre külön helyiségben elhelyezett mosógép szolgál 

 ágynemű cseréje hetente, ruházat cseréje tisztálkodás után, illetve szükség szerint 

történik 

Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk: 

 Az egészségügyi alapellátás keretein belül az orvosi ellátásról mely heti 2 órában, 

kedden délután, 13:00-15:00 óra között történik. Dr. Takács István, megbízásos 

jogviszonyban látja el az intézményi orvosi feladatot 

 egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról havi egy alkalommal 

 szükség szerinti alapápolásról, kiemelt hangsúllyal a személyi higiénia biztosítása, az 

erre a célra kialakított, segédeszközökkel felszerelt zuhanyzóban naponta történik, 
önállóan, illetve igény szerint, gondozónői segítséggel 

 gyógyszer kiadagolása és bevételének felügyelete az étkezésben, folyadékpótlásban, 

hely/helyzetváltoztatásban, szükség szerint pelenka cserében való segítségnyújtásban a 

gondozónők segítségével történik 

 A lakók részére az előírt szakorvosi ellátáson való megjelenés, a FESZGYI 

gépkocsijával történik, gondozónői kíséretet biztosítunk 

 sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásról 

 kórházi kezeléshez való hozzájutásról 

 az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról 
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Mentálhigiénés ellátás, szinten tartó, fejlesztési és szabadidős programok: 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóház, mint bentlakásos intézmény gondoskodik az 

ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében a 2021-es évben is 

biztosítottuk ellátottjaink számára: 

 a személyre szabott bánásmódot; 

 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos  

 megbeszélést; 

 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit; 

 a szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozást; az ellátottak családi és 

társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit; 

 a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális 
készség fejlesztését; 

 a hitélet gyakorlásának feltételeit; 

 az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. 

Az ellátottak foglalkoztatása a gondozónők és a mentálhigiénés munkatárs bevonásával 

valósult meg. 

Rendszeres programok: 

 Csoportos torna heti rendszerességgel 

 Társasjáték, memória játékok, kártyajátékok 

 Születésnapok, névnapok köszöntése, megünneplése 

 Zenehallgatás 

 Felolvasás 

 Régi filmek vetítése 

 „irodalmi séták” - felolvasás, a történet helyszínének a megbeszélése 

 kreatív foglalkozások- színezés, rajzolás, ragasztás,  

 egyházi -, nemzeti ünnepekre való megemlékezés. 

Az elmúlt évben is megemlékeztünk a farsangi, nő napi, anyák napi, a mikulás 

hagyományokról, valamint az egyházi és társadalmi ünnepeinkről. Zártkörűen vigadtunk a 

farsang keretében megrendezett mulattságon, és köszöntöttük a nőtársainkat, valamint 
felidéztük a Nemzeti Ünnep eseményeit. 
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Hivatalos ügyek intézésének segítése; 

 idős otthoni kérelmek,  

 közgyógyellátási igazolvány igénylésében való közreműködés 

 közüzemi számlák rendezése stb. 

 

Személyre szabott bánásmód 

Az új lakóval és családjával, hozzátartozóival az előgondozás során kezdtünk megismerkedni. 

Az Otthonba történő beilleszkedést a gondozási szükségletek feltárásával a speciális igények 

felmérésével segítettük elő. Az első személyes beszélgetés alkalmával feltérképeztük a 

jelentkező intézményi élettel kapcsolatos elképzeléseit, elvárásait, az adott problémahelyzetet, 

valamint megismertük a lakó lelkiállapotát, személyiségét. 

Az új lakó beköltözése előtt tájékoztattuk a leendő szobatársakat és azok hozzátartozóit is a 

várható eseményről. Mindig törekedtünk arra, hogy egy szobába ne csak hasonló fizikai és 
egészségi állapotú, hanem lehetőség szerint hasonló életritmusú, lelki alkatú, illetve 

érdeklődésű emberek kerüljenek. 

A felvételi eljárásrendet azonban felülírta a COVID-19 fertőzés megjelenése, ennek 

következtében a mindig hatályos és aktuálisan kiadott eljárási rendeknek megfelelően történt 

a kérelmezők felvétele. 

A veszélyhelyzeti intézkedések időtartama alatti kapcsolattartás: 

Az intézményünkben lehetőség van telefonos vagy infokommunikációs eszközön történő 
kapcsolat tartásra. Az intézményünkben rendelkezésre áll intézményi mobiltelefon használata 

a kapcsolattartás céljából, azonban használhatósága korlátozott, behatárolt a beszélgetés 

időtartama. Továbbá lehetőség van számitógép segítségével video chat lebonyolítására. 

A kialakult járványügyi helyzet következtében a hozzátartozók is kevésbé élnek a személyes 
kapcsolattartás lehetőségével, gyakoribb a telefonos megkeresés, telefonon történő 

kapcsolattartás. 

Konfliktuskezelés 

Kiemelt figyelmet szenteltünk a konfliktuskezelésre, ez részben a prevenciót, részben az 

intervenciót jelentette. A bezártságot követő szeparáció miatt a csoport dinamika 

megváltozott, új folyamatok alakultak ki, gyakori nézeteltérések, alkalmazkodási nehézségek 
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lettek jellemzőek. Az emberi együttélés során felmerülő konfliktushelyzetek ilyen szűk 

környezetben gyakran hatványozottan előfordulnak. 

Nehezíti az idős emberek egymáshoz való alkalmazkodását, hogy idős koruk és gyakran 
mentális állapotuk nehezíti az új helyzetben szükséges készségek megtanulását. A megelőzés 

ellenére felmerült konfliktusok, rendbontások a mentálisan beteg ellátottak hangulati 

ingadozásai miatt következtek be. Minden esetben az érintettekkel egyenként leültünk, hogy 

megoldjuk a kialakult problémát. Az után követésre is nagy hangsúlyt helyeztünk.  

A mentálhigiénés munka erősítése céljából lehetőségünk van pszichológus szakember 

bevonására. A pszichológus egyéni beszélgetések keretében igyekezett oldani a lakók 

esetleges mentális problémáit, élethelyzetükből adódó lelki nehézségeiket. Fókuszban 

elsősorban az egyéni krízisek, családtagok hiánya, pandémiás helyzet kezelés, beilleszkedési 

nehézségek, pandémiás helyzet kezelése. 

Munka jellegű foglalkozások 

A ház körüli tevékenységeket kedvelő ellátottjaink számára biztosítottuk, hogy a megszokott 
tevékenységeiket végezhessék. A kerti munkákban egyre többen tevékenykedtek: kis 

konyhakert, virágoskert gondozása, locsolás, gyomlálás, őszi falevelek összesöprése stb., 

járdák letakarítása. 

Egyéni mentálhigiénés gondozási terv  

A mentálhigiénés gondozási tervnél személyre szabottan vettük figyelembe az egyéni fizikai, 

egészségi, mentális állapotot, az életutat és igényeket. Meghatároztuk a gondozási célt és a 

szükséges módszereket. A gondozás folyamatát és a tervezett célok teljesítését figyelemmel 

követtük és írásban rögzítettük – különös tekintettel a nagyobb változásokra. 

Ellátottak életkor és nem szerint: 

A 2021 évben összesen 14 fő vette igénybe az átmeneti ellátást, az életkoruk alapján 58 – 91 

éves kor között. 

Életkor Férfi: Nő: 

40-59 év - 1 

65-69 év 1 2 

70-74 év 1 2 
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75-79 év - 3 

80-84 év - - 

85-89 év - 4 

 

 

Férőhely kihasználtsága: 

2021 évben Fő Kihasználtság 

Január 10 83% 

Február 10 83% 

Március 8 66.6% 

Április 7 58,3% 

Május 7 58,3% 

Június 8 66,6% 

Július 9 75% 
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Augusztus 9 75% 

Szeptember 7 58,3% 

Október 7 58,3% 

November 6 50% 

December 5 42% 

Összesen 7,8 fő/hó 65% 

 

Jogviszony megszűnésének tekintetében, 2 fő a családjához költözött. Tartós elhelyezést 
nyújtó idősek otthonába 6 fő távozott, 1 főt az egészségi állapota miatt kórházba kellett 

elhelyezni. 

 Az érdeklődők tekintetében telefonon / emailen és személyesen is történt naponta 

megkeresés. Az érdeklődők száma a pandémiás helyzet miatt változóan alakult, azonban, a 
kérelmezők jelentős része az önellátás hiánya, és az ebből adódó fokozottabb ápolási 

igények miatt gondozóházi körülmények között nem volt ellátható. 

Az elmúlt évben is folyamatosan jelentkeztek felvételre középsúlyos demenciában, illetve 
paranoid személyiségzavarban szenvedő kérelmezők. Tapasztalataink alapján előfordult, hogy 

a háziorvos előtt is ismeretlen a betege esetében a demencia jelenléte, és a gondozóházban is 

csak hetekkel később szembesülünk a kórképpel. 

A demencia állapotához hasonlóan, megemelkedett az ápolási feladatot igénylők száma is. Az 
idős ember az otthonában marad a „végsőkig”, és amikor már nem tudja önmagát ellátni, vagy 

trauma éri, akkor döbben rá a tehetetlenségére. Ebben az egészségi állapotában már nem áll 

módunkban átmeneti ellátásban gondozni, hiszen számára már tartós ápolásra van szükség.  

Az ellátás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása 

Az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben, a megnevezéséből is adódik, hogy a 

szolgáltatást igénybe vevők átmeneti jelleggel tartózkodnak azon ellátottak, akik önmagukról 

betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.  
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Az átmeneti elhelyezés szerepe továbbá, hogy a család elfoglaltsága, vagy éppen az idős 

embert gondozó családtag rekreációs ideje alatt biztosít 24 órás felügyeletet, teljes ellátást. 

Ezzel a lehetőséggel meghosszabbodik a családban eltöltött idő, és kitolódik a szükségessé 
váló végleges intézményi elhelyezés időpontja.  Itt tartózkodásuk után, amennyiben szükséges 

az alapszolgáltatást – házi segítségnyújtást, étkeztetést - igénybe tudják venni. Az elmúlt évek 

tapasztalata, hogy többségükben állandó intézményi elhelyezés előtt veszik igénybe ezt az 

ellátást, amikor már kevésnek bizonyul a házi segítségnyújtás, mint ellátási forma. Itt 

tartózkodásuk alatt a társas kapcsolataik bővülnek, rendszeres napirend hatására aktívabbak. 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza igénybevételi módja 

A Szt. 93. § (1) szerinti igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő szóbeli vagy írásbeli 

kérelmére, indítványára történik. 

Ha az ellátásra szoruló személy korlátozottan cselekvőképes - amennyiben a bíróság e 

tekintetben a cselekvőképességét nem korlátozta – törvényes képviselőjének beleegyezésével 

önállóan is megteheti a kérelem benyújtását. A cselekvőképtelen kérelmező esetén a kérelmet 
kizárólag annak törvényes képviselője nyújthatja be a Gondozóház szakmai vezetőjének, 

illetve az ezzel a feladattal megbízott munkatársnak.  

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: 

 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez,  

 egészségi állapotra vonatkozó igazolás, 

 Jövedelem nyilatkozat, havi rendszeres jövedelmek igazolására: Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által kiadott „zöld” igazolás,  

 

Az előgondozás időpontjára az alábbi dokumentumokat kell előkészíteni: 

 Személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya 

 Orvosi zárójelentések, szakvélemények, 

 Közgyógyellátási igazolvány, 

 Fogyatékossági támogatás megállapítását igazoló határozat  

 Rokkantsági nyugdíj megállapításáról szóló határozat 

 Egyéb körülményeket igazoló, jegyző által kiállított igazolások Gondnokság alatt álló 
személy esetében bírói ítélet és a gondnokot kirendelő határozat 

Az előgondozás során a Gondozóház megbízottja tájékozódik az ellátandó 

életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről annak érdekében, hogy az 
igénylő által választott ellátási forma valóban megfelel-e az igényeinek és szükségleteinek. 

Amennyiben az előgondozást végző személy úgy ítéli meg, hogy az igénylő szükségletei nem 
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biztosítottak az intézmény által, abban az esetben más ellátási forma felé irányítja. (9/1999. 

(XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 2. melléklet).  

A felvétel elbírálásánál figyelembe kell venni a Gondozóház orvosának az előgondozást 

végző szakembernek és a Gondozóház szakmai vezetőjének véleményét. Amennyiben a 

szolgáltatás tartalma az igénylő állapotának és szükségleteinek megfelel a Gondozóház 

szakmai vezetője, illetve annak megbízottja szóban vagy írásban tájékoztatja az igénybe vevőt 
– és annak törvényes képviselőjét –, az elhelyezés várható időpontjáról, és a Gondozóházi 

elhelyezés egyéb teendőiről.   

Soron kívüli elhelyezés iránti kérelem elbírálása az intézmény orvosának az előgondozást 

végző szakembernek és a Gondozóház szakmai vezetőjének bevonásával történik. A soron 
kívüli elhelyezést kérő kérelmező kérelmének pozitív elbírálása esetén a szakmai vezető 

szóban és írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, és/vagy hozzátartozóját, hogy üres 

férőhely esetén várhatóan mikor tud beköltözni a Gondozóházba.  

Abban az esetben, ha a team úgy ítéli meg a benyújtott dokumentumok alapján, hogy a soron 

kívüli elhelyezés nem indokolt, akkor a szakmai vezető szóban és írásban tájékoztatja a 

kérelmezőt, és/vagy a hozzátartozót a döntésükről, illetve a várakozók nyilvántartásba 

vételéről. 

Amennyiben a soron kívüli elhelyezést kérelmező benyújtott dokumentumai alapján a team 

úgy ítéli meg, hogy az egészségi állapota miatt a kérelme nem teljesíthető, javaslatot tesz más 

intézményben történő elhelyezésre. 

A szolgáltatást kérelmező férőhely hiány esetén a várakozók nyilvántartásába kerül, melyről a 

Gondozóház szakmai vezetője szóban és írásban tájékoztatja a kérelmezőt, és/vagy a 

hozzátartozót.  

Amennyiben a gondozóházban üres férőhely felszabadul, abban az esetben a beszámozott 
várólistán szereplő kérelmező kerül behívásra, figyelembe véve a soron kívüli elhelyezési 

kérelmet.  

A beköltözés napján aláírásra kerül az ellátott és a Gondozóház között a Megállapodás, mely 

tartalmazza az ellátás időtartamát, a gondozóház által nyújtott szolgáltatásokat, tájékoztatást a 
térítési díj megállapításáról, és a fizetéséről szóló szabályokat, valamint az ellátás 

megszűntetésének módjait. 

A szolgáltatást igénybe vevő elfogadja a Házirendet, megismeri a személyes adatainak 
védelméről és azok kezeléséről szóló szabályokat, hozzájárul a személyes adatainak 
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kezeléséhez. 

Az Időskorúak Gondozóházába történő beköltözés feltételei: 

A házi orvos által kitöltött egészségi állapotra vonatkozó igazolás, a megállapodás aláírása. 

A férőhely elfoglalásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: 

a. érvényes személyi igazolvány,  

b. lakcím kártya, 

c. nyugdíjas törzsszám, utolsó nyugdíj-szelvény, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
kiadott „zöld” igazolás,  

d. hatósági bizonyítvány (TAJ szám), 

e. 1 hónapnál nem régebbi keltezésű fertőzésmentességről szóló orvosi igazolás, 
f. közgyógyellátási igazolvány (ha van), 

g. 1 hónapnál nem régebbi negatív mikrobiológiai (széklet) lelet, 
h. negatív tüdőszűrő eredmény, (egy évnél nem régebbi) 

i. zárójelentések, 
j. az aktuálisan szedett gyógyszer, terápiás lap 

Nem nyerhet elhelyezést a Gondozóházba: 

- fertőző betegségben szenvedő, 

- pszichiátriai betegségben szenvedő személy, 
- demenciában szenvedő személy, 

- kórházi ellátást igénylő személy 

 
A kérelem elutasításáról a kérelmező írásbeli tájékoztatást kap. Amennyiben a kérelmet 

benyújtó a döntéssel nem ért egyet, a kézhezvételtől számított 8 napon belül panasszal élhet a 

fenntartó felé.  

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 

A térítési díj megállapításáról és a fizetéséről szintén tájékoztatást ad a szakmai vezető. A 

térítési díj megállapítására, elszámolására a Szt-ben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, 

valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében 

foglaltak az irányadóak. 

A személyi térítési díj összege a rendelet szerint a személyi térítési díj összege átmeneti 

ellátás esetén, nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 60%-át. 
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A fenntartó méltányossági elbírálás során a térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti annál a 

személynél, aki jövedelemmel nem rendelkezik, vagy egyéb méltányosság esetében. 

Szakmai kapcsolataink 

Kapcsolattartás a Gondozóház fenntartójával, ennek kiemelt területei 

o szakmai feladatellátás tervezése, végrehajtása 

o szakmai feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség 

Kapcsolattartás más szociális bentlakásos intézménnyel 

o szakmai kapcsolatok fenntartása, szakmai információk cseréje 

o új módszerek, modellek intézmények közötti ismertetése 

o elhelyezési és áthelyezési ügyekben kölcsönös segítségnyújtás az igénylő számára 
legmegfelelőbb intézmény kiválasztásában 

Kapcsolattartás szolgáltató központokkal 

o A házi segítségnyújtásban és a nappali ellátásban dolgozó kollegákkal, akik 

kezdeményezik az átmeneti ellátást minden olyan esetben, amikor az alapellátás 
szolgáltatása már nem elégséges az idősember biztonságot nyújtó ellátására 

o FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai együttműködés a szociális 

és mentális problémával élők segítése, vagy gondozóházi ellátás kezdeményezése 

érdekében. Segítséget kérünk a családi kapcsolatok felkutatásában. 

Kapcsolattartás a kerületi alap -, és szakorvosi ellátással 

o az ellátást igénybe vevők teljes körű egészségügyi ellátásának érdekében 

folyamatos a kapcsolattartás a kerületi háziorvosokkal és a IX. kerületi 
szakrendelővel, kórházi ellátás esetén a kezelő orvosokkal, szakorvosokkal. 

Folyamatos az együttműködésünk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. Mester utcai központi Szakrendelőjével, valamit a József 

Attila lakótelepen lévő, Ifjúmunkás utcai kihelyezett Szakrendelő orvosaival. 

Együttműködés oktatási nevelési intézményekkel 

 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola évente több alkalommal tart zenei délutánt, amely 

a lakók számára rendezvény a növendékek részére gyakorlási, fellépési lehetőség. 

 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda anyák napján és karácsonyi ünnepkör idején készül 
műsorral. 

Az "Életet az éveknek” Országos Szövetsége szervezésében hajókiránduláson és különböző 

kulturális programokon vehetnek részt lakóink. 
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Együttműködés az egyházakkal 

 görög-katolikus pap és református lelkipásztor havi rendszerességgel istentiszteleti 

szolgálatot végeznek, az egyházi ünnepeinken részt vesznek. 

Ellátottak körében leggyakrabban előforduló betegségek 

 Hypertonia 

 Diabetes mellitus 

 Isémiás Szívbetegségek 

 Artrózis 

 Időskori érelmeszesedés 

 Alzheimer-kór 

 Tumoros megbetegedés 

 Érzékszervi csökkenések - látás, halláskárosodás 

 Inkontinencia 

 Légzőszervi megbetegedések 

 A kiválasztás szervrendszerét érintő megbetegedések 

Az ellátottak önellátási képessége   

A Gondozóházba felvettek nagy része részben önellátó, szükségletei kielégítésében segítséget 

igényel, vannak demenciában, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottjaink, akik 

folyamatos szakorvosi ellenőrzést is igényelnek. 

A járvány miatt kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet jóval nagyobb erőfeszítéseket, és 

áldozatokat követelnek, különösen igaz ez a szociális intézményekben dolgozó 

szakemberekre. 

A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal 
történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, 

légzési nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap. 

A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik, azonban főképp az idős és /vagy egyéb 

krónikus betegségben szenvedő embereknél súlyos formában jelentkezhet. Vírus nagyon 
gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az NNK által mindenkori hatályos COVID-19 

vírussal kapcsolatos eljárásrendek, rendelkezések pontos betartása intézményünkben. 

Családi és társadalmi kapcsolatok: 

Az elmúlt évben is támogatjuk az ellátottjainkat családi kapcsolataik ápolásában. Minden 
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fontos eseményről – egészségi állapot változás, költöztetés, rendezvények – tájékoztattuk a 

hozzátartozókat. 

A kijárási és látogatási tilalom alatt, a gondozók figyelemmel kísérték a látogatások 
gyakoriságát, a látogatók számát. A hozzátartozók számára, a szeretteik látogatását, az előírt 

védőfelszerelés használatával, a kerítésen keresztül, két méter távolságot tartva, biztosítottuk. 

Amennyiben csomagot hoztak, azt fertőtlenítést követően adtuk át a lakónak. Egyre inkább 

megfigyelhető a család részéről az elhanyagolt szülő vagy családtag, amikor a karácsonyi 

ünnepkörben sem látogatják meg az idős hozzátartozót. 

Járványügyi intézkedések 

Az Időskorúak Gondozóházában a COVID-19 vírus új kihívás elé állított minden érintett 

lakót és dolgozót. Összhangban az intézmény felsővezetésének támogatásával, a kollégák 
pozitív hozzáállása mellett, korán felismertük a védekezés fontosságát annak érdekében, hogy 

a vírus ne kerülhessen be a gondozóházba. 

Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Határozatait és a közreadott Eljárásrendet.  

Lakók és dolgozók szűrése: 

A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 19. §-a rendelkezett a szakosított szociális intézmények 

dolgozóinak a COVID-19 szűréséről. Az antigén gyorsteszteket a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltsége biztosította a 

dolgozók és ellátottak folyamatos teszteléséhez.  A szűrést Dr. Takács István az intézmény 

orvosa végezte el. 

Összegzés: 

Az ellátottak nagy türelemmel és megértéssel viselték a kijárási tilalmat és a vele járó egyéb - 

mint az infekció kontroll szoba elviselése a beköltözés és kórházi kezelést követően - 

korlátozásokat. A mindenre kiterjedő szakmai munkavégzés, a rendszeresség és a támogató 
légkörnek köszönhetően, mindössze egy alkalommal, egy lakónak lett pozitív a tesztje a 

kórházi kezelést követően. Mivel azonban a kórházi kezelést követően, az infekciókontroll 

szobában tartózkodott, a többi lakó és dolgozó elkerülte a vírus fertőzést, és egyéb 

állapotromlás sem következett be. 

Budapest, 2022. február 15. 

Schweibert Mária Gyöngyi 

szakmai vezető 


