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„A kötelék, mely igaz családod összefűzi, 

 nem a vér, hanem az egymás élete iránti 

 tisztelet s a benne lelt öröm.” 

Richard Bach 

 

I. Bevezetés  
 

A 2020. év nagy része embert próbáló időszak volt Magyarország lakossága, azon belül a 

Budapesten és Óbuda-Békásmegyeren élő polgárok számára, hiszen több hullámban kellett 

szembenéznünk a COVID-19 koronavírus okozta járvánnyal.  

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ működésére szintén jelentős 

mértékben hatott a járványügyi veszélyhelyzet.  
Intézményünk a teljes pandémiás időszak alatt nyitva tartott, fogadta az ügyfeleket. Azonban 

már a járvány első hulláma alatt szigorú, a koronavírus elleni védekezést szolgáló szabályokat 

rendeltünk el Intézményünk teljes területén, amelyet mind kollégáinknak, mind ügyfeleinknek be 

kellett tartaniuk.  

Az év folyamán, a Kormány és a szakminisztérium intézkedéseivel összhangban, elkészítettük 

az Intézmény Járványügyi Intézkedési Szabályzatát, a Családok és a Gyermekek Átmeneti 

Otthonában Izolációs Terv került bevezetésre. 

A hatékony fertőtlenítés érdekében a nagy mennyiségű anti-virális fertőtlenítőszer mellett 

ózongenerátort szereztünk be, mely alkalmas volt helységeink és az szállító járműveink teljes 

fertőtlenítésére egyaránt.  

Intézményünk dolgozói közreműködtek az egészségügyi vészhelyzet kezelésében, a járvány 

első hulláma alatt, napi szinten, összesen több száz alkalommal vittek házhoz – a kerületi Közterület 

Felügyelettel együttműködve – az önkéntes karanténban lévő kerületi időseknek, illetve a hatósági 

karanténban lévő lakosoknak élelmiszert és gyógyszert. 

Az Önkormányzat és a Népegészségügyi Intézet felé folyamatosan jelentést tettünk a 

pandémiás helyzettel összefüggésben, illetve tájékoztatást nyújtottunk minden egyes COVID-19 

fertőzés gyanús kollégánk, illetve átmeneti otthonainkban élő ügyfelünk kapcsán. 

A teljes veszélyhelyzeti időszakban, az Önkormányzat segítségével biztosítottuk 

kollégáinknak a munkavégzéshez szükséges védőeszközöket. Az Intézménybe belépő ügyfeleink 

számára, amennyiben nem rendelkeztek saját maszkkal, sebészeti maszkot folyamatosan tudtunk 

biztosítani.  

A szigorú intézkedések bevezetésének eredményeképpen Intézményünkben sem a kollégáink, 

sem az átmeneti otthonainkban lakók körében nem alakult ki egyelőre nagyobb számú megbetegedés.  

 

2020-ban, az év nagy részét meghatározó a járványügyi helyzet ellenére több területen sikerült 

eredményeket elérnünk: 

 

 Az Intézmény 4263 fő (közülük 1592 kiskorú) III. kerületi lakos számára nyújtott segítséget, 

többnek, mint az azt megelőző négy év bármelyikében.  

 A veszélyhelyzeti karantén-időszakban kollégáink több száz alkalommal vettek részt 

gyógyszer-és élelmiszer házhozszállításában a kerületi idősek számára.  

 Sikeresen szerveztük meg telephelyeinken az RGYK-s gyermekek családjai számára, a 

szünidei étkeztetés mintájára, a járványügyi helyzet miatt elrendelt iskolazárási időszakban a 

melegétel átvételi lehetőséget.  

 Újra működőképes állapotba került és megnyitott a Gyermekek Átmeneti Otthona. 

 A jogi tanácsadás szolgáltatásunk minden telephelyünkön elérhetővé vált. 

https://www.citatum.hu/szerzo/John_Boyne
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 Több év negatív tendenciáját megtörve, jelentős mértékben emelkedett munkatársaink 

létszáma.  

 Sikerült régóta húzódó infrastrukturális problémákat megoldanunk (pl. központi épületünkön 

az előtető cseréje).  

 A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való több éves együttműködésnek köszönhetően 

40.334 kg tartós és nem tartós élelmiszert oszthattunk ki 37 780 117 Ft értékben, ami 67 706/fő 

értékű támogatást jelentett a kerületi rászorulóknak.  

 A karácsonyi adományokkal, az Önkormányzattal együttműködve, összesen közel 700 

kerületi rászoruló embert (felnőttet és gyermeket) értünk el. 

 2020. július 1-vel megnyílt új telephelyünk, az Családi Közösségi Tér, ahol megkezdhette 

működését a szociális városrehabilitációs pályázat keretében.  

 Az új telephelyen a „Drogprevenciós szabadulószoba kialakítása!!” című, KAB-ME-19-E-

0022-es azonosító számú pályázat keretében kiépítettünk egy áldozatvédelmi-drogprevenciós 

szabaduló szobát, a hozzá kapcsolódó egyedi játékkal, módszertannal. 

 A Szent Margit Rendelőintézet által vezetett, „Egészséges közösséget építünk” című, 

VEKOP-7.2.2-17-2017-00001-es azonosító számú pályázatban teljesítettünk 10 

csoportfoglalkozást. 

 Megújítottuk intézményünk honlapját, bővítettük Intézményünk jelenlétét az internetes 

közösségi oldalakon. 

 A technikai dolgozóink ismét részesülhettek BKK bérlet támogatásban.   
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I.Az Intézmény általános beszámolója 
 

1.1. Az Intézmény adatai, szervezeti egységei 

 

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

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről hozott 1997. 

évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, 

valamint a Budapest Főváros III. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének rendeletei határozzák 

meg. Az Intézmény feladatait 2020-ben az alábbi önálló szakmai szervezeti egységek útján látta el:  

 

 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: 

 

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

A Váradi utcai telephely az Intézmény központjaként működik. Itt található a központi 

adminisztráció és a gazdasági ügyintézés is. 

 1039 Bp. Kelta u. 5. (tel: 250-3766, fax: 388-9136) 

 

 Család és Gyermekjóléti Központ: 

  

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

(szükség esetén a Központ munkatársai - ha a gördülékeny ügymenet megkívánja a Kelta utcai 

telephelyen is biztosítják a személyes elérhetőséget) 

 RING – Gyermek és Ifjúsági Közösségi Tér 1039 Budapest, Víziorgona u. 7. (tel: 454-0620)  

 Családi Közösségi Tér, 1039 Budapest, Víziorgona u. 10.  

 

 

 Átmeneti Otthonok: 

 

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

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

 

 

A Családok Átmeneti Otthonához tartozó kiléptető lakások és ellátottak száma: 

Margitliget u. 1. 1 szint 8. ajtó 4 fő Szindbád utca 1. 6. szint 57. ajtó                6 fő 

Pacsirtamező u. 27. 2. szint 3. ajtó        5 fő Margitliget u.2. 11. szint 18. ajtó             4 fő 

Pacsirtamező u.16. fsz. 10. ajtó   3 fő Margitliget út 3. 12. szint 132. ajtó 6 fő 

Madzsar J. u.31. 3. szint 11. ajtó   4 fő Szindbád utca 1. 2. szint 14. ajtó              4 fő 

Margitliget u. 2. 2. szint 18. ajtó     5 fő Víziorgona utca 4. 7. szint 64. ajtó      7 fő 

1. sz. táblázat – kiléptető lakások 

 

 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:  

- 104012 – Gyermekek Átmeneti Ellátása, 

- 104042 – Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások,  

- 104043 – Család és Gyermekjóléti Központ. 

 

Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek 

szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza.   

Az Intézmény szakmai, szervezeti egységei és hatásköreiben meghatározott feladatok közötti 

megosztásáról az Intézmény vezetője gondoskodik. A szervezeti egységeket szakmai vezetők 

irányítják, akiket az intézményvezető bíz meg. Feladatunk, hogy tevékenységünkről, szolgáltatási 

palettánkról és programjainkról a lakosságot széleskörűen és naprakészen tájékoztassuk. Ennek 
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érdekében Intézményi honlapot (www.ocstgyvk.hu) és Facebook, valamint Instagram oldalt is 

működtetünk, melyeket folyamatosan frissítünk. 

 

Az intézmény fenntartója:  

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

képviselője: dr. Kiss László, polgármester 

  

 

1.2 Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások bemutatása1 

 

1.2.1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Gyvt. 39., 40.§-a, valamint az Szt. 64.§-a alapján) 

- Általános személyes segítő szolgáltatás  

- További szolgáltatások 

- adósságkezelési tanácsadás  

- munkavállalási tanácsadás  

- óbudai hátralékkezelési támogatás – az önhibáján kívül adósságot felhalmozó 

háztartás vagy személyek részére biztosítható, melyhez az Intézmény javaslatot készít, 

- óbudai jövedelempótló támogatás, mely keretében– a támogatásra jogosultak 

együttműködnek az intézménnyel, 

- Általános gyermekjóléti szolgáltatás  

- Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése.  

 

1.2.2. Család és Gyermekjóléti Központ (Gyvt. 40/A §-alapján) 
- Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatok 

- Tanácsadói tevékenységek 

- Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése  

- Szociális diagnózis készítése  

- Speciális szolgáltatások 

- kapcsolattartás biztosítása  

- kórházi szociális munka  

- készenléti szolgáltatás 

- utcai és lakótelepi szociális munka 

- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.  

 

A fentieken túl a Mentálhigiénés Csoport segíti a teljes körű ellátást, mely tevékenységi körében 

- pszichológiai-, pszichiátriai-, és pszichoterápiai tanácsadást 

- mediációt  

- családi- és párkonzultációt  

- párterápiát, családterápiát, családi döntéshozó konferenciák szervezését, 

- munkavállalási és pályaválasztási tanácsadást 

- foglalkoztatási koordinációs feladatok ellátását végzi.  

  

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

- Gyermekek átmeneti gondozása 

 

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

- Családok átmeneti gondozása   

                                                           
1 Az intézmény működésének keretet adó összes jogszabály taxatív felsorolása az Intézmény hatályos Szakmai 

Programjának 4-5 oldalán található. 
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1.3 Szervezeti struktúra és létszám2 

 

A 2020. évben az Intézmény engedélyezett státuszszáma 100,75volt. Az Intézmény aktív 

dolgozói létszáma 2020.01.01-én 71 fő, 2020.12.31-én pedig már 89 fő volt. A 2020. év folyamán 

belépett 31 fő, távozott 13 fő. Így az előző évekhez képest jelentősen, a negatív trendet megtörve, 20 

%-kal emelkedett a munkavállalók létszáma.  

2020. március 1-től új vezető vette át az Intézmény irányítását, illetve az intézményvezető-

helyettes személyében is változás következett be. A korábbi intézményvezető és helyettese vezető 

beosztású kollégaként folytatták munkájukat az Intézménynél. A 2020. évben a vezetői struktúrában, 

a hatékonyabb szervezeti működés, illetve egyes szakmai területek megerősítése érdekében, 

változtatásokra került sor. A pályázati forrásbevonás elősegítése, továbbá az adományszervezési 

tevékenység koordinációs feladatinak hatékony ellátása érdekében létrehozásra került a pályázati és 

adományszervezési vezetői státusz, a Gyermekek Átmeneti Otthona működésének szakmai 

újjászervezése érdekében önálló szakmai vezetői státusz, a Mentálhigiénés Csoport vezetési 

feladatainak ellátására pedig csoportvezetői státusz került létrehozásra. A Gyermekjóléti Központ 

vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására az intézményvezető-helyettes került kijelölésre.3  

 

1.3.1 Intézményi státuszok felhasználása 

 

 A 2020. év végi létszámnyilvántartás alapján a szakmai csoportok engedélyezett, illetve 

betöltött és betöltetlen státusszáma a következő volt: 

 

I. Intézményi központ  

1 státusz intézményvezető 

1 státusz intézményvezető-helyettes 

1 státusz pályázati és adományszervezési vezető 

1 státusz gazdasági elemző 

1 státusz munkaügyi előadó, titkárnő 

1 státusz iktató 

1 státusz kézbesítő-postázó 

1 státusz gépkocsivezető, gondnok 

2 státusz takarító 

Összesen: 10 státusz Betöltött:10 státusz 

Be nem töltött:0 státusz 

2. sz. táblázat – Intézményi központ 

 

II. Család — és Gyermekjóléti Szolgálat 

1 státusz szakmai vezető 

31 státusz családsegítő – ebből 0,5 fő települési jelzőrendszeri felelős 

Összesen: 32 státusz Betöltött: 27,5 státusz 

Be nem töltött:4,5 státusz 

3.sz. táblázat- Szolgálat 

  

                                                           
2 Forrás: OCSTGYVK, SZMSZ, 2020  
3 Az Intézményi Szakmai Program és az SZMSZ 2020-as módosításának elfogadása kapcsán ezen szervezeti 

változtatások a szervezeti dokumentumokon átvezetésre kerültek és 2020. október 1-től hatályba léptek. 
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III. Család — és Gyermekjóléti Központ 

1 státusz szakmai vezető 

14 státusz:  

- esetmenedzser/szociális diagnózist készítő munkatárs/ kórházi 

szociális munkás 

- 0,5 státusz járási jelzőrendszeri tanácsadó 

- tanácsadó - utcai, lakótelepi szociális munkás 

- tanácsadó - mentálhigiénés csoport – családterapeuta, mediátor, 

pszichológus – kapcsolattartási ügyelet   

- munkavállalási tanácsadó 

5 státusz szociális asszisztens   

1 státusz szakmai vezető 

15 státusz óvodai és iskolai szociális segítő  

Összesen: 36 státusz Betöltött:34 státusz 

Be nem töltött:2 státusz 

4. sz. táblázat - Központ 

 

IV. Családok Átmeneti Otthona 

1 státusz szakmai vezető 

8 státusz szakgondozó 

4 státusz családgondozó  

0,25 státusz pszichológus   

1 státusz gondnok  

1 státusz takarító 

Összesen: 15,25 státusz 

 

Betöltött:10 státusz 

Be nem töltött:4,25 státusz 

5. sz. táblázat - CSÁO 

 

V. Gyermekek Átmeneti Otthona 

1 státusz szakmai vezető  

3 státusz fő gyermekfelügyelő 

1 státusz gyermekvédelmi asszisztens  

0,75 státusz nevelő 

1 státusz nevelő 

0,25 státusz családgondozó  

0,25 státusz pszichológus 

0,25 státusz gyermekvédelmi ügyintéző 

Összesen: 7,5 státusz 

 

Betöltött:7 státusz 

Be nem töltött:0,5 státusz 

6. sz. táblázat - GYÁO 
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ÖSSZESÍTÉS 

CSOPORT LÉTSZÁM BETÖLTÖTT ÜRES TARTÓS 

TÁVOL 

LÉVŐK  

Intézményi központ 10 státusz 10 státusz 

(9 fő) 

0 státusz  

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

32 státusz 27,5 státusz 

(28 fő) 

1,5 státusz 4 státusz – 

ebből 3 státusz 

nincs betöltve 

Család és Gyermekjóléti 

Központ 

36 státusz 34 státusz  

(35 fő) 

2 státusz  

Családok Átmeneti 

Otthona 

15,25 státusz 10 státusz 

(10 fő) 

4,25 státusz 1 státusz -

nincs betöltve 

Gyermekek Átmeneti 

Otthona 

7,5 státusz 7 státusz 

(7) fő 

0,5 státusz  

ÖSSZESEN:  100,75 státusz 88,5 státusz 

(89) fő 

28,25 státusz 5 státusz - 4 

státusz nincs 

betöltve 

7. sz. táblázat - összesítés 

 
 

A betöltött státuszok számának 2020. évi emelkedése alapvetően a Család és Gyermekjóléti 

Központnál, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthonában jelentkezett. 

A Család és Gyermekjóléti Központon belül a betöltött státuszok növekedése elsősorban az óvodai 

és iskolai szociális segítők csoportjánál jelentkezett, mely által az egy segítőre jutó oktatási-nevelési 

intézményi szám csökkenni tudott. A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2019. végén mindössze 1 

státusz volt betöltve, így ezen szervezeti egység gyakorlatilag működésképtelen volt. 2020-ban az 

Otthon újraindítása kapcsán 6 státuszt sikerült betölteni, ez által a működés személyi feltételeit 

biztosítani. 
 

1.3.2 Munkavállalói fluktuáció  

 

A 2020. évi pozitív folyamatok kapcsán meg kell jegyezni, hogy a dolgozói létszámban 

bekövetkező növekedés a bérek megnyugtató rendezése nélkül valószínűleg csak átmeneti lehet. Az 

állandó pszichés megterhelés mellett, az ágazatban dolgozó emberek nagy része, teljes joggal, a 

megbecsültség hiányát éli meg a szociális ágazati bérek elfogadhatatlanul alacsony színvonala miatt. 

A garantált bérminimum által gyakorlatilag „felfalt”, hosszú évek óta változatlan közalkalmazotti 

bértáblán alapuló bérezés egyszerűen nem alkalmas az Intézményi humán-erőforrás tartós 

stabilizálására. Ennek következtében az Intézmény munkatársai a 2020-at megelőző négy év alatt 

majdnem teljesen kicserélődtek, amely a gyakori esetátadások miatt erősen megnehezítette a 

folyamatos esetmunkát. Amennyiben ezt a folyamatot nem sikerül tartósan megfordítani, az sok 

esetben megtörheti az ügyfelekkel már kialakított segítői bizalmi kapcsolatot, megingathatja az 

ügyfelek Intézmény iránti bizalmát.  

Annak ellenére, hogy 2020-ban az év végére jelentősen emelkedett a betöltött státuszok 

száma, így is sokkal kevesebben dolgoztak az Intézményben, mint amit a hatályos jogszabályi 

normaszámok előírtak. Bár az Intézmény SZMSZ-ének módosítása kapcsán a szakmai státusszámok 

összhangba lettek hozva az előírt normaszámokkal, az Önkormányzat költségvetési helyzete 

valószínűsíti, hogy 2021. folyamán az Intézmény a humán-erőforrás mennyiségi fejlesztésében nem 
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fog tudni tovább lépni. Így a segítőknek, az alacsony bérezés okozta frusztráció mellett, továbbra is 

számolniuk kell az optimális mértéket meghaladó esetterheléssel.  

 

 
1.sz. diagram - státuszok szerinti bontás 

 

Az elmúlt öt évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2020-ig, az azt megelőző négy év 

mindegyikében, az Intézmény betöltött státuszainak száma, az engedélyezett státusszám 2018. évi 

emelkedése mellett nem tudott érdemben és tartósan emelkedni, 70 körül alakult. 2020-ban e téren 

jelentős növekedés következett be, a betöltött státuszok száma megközelítette a 90-et.    

 

 
2.sz. diagram – új belépők és távozók száma 

 

Az elmúlt 5 évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2020 és 2018 kivételével, az Intézménytől 

távozók száma minden évben meghaladta az újonnan belépők számát. 2020-ig a távozó 

munkavállalók száma minden évben meghaladta a 20 főt. 2020-ban a korábbi negatív trend 

megfordulni látszott. Az érkező új munkatársak jelentős része pályakezdő volt, akik számára, szakmai 

tapasztalat hiányában, komoly kihívást jelentett a szinte azonnali, jelentős esetterhelés. Ezért az 

újonnan érkező kollégák munkáját a tapasztalt segítők bevonásával és fokozott vezetői kíséréssel 

igyekszünk folyamatosan támogatni. Ugyanakkor a bérszínvonal rendezése nélkül a kollégák hosszú 

távú megtartása, a fluktuáció tartós csökkentése aligha lehetséges.   
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1.4 Az Intézmény szolgáltatásainak igénybe vevői 4 

 

2020-ban 4263 fő igénybe vevővel álltunk kapcsolatban: 1592 kiskorúval és 2671 felnőttel.  

 

 
3.. sz. diagram – igénybe vevők száma 

 

Az utóbbi 5 év alapján elmondható, hogy az ügyfeleink száma „beállt” egy 4000 – 4200 fő körüli 

szintre. Azonban – a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ összevonása következtében 

– miközben 30 %- kal csökkent az együttműködési megállapodással gondozottak száma, addig 75 %-

kal nőtt a tanácsadásokat igénybe vevők száma. 2020-ban az igénybe vevői szám kismértékű 

növekedése mellett, továbbra is, növekvő mértékben tapasztalható volt a tanácsadások irányába 

történő igénybe vevői eltolódás. 2020-ban a hatósági intézkedésekkel érintettek számában jelentős 

csökkenést tapasztalhattunk, melyre magyarázat lehet, hogy a COVID veszélyhelyzet alatt a hatósági 

működés intenzitása időszakos hullámzást mutatott.     

 

 
4. sz. diagram – igénybe vevők szolgálattípus szerinti bontása 

                                                           
4 Az Intézményben nincs várakozói lista. Minden jelentkezővel, vagy jelzett ügyféllel a lehető legrövidebb időn belül 

felvesszük a kapcsolatot. 
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Szolgáltatásaink közül 2020-ban az igénybe vevők 65 %-a tanácsadást vett igénybe. Ez a 

Szolgálat esetében döntően egyszeri, vagy többszöri találkozást, de együttműködési szerződés nélküli 

segítségnyújtást jelentett, a Központnál pedig inkább a speciális segítői szolgáltatások igénybe vételét 

(jogi-, pszichológiai-, mediációs-, kapcsolattartási-, -családterápiás- , -óvodai-iskolai -, kórházi-, 

utcai segítő tevékenységet). 

Igénybe vevőink 30 %-át 2020-ban együttműködési szerződés keretében gondozta a 

Szolgálat, a CSÁO és a GYÁO. Igénybe vevőink 5 %-át hatósági intézkedések formájában, ezen 

belül leginkább a védelembe vétel, a családba fogadás keretében gondoztuk. 

  

1.4.1 A gondozott kiskorúak szakmai csoportok szerinti bontása 

 

 
5. sz. diagram – kiskorú igénybe vevők 

 

A 2020. évben a kiskorú igénybe vevőink 55 %-át a Család és Gyermekjóléti Szolgálat- 40 %-át 

a Család és Gyermekjóléti Központ, 5 %-át pedig a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona 

gondozta. Az Otthonok folyamatos nyitva tartásúak, így az ott gondozott gyermekek „mindennapos” 

ellátásban részesültek.  

 

1.4.2 Felnőtt igénybe vevőink száma 

 

 
6.sz. diagram –felnőtt igénybe vevők 

 

312

316

94

9

188

145

98

62

317

51

VÁRADI SZOLGÁLAT (457 FŐ)

KELTA SZOLGÁLAT(414 FŐ)

RING KÖZPONT (62 FŐ)

VÁRADI ÉS KELTA KÖZPONT (505 FŐ)

CSÁÓ (94 FŐ)

GYÁÓ (9 FŐ)

VIZI 10 KÖZPONT (51 FŐ)

2020-as kiskorú igénybe vevők szolgáltonkénti megosztása 
(összesen: 1592 fő)

Gondozás Hatósági intézkedésben érintett Tanácsadás+ egyszeri segítségnyújtás

324

265

79

3

311

572

1000

117

0 200 400 600 800 1000 1200

VÁRADI SZOLGÁLAT (635 FŐ)

KELTA SZOLGÁLAT (837 FŐ)

VÁRADI ÉS KELTA KÖZPONT …

CSÁÓ (45 FŐ)

GYÁÓ (3 FŐ)

VIZI 10 KÖZPONT (117 FŐ)

2020-as felnőtt igénybe vevők, szolgálatonkénti 
megosztása (összesen: 2671 fő)

Gondozás Tanácsadás+ egyszeri segítségnyújtás



13 

 

Az Intézmény 2020-ban 2675 fő felnőtt igénybe vevővel állt kapcsolatban. A fenti diagram 

rámutat arra, hogy a családos felnőttek háromnegyedét a tanácsadás-, míg negyedét együttműködési 

megállapodás keretében segítettük. 

 

1.5 Intézményi szakmai együttműködések 

 

1.5.1 Az Intézményen belüli szakmai együttműködés jellemzői 

 

Bátran elmondhatjuk, hogy a 2020. év kiemelkedő eredménye volt, hogy a COVID veszélyhelyzet 

közepette is sikerült megőrizni a munkatársak között a szakmai együttműködést, az együtt 

gondolkozást, az egymást erősítő, támogató szemléletet az Intézményben.  

A veszélyhelyzeti korlátozások megnehezítették a szakmai egyeztetéseket, a szakmai 

kapcsolattartást. A nagyteam-ek gyakorlatilag 2020. márciusa óta elmaradtak. A tíz fő résztvevőt 

meghaladó szakmai csoportok megtartása az év nagy részében szünetelt. A munkatársak közötti 

kapcsolattartás a kiscsoportos szakmai megbeszélések mellett, döntően e-mail-en, illetve telefonon 

valósult meg, különösen, ami a telephelyek közötti kapcsolattartást illeti. Az év nagy részében a 

munkatársak telephelyek közötti mozgása is szabályozva volt, csak a nélkülözhetetlen személyes 

találkozások valósulhattak meg a különböző telephelyeken dolgozó munkatársak között. 

 Az információáramlás biztosítása, az információk torzításmentes átadása terén fokozott 

felelőssége volt a szakmai vezetőknek. Munkájuk segítése érdekében, minden vezetői ülésről 

emlékeztető készült. A vezetői ülések gyakoriságát is ritkításra került, különösen a második fertőzési 

hullám felfutásának idején.  

Az Intézménynél a korábbi években hagyománya volt a közösségi kohéziót elősegítő, a 

munkatársak számára szervezett, csoportos szabadidős és ünnepi alkalmakon megtartott 

programoknak, a 2020. évben ezek a programok is elmaradtak.      

A személyes kapcsolattartás nehezítettsége mellett is rendszeres volt az egyeztetés a szakmai 

csoportok szakemberei között. Amennyiben a védelembe vétel, a hatósági intézkedés 

kezdeményezésének a lehetősége felmerült, az összehívott esetmegbeszélőkön, esetkonferenciákon, 

a járványügyi szabályok fokozott figyelembe vétele mellett, jelen voltak a Központ esetmenedzserei, 

valamint a járási jelzőrendszeri tanácsadó is. A Szolgálat munkatársai, az esetmenedzserek, a 

Mentálhigiénés Csoport, az utcai szociális munkások, az átmeneti otthonok szakemberei szoros 

együttműködésben dolgoztak.  

 

1.5.2 Intézményközi szakmai együttműködések  

 

Az Intézmény szakemberei 2020-ban is fenntartották a már kialakult jó együttműködést a 

jelzőrendszer tagjaival, bár a COVID-19 elleni védekezés kapcsán hozott intézkedések ezt sem 

könnyítették meg. A személyes részvételt igénylő intézményközi megbeszélések a hatályos 

járványügyi szabályok maximális figyelembe vétele mellett kerültek megtartásra. 

 A Központ szakmai egysége a hatósági intézkedésekkel érintett ügyekben szoros, 

gyakorlatilag napi kapcsolatban működött együtt a Gyámhatósággal. A nevelésbe vett 

gyermekek tekintetében az esetmenedzserek kapcsolatot tartottak a gyermekvédelmi 

gyámokkal, a gyámi tanácsadókkal, a nevelőszülői tanácsadókkal, a nevelőszülőkkel, további, 

az ügybe bevont szakemberekkel.  Az átmeneti gondozásban részesülő családok, gyermekek 

kapcsán szakembereink együttműködtek elsősorban a Jó Pásztor Anyaotthonnal, a Máltai 

Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthonával, továbbá más, átmeneti gondozást nyújtó 

fővárosi intézményekkel.  

 2020-ban 7 alkalommal került megszervezésre az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal 

jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélés.  

 Folyamatos munkakapcsolatban álltunk az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal és 

az EMMI szakfőosztályával egyaránt.  

 2020. február 25-én tartottuk meg az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.  

https://szgyf.gov.hu/
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 2020-ben, azon időszakban, amikor megtartásra kerülhettek, részt vettünk az Önkormányzat 

szakbizottsági munkájában, valamint a szakterületet érintő szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon egyaránt. 

 Intézményünk 2020-ben is részt vett a Fogyatékosügyi Kerekasztal munkájában. 

 Aktívan részt veszünk a KEF és Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési munkájában.  

 Az Intézmény eseti felkérések alapján vett részt a kerületi koncepciók, szakmai anyagok 

készítésében. 

 Az Önkormányzat stratégiai dokumentumainak frissítéséhez, a szociális területet érintő 

szabályozások kialakításhoz vezetői szinten vettünk részt. 

 Részt vettünk az Országos Fogyatékosságügyi Program-Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

MONTÁZS projektjében. A MONTÁZS projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek 

számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyen 

hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük, 

valamint társadalmi inklúziójuk. A program kapcsán egy irodát működtetünk, amely 

szolgáltatásaival ellátja Budapest budai oldalát.  

 A Közép-Magyarország Operatív Program keretében részt vettünk a VEKOP-6.-os és 7-es 

projektekben. A VEKOP-6–os programban a cél Békásmegyer hegy felőli oldalának 

városrehabilitációja. A VEKOP-7-es programban pedig a Szent Margit Kórház 

Rendelőintézet egészséges környezetet építünk című projektjében konzorciumi partnerként 

csoportfoglalkozásokat tartottunk. 

 Szervesen kapcsolódtunk a kerületi Fischer Ágoston Programhoz, amely bemutatja a szociális 

ellátások rendszerét, az Önkormányzat által biztosított segélytípusokat, a szociális- és 

gyermekvédelmi intézményeket és azok szolgáltatásait. 

 A Hintalovon Alapítvánnyal kölcsönösen hasznos együttműködést alakítottunk ki 2020 

folyamán. Többek között Intézményünk közreműködött az Alapítvány kerületi jelzőrendszert 

felmérő kutatásában, az Alapítvány munkatársai pedig a Gyámhivatallal kapcsolatos 

jogértelmezési vitában nyújtottak számunkra segítséget. Intézményünk óvodai és iskolai 

szociális segítő tevékenységet végző szakmai csoportja, a Hintalovon Alapítvány Nemecsek 

Programjával történő együttműködés keretében, a kerületben feladat-ellátási hellyel 

rendelkező óvodák, általános és középiskolák, valamint kollégiumok figyelmét felhívta az 

egyedi, szervezetükre szabott gyermekvédelmi irányelvek kidolgozásának, 

megfogalmazásának fontosságára. Tájékoztatást nyújtottunk a kerületi köznevelési 

intézményeknek arról, hogy ebben a folyamatban a Nemecsek Program milyen segítséget, 

útmutatást, szolgáltatásokat biztosít a hozzájuk forduló köznevelési intézmények számára. 

Az Önkormányzat által szervezett élő online videó-konferencián vettünk részt 

intézményvezetői szinten, ahol az Alapítvány vezetőjével közösen hívtuk fel a figyelmet, a 

gyermekeket és fiatalokat érintő családi és intézményi veszélyeztető tényezőkre, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer fontosságára, a jelzési kötelesség elmulasztásának esetleges 

súlyos következményeire. 

 

1.6 Adományszervezési tevékenység 

 

1.6.1 Közösségi élelmiszerakciók, élelmiszeradományok 

 

A 2020. év a COVID-19 járvány kialakult gazdasági válságjelenségek következtében a 

nélkülözésben élők napi megélhetési terhei és szociális kiszolgáltatottsága megsokszorozódott. A 

korlátozások és a rendkívüli pandémiás helyzet ellenére sikeres adományosztási akciókat sikerült az 

Intézménynek megszervezni. A közösség élelmiszerakciók 2020-ben is folyamatosak voltak, melyek 

az előző évek tapasztalatait felhasználva gördülékenyen, hatékonyan, több rászoruló család elérésével 

működtek. A közösségi élelmiszerakciók keretében minden alkalommal maximális körültekintéssel, 

az előírt védőeszközök alkalmazásával jártunk el. 

  



15 

 

 

A támogatóink 2020-ban az alábbi adományokkal segítették igénybe vevőink életét: 

 A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való több éves együttműködésnek köszönhetően 40.334 

kg tartós és nem tartós élelmiszert oszthattunk ki 37 780 117 Ft értékben, ami 67 706/fő értékű 

támogatást jelent.  

o A heti rendszerességgel történő, csütörtök esténként megvalósuló osztások alkalmával, a 

tárgynapon lejáró szavatosságú élelmiszereket szállítottunk el a budakalászi Metro 

áruházból, melyeket még a szavatosság lejárta előtt ki is osztottunk.  

o Az Élelmiszerbanknak az Auchan áruházakkal közösen működtetett programja el nem 

adott, készleten maradt élelmiszereket ment meg a megsemmisítéstől. A program 

keretében, hetente hétfőtől-péntekig megkaptuk az óbudai Auchan Áruház készletén előző 

napról megmaradt zöldséget, gyümölcsöt és pékárut.  

o A teljes mennyiségből 2495 kg-ot az Élelmiszerbank raktárából és a Penny Markettől, 

37 839 kg-ot pedig áruházi élelmiszermentésből kaptunk és osztottunk ki rászorulók 

között.  

o Közvetlen raktárból való szállítással további két alkalommal részesültünk adományokból.  

 Az Ételt az Életért Alapítvány 2020-ban 234 alkalommal, az Intézmény közreműködésével, 

átlagosan napi 450 adag, összesen 105 300 adag meleg ételt juttatott a kerületi rászoruló 

családoknak.  

 Az Intézmény részt vett az Önkormányzat tavaszi, őszi és téli szünidei étkeztetésében. Ennek 

keretében a tanulók minden szünidei napon meleg ételhez jutottak. 2020-ben 2600 adag előre 

csomagolt meleg ételt osztottunk ki számukra.  

 Az Intézmény munkatársai 2020-ban is részt vettek az Önkormányzat hagyományos, 

kedvezményes burgonyavásárlási akciójában. A kedvezményes burgonyavásár után megmaradt, 

a kerületi rászorulóknak szánt, 300 zsák burgonyát Intézményünk az alábbiak szerint osztotta szét 

a III. kerületi segítő partnerszervezeteink, illetve szervezeti egységeink között: 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 zsák 

 Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 33 zsák 

 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 42 zsák 

 ÓCSTGYVK Váradi utcai központ 75 zsák 

 ÓCSTGYVK Kelta utcai telephely 50 zsák 

 Családi Közösségi Tér (Viziorgona u. 10.) 25 zsák 

 Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona 50 zsák. 

 A Pipacs pékségtől, valamint a Cserfalvy Cukrászdától 2020-ban rendszeresen megkaptuk az 

előző napról maradt pékárut, aprósüteményt, amelyet a telephelyeinkre érkező igénybe vevők 

között osztottunk szét.  

 A Vöröskereszt általi, tartós élelmiszercsomag osztásra, 2020-ban rendszeresen delegáltunk 

kerületi rászoruló családokat, akik a szakembereink által készített támogató javaslattal tudták a 

tartós élelmiszercsomagokat átvenni. 

 Az Óbudai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Családok Átmeneti Otthonát tartós élelmiszer 

adománnyal és mikuláscsomaggal támogatta. 

 A Hat Alapítvány tartós élelmiszer csomagot adományozott a Családok Átmeneti Otthonának. 

 A Melkweg Digital édességeket, tartós élelmiszereket adományozott a Családok Átmeneti 

Otthonának. 

 A Faház Önkiszolgáló étterem a vasárnapi ebéd programjában egy-egy kerületi rászoruló család 

számára biztosította a vasárnapi ebédet. 

 

1.6.2 Tárgyi- és eszközadományok 

 

 A Soroptimist Klub DM ajándékkártyákat ajándékozott a Családok Átmeneti Otthonában élő 

családoknak. 
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 A Melkweg Digital játékokat, édességeket, tartós élelmiszerekért és tisztálkodó szereket 

ajándékozott a Családok Átmeneti Otthonának. 

 Az Óbudai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a COVID-19 járvány első hullámában az 

Intézményt sebészi maszkokkal segítette. 

 Az Önkormányzat jóvoltából a kerületi rászoruló családok több ízben jutottak 

tanszercsomagokhoz és könyvadományokhoz. 

 Kerületi magánszemélyek az év folyamán számos alkalommal játékadományokat juttattak az 

Intézménynek.  

 

1.6.3 Adventi családi adományosztások 

 

Az Intézmény legjelentősebb, családok számára programjai ismét az adventi 

adományosztások voltak. Ezek közül is kiemelkedik az Önkormányzat által meghirdetett és 

koordinált „Esernyős” adománygyűjtési akció. A karácsonyi adományokkal, az Önkormányzattal 

együttműködve, összesen közel 700 kerületi rászoruló embert (felnőttet és gyermeket) értünk el. 

Összesen 261 karácsonyi adománycsomagot osztottunk ki, más-más jellegű, összeállítású csomaggal 

vártuk a gyermekeseket, az egyedülállókat, az időseket, figyelembe véve a kerületi polgárok és 

családok sajátos igényeit. A járványhelyzet miatt az ügyfeleket előre egyeztetett időpontban, sávos 

időbeosztással, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett fogadtuk az Intézmény területén. 

Az időseknek, akik kérték, házhoz is szállítottuk a csomagot.  

Részletezve: 

 102 csomagot egyedülálló, rászoruló kerületi idősek kaptak (nagyrészt tartós élelmiszereket). 

 159-et rászoruló, kerületi gyermekes családok. Közülük 20 család élt az átmeneti 

otthonainkban (a tartós élelmiszerek mellett gyermekjátékokat, illetve társasjátékokat is 

elhelyeztünk ezekben a csomagokban).  

 A csomagokon kívül további 44, az átmeneti otthonainkban élő gyermek kapott ajándékot, 

jórészt játékokat.  

 A fenyőfaosztás keretében 300 fenyőfát és további 35, a kerületi oktatási intézmények tanulói 

és óvodásai által feldíszített fát osztottunk ki, minden fát egyedülálló idősek, illetve rászoruló 

gyermekes családok kaptak meg. A díszített fákat nagyrészt többgyermekes, rászoruló 

családoknak juttattuk el. 

Helyszín Mennyiség Adomány típusa Közreműködő partner 

Fő tér  35 fenyő feldíszített fenyő 
Óbudai Kulturális Központ, a 

III. kerület Általános Iskolái 

ÓCSTGYVK 

(Váradi u. 9-11., 

Kelta u. 5.) 

200 fenyő fenyőfa 
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

ÓCSTGYVK 

(Váradi u. 9-11., 

Kelta u. 5.) 

96 csomag tartós élelmiszer Ételt az Életért Alapítvány 

ÓCSTGYVK 

(CSÁO) 
30 csomag tartós élelmiszer 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata 

ÓCSTGYVK 

(CSÁO, GYÁO) 
44 fő gyermekjáték 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata 

ÓCSTGYVK 

(Váradi u. 9-11., 

Kelta u. 5.) 

159 csomag 
tartós élelmiszer, 

gyermekjáték 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata 

Szőlőkert u. 6 110 csomag tartós élelmiszer Magyar Vöröskereszt 

ÓCSTGYVK 

(Váradi u. 9-11., 

Kelta u. 5.) 

102 csomag tartós élelmiszer 
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata 

8. sz. táblázat – adventi adományosztások 
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1.7 Pályázati- és projekttevékenység  

 

Az Intézmény számára 2020 a pályázatok megvalósításának éve volt. Eredményesen befejeztünk 

a VEKOP-7-es egészségügyi- és a KAB-ME drogprevenciós pályázati programot. Emellett 

megvalósításra került az Erzsébet napközis táborra épülő programunk. A pályázati programokban 975 

helyi lakost sikerült bevonni, a programok megvalósításában Intézményünk részéről 59 szakember vett 

részt. 

 

Dátum/típus Helyszín Résztvevők 

száma 

Tevékenységek/kirándulások 

VEKOP-6 Szociális 

városrehabilitáció 

Békásmegyeren  

(2020. 01.01-12.31) 

Budapest 763 fő 

+ 44 fő 

megvalósító 

mentorálás, csoportfoglalkozások, 

tanácsadások, közösségi programok 

KAB-ME-19-E-022 

Drogprevenciós 

programok Óbudán  

(2020. 01.01-12.31) 

Budapest  20 gyermek, 

52 fő segítő + 

4 megvalósító 

drogprevenciós szabadulószoba 

kialakítása, működtetése, KIABÁL 

drogprevenciós játék működtetése.   

Erzsébet napközis tábor 

(2020.07.13-17) 

Budapest 

Visegrád, 

20 gyermek 

+4 fő kísérő 

önismeret fejlesztés, közösségépítés, 

sport, környezettudatosság, 

kézművesség,kirándulás 

VEKOP-7 Egészséges 

közösséget építünk 

Budapest 120 fő 

+ 7 fő 

megvalósító 

főzőtanfolyam, reziliencia csoport, 

veszteségfeldolgozás, agressziókezelés 

9. sz. táblázat – megvalósított pályázati programok 

 

1.8 Telephelyeink állapota, tárgyi feltételek 

 

 A 2020. év folyamán több Intézményi telephelyen is sürgős javítási, felújítási munkákat kellett 

elvégeztetni. Bár a Családok Átmeneti Otthonának és a Gyermekek Átmeneti Otthonának, valamint 

a RING-nek helyet adó Víziorgona 7. szám alatti épület felújítása 2017-ben megtörtént, azóta is 

jelentkeznek az épületben komoly problémák. Több helységet (pl. egy fürdőszobát) is érintett a 

penészedés, ugyanis a belső tér szellőztetésért felelős rendszer korábban meghibásodott. Ennek 

javítása 2020-ban megvalósult. Az év folyamán a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek 

Átmeneti Otthona belső terei kifestésre kerültek. 

 A RING alatt 2020-ban egy hosszabb csatornarészt ki kellett cserélni, mert folyamatosan 

eldugult, ezért elöntötte a szennyvíz a belső helységeit. A csatornacsere után a helységek 

fertőtlenítése, majd festése megvalósult.  

 Sajnos a szellőztetési rendszer helyreállítása után is, bizonyos helyeken az épületben 

problémát jelentett a penészedés. A Vagyonkezelő szakemberei többszöri helyszínbejárás alapján 

megállapították, hogy egyes falak alulról vizesednek, ezért a penészedés problémájának tartós 

megszűntetése érdekében az épület alatti területet teljes körűen fel kellene tárni, a csatornarendszer 

áttekintése és javítása mellett, nagy valószínűséggel, az épület alámosott részein, az aljzatszigetelését 

is javítani kellene. Azonban az elvégzendő munkálatok várhatóan olyan költségesek lennének, hogy 

az épület általános állapotát tekintve ezek a beruházások nem lennének rentábilisak. Ezért a hibák 

folyamatos javítása mellett, hosszabb távon, műszakilag indokolt az épületben lévő szolgáltatások 

más épületbe való átköltöztetése.  

  A 2020. évben a - VEKOP-6 Szociális Városrehabilitáció Békásmegyeren – Program 

keretében az Intézmény újabb telephellyel bővült – a Víziorgona u. 10. szám alatt -, melynek 

kialakítása, berendezése és szépítése még 2020-ban is folytatódott. Sajnos a nyitás után nem sokkal 

kiderült, hogy nagyobb javítások elvégzésre van szükség, mert csak ideiglenesen tudták kijavítani 
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azokat, a telephelyünknek helyet adó társasházat ellátó külső csatornarendszerben jelentkező hibákat, 

ami miatt időről-időre elöntötte a szennyvíz új telephelyünket. Az épület előtti csatornarendszer 

feltárása és javítása érdekében az Önkormányzat és a Társasház közötti további egyeztetésre van 

szükség, a probléma tartós megoldása érdekében. 

 Az Intézmény Váradi utcai Központjának üveg előtetője 2020 folyamán balesetveszélyessé 

vált, ezért elbontásra került és helyére biztonságos, korszerű előtető lett felépítve. Szintén a Váradi 

utcai épületet érintő probléma, hogy a szerverszobában a levegő hőmérséklete, a gyenge szellőzés és 

a gépek üzemelése miatt, igen magas, amely, különösen a nyári melegben okozhat problémákat (pl. 

a szerver túlmelegedését). A KSZKI szakemberei ezért a helység hűtésének megoldása érdekében 

klímaberendezés telepítésére tettek javaslatot, melyet, reményeink szerint 2021. nyara előtt meg 

tudunk valósítani.    

A kisebb javításokat, festéseket, szépítéseket önerőből oldottuk meg, azonban - ha ez nem volt 

kivitelezhető - mindig számíthattunk az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Műszaki Osztályának 

a segítségére. 

A kollégák a napi adminisztrációs feladatainak ellátásához saját számítógéppel -,(az óvodai, - 

iskolai szociális segítőink laptoppal) és flottás okos telefonnal rendelkeznek A telefonon a gyorsabb 

tájékozódás érdekében az internet keret 1 GB-ról 5 GB-ra bővült, de az óvodai és iskolai segítők 

esetében az adatkeret további emelésére lehet szükség. Minden gépünkről elérhetők a hálózati 

nyomtatók. Az épületen belüli WIFI elérés javítása érdekében szeretnénk 2021 folyamán wifi-jel 

erősítőket telepíteni több helységbe. 

Minden telephelyünkön van olyan multifunkcionális készülék, amely alkalmas 

fénymásolásra, szkennelésre, és nyomtatásra faxolásra azonban a Kelta utcai telephelyen nincs mód. 

Rendelkezünk projektorral, kompatibilis laptoppal, vetítő vászonnal. 

10 darab, az Önkormányzat által biztosított kerékpár áll a kollégák rendelkezésére munkába 

járáshoz, illetve családlátogatáshoz. 

A kamasz klub rendelkezik billiárd-, csocsó-, léghoki- és ping-pong asztallal, ezen felül társas 

játékokkal és egyéb a működésükhöz szükséges egyéb tárgyakkal. 

A mentálhigiénés csoport és az óvodai, - iskolai szociális segítőink megkapták azokat a 

játékokat, egyéb eszközöket, amik a munkájukat segítik. 

Intézményünk több száz szakmai könyvet tartalmazó könyvtárral rendelkezik, melyek 

kikölcsönzés után dolgozóink részére bármikor rendelkezésre állnak. 

  



19 

 

 

  

 

1.9.Tájékoztatás az intézmény működéséről, elérhetőségéről, az ellátásokról, 

az igénybevétel feltételeiről 

 

2020. folyamán a III kerületi polgárok szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatása 

elsősorban honlapunkon (www.ocstgyvk.hu), facebook oldalunkon (Óbudai Családi Tanácsadó és 

Gyermekvédelmi Központ), az Önkormányzat honlapján, illetve az Önkormányzat hivatalos lapján 

keresztül történt. Ezen kívül szóróanyagok terjesztésével, plakátokkal, továbbá az észlelő- és 

jelzőrendszer tagjain keresztül, valamint személyes konzultáció útján is igyekeztünk naprakész 

tájékoztatást biztosítani az érdeklődők számára.   

Az Intézmény logóját és vizuális arculata 2020-ban megújult, összhangban az Önkormányzat 

arculati kézikönyvével, illetve megvalósított pályázati programjaink kapcsán a projektek kötelező 

arculati előírásainak alkalmazásával.  

Honlapunk teljesen megújult, ahogy az általunk kiadott online feed-ek megjelenése is. 

Facebook oldalunk követői egy év alatt közel 300 fővel gyarapodtak. 2020. őszén elindult 

Intézményünk Instagram oldala is. Facebook oldalunkon a szolgáltatásinkkal, programjainkkal 

kapcsolatos híreken, információkon kívül napi szinten osztottuk meg az Önkormányzat, szociális 

ágazatot, illetve a COVID járványt érintő híreit, illetve társintézményeink programjainak hirdetéseit.  

A facebook-on keresztül is fogadtuk az érdeklődők kérdéseit, 2020-ban 15 megkeresését 

kaptunk a fb online felületen keresztül, melyeket minden esetben meg is válaszoltunk. Az általunk 

közzé tett híreket, információkat a nagyobb létszámú kerületi facebook csoportokban is igyekeztünk 

rendszeresen megosztani. 

 

1.10 Képzések 

 

Kollégáink szakmai kompetenciájuk folyamatos fejlesztése szakmai tudásuk karbantartása és 

bővítése érdekében több képzésen is részt vettek volna a kollegák, de csak egy részét tudták elvégezni. 

Elsősorban az térítésmentesen igénybe vehető képzéseket keresik. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében az egyes szociális 

szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 

rendelet alapján 2020-ban sajnálatos módon hiába indult el Óvodai és iskolai szociális segítő képzés 

a járvány miatt megszakadt.  

 

1.11 Az Intézmény 2020-as céljainak megvalósulása 

 

ssz. Cél Dátuma Tartalom 

1 Nyári táboroztatás 

gyermekeknek. 

(Megvalósult.) 

nyári szünetben 

folyamatosan 

Az aktuális járványügyi helyzet miatt 

napközis táborokat szervezett 

Intézményünk. Így az Erzsébet tábor 

keretén belül a RING-tábor mellett, volt 

három, iskolai segítők által szervezett 

nyári napközis tábor is. E mellett a KLIK 

által fenntartott iskolák napközis 

táboraiban iskolai segítő munkatársaink 

heti rendszerességgel szerveztek tematikus 

csoportfoglalkozásokat. 

2 Prevenciós programok 

biztosítása.  

(Az egészségügyi vészhelyzet 

miatt részben valósult meg.) 

folyamatosan  Karrier tanácsadás,   

 Munkavállalási tanácsadás 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Relaxációs jóga 

 terápiás úszás 
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 gyászcsoport 

 autogén tréning csoport 

 főző programok,  

 gyermekeknek szervezett 

prevenciós kézműves csoportok 

 óvodai-, iskolai segítők által 

szervezett színes csoport 

foglakozások valósultak meg, 

amikor ezt a járványügyi előírások 

lehetővé tették. 

3 KAM-ME-19. 

Drogprevenciós programok 

Óbudán. 

(Megvalósult.) 

folyamatosan A Viziorgona utcai telephelyünkön 

„Szabadulószoba kialakítása Óbudán” 

című új programelemünk széleskörű 

bevezetésre került, amikor a 

járványhelyzet engedte, folyamatosan 

működött.  

4 VEKOP-7. Egészséges 

környezetet építünk. 

(Megvalósult.) 

 

folyamatosan Amikor a járványhelyzet engedte a 

csoportfoglalkozások megvalósítása 

folyamatos volt. 

5 Városrehabilitációs pályázat 

megvalósítása. 

(Megvalósult.) 

folyamatosan 2020-ban befejeztük a 

szükségletfelmérést, és elindítottuk a 

mentorprogramot. 2020.június 26-án 

került átadásra a Családi Közösségi Tér, 

így az oda tervezett programokat az átadást 

követően valósítottuk meg. 

 A tematikus csoportfoglalkozások 

keretében gyermekeknek, szülőknek és 

időseknek, a felkínált program elemeken 

túl közösségi adományosztást, szociális 

fodrászatot, családi napot is szerveztünk. 

6 Közösség fodrászat 

működtetése 

(Megvalósult.) 

folyamatosan 

/heti 2 napon 10 

órában/ 

A 1039 Budapest Viziorgona utca 10. 

szám alatti telephelyünkön a nyitást 

követően folyamatosan biztosítottuk ezt a 

szolgáltatási elemet. 

7 Jótékonysági Mikulás, vagy 

nyuszi futás megszervezése. 

(A járványügyi helyzet miatt 

elmaradt.) 

2020 

december/június 

vagy augusztus 

 

8 Iskolai szociális munka 

tevékenységének bővítése. 

(Megvalósult.) 

folyamatosan Csoportfoglalkozások, nyári táborozások 

szervezésén, illetve online ügyeleti 

rendszer kialakításán keresztül bővítettük 

a tevékenységet. 

9 A 2020-ban kiírt 

pályázatokban való részvétel, 

pályázati tevékenység 

folytatása. 

(Folyamatos.) 

folyamatosan A 2020. év folyamán pályázatfigyelés 

folyamatos volt. Olyan pályázati kiírás, 

amelyhez főpályázóként, vagy 

megvalósító partnerként szívesen 

csatlakoztunk volna, nem jelent meg.    

10 Az Intézmény webes 

felületein intenzívebb jelenlét 

(Megvalósult.) 

folyamatosan Honlapunk teljesen megújult, ahogy az 

általunk kiadott online feed-ek 

megjelenése is. Facebook oldalunk 

követői egy év alatt közel 300 fővel 
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gyarapodtak. 2020. őszén elindult 

Intézményünk Instagram oldala is. 

Facebook oldalunkon a szolgáltatásinkkal, 

programjainkkal kapcsolatos híreken, 

információkon kívül napi szinten osztottuk 

meg az Önkormányzat, szociális ágazatot, 

illetve a COVID járványt érintő híreit, 

illetve társintézményeink programjainak 

hirdetéseit. 

11 A RING felújítása. 

(Megvalósult.) 

2020-as év 

folyamán 

A nyár folyamán a szennyvíz az esőzések 

után feltört a RING-ben A hibás 

csatornarész kicserélése után a 

fertőtlenítés, a falak javítása és festése 

megvalósult. Azonban az épület egészét 

érintő aljzathibák miatt bizonyos belső 

falfelületeken továbbra is penészedés 

jelentkezik. 

12 Tantárgyi megsegítés és 

korrepetálás biztosítása. 

(Megvalósult.) 

2020-as évben 

folyamatosan 

A 2020-as év folyamán, a járványügyi 

előírások betartása mellett ezt a 

tevékenységet az utcai – és lakótelepi 

szociális munkások végezték. 

10. sz. táblázat – 2020-as céljaink megvalósulása 

 

1.12 Az Intézmény 2021-re tervezett céljai 

 

ssz. Cél Dátuma Tartalom 

1 Az Intézmény működési 

stabilitásának biztosítása. 

Folyamatosan Meg szeretnénk előzni, hogy az Intézmény 

dolgozói létszámában a 2020-as évi 

növekedés után, ismét jelentős mértékű 

csökkenés induljon el.  

2 Szakmai vezető mellett 

csoportvezető alkalmazása a 

Váradi utcai központban. 

2021.06.30. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat az 

Intézmény legnagyobb létszámú szakmai 

egysége. Feladatait két telephelyen látja el. 

A hatékony munkamegosztás kapcsán 

indokolt a szakmai vezető mellett 

csoportvezető alkalmazása is. 

3 VEKOP-6-os pályázat sikeres 

befejezése. 

2021.12.31. A pályázati program indikátorainak 

teljesítése. 

4 Új pszichológus kolléga(ák) 

alkalmazása. 

2021.12.31. Átmeneti otthonainkban, a Váradi utcai 

központunkban és a Kelta utcai 

telephelyen is szükségünk lenne 

pszichológusra. 

5 Új csoportfoglalkozások 

indítása. 

2021-ben, 

amikor a 

járványügy 

helyzet lehetővé 

teszi. 

Pályaorientációs csoport szervezése a 

kerületi iskolákban, tematikus 

mentálhigiénés csoportok indítása, több 

szabdidős program szervezése. 

 

6 Adományszervezési-

pályázati koordinátor(ok) 

alkalmazása. 

2021.12.31. Az adományosztási és pályázati 

tevékenység hatékonyabbá tétele 

érdekében három telephelyünkön 

szeretnénk alkalmazni havi 5-10 órában 
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adományszervezési-pályázati koordinátor 

munkatársat. 

7 Intézménybe kihelyezett 

képzés megszervezése. 

2021-ben, 

amikor a 

járványügy 

helyzet lehetővé 

teszi. 

„Szociális humán erőforrás fejlesztése” 

című kiemelt projekt keretében 

kifejlesztett, a személyes gondoskodást 

végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) rendelet 1. § (1) 5. pontja szerinti 

minősített munkakörhöz kötött 

továbbképzések - a járványügyi helyzet 

függvényében – az Intézménybe 

kihelyezett képzés megszervezése. 

8 Nyári táboroztatás 

gyermekeknek. 

 

2021. nyári 

szünet időszaka, 

ha a járványügyi 

helyzet lehetővé 

teszi  

 

Az utcai és lakótelepi szociális munkások 

és az óvodai és iskolai szociális segítő 

szakemberek bevonásával – amennyiben a 

járványügyi helyzet megengedi – egy 

ottalvós és három napközis tábor 

szervezése és lebonyolítása. Emellett a 

KLIK napközis táboraiban való aktív 

részvétel. 

9 Prevenciós 

csoportfoglalkozások indítása 

fiataloknak. 

2021-ben, 

amikor a 

járványügy 

helyzet lehetővé 

teszi. 

Elsősorban az óvodai-, iskolai segítők által 

szervezett prevenciós csoport 

foglakozások szervezése. 

10 Új adományszervezési brand 

előkészítése 

2021.12.31. 2021-ben, partnerek bevonásával 

szeretnénk előkészítni egy teljesen új 

kerületi adományszervezési brand-et, 

amelynek fő elemei lennének: 

 Ingyenes illetve kedvezményes 

kerületi szolgáltatási hálózat 

kialakítása a rászorulók számára. 

 Mikro-adomány gyűjtés 

transzparens online felületen 

keresztül. 

 Együttműködés a kerületi szociális 

bolttal. 

 Vállalkozói díj alapítása.  

 Adománygyűjtő kerületi 

rendezvények, programok, 

vállalkozói bál szervezése. 

11 Sürgető infrastrukturális 

problémák megnyugtató 

rendezése  

2021.12.31. Váradi u. 9-11: Szerverszoba hűtésének 

megoldása, wifi-jel erősítése.  

Víziorgona u. 7.: Szúnyoghálók 

felszerelése, penészedés kezelése. 

RING: penészedés kezelése. 

Víziorgona u. 10.: csatornával kapcsolatos 

problémák megoldása. 

11. sz. táblázat – 2021-es céljaink 
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II. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 

2.1. A Szolgálat családsegítői tevékenységének bemutatása 

 

A Szolgálat ellátja a Szt.64§-ban megfogalmazott családsegítés feladatait és a Gyvt. 39.§ (2)-

(4) bekezdésben és a Gyvt. 40.§-ban előírt gyermekjóléti szolgáltatást.  

A családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtunk 

szolgáltatást, mely keretében szakmai csoportunk egyéni tanácsadás, esetkezelés, munkavállalási, 

hátralékkezelési, pszichológiai, jogi tanácsadás és különböző tematikus csoportok, klubok, valamint 

családterápia és konzultáció biztosításával áll az igénybe vevők rendelkezésére. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 

 
7. sz. diagram – gondozási mód szerinti bontás 

 

A koronavírus első hulláma a Család –és Gyermekjóléti Szolgálatot új kihívás elé állította. 

2020.március 20-án az EMMI által a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére kiadott, a 

koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére szóló útmutatónak 

megfelelően - veszélyhelyzetben - a kliensekkel való személyes találkozások számát korlátozni 

kellett. Ezen okból a Szolgálatnál csökkent a megjelentek száma, valamint a szociális segítésben 

részesülő családoknál, vagyis a korábban folyamatban lévő ügyekben, csökkent a családlátogatások 

száma is. A rendszeres kapcsolattartás többnyire telefonon történt, az elkészült javaslatokat, 

cselekvési terveket illetve helyzetértékeléseket azoknak a klienseknek, akik e-mail címmel 

rendelkeztek, elektronikus formában meg tudtuk küldeni. Más esetekben telefonon tájékoztattuk az 

ügyfelet ezeknek a dokumentumoknak a tartalmáról, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban 

mellőzni kellett a dokumentumok klienssel történő aláíratását.  
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2020. novemberétől a második hullám idején amennyire lehetett, továbbra is próbáltuk a 

személyes kontaktusok számát csökkenteni. Az őszi időszakban is csak a legszükségesebb esetekben 

tettek a családsegítők a családok otthonaiban látogatást (természetesen a megfelelő védőeszközök 

alkalmazásával), mivel a kliensek jelentős része tartva a fertőzésveszélytől, nem szívesen fogadta a 

családsegítők látogatását. A személyes találkozások jelentős része ezért az Intézmény területén, a 

szigorú járványügyi szabályok betartása mellett történt. 

A családsegítők az első járványhullám idején, a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § 

értelmében a 70 év feletti életkorú lakosok ellátásában – bevásárlás, gyógyszerkiváltás – 

folyamatosan és aktívan vettek részt.   

 

2.2.Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A jelzőrendszer 2020. évi, a COVID-19 járvány ellenére is hatékony működéséről árulkodik, 

hogy a gyermekek problémái, a családban észlelt veszélyeztető tényezők legnagyobb számban a 

jelzőrendszeri tagok jelzése (62,3 %) útján kerültek a Szolgálat látókörébe, amely közelítőleg 

megegyezik a 2018. és 2019.évben tapasztalt arányokkal. Az új esetek közel negyedénél a szülők 

önkéntes alapon keresték fel a Szolgálatot, szakembereink segítségét kérve a gyermeküket érintő 

veszélyeztetettségi tényezők, problémák megszüntetésében. 

 

 
8. sz. diagram – új esetek 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében elsősorban az önkéntes 

együttműködésre építő, alapellátást keretében végzett segítői támogatást ajánlottunk fel az érintett 

családoknak. Azokban az esetekben, amikor az alapellátásban történő segítségnyújtástól megfelelő 

eredmény nem volt várható, illetve amikor a problémák megszüntetésében a szülők nem működtek 

együtt kollégáinkkal, hatósági intézkedést kezdeményezünk a Család- és Gyermekvédelmi Központ 

bevonásával. 

Azokban az esetekben, amikor az összetett problémák megoldásához további, speciális segítő 

szolgáltatás igénybevétele is szükségessé vált, az esetkezelésbe, a szakmai kompetenciák mentén, 

további szakembereket is bevontunk. 

  

1

1

2

29

33

62

141

173

314

8

8

0 100 200 300 400

Kelta u. (218 fő)

Váradi u. (286 fő)

Szolgálat (504 fő)

Új eseteknél történő kapcsolatfelvétel módja, 2020
(Összesen: 504 gyermek)

Önkéntes (szülő kezdeményezte)
Önkéntes (gyermek kezdeményezte)
Más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett, ide átirányított
Jelzőrendszer által küldött
Gyámhatóság által kezdeményezett



25 

 

 

 

2.3.  Az igénybe vevők és a problématípusok megoszlási mutatói 

 

2.3.1 Az igénybe vevők életkori megoszlása 

 

 
9. sz. diagram – életkori bontás 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat igénybe vevői az Intézményi telephelyek között hasonló 

arányban oszlottak meg. 

Az igénybe vevő kiskorúak közel fele a 6-13 év közötti életkorú gyermekek közül került ki, 

ötödük pedig a 14-17 év közötti fiatalok közül. Évek óta jellemző tendencia, hogy erre a két életkori 

csoportra vonatkozóan érkezik a legtöbb jelzés a Szolgálathoz. A legtöbb, együttműködési 

megállapodással rendelkező felnőtt kliensünk, nagyrészt szülőként, a 35-49 év közötti korosztályból 

került ki. 

 

2.3.2 Az igénybe vevők gazdasági aktivitása 

 

 
10. sz. diagram – gondozottak gazdasági aktivitása 
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A pandémia miatt sajnos sok III. kerületi család került nehéz helyzetbe, a fővárosi gazdaságot 

érintő negatív folyamatok következtében ügyfélkörünkben sokan vesztették el korábbi biztos 

megélhetésüket. Míg 2019.évben a felnőtt igénybe vevők 70 %-a foglalkoztatott volt és mindössze 

8%-a munkanélküli, addig a 2020. évben körükben a foglalkoztatottak aránya közel öt 

százalékponttal esett, a munkanélkülieké pedig több mint 6 százalékponttal emelkedett.  

 

2.3.3 Jellemző problématípusok  

 

2020-ban is magas volt ügyfélkörünkben a sokproblémás családok száma. Igénybe vevőinknek 

leggyakrabban anyagi, életviteli, gyermeknevelési, és a családi konfliktusokkal kapcsolatos 

problémáik voltak. 

A problématípusokat tekintve anyagi jellegű problémák megoldásában kérték ügyeleink 

legnagyobb arányban (41,2%) a segítségünket. Az alacsony jövedelem miatt jellemzően az alapvető 

szükségletek kielégítésének hiányáról volt szó, továbbá a felhalmozott közüzemi tartozások 

megfizetését sem tudták megoldani segítség nélkül ügyfeleink. Sok esetben csak a kliens által 

megfogalmazott, „hozott” probléma részletesebb feltárásakor derült ki, hogy más komplexebb 

problémahalmaz volt jelen az ügyfél és családja életében. 

Az anyagi problémák esetében 2020-ban is, jelentős részben célirányos, a hiányállapotok és a 

kielégítetlen szükségletek orvoslására irányuló segítségnyújtás történt. A Szolgálat családsegítői 

minden esetben igyekeztek teljes körű tájékoztatást nyújtani a szociálisan rászoruló személyek 

számára a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb helyi ellátások 

kapcsán. A családsegítők az év folyamán folyamatosan közreműködtek az élelmiszeradományok 

kiosztásában is.  

 

 
11. sz. diagram – elsődleges problémák 

 

A családi konfliktusok, és a családon belüli bántalmazás jelentős nagyságrendet képviseltek 

az ügyfélkörünkben megjelenő problématípusok között 2020-ban. Ezek hátterében, a legtöbb esetben 

a gyermek, vagy a szülők mentális problémája, a család egészének diszfunkcionális működése 
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húzódott meg. A járványügyi korlátozások miatt, a családokat érintő összezártság is vezethetett 

ahhoz, hogy ezeknek a problémáknak az előfordulási gyakorisága növekedett ügyfélkörünkben.  

Sajnos sok esetben előfordult, hogy a szülők nevelési eszközként, ill. tehetetlenségük 

kifejezéseként alkalmazták a gyermekek testi fenyítését. A családon belüli erőszak egyik 

meghatározó megjelenési formája továbbra is az volt, amikor a szülők, egymással szemben léptek fel 

fizikai, illetve verbális erőszak alkalmazásával, melynek a gyermekek is sokszor tanúi és elszenvedői 

voltak. Elsősorban a nők fizikai, verbális bántalmazása volt a jellemző minta, de a kölcsönös fizikai 

agresszió is előfordult. A komplex segítő beavatkozások alkalmazása mellett ezekben, az esetekben 

a legtöbbször nem kerülhettük el a hatósági intézkedés kezdeményezését.  

A gyermekek érzelmi elhanyagolását is gyakran tapasztaltuk, melynek vezető okai a szülők, 

akár többgenerációsan áttevődő szocializációs hiányosságaiban, a szülők túlzott munkaterhelésében, 

illetve az ebből adódó frusztrációjukban, valamint az anyagiakkal történő „szeretetpótlásban”, mint 

inadekvát szülői eszköz alkalmazásában érhetők tetten. 

2.4 Szolgáltatások 

Az Szt. 64.§. (4) bekezdés e) pontjában leírt tevékenységek nyújtása kapcsán megtartottuk 

munkatársaink specializálódását, akik az adósságkezelési és részletfizetési tanácsadást végeztek a 

2020. év folyamán.  

2.4.1 Adósságkezelési tanácsadás 

 

Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevők esetében – az Önkormányzat helyi rendelete 

szerint - előgondozást, tanácsadást, életvezetési tanácsadást, pénzgazdálkodási tanácsadást, 

utógondozást végeztünk. 

Azon segítséget kérő ügyfeleknek, akik még időben, menedzselhető adósságteherrel 

fordulnak Szolgálatunkhoz, nagy eséllyel rendezhetővé válhat adósságuk. A nagyobb, hosszú évek alatt 

felhalmozott tartozások nehezen kezelhetők az adósságkezelési szolgáltatás által nyújtott támogatási 

formák keretében. 

 

Adósságkezelési statisztika Váradi utca Kelta 

utca 

Összesen 

Adósságkezelési tanácsadás forgalmi adatai– 

tanácsadási alkalmak száma 

516 1456 1972 

Adósságkezelési tanácsadás esetszáma (fő) 86 89 175 

Ebből új igénybe vevő 20 36 56 

Beadott Hálózat Alapítvány kérelmek száma 7 22 29 

 12. sz. táblázat – adósságkezelési tanácsadás – igénybe vételi statisztika 

 

Tapasztalataink szerint évről-évre nehezebb a hátralékkezelési támogatásokba bevonni az 

ügyfeleket. Azoknak a családokat tudunk a legnagyobb eséllyel segíteni a hátralékuk rendezésében, 

akik: 

 átmeneti anyagi problémával rendelkeznek (pl. átmeneti munkanélküliség, családi krízis), 

 rendelkeznek állandó jövedelemmel, 

 megvan a fizetési hajlandóságuk a tárgy havi számláik és a törlesztési önerő együttes 

fizetésére,  

 a tartozásuk nagysága az 500.000 forintot nagymértékben nem haladja meg, 

 hosszú távon működnek együtt az adósságkezelési tanácsadóval. 

 

Aki nem tudja igénybe venni az önkormányzati támogatást, annak a hátralékát - a Hálózat Alapítvány 

támogatásával - igyekszünk kezelhetővé tenni.  
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A Hálózat Alapítvány krízis (lakbértartozásnál) és hátralékkiegyenlítő támogatással (víz-

csatorna-, szemét- és távhőtartozásnál) tud segíteni a helyi lakosoknak. Az alapítványi támogatási 

formáknál tartozáshatár nincs, így azok a családok is igénybe tudják venni ezt a támogatást, akik az 

Önkormányzati rendeletben meghatározottaknak nem felelnek meg. A támogatást jelenleg 3 évente 

egyszer lehet igénybe venni. Milliós nagyságrendű tartozások esetében kedvezőbb megoldás lenne, 

ha 2 év elteltével válna ismételten igényelhetővé a támogatás.  

 

2.4.2. Részletfizetési tanácsadás 

 

2020-ban a részletfizetési tanácsadást 44 fő vette igénybe, ebből 40 főnek tudtuk támogatni a 

részletfizetési kérelmét. Az igénylők összesen 38.680.287 Ft, adósságállományt halmoztak fel. Az 

átlagos havi részletfizetés összege 27.000.Ft/fő, az általunk javasolt átlagos futamidő 36 hónap volt. 

 

Részletfizetési statisztika Váradi utca Kelta utca Összesen 

Részletfizetési tanácsadás tevékenységeinek száma 

(tanácsadás + javaslatkészítés) 

51 40 91 

Részletfizetési tanácsadás esetszáma (fő) 25 19 44 

Támogatott részletfizetési kérelmek száma 22 18 40 

13. sz. táblázat – részletfizetési tanácsadás – igénybe vételi statisztika 

 

Az elmúlt években a 9/2015. (II.16.) számú helyi lakásrendelet alapján, a nagymértékű lakbér- 

és rezsihátralék felhalmozódásának megakadályozása érdekében a Szociális Hatósági Főosztály, az 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a Szolgálat új típusú szoros együttműködést épített ki, 

amelynek a célja az igénybe vevők részletfizetési megállapodásának megkötése és az optimális 

részletfizetési konstrukció meghatározása volt. Ennek alapján az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit 

Zrt-nél felhalmozott lakbértartozás, illetve a szolgáltatótól behajthatatlanság miatt átvett távhő -és 

melegvíz szolgáltatás díja esetén az igénybe vevőnek lehetősége volt maximum 36 hónap 

időtartamban részletfizetés megállapodás megkötésére. A részletfizetési tanácsadást mindkét 

telephelyünkön biztosítottunk a 2020. év folyamán. Szakembereink a család jövedelmének és 

lakhatási kiadásainak különbözete alapján javaslatot tettek a havi törlesztő részlet mértékére és a 

futamidőre  

 

2.4.3. Környezettanulmányok készítése 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020 folyamán környezettanulmány készítésére 111 

felkérést kapott a Gyámhivataltól, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-től, valamint a Szociális 

Szolgáltató Főosztálytól. Ezen túlmenően szakembereink az Intézmény által gondozott összes 

kiskorú gyermek esetében is környezettanulmányt készítettek. A környezettanulmányok készítése, 

minden esetben, a hatályos járványügyi előírások és ajánlások teljes körű figyelembe vételével, a 

megfelelő védőeszközök biztosítása mellett történt.  

 

2.5. 2021.évi célkitűzések 

 

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési stabilitásának megőrzése. Az Intézményi 

SZMSZ-ben szereplő szakmai létszám kétharmadával látjuk el jelenleg szakmai feladatainkat, 

amelyek nagy megterhelést jelent a kollégáknak.  

 VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című 

kiemelt projekt keretében kifejlesztett, a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) rendelet 1. § (1) 5. 

pontja szerinti, minősített munkakörhöz kötött továbbképzések - a járványügyi helyzet 

függvényében – Intézményben való megszervezése. 
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III. A Család és Gyermekjóléti Központ beszámolója 
 

3.1 A Központ esetmenedzsereinek tevékenysége 
 

A Család és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő, önálló egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.  

Célunk az, hogy a klienseink szociális közegében jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásával, az alapvető pszichoszociális szükségletek kielégítésén túl, a számukra megterhelő 

körülmények kiküszöbölésében működjünk közre. Hivatásunk gyakorlása során szem előtt tartjuk, 

hogy a lelki egészséghez vezető szubjektív értékek és képességek tanulhatók, elmélyíthetők.  

Az esetmenedzserek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Intézmény Váradi utcai 

székhelyén dolgoznak, azonban amennyiben a gördülékeny ügymenet megkívánja, a Kelta utcai 

telephelyünkön is biztosítják személyes ügyfélfogadást. Az esetmenedzserek a jogszabályban 

meghatározott feladataikat nem területi felosztás alapján látják el. Az esetelosztás figyelemmel az 

egyenletes leterheltség fontosságára, valamint, a segítők személyes erősségire, kompetenciájára, az 

esetek beérkezését követően, napi szinten történik. Ebből következően az esetmenedzserek között, a 

rendszeres, hétfői teamen túl, hetente több alkalommal is sor kerül esetelosztásra, esetmegbeszélésre. 

Az esetmenedzserek munkaidejének fele kötött, munkaidejük másik felét a terepen töltött 

munka tölti ki. A kollégák rendszeres munkaértekezleten, közös szakmai teamen vesznek részt, 

valamint a munkájuk segítése, lelki egészségük megőrzése érdekében havonta egy alkalommal 

szupervízió is biztosított számukra. 

 Szakembereink fogadják a klienseket, adminisztrálnak, koordinálnak, esetkonzultáción, 

esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesznek részt és működnek közre, családlátogatást tesznek, 

találkoznak a jelzőrendszer tagjaival, az ügyekbe bevont egyéb szakemberekkel, idézésre, meghívásra 

tárgyaláson, tervezési értekezleten jelennek meg. Ezen kívül közreműködnek a kliensek hivatalos 

ügyeinek intézésében, valamint a szakellátásba került gyermekeket is felkeresik gondozási helyükön. 

Segítik a Szolgálat családsegítő munkatársait az esetvezetésben és szakmai támogatást biztosítanak 

az őket megkereső szakembereknek.  

A Gyermekjóléti Központ esetmenedzseri tevékenysége olyan, a gyermekek érdekeit védő 

speciális személyes szociális szolgáltatás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Óbuda-

Békásmegyer területén élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a 

családban történő nevelkedésükhöz, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, további 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek hazagondozásához.  

A hatósági intézkedés mentén végzett munkában szoros az együttműködés a Gyermekvédelmi 

Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családok és a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Gyámhivatal 

és a jelzőrendszer tagjai között. A körülmények pontos tisztázása érdekében fontos a gyors 

információcsere, hiszen Intézményünk szakemberei, a jelzőrendszer tagjai és a hatóság gyakran eltérő 

információkkal rendelkezik.  

A Család és Gyermekvédelmi Központ gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló feladatai: 

 

 Javaslatot készít: 

 a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermekvédelembe vételére, 

 a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, 

 a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előre mozdítására (50 órát meghaladó igazolatlan 

hiányzás esetén), 

 súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, 

nevelésbe vételére, 
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 a gyermek leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 

 védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készít, 

 önállóan, vagy a családsegítő szolgálat családgondozóját is bevonva a gondozási folyamatba 

szociális segítő munkát végez, koordinál 

 együttműködik a pártfogó felügyelő és a megelőző pártfogó felügyelő szolgálattal, 

 a már a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát végez 

és koordinál, 

 együttműködik az otthont nyújtó szolgálatokkal illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat szakembereivel, 

 utógondozást végez a gyermek családjába történő visszahelyezése és visszailleszkedése 

érdekében, 

 hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében a szolgáltatást igénybe vevőt támogatja és 

ellenőrzi, a szociális segítőmunka folyamatát koordinálja,  

 szakmai segítséget nyújt a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek. 

 

 Javaslattétel hatósági intézkedésre 

 

A Központ javaslatot tesz a Gyámhivatal részére a kiskorú 

 védelembe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

 megelőző pártfogására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

 ideiglenes hatályú elhelyezésére, 

 nevelésbe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

 családba fogadására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

 családbafogadó gyám kirendelésére, 

 harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, 

 tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 

 gondozási helyének megváltoztatására, 

 a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. 

 

3.1.2. Igénybevételi mutatók  

 

 
12. sz  diagram - hatósági intézkedéssel érintettek korcsoportonkénti bontása 

 

A 2020. évi igénybe vevői korösszetétel alapján megállapíthatjuk, hogy a korábbi évekhez 

hasonlóan, 2020-ban is a 14-18 éves korosztály, illetve a 6-13 éves korosztály reprezentáltsága volt 

meghatározó. Különösen az utóbbi korosztálynál figyelhető meg az emelkedő tendencia. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel vonatkozásában is ez a korosztály érintett a 

leginkább.  

 

13; 7%

44; 23%

79; 42%

52; 28%

Igénybe vevők száma, 2020
(összesen: 188 fő)

0-2 éves kor (13 fő)

3-5 éves kor (44 fő)

6-13 éves kor (79 fő)

14-17 éves kor (52 fő)
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Szakmai tevékenység szerinti bontás Hatósági 

intézkedésekhez 

kapcsolódó 

tevékenységek száma ( 

halmozottan: 3884 

jelzés) 

hatósági 

intézkedésekben 

érintettek 

gondozottak 

száma 

(halmozottan: 

1231 fő) 

1.Szociális segítő tevékenység 1401 315 

2.Esetkonferencián részvétel 81 37 

3. Esetkonzultáció 408 190 

4. Esetmegbeszélés 86 41 

5.Egyéni gondozási-nevelési terv készítése 115 57 

6.Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 166 108 

7.Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 

nevelésbe vétel 

49 22 

8.Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 

védelembe vétel 

65 24 

9.Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való 

részvétel 

28 11 

10.Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel 14 4 

11.Családlátogatás 688 315 

12.Környezettanulmány készítésében való 

közreműködés 

131 26 

13.Környezettanulmány készítése önállóan 181 75 

14.Egyéb 471 315 

Összesen  3884 1540 

14. sz. táblázat – szakmai tevékenység szerinti bontás 

 

A Központ esetmenedzserei a 2020. év folyamán 275 esetben tettek javaslatot hatósági 

intézkedésre, ebből 188 kiskorú esetében került sor véglegessé váló hatósági döntésre. A 

szakemberek 3884 alkalommal láttak el különböző hatósági intézkedésekhez kapcsolódó 

tevékenységet.  

A 2020-as évben, a 2019-es évhez viszonyítva a jogerős hatósági intézkedéssel érintett 

kiskorúak száma 315-ről 188-ra csökkent. Ennek hátterében az állhat, hogy 2020 márciusától a nyár 

végéig terjedő időszakban a járványügyi helyzetből adódóan kevesebb jelzés érkezett 

Intézményünkbe, valamint a Gyámügyi Osztály is csak akut esetekben hozott hatósági döntést. 

Azonban az őszi időszaktól kezdődően gyors ütemű növekedés mutatkozott az új esetek, valamint a 

hatósági intézkedések számát tekintve egyaránt. Ez a tendencia az év végéig folyamatosan erősödött. 

A járványügyi korlátozások miatti összezártság következtében sok családi krízishelyzetet kellett 

kezelni, a családok problémái súlyosabbak és összetettebbek voltak, mint korábban.  

Védelembe vételre 2020-ban 117 gyermek esetében került sor, ez a 2019. évhez képest 25-tel 

kevesebb. A csökkenés hátterében egyértelműen az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzásokról 

bejövő jelzések számának visszaesése áll. A tavaszi időszakban hirtelen kellett átállni az iskoláknak 

az online oktatásra, és mivel ennek tárgyi feltételei sok családnál nem álltak fenn, az iskolák nem, 

vagy kevés számban küldtek jelzést az oktatásból kimaradt gyermekek ügyében. Ez az őszi időszakra 

már nem mondható el, mivel ebben az időszakban lényegesen megnőtt az 50 óra feletti igazolatlan 

hiányzások ügyében érkezett jelzések száma. A hiányzások hátterében legtöbbször továbbra is a 

gyermek beilleszkedési, magatartási problémája, valamint a szülők nem megfelelő nevelési 

gyakorlata állt.  

A védelembe vett gyermekek eseteinek hátterében a 2020-as évben is magas számban 

jelentkezett a külön élő, elvált szülők között fennálló konfliktushelyzet, mely gyakran a gyermeknek 
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a külön élő szülőjével való kapcsolattartási problémáiban manifesztálódott. A veszélyeztetettséget 

ezen esetek túlnyomó részében a lojalitásválság, az érzelmi bántalmazás, a másik szülő elleni 

hangolás okozta, mely a gyermekeknél pszichoszomatikus tünetekben mutatkozott meg. Ilyen 

esetekben a gyermekek érzelmileg sérülnek, hiszen mindkét szülőt szeretik és kötődnek hozzájuk. Az 

is látható, hogy a szülők gyakran eszközként használják fel gyermekeiket saját, vélt igazuk 

bizonyítása érdekében. 

Az elmúlt évek statisztikai adatait figyelve látható, hogy évről-évre növekszik a 

rendőrkapitányságtól, szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. 2019-ben 23, míg 

2020-ban már 30 jelzés érkezett az Intézményhez. Legtöbbször kisebb lopások, meggondolatlan 

cselekedetek voltak, melyek az esetfeltárást követően csak egy-két esetben indokolták hatósági 

intézkedés elindítását. Azonban a kábítószer fogyasztásával, terjesztésével, valamint garázdaság 

elkövetésével kapcsolatos, sokszor visszatérő esetek nagy részében védelembe vétel eljárás 

elindítására került sor. Itt minden esetben a pártfogó felügyelővel való szoros együttműködés valósult 

meg.   

A gyermek veszélyeztetettsége mutatható ki azokban az esetekben is, amikor a családban 

nincsenek világos értékek, minták, vagy azok nem a társadalmi normáknak megfelelőek. Nem 

elhanyagolható annak a jelentősége sem, hogy a családoknál gyakori a stressz-, konfliktus-, 

problémakezelési minták hiánya, az alacsony fokú érzelmi teherbíró képesség. A gyermekek ezen 

esetekben nem tudnak olyan szülői mintát elsajátítani, mely segítené őket adekvát konfliktustűrési és 

– kezelési, valamint probléma-megoldási stratégiák kialakításában.  

 Az ellátásba kerülő családok egy része hagyományosan segélyből és/vagy a gyermekek után 

járó ellátásokból él, sokszor körükben a szociális problémák már akár több generáción átívelően is 

fennállnak. A szülőktől gyermekeik felé megnyilvánuló érzelmi elhanyagolás a kortárscsoportok 

jelentőségét emeli, amelyek, ha deviáns magatartási mintát közvetítenek, az a fiatal sodródáshoz, 

önveszélyeztetéséhez vezethet.  

Nyugtalanító, hogy 2020-ban elmúlt évekhez képest emelkedett az érdemi együttműködés 

hiánya miatt kezdeményezett védelembe vételek száma is. 

Családba fogadásra 2020-ban 11 esetben került sor, míg 2019-ben 8 alkalommal. A családba 

fogadás a veszélyeztetett gyermekek számára a családi környezetben való nevelkedés esélyének 

fennmaradását jelenthetné, azonban egyik vagy másik szülő opponáló magatartása, miatt több esetben 

is ellehetetlenült a gyermekek családba fogadása, ezért végül a szakellátásban való elhelyezésük 

mellett kellett állást foglalnunk.  

Harmadik személynél történő elhelyezésre 2019-ben nem került sor, 2020-ban 4 gyermek 

esetében vált ez szükségessé. Jellemzően a tágabb család vállalta a gyámi és gondozási teendőket. A 

kiskorúként szülő nőknél minden esetben az anyai nagyszülő vállalta az újszülött feletti gyámi 

teendőket. 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma évről évre emelkedést mutat, míg 2018-

ban mindössze 7, 2019-ben már 11, 2020-ban pedig 12 gyermeket érintett az intézkedés. Ezen esetek 

hátterében a legtöbbször a szülő súlyosan veszélyeztető magatartása, szenvedélybetegsége, életvitele, 

a családi működés súlyos diszfunkcionalitása, illetve ezekhez a tényezőkhöz kapcsolódóan a gyermek 

deviáns viselkedése húzódott meg. 2020-ban, három esetben is veszélyeztető tényezőként jelent meg 

a gyermek önmagát súlyosan veszélyeztető magatartása, auto-agresszív cselekedete (nagy 

mennyiségű alkohol fogyasztása, a szülő bántalmazása, életveszélyes helyzetek teremtése, prostitúció 

gyanúja), mely azonnali intézkedést igényelt.  

Nevelésbe vételre a 2020-as évben 36 esetben került sor, ez egy fővel haladta meg a 2019-es 

értéket. Az esetek hátterében a szülői kompetencia hiánya, az abban való fejlődési szándék 

hosszútávú elutasítása, az együttműködés teljes hiánya húzódott meg. Az utóbbi években 

folyamatosan növekedett azon eseteknek a száma, amelyeknél a szülő súlyos egyéni mentális 

problémája, pszichés betegsége, a különélő szülő gyermekét elutasító magatartása miatt került sor a 

gyermek szakellátásba utalásra. Esetükben még a tágabb családi környezetben sem volt meg a 

lehetőség arra, hogy elkerülhető legyen a gyermek intézményi elhelyezése.  
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Gondozási hely megváltoztatására a 2020-as évben három esetben került sor (2019-ben nem 

volt ilyen eset). A gondozási hely megváltoztatását mindhárom esetben a nevelőszülők 

alkalmatlansága indokolta. 

Az utógondozások száma a 2018-as, kiugróan magas, 22-es esetszámhoz képest az elmúlt két 

évben radikálisan visszaesett, a 2019-es évben csupán öt esetben, 2020-ban pedig már csak három 

esetben került sor ennek a gondozási formának az alkalmazására.  

 

3.2 A jelzőrendszer működése 

 

3.2.1 Az Intézmény kapcsolatrendszere 

 

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetését, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása szerint, a család- és gyermekjóléti 

szolgálatok látják el. A jogszabály négy lépcsős támogató rendszer működtetését írja elő.  

 

Ezek a lépcsők az alábbiak:  

1. a települési jelzőrendszeri felelős 

2. a járási jelzőrendszeri tanácsadó 

3. Kormányhivatal Járási Hivatala 

4. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

A feladatok az alábbiak szerint oszlanak meg:  

A települési jelzőrendszeri felelős tartja a kapcsolatot a jelzőrendszeri tagokkal, működteti a 

jelzőrendszert. Éves intézkedési tervet készít, amelyben szerepelnek az adott évre kitűzött célok, a 

jelzőrendszer hatékony működtetése érdekében. Évente Gyermekvédelmi Tanácskozást szervez, 

mely során a jelzőrendszeri tagokkal közösen értékelik a jelzőrendszer éves munkáját, felmérik a 

jelzőrendszer működése során fellépő hiányosságokat, és megoldást találnak a zavartalan működésre.  

A járási jelzőrendszeri tanácsadó szakmai támogatást nyújt a települési jelzőrendszeri 

felelősnek, vizsgálja a szolgálathoz beérkezett jelzések szakmai tartalmát, a jelzésekre reagálás idejét. 

Amennyiben problémát tapasztal, jelzi a települési jelzőrendszeri felelősnek.  

A kormányhivatalok járási hivatalai (Budapesten a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály) éves 

értékelést készítenek a jelzőrendszerek működéséről, a jelzőrendszeri intézkedési tervekből. 

Tanácsadóként segíti a jelzőrendszer működtetését.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képzésekkel, konferenciákkal segíti a 

jelzőrendszer működését, valamint működteti a gyermekvédő hívószámot. (Ingyenesen, a nap 24 

órájában hívható telefonos jelzési lehetőség, ami erre irányuló kérelem nélkül is anonim.) 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet szerint a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetésének eszközei: 

 Jelzések- visszajelzések. 

 Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk. 

 Szakmaközi megbeszélések. 

 Gyermekvédelmi Tanácskozás. 

 A jelzőrendszeri intézkedési terv.  

3.2.2 Jelzések- visszajelzések  

Intézményünkben a települési jelzőrendszeri felelős nyilvántartást vezet a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálathoz beérkező jelzésekről, a jelzések kapcsán tett lépésekről. Ezt a nyilvántartását minden 

héten megküldi a járási jelzőrendszeri tanácsadónak. A beérkező jelzések kapcsán a jelzőrendszeri 

felelős egyik első feladata a Szolgálat hatáskörének és/vagy illetékességének megállapítása, a 

jelzésből hiányzó adatok megszerzése. A jelzést a hatáskör és/vagy illetékesség megállapítását 

követően az illetékes Szolgálathoz juttatja el.  
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A beérkezett jelzéseknél általánosan tapasztalt problémák:  

1. aláírás- pecsét hiánya, 

2. hibás vagy hiányos adatok, 

3. hatáskör problémák (olyan esetek, aminek megoldásában Intézményünk nem 

rendelkezik hatáskörrel, pl. szomszédok közötti konfliktus, intézményekben tapasztalt 

szabálytalanságok, jelzőrendszeri tag fenyegetettsége,  

4. szankcionálás elvárása hatósági döntés be nem tartása esetén,  

5. illetékességünk hiánya (nem a III. kerületben él a család, vagy már elköltöztek, és erről a 

jelzőnek egyértelműen tudomása van), 

6. pedagógiai jellemzésben tett jelzések, amik megnehezítik a jelzést tevő személyének 

zártan kezelését.  

Sor- 

szám 

Megnevezés Váradi 

Szolgálat 

Kelta 

Szolgálat 

Központ Összes  

1 Egészségügyi szolgáltató 22 28 9 59 

2 Ebből (01-ből): védőnői jelzés 6  8 2 8 

3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatók 38 47 35 120 

4 Ebből:(03-ból) Család és Gyermekjóléti Szolgálat 30 35  6 65 

5 Ebből: (03-ból) Család és Gyermekjóléti Központ  8  13 29 37 

6 Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 2  0  2 

7 Átmeneti gondozást biztosítók 53  48  23 53 

8 Menekülteket befogadó állomás, menekültek 

átmeneti szállása 0  0   0 

9 Köznevelési intézmény 68 68 63 199 

10 Rendőrség 43 42 30 115 

11 Ügyészség, bíróság 24  10 5 29 

12 Pártfogó felügyelői szolgálat 8 2 2 12 

13 Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy 1 2 1 4 

14 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó 

szervezet 2  0  0 2 

15 Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálat 0  0  0 0 

16 Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet 60  65 24 84 

17 Önkormányzat, jegyző,  6 69 1 76 

18 Járási Hivatal Gyámhivatala 38 65 269 372 

19 Munkaügyi hatóság 0  0  0 0 

20 Katasztrófavédelem 0  0  0 0 

21 Közüzemi szolgáltatók 0  4  0 0 

22 Gyermekjogi/ellátottjogi képviselő, betegjogi 

képviselő 0  1 1 1 

23 Hivatásos gondnok 0  0  0 0 

24 Javítóintézet 0 1  0 1 

25 Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 6  15 1 7 

26 Az állam fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv 3 13 1 17 

99 Összesen (01; 03; 06–26 sorok összege) 418 372 473 1263 

27 A jelzésekkel érintett személyek száma (nem 

halmozott adat) 345 366 412 1123 

15. sz. táblázat - 2020-ban érkezett jelzések száma és megoszlása a jelzést tevő jelzőrendszeri tagok szerint 

 



35 

 

3.2.3 Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk 

Az esetmegbeszélések, esetkonferenciák és esetkonzultációk összehívása az esetgazda 

feladata. A jelzőrendszeri tagok kezdeményezhetik a megbeszélések bármelyik formájának az 

összehívását, de szakmai jogosultságát minden esetben az esetgazda dönti el. Ezeken a 

megbeszéléseken a jelzőrendszeri felelős is jelen van, általában moderálja a megbeszéléseket. A 

megbeszélésekre minden jelzőrendszeri tag, aki érintett a problémában, meghívást kap. Itt van 

lehetőségük a tapasztalatokat megosztani, a jelenlegi helyzetet elemezni, a várható eredményeket 

meghatározni, és az eredményességhez vezető lépéseket megbeszélni, a feladatokat elosztani.  

Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk száma 2020-ban:  

 Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat Váradi utca 

telephely 

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat Kelta utca 

telephely 

Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

 Alkalom Érintett Alkalom Érintett Alkalom Érintett 

Esetmegbeszélés 39 41 28 21 34 41 

Esetkonferencia 53 59 19 31 28 37 

Esetkonzultáció 41 29 46 92 176 190 

16. sz táblázat – esetmegbeszélések száma 

 

3.2.4 Szakmaközi megbeszélések  

 

 2020-ban 7 szakmaközi megbeszélést tartottunk.   

 Minden évben részt veszünk a Védőnői Szolgálat éves értekezletén, ahol a jelzőrendszert 

érintő aktualitásokról beszélünk. Rendszeresen részt veszünk az „Otthon segítünk 

Alapítvány” képzésében is, ahol a gyermekvédelemről, a jelzési kötelezettségről egyeztetünk 

a segítőkkel.  

 Az agglomeráció család- és gyermekjóléti szolgálataival és központjaival közösen 

szerveztünk megbeszélést a kapcsolattartással összefüggő esetekről.  

 Tájékoztatást nyújtottunk a jelzési kötelezettséggel járó feladatokról a Csillaghegyi Általános 

Iskola tanári értekezletén.   

 Szakmai intézménylátogatást szerveztünk az ÓCSTGYVK Gyermekek Átmeneti Otthonába 

az iskolai gyermekvédelmi munkát segítő szakembereknek.  

 Az adatkezelés szabályairól és a tájékoztatási kötelezettségről egyeztettünk a BRFK III. 

Kerületi Rendőrkapitányságának vezetőivel.  

 

3.2.2        Gyermekvédelmi Tanácskozás 

2020. január 29 én tartottuk meg az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást. Tavaly is 

áttekintettük a jelzőrendszer és intézményünk együttműködését és közösen értékeltük. Előadást 

tartottunk az észlelő és jelzőrendszert érintő jogszabályváltozásokról. A tanácskozás témája volt még, 

hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képzésekkel, konferenciákkal segíti a 

jelzőrendszer működését.  
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3.2.3        Jelzőrendszeri intézkedési terv 

A terv egyik fontos része a jelzőrendszer működésének értékelése volt. Ehhez írásban kértük 

a jelzőrendszeri tagok beszámolóját a 2020-es év működéséről.  

A tapasztalatok: a védőnők, a bíróság, a rendőrség, a pártfogó felügyelet, a bölcsőde és a 

gyermekotthon beszámoltak arról, hogy véleményük szerint az együttműködésünk hatékony, 

konstruktív. Változtatást nem javasoltak. 

A Gyámhivatal jelezte azon szándékát, hogy jogértelmezési viták miatt tartsunk külön velük 

egy szakmaközi megbeszélést. Ezt később megtartottuk, ami eredményesnek bizonyult, a vitás 

kérdésben szakmai konszenzus alakult ki a Gyámhivatal és Intézményünk szakemberei között.  

 

3.3.Intézményünk speciális szolgáltatásai  

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2020-ban is maradéktalanul 

biztosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv-ben 

felsorolt speciális szolgáltatásokat. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

valamint veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ a 

gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújtott, amelynek keretében: 

 utcai és lakótelepi szociális munkát, 

 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 

 kórházi szociális munkát, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

 járási jelzőrendszeri koordinációt szervez és működtet, továbbá 

 jogi tanácsadást, 

 pszichológiai és pszichiátriai tanácsadást, 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 

 mediációs szolgáltatást, 

 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít szolgáltatási körében,  

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot működtetett. 

 

3.3.1. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

 

Intézményünkben 2020-ban 3 esetmenedzser és 1 családsegítő működtette a gyermekvédelmi 

jelzőrendszeri készenléti szolgálatot.  

Váratlanul felmerülő veszélyeztető probléma, krízishelyzet esetén információt, továbbá 

szakszerű segítséget nyújtottunk a szolgáltatást igénybe vevőknek A készenléti feladatokat ellátó 

kolléga bejegyzést készített, melyben az átadás–átvétel, az esemény leírása mellett, a mobilról indított 

hívás száma és indoka is rögzítésre került.  

A 2020-as évben 28 hívás érkezett be, ez 13 hívással kevesebb, mint a 2019-es évben.  

Többségük információ kérésre korlátozódott, 4 esetben telefonon keresztül tettek jelzést, már 

folyamatban lévő esetekkel kapcsolatban a kerületi jelzőrendszer tagjai. Olyan krízishelyzettel nem 

találkoztunk, mely azonnali intézkedés szükségességét vetette volna fel. 

 

3.3.2. Szociális diagnózis  

 

A 2020-as évben a feladat-ellátási kötelezettség szerint egy fő, a szociális diagnózis 

készítéséért felelős esetmenedzser, készítette el az igénybevevő családok szociális helyzetének átfogó 

vizsgálatát, illetve a számukra igénybe vételre javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó 
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szociális diagnózist. A tavalyi év nagy részében elrendelt járványügyi korlátozások nagyon 

megnehezítették a családokkal való kapcsolatfelvétel.  

2020 februárjában kezdődött volna a diagnózis készítésére feljogosító szakértői továbbképzés, 

melyre 2 esetmenedzser kolléga is jelentkezett, azonban a járványhelyzet miatt a gyakorlatban csak 

egy alkalommal került sor az év folyamán konzultációra. A továbbképzés folytatásról, egyelőre nem 

kaptunk tájékoztatást.  

 

3.3.3. Kórházi szociális munka  

 

Központunk 2005 szeptembere óta biztosítja a kórházi szociális segítői munkát. A szolgáltatás 

nyújtásának helye a Szent Margit Kórház, valamint Központunk Váradi utcai székhelye. A kórházi 

szociális segítő tevékenységet egy esetmenedzser osztott munkakörben látja el, heti 10 órában. 

Szakemberünk a szülészeti-, nőgyógyászati-, újszülött- és fejlődés-neurológiai osztályon látja el 

feladatát. 

 Célunk, hogy a válsághelyzetben lévő anyáknak, szülőknek és gyermekeknek segítséget 

nyújtsunk a veszélyeztető tényezők megelőzésében és megszüntetésében. 

A munka hatékonysága érdekében kollégánk folyamatosan kapcsolatot tart a 

társintézményekkel, a jelzőrendszer érintett tagjaival. Jellemzően az általuk küldött jelzések alapján 

történik meg a családdokkal való kapcsolatfelvétel. Az elmúlt évben egy esetben sem fordult elő, 

hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél önként kereste volna fel Központunkat segítségkérés 

céljából. A kórházi szociális munkás az illetékességi körébe nem tartozó gyermekeket, szülőket a 

további ellátásuk érdekében az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz, vagy központhoz irányította. 

A 2020-as évben kórházi szociális segítő tevékenység keretében 11 ellátott esetében 31 segítő 

beavatkozásra került sor. Ezekben az esetekben jellemzően a problémák halmozottan fordultak elő. 

A 2019-es év azonos időszakához viszonyítva ez 7 esettel kevesebb. Nem határozható meg pontosan, 

hogy ennek a csökkenésnek a hátterében milyen folyamatok állnak, de azt feltételezzük, hogy sokat 

javult a jelzőrendszeri tagok kapcsolata, szakmaisága az illetékes szolgáltatást nyújtókkal, s ennek 

következtében a felmerülő problémák megoldása - még az egészségügyi ellátásba kerülést 

megelőzően - hatékonyabbnak bizonyult.  

A tavalyi évhez viszonyítva kisebb arányban, 4 esetben jelent meg a kórházi szociális munkás 

tevékenységében a nem kerületi, agglomerációs területről érkező ellátottak érdekében végzett 

tevékenység. A 2020-as év folyamán egy esetben került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre, az 

újszülött gyermek nevelőszülőnél került gondozásba. A többi esetben a családi erőforrások 

bevonásával a gyermek családban való nevelkedése biztosítható volt.  

Négy esetben kaptunk jelzést kiskorú várandós anyáról, ahol a családi körülmények, háttér 

feltárásában, vizsgálatában vettünk részt, illetve támogatást nyújtottunk a szükségessé vált hatósági 

eljárások lefolytatása kapcsán.  

 

3.3.4. A Mentálhigiénés Csoport által biztosított szolgáltatások  

 

A Mentálhigiénés Csoport célja a kerületünkben élő, segítségre szoruló igénybe vevők 

(felnőttek, gyermekek) speciális, mentálhigiénés szolgáltatások biztosításával való segítése. 

A csoport által biztosított szolgáltatások: 

 pszichológiai, pszichiátriai tanácsadás, 

 mediáció,  

 család- és párkonzultáció,  

 párterápia, családterápia, családi döntéshozó konferencia, 

 kapcsolattartási ügyelet.  
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 Mediáció 

 

A mediáció olyan speciális konfliktuskezelői eljárás, melynek folyamán az egymással vitában 

álló felek, egyezség megkötése céljából, egy pártatlan közvetítőt kérnek fel, hogy megállapodásra 

juthassanak. Megkezdése előtt előkészítő konzultáción ismertetjük a mediáció szabályait és annak 

betartására kérjük a feleket a cél elérése érdekében.  

Eseteink nagy részében a mediáció megállapodással végződik. Amikor mégsem, a felek a 

mediáció folyamán sok olyan információ birtokába jutnak, ami a későbbiekben mégis segíti 

együttműködésüket. Végül vannak olyan elmérgesedett helyzetek, amelyek esetében a mediáció már 

nem alkalmazható.  

Szolgáltatásunkra a családsegítő/esetmenedzser kollégák küldik a szolgáltatást 

igénybevevőket, aki az eljárás végén visszajelzést kapnak a mediáció lezárásáról. A leggyakoribb 

problémákat a kapcsolattartások okozzák, ezeket szenvedik meg leginkább a gyerekek.  

A mediációs szolgáltatás a gyermekek érdekeinek védelmében történik. Fontos, hogy a szülők 

különválása során, illetve az után a gyermek ne kerüljön a szülei között zajló konfliktusok 

középpontjába, a kapcsolattartás során mind a két szülőjével szerető és kiszámítható kapcsolatot 

alakíthasson ki. Ennek megfelelően családi mediációs szolgáltatásunk a következőkre terjed ki: 

Válási mediáció: célja, hogy a vitás felek tényállásos bontóperen kívül juthassanak 

megegyezésre. Így a felek egymás között nem ellenfelekké válnak, hanem bizonyos téren esetleg 

ellenérdekű, de egymással együttműködésre törekvő szülőpárrá, ami mind számukra, mind a 

gyermekeik számára egy kulturált, elfogadható jövőképet vetít előre.  

Kapcsolatügyeleti mediáció: a kapcsolattartásra érkező, jellemzően elmérgesedett 

viszonyban álló szülők, nagyszülők számára ajánljuk fel minden esetben mediációs szolgáltatásunkat. 

Sajnos ritkán élnek ezzel a lehetőséggel, mivel a vitáknak már olyan, destruktív fázisában vannak, 

amikor már az egymás közötti minimális kommunikáció is komoly nehézségekbe ütközik.  

Párkapcsolati mediáció: kisebb, kapcsolatbeli elakadási problémák néhány alkalmas 

egyezetése. 

Kamasz mediáció: célja a gyermek és a szülő közötti kapcsolat feszültségének csökkentése, 

a kérések, kívánságok és vállalások kölcsönös egyeztetésével. 

 

A 2020-as évben 3 fő, az Igazságügy Minisztérium által akkreditált mediátor - egyéb munkája 

mellett - végzett az Intézményben közvetítői eljárást. A mediátoroknak továbbképzési kötelezettsége 

van, ezeken rendszeresen részt vesznek. 

2020-ban elsősorban válási, kapcsolattartási ügyekben 19 család vette igénybe mediációs 

szolgáltatásainkat, 1 család 2019-ről áthúzódó kamasz mediáció kapcsán. 3 család visszalépett a 

mediációtól, a 16 megvalósult mediációs folyamatból 10 megállapodás született. Összességében 59 

alkalommal találkoztak a mediátorok a felekkel, egy mediációs alkalom átlagosan 2-3 órát vett 

igénybe. 

A 2020. év során mediációs szolgáltatásunkat már Békásmegyeren helyben is biztosítani 

tudtuk, a Családi Közösségi Térben nyílt arra lehetőség, hogy a békásmegyeriek helyben vegyék 

igénybe szolgáltatásunkat. 

 

 Kapcsolattartási ügyelet 

 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és az 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekvédelmi 

központok kötelezően nyújtandó speciális szolgáltatása. Az ügyelet biztosítja a gyermek(ek) és a 

kapcsolattartásra jogosult szülő/nagyszülő közötti békés, zavartalan találkozást, mely lehet felügyelt, 

felügyelet nélküli, vagy az elvitel jogával bíró. Minden esetben hatósági megkeresésre történik a 

felvétel. Igyekszünk a szülőket meggyőzni a mediáció szükségességéről, de ezt a lehetőséget ritkán 

veszik igénybe, mert mire a konfliktusuknak ebbe a szakaszába érnek, többnyire már nagyon 

elmérgesedett a viszony közöttük.  
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Intézményünkben hétfőtől csütörtökig biztosítjuk a kapcsolattartásokat, amit jellemzően 

óvoda, iskola utáni időpontokban vesznek igénybe a résztvevők. Az elmaradt találkozásokat 

elsősorban a következő héten lehet pótolni. Az itt történtekről az ügyeletesek szükség szerint 

tájékoztatást adnak a kapcsolattartást elrendelő hatóságoknak, illetve, ha szükséges, javaslattal élnek 

a végzésben, ítéletben, határozatban foglaltak módosítására. Az egyes alkalmakkor a jelen lévők 

aláírásukkal igazolják a megjelenésük és távozásuk idejét, valamint az ott történtekről rövid 

összefoglaló készül. 

A felügyelt kapcsolattartásnál arra törekszünk, hogy a gyermek számára biztonságos és 

kedvező körülmények között kerüljön sor a találkozásra, ennek érdekében a kapcsolattartási ügyeleti 

szoba barátságos, különböző játékok, sporteszközök, rajzolásra és alkotásra alkalmas eszközök, 

könyvek színesítik. A szobákon kívül az udvaron elhelyezett kosárlabda palánk, a tavaszi, nyári, őszi 

időszakban felállított trambulin és a két mozgatható futball kapu is a gyerekek igényeit szolgálja, 

melyet szüleikkel együtt közösen használhatnak. 

A 2020. évben, a COVID-19 járvány első hulláma idején, a szakminisztérium által elrendelt 

szolgáltatási korlátozások miatt, a kapcsolattartási ügyelet hozzávetőleg 2 hónapig nem fogadhatott 

ügyfeleket, a kieső alkalmak pótlását a tiltás feloldása után minden résztvevőnek felajánlottuk, de 

nem mindenki élt vele. 

2020-ban 14 család összesen 150 alkalommal vett részt felügyelt kapcsolattartáson, ami 71 

főt érintett. A 2019. évről áthúzódóan 6 család folytatta a kapcsolattartást, 2020-ban 8 új felvételünk 

volt, 4 ebből még az év folyamán lezárásra került. A lezárás oka 2 esetben elköltözés, 1 esetben az 

illetékesség hiánya, 1 esetben pedig bírói döntés alapján történt.  

 

 Pár- és családkonzultáció/családterápia 

 

Szolgáltatásunk az igénybe vevő családokat abban segíti, hogy egymás szempontjait 

megismerhessék, kapcsolati elakadásaikat, konfliktusaikat átbeszélhessék és megérthessék. Célja az, 

hogy jól működő családi egyensúlyi helyzet alakuljon ki, melyben boldogabban élhetnek a 

családtagok.  

Mint minden évben, 2020-ban is nagy igény mutatkozott erre a szolgáltatásunkra, melyet két, 

részmunkaidős kolléga látott el. A megállapodások száma 2020.december 31-én: 24 fő (+10 gyermek 

a háttérben), 8 család; a várakozók száma 2020. december 31-én: 17 fő (+4 gyermek a háttérben), 6 

család; a megszűnt megállapodások száma 2020.01-2020.12.31: 26 fő (+16 gyermek a háttérben) 10 

család; új megállapodások 2020.01-2020.12.31 között 43 fő, 15 család.  

A lezárt esetek 60%-nál a zárás oka a célok teljes vagy részleges elérése volt. 1 esetben 

illetékesség megváltozása, 3 esetben kontra-indikációs helyzet (elindult bírósági eljárás) miatt kellett 

lezárni a konzultációs folyamatot.   

A családkonzultációban részt vevő családok többnyire segítőik ajánlása alapján vették 

igénybe a szolgáltatást, jellemzően gyermekekkel, kamaszokkal kapcsolatos nehézségeik miatt kértek 

segítséget. 

Az együttműködő családok fele párkapcsolati elakadással kereste fel a szolgáltatást. 

Kétharmaduknál az együttműködés végére jelentős javulás volt tapasztalható e téren. Foglalkoztunk 

a válást követő érzelmileg lezárás segítését igénylő esetekkel, egyszülős családokkal, melyekben 

főként a kamaszkori leválási nehézségek okoztak gondot, mozaikcsaládokkal, komplex, 

többproblémás élethelyzetekkel, valamint erőszakos jellegű (leginkább verbális és érzelmi) családi 

dinamikákkal.   

A 2020. március 16. és június 2. közötti járványügyi karantén időszakban a személyes 

találkozásokra nem volt lehetőség. Ekkor telefonos kapcsolattartás, konzultáció keretében működött 

speciális szolgáltatásunk. A 2020. júniusi újra nyitáskor 1 család kivételével (élethelyzeti változás 

miatt) minden családdal folytatni tudtuk a korábban megkezdett konzultációt. 

A 2020. év második felében együttműködtünk a Kézenfogva Alapítvánnyal, melynek 

keretében speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők segítése volt a 

célunk, családterápiás eszközök alkalmazásával.  
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 Pszichológiai tanácsadás 

 

A pszichológiai tanácsadás 2020 elején négy pszichológus kollégával indult. Az év folyamán egy 

tanácsadó a Központtól és egy a Családok Átmeneti Otthonából távozott. Sajnálatos módon a 

továbbirányítás is nehézségekbe ütközik, mert budapesti szinten is kevésnek bizonyulnak a 

pszichoterápiás lehetőségek, rendkívül nagy a bejutáshoz szükséges várakozási idő. 

2020-ban az összes megállapodások száma 133 volt. Az év folyamán 137 új megállapodás került 

megkötésre a lezárt megállapodások száma 107 volt.  

A 2020. évben a pszichológia tanácsadásra küldött vagy önként jelentkezett felnőtt kliensek 

között a legnagyobb arányban megjelenő probléma a válás és a párkapcsolati konfliktusok terén 

mutatkozott. Az elmúlt évben is markánsan megjelenő problémakörök voltak a gyermek elhelyezési-

, valamint a közös felügyeletből adódó kommunikációs és együttműködési nehézségek. Nagy 

számban jelentek meg a szolgáltatásban fiatal, kisgyereküket nevelő anyák, akik a gyermekük 

kapcsolatos problémák megoldásában kértek segítséget. Több olyan jelentkezőnk is volt, akik az 

aktuális élethelyzetükből adódó szorongásos zavarokat éltek meg (pl. a munkahely elvesztése). Ezek 

enyhítésében, illetve stresszkezelési-, vagy problémamegoldó módszereik erősítésében kértek 

segítséget. A legtöbb ügyfélnél észlelhető volt az aktuális elakadás mögött meghúzódó maladaptív 

séma, a transzgenerációs minta, illetve körvonalazódott a személyiség szerkezetét érintő mélyebb 

zavar jelenléte. Ilyen esetekben különösen jelentős a pszichoedukáció és a további terápiás 

lehetőségek ismertetése.  

Pszichológiai tanácsadásra küldött gyermekek esetében a legnagyobb számban a gyermek 

szülőkkel való kapcsolatának problémája jelent meg az elmúlt év folyamán, amely a gyermek 

magatartásának megváltozásában, vagy iskolai teljesítményének romlásában, valamint a nagyszámú 

hiányzásban jelentkezett. Az elvált szülők gyerekeinek a szülők közti súlyosan rossz kapcsolat, a 

szülők irreleváns elvárásai okoztak a legtöbbször nagy nehézségeket.  

A COVID-19 járvány miatt a tizenéves korosztály esetében markánsan megjelent az online 

oktatás negatív hatása. A mindennapok kereteinek felbomlása és a társas érintkezés gyakoriságának 

csökkenése motivációhiány, érdektelenség, visszahúzódás és romló tanulmányi eredmények 

formájában jelentkezett náluk.  

Az egyéni üléseken kívül az egyik pszichológus kolléganő úszás terápiás kiscsoportot vezetett 

négy főnek az Árpád Forrásfürdőben március közepéig. A terápiás úszás csoportban önbizalom 

hiányos, figyelem hiányos és túlmozgásos, kissé agresszív gyerekek vettek részt.  

 

 Felnőtt pszichiátriai és pszichoterápiás segítségnyújtás 

 

A szolgáltatás heti 4 órában, hétfői napon, esetenként 45-50 perces ülésekkel, előjegyzés 

alapján működik.  

Pszichiátriai és pszichoterápiás kezelés folyik azzal a páciensek felé is nyílt specifikummal, 

hogy problémáikat szükség esetén a családsegítő kollégával is átbeszélik a pszichoterápiás 

szakemberek. Ez a fajta teamben dolgozás a szolgáltatás egyik legfontosabb előnye; emellett előnye 

sokak számára az is, hogy a hagyományos egészségügyi ellátás keretein kívül folyik, ezért kevésbé 

stigmatizáló és könnyebben elérhető. 

A 2020. évben a szolgáltatást igénybe vevők körében a hangulati és szorongásos zavarok 

voltak a leggyakoribbak (depresszió, bipoláris zavar, pánikbetegség, fóbia stb.), de körükben a 

szenvedélybetegségek és evészavarok is megjelentek. Általánosságban igaz, hogy egyre gyakoribb 

volt a súlyosabb patológia, főként a személyiségzavarok megjelenése is. 

A pszichiáter 2020-ban 35 fő számára nyújtott segítséget. 2020 év végén a szolgáltatást 

igénybe vevő ügyfelek száma 16 fő volt. A 2020. év során 22 ügyféllel valósult meg a szolgáltatásra 

vonatkozó új megállapodás megkötése, 19 fő esetében pedig lezárásra került az együttműködés.   
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 Munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás 

 

2020-ban is professzionális munkavállalási tanácsadást nyújtottunk ügyfeleink számára, 

amelynek része volt az érdekérvényesítő, kommunikációs, problémamegoldó képességek fejlesztése, 

valamint az önismeret és az önbizalom erősítése is. Ezen felül naprakész munkaerő-piaci, képzési 

információkat biztosítottunk a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára. Hiánypótló 

szolgáltatásként, technikai hátér biztosításával is segítettük az ügyfelek álláskeresését, mint például 

az ingyenes internet használat, email-es jelentkezések küldése-fogadása, szkennelés, ingyenes telefon 

használat, fénymásolás, önéletrajz nyomtatás. Egyéni pályaorientációs tanácsadást is tartottunk, ahol 

személyre szabott információkat adtunk az ügyfeleknek pályaismeretről, az elérhető gyakorlati ill. 

tapasztalatszerzési lehetőségekről.  

A tanácsadást 2020-ban két kollégánk látta el, elsősorban a Váradi utcai telephelyen, de igény 

esetén a Kelta utcai telephelyünkön is biztosítottuk szolgáltatásunkat. Tanácsadáson összesen 139 fő 

vett részt, nagyobb részt egyszeri alkalomra szóló megállapodással. A tanácsadást kérők gyakran 

időközben elhelyezkednek, de bármikor vissza is térhetnek a szolgáltatásba, ha az elnyert állás 

mégsem hozza el számukra a várt eredményt. 

Természetesen vannak olyan esetek is, amikor hosszabb segítő folyamatra van szükség ahhoz, 

hogy képessé tegyük az álláskeresőt a munkavállalásra. Az együttműködés ezekben az esetekben 

átlagosan 7 tanácsadási alkalmat vesz igénybe. A tanácsadók megállapodást 15 fővel kötöttek az 

óbudai jövedelempótló támogatás megítélése után.  

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020-ban telefonon, illetve on-line tanácsadási 

formában is folyamatos volt a munkavégzés. Az ügyfelek többsége nem rendelkezett informatikai 

eszközzel, ezért több esetben nyújtottunk segítséget elektronikus ügyintézésben, mint pl. a hatósági 

igazolások beszerzése, időpontfoglalás, ill. módosítás esetében.  

Új elemként került a tanácsadási tematikák körébe 2020-ban a munkahely elvesztése miatti 

veszteség feldolgozása. 

 

3.3.5.Kórházi szociális munka  

 

Központunk 2005 szeptembere óta biztosítja a kórházi szociális segítői szolgáltatást. A 

szolgáltatás helyszínei: a Szent Margit Kórház, valamint Központunk Váradi utcai székhelye. A 

kórházi szociális segítő tevékenységet egy esetmenedzser osztott munkakörben látja el, heti 10 

órában. Szakemberünk a szülészeti-, nőgyógyászati-, újszülött- és fejlődés-neurológiai osztályon látja 

el feladatát. 

 Célunk, hogy a válsághelyzetben lévő anyáknak, szülőknek és gyermekeknek segítséget 

nyújtsunk a veszélyeztető tényezők megelőzésében és megszüntetésében. 

A munka hatékonysága érdekében kollégánk folyamatosan kapcsolatot tart a 

társintézményekkel, a jelzőrendszer érintett tagjaival. Jellemzően az általuk küldött jelzés alapján 

történik meg a családdal való kapcsolatfelvétel. A kórházi szociális munkás az illetékességi körébe 

nem tartozó gyermekeket, szülőket a további ellátásuk érdekében az illetékes gyermekjóléti 

szolgálathoz, vagy központhoz irányította. 

A 2020-as évben kórházi szociális segítő tevékenység keretében 11 ellátott esetében 31 segítő 

beavatkozásra került sor. Ezekben az esetekben jellemzően a problémák halmozottan fordultak elő. 

A 2019-es év azonos időszakához viszonyítva ez 7 esettel kevesebb. Nem határozható meg pontosan, 

hogy ennek a csökkenésnek a hátterében milyen folyamatok álltak, de azt feltételezzük, hogy sokat 

javult a jelzőrendszeri tagok kapcsolata, szakmaisága az illetékes szolgáltatást nyújtókkal, s ennek 

következtében a felmerülő problémák megoldása - még az egészségügyi ellátásba kerülést 

megelőzően - hatékonyabbnak bizonyult.  

A 2020. évben 2019-hez viszonyítva kisebb arányban, összesen 4 esetben jelent meg a kórházi 

szociális munkás tevékenységében a nem kerületi, agglomerációs területről érkező ellátottak 

érdekében végzett tevékenység. A 2020-as év folyamán egy esetben került sor ideiglenes hatályú 

elhelyezésre, az újszülött gyermek nevelőszülői gondozásba került.  
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Négy esetben kaptunk jelzést kiskorú várandós anyukáról, ahol a körülmények feltárásában 

vettünk részt, továbbá támogatást nyújtottunk a szükségessé váló hatósági eljárások lebonyolításában.  

 

3.3.6. Jogi tanácsadás 

 

A tanácsadást 2020-ban Óbuda mellett már Békásmegyer teljes lakossága is lakhelyéhez 

közeli helyszínen tudta igénybe venni, ugyanis szolgáltatásunkat bővítettük, így több helyszínen 

tudtuk biztosítani a szolgáltatást, mint az azt megelőző években. 

Intézményünk megbízási szerződéses jogviszonyban biztosította a jogi tanácsadást, a Kelta 

utcai, valamint Víziorgona u. 10-ben található telephelyünkön minden héten, kedden és csütörtökön, 

hetente 10 órában. A Váradi utcai székhelyünkön pedig két új jogász várta az ügyfeleket.  

A szolgáltatás tanácsadás jellegű, abban segíti a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy 

eligazodjanak a fennálló problémáik jogi vonatkozásainak tekintetében, illetve tájékoztatást ad a jogi 

problémák lehetséges megoldásairól, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről. A tanácsadás révén 

az ügyfél megfelelő felkészültséget szerezhet ahhoz, hogy saját ügyében eljárjon, s önmagát sikerrel 

képviselhesse akár a bíróság, akár a közigazgatási szervek előtt. 

A jogi tanácsadás igénybevétele előjegyzés után volt lehetséges, 2020-ban a jogászok 182 

főnek nyújtottak tanácsadást 213 alkalommal. 

Az ügyfelek által hozott jogi problémákat típus szerinti megoszlásban vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az ügyfelek részéről a hivatalos iratok értelmezése mellett a házasság 

felbontása és szülői felügyelet, valamint járulékos kérdései rendezése, öröklési joggal, hagyatéki 

eljárással kapcsolatban, valamint végrehajtási és munkajogi ügyekben mutatkozott a legtöbb igény a 

jogi segítségnyújtásra.  

A szolgáltatást igénybe vevők többségében egy alkalommal fordultak szakemberünkhöz, 

azonban volt számos olyan eset is, ahol összetettebb problémával, vagy valamilyen folyamatban lévő 

eljárással kapcsolatban kértek segítséget, ami több találkozási alkalmat igényelt. 

A jogászok ezen kívül számos alkalommal nyújtottak segítséget segítő szakembereink 

számára eseteik jogi vonatkozásaival kapcsolatban illetve folyamatosan figyelték a munkánkat érintő 

jogszabályok változását, melyről tájékoztatták a segítőket. 

 

A munkánkat érintően az alábbi, jelentősebb jogszabályváltozások történetek 2020-ban: 

 

Másodfokú gyámhatósághoz került át a hatáskör az alábbi ügyekben: 

 örökbefogadás engedélyezése, 

 örökbe fogadhatóvá nyilvánítás, 

 származás megismerése, 

 nem magyar állampolgár kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése. 

 

Jegyzői hatáskörébe kerültek az alábbi ügyek: 

 családon belüli erőszak esetén a jegyző a családvédelmi koordinációért felelős szerv, 

 gyermek családi és utónevének megállapítása, 

 gyámnevezés, 

 apa nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén az anya tájékoztatása a családi jogállás 

rendezésére vonatkozóan, 

 képzelt apa bejegyzése, 

 apaság megállapítása iránti perben hozzájárulás, hogy a gyermek az anya pertársaként vegyen 

részt a perben, 

 apai elismerő nyilatkozat felvétele. 

 

Gyámhatósági eljárásban bekövetkező változások: 

 Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy 

közjegyzői eljárásban elbírálták, vagy a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás folyamatban van. 
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 A szülők megállapodhatnak a szülői felügyeleti jogról, itt az újdonság, hogy bekerült a 

jogszabályba, hogy ezt közös megegyezéssel módosíthatják, illetve kikerült az a rendelkezés, 

hogy ezen megállapodásuk nem azonos hatályú a bírósági határozattal. 

 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyámhatóság csak kiskorú apa esetén vesz fel. 

 A védelembe vételi tárgyalásra a jogszabály szerint eddig a családsegítőt hívták meg, az új 

rendelkezés szerint az esetmenedzsert. 

 Az ideiglenes hatályú elhelyezéssel szembeni jogorvoslat az alábbiak szerint változott: 15 

napon belül közigazgatási pert lehet indítani, a keresetlevelet a gyámhatóságnak 8 napon belül 

továbbítania kell a bíróságra, akinek 30 napon belül meg kell hoznia a döntését. 

 A speciális és kettős szükségletű gyermek kettő gyermekként veendő figyelembe a 

gyermekvédelmi gyám szempontjából. 

 A kapcsolattartás megvonására és szüneteltetésére vonatkozó döntés azonnal, fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható. 

 A kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárás kikerül a gyámhatóság hatásköréből és átkerül a 

bíróság hatáskörébe, a bíróság nemperes eljárás keretében folytatja le az eljárást. Bírósági 

eljárás jogi szabályozása: 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban 

alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról (22/A. §-22/E. §). 

 A március 1. napja után indult eljárásokban a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás változik, 

ugyanis a gyámhatósági döntéssel szemben közigazgatási pert lehet indítani. 

 

Óvodai, iskolai hiányzást érintő változások: 

 Öt óvodai nevelési nap, illetve 10 iskolai tanórai igazolatlan mulasztás esetén az oktatási 

nevelési intézmény vezetője a szakellátásban lévő gyermek vonatkozásában a gyermekvédelmi 

szakszolgálat, illetve egyéb esetben a családi pótlékra jogosultat tájékoztatja az igazolatlan 

hiányzásról és felhívja a figyelmet a további igazolatlan hiányzás (20 nap óvodai, 50 kötelező 

tanórai) jogkövetkezményeire. A tájékoztatás megtörténtéről pedig a család- és gyermekjóléti 

szolgálatot értesíti. 

 A családi pótlék szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője kezdeményezi levélben a családtámogatási feladatkörében eljáró kormányhivatalnál 

(Gyvt. 91/G. § (2a)). A családi pótlék szüneteltetése szükségességének felülvizsgálata 

továbbra is a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. 

 

Köznevelési törvény lényeges változása: 

 45. § (2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 

15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell 

meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem 

kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 

történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a 

szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését.  

 

3.3.7. Utcai és lakótelepi szociális munka  

 

Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő 

gyermekek speciális segítése, így a potenciálisan veszélyeztetettnek tekinthető gyermekekkel, 

fiatalokkal a kapcsolat felvétele és fenntartása. Ennek érdekében munkatársaink felkutatják az 

idejüket utcán, tereken töltő, céltalan, magatartásukkal saját testi, lelki, értelmi fejlődésüket 
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veszélyeztető, kallódó, csellengő gyermekeket, fiatalokat, alternatívát kínálva számukra szabadidejük 

hasznos és produktív eltöltésére. A 1039 Budapest Viziorgona utca 7. szám alatti telephelyünkön 

működő szolgáltatásunk célja, hogy a lézengő, motiválatlan, esetenként fizikailag vagy mentálisan 

veszélyeztetett fiatalokat bevonják a Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpontban (RING) részükre 

szervezett tartalmas szabadidős programokba.  

A Békásmegyeren található RING heti 5 napon délután 14-18 óra között - tanítási szünetekben 

a tanítási időszakban az iskolák nyitva tartásához igazodóan - prevenciós szabadidős programokat, 

kirándulásokat, klubot és kreatív tevékenységet biztosít a fiatalok számára. Az utcai és lakótelepi 

szociális munka keretében az ifjúsági információnyújtás, tanácsadás, programszervezés tartozik a fő 

tevékenységeink közé.  

Az eredményes szakmai munka érdekében utcai szociális munkás kollégáink együttműködtek 

a kerületben hasonló szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, alapítványokkal, illetve indokolt esetben 

jelzéssel élnek az illetékes családsegítő, esetmenedzser, családgondozó felé. Szorosan 

együttműködnek az óvodai és iskolai szociális segítő szakemberekkel, hogy a prevenció 

hangsúlyosabbá válhasson a fiatalokkal végzett segítői tevékenységben.  

Utcai és lakótelepi szociális munkát végző szakemberünk, valamint az óvodai és iskolai 

szociális segítők támogatták 2020-ban a tanulásban a jelentkező gyermekeket.  

A gyermekek a RING-ben intenzív és egyéni odafigyelésben részesültek, kollégáink egyéni 

és tematizált csoportos beszélgetés keretében támogatták őket megküzdési és alkalmazkodási 

stratégiájuk fejlődésében. 

Sajnos, 2020-ban a járványügyi helyzet, valamint az infrastrukturális meghibásodások 

javítása miatt, a RING helyiségeit csak kevés ideig használhattuk zavartalanul. Azokat a 

programokat, szolgáltatásokat, amelyeket a szabadba lehetett telepíteni, a kerület több helyszínén 

valósítottuk meg.  

Az előző évek tapasztalatai szerint a legnagyobb érdeklődés 2020-ban is a külső, szabadidős 

programokat kísérte, hiszen a kerületi hátrányos helyzetű családok csak nagyon nehezen tudják 

kigazdálkodni költségvetésükből mind az útiköltséget, mind a belépők díját. A nyári napközis 

táborunk is nagy sikert aratott. 2020-ban az Erzsébet Tábor Program támogatásával 5 napos napközis 

tábort szervezett a szakmai csoport a RING-gel kapcsolatban álló 25 gyermek részvételével. A tábor 

ideje alatti étkeztetésről az Önkormányzat finanszírozásában a Faház Étterem gondoskodott. Színes 

programokkal (strand, kalandpark, kirándulás, bobozás), valamint tematikus csoportfoglalkozásokkal 

tettük gazdagabbá a részvevő gyermekek nyári élményeit.Az évek óta szervezett nyári programok 

sikerességét tükrözi, hogy több gyermek már „visszatérő” táborozó. A zökkenőmentes 

megvalósításban nagy segítségükre voltak Intézményünk társszakemberei, valamint az önkéntesek is. 

Emellett az utcai és lakótelepi szociális munkások, valamint 1 fő óvodai és iskolai szociális 

2020-ban segítő feltérképezték a kerület azon részeit, ahol 2021-ben, a járványügyi korlátozások 

feloldása után, alacsonyküszöbű utcai szociális munkához kapcsolódó tevékenységeket lehetne 

folytatni. Ennek eredményeként tervezzük, hogy remélhetőleg már 2021. júniusától heti 

rendszerességgel, a kerület két pontján, a Csobánka téren és az Óbuda Skatepark környékén látjuk 

majd el gyermek- és ifjúságvédő prevenciós tevékenységünket. Ezt a tevékenységet a RING-ben 

folyó szakmai munkával, tematikus csoportfoglalkozásokkal, az óvodai és iskolai szociális segítők 

prevenciós munkájával összehangolva kívánjuk ellátni, a szakmai programban szereplő több lépcsős 

prevenciós modell alapján. 

A 2020. év elején az utcai- és lakótelepi szociális munkát 2, majd novembertől már csak 1 fő 

látta el heti 40 órában. A speciális szolgáltatás jellegéből adódóan csatlakoztak a tevékenységek és 

programok megvalósításához segítők, önkéntesek és az intézmény szakemberei egyaránt. Mivel az 

utcai és lakótelepi szociális munka speciális körülmények között végzett szolgáltatás, ezért minden 

tevékenység megvalósításához minimum két munkatársra van szükségünk a jövőben is.  
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3.3.8  Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység  

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1. napjától került 

bevezetésre a Gyvt. 39. §-ának (3a) bekezdéssel kiegészített rendelkezése alapján, miszerint a 

gyermekjóléti központok óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást kell, hogy biztosítsanak.  

Az óvodai és iskolai szociális segítők konkrét feladatait az NM rendelet 25-26. §-a, valamint az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2018. augusztus 15-én kiadott szakmai ajánlás szabályozza. 

Az Oktatási Hivatal 2019.06.20-i lezárással útmutatót adott ki az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az óvodában. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési 

intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, 

és az ott dolgozó más szakembereknek, mint a jelzőrendszer tagjainak.  

2020-ban óvodai és iskolai szociális segítőink a kerületünkben működő köznevelési 

intézmény 89 feladat-ellátási helyéből 81-ben végeztek aktív segítő munkát, együttműködési 

megállapodás alapján. Ezen belül csaknem 20.000 gyermek számára biztosították a prevenciós és 

gyermekvédelmi támogató tevékenységet. 

Az óvodai és iskolai szociális segítők egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát 

végeznek, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat láttak el.  

Szakmai csoportunk szorosan együttműködött az Intézmény többi szakmai csoportjával, 

valamint a kerületben a gyermek- és ifjúságvédelmi prevenció területén működő civil- és egyházi 

szervezetekkel. Amennyiben egy köznevelési intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst 

foglalkoztatott, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő 

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel szerves együttműködésben látta el.  

Munkatársaink a köznevelési intézményekben folyó gyermekvédelmi munka hatékonyabbá 

tétele érdekében törekedtek arra is, hogy az intézményekben un. gyermekvédelmi team-ek jöjjenek 

létre. Ezek tagjai az adott intézményben dolgozó pedagógusok és szakemberek, akik megadott 

időszakonként áttekintik gyermekvédelmi szempontból az intézmény működését, fókuszban tartva a 

prevenciós lehetőségeket, valamint a veszélyeztetett gyermekek intézményen belül megvalósítható, 

a gyermekvédelmi alapellátással összehangolt támogatásának megvalósulását.  

Az óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységüket a köznevelési intézményekben végzik, 

ahol személyes megjelenést biztosítanak. Előre meghirdetett ügyeleti idejükben kereshetik fel 

munkatársainkat a gyerekek/diákok, szülők, ill. a pedagógusok.   2020. évben, a koronavírus-járvány 

miatt, az óvodai és iskolai szociális segítők személyes megjelenésével járó kockázatcsökkentés 

érdekében, eltekintettünk a köznevelési intézményekben történő ügyeleti idő fenntartásától. Azért 

döntöttünk így, hogy a segítők az utazással és az intézmények közötti lehetséges vírusátadásával ne 

növeljék a járvány terjedésének kockázatát. Ehelyett bevezettük és az intézményekben meghirdettük 

a kollégáink digitális ügyeletét. A járványidőszakban segítőink a digitális ügyeleti idejükben nem 

csak a Skype segítségével voltak elérhetőek, hanem Intézményünk Váradi utcai központjában 

személyesen is. Emellett minden munkanapon 7 és 18 óra között telefonon is el lehetett őket érni, 

valamint az email-ben érkező megkeresésekre is választ adtak. A köznevelési intézményekben, abban 

az esetben jelentek meg személyesen, ha erre maga az intézmény egy-egy esettel vagy problémával 

kapcsolatban célzottan kérte fel munkatársainkat. Természetesen, az óvodai és iskolai szociális 

segítők a járvány ideje alatt is mind személyesen, mind digitális platformokon keresztül aktívan 

végezték prevenciós és gyermekvédelmi feladataikat egyéni és csoportos szinten egyaránt. A 

köznevelési intézményekben végzett tevékenységek mellett Intézményünk Váradi utcai központjában 

is szerveztek prevenciós foglalkozásokat, tanulássegítést, valamint a nyári időszakban napközi 

táborokat az utcai és lakótelepi szociális munkás munkatársainkkal közösen. 2020-ban 

csoportfoglalkozásokkal és tanulássegítéssel segítettük a Családok Átmeneti Otthonban és a 

Gyermekek Átmeneti Otthonában lakók élethelyzetének pozitív irányba történő elmozdulását. 

A kerületünkben állami és nem állami köznevelési intézményben járó gyermekek száma a 

2019/2020. tanévben 20783 fő volt (Oktatási Hivatal statisztikai adatai alapján). A 2020. év elején 



46 

 

mindössze 7 fő, az év végén már 11 fő látta el ezt a feladatot, azonban ez a létszám még mindig 

nagymértékben elmaradt a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatásra előírt létszámnormától, 

amely szerint minden 1000 fő, kerületi köznevelésben tanuló gyermekre, fiatalra legalább 1 szociális 

segítőnek kell jutnia.  

2020. évben szociális segítőink 1481 egyéni, csoportos és közösségi tevékenységen keresztül 

1650 főt (gyermeket, szülőt, pedagógust) értek el. Munkatársaink a köznevelési intézményekben 76 

alkalommal tartottak csoportfoglalkozásokat. Minden csoportfoglalkozás alapos előkészületet 

igényelt, mivel a foglalkozások célját, tematikáját, mind az érintett pedagógusokkal, szülőkkel 

előzetesen ismertetni kellett, a foglalkozásokkal összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása 

mellett. 

Prevenciós foglalkozások keretében, amikor ezt a járványügyi szabályozások lehetővé tették, 

2020-ban a gyermekneveléssel és gondozással összefüggésben, az internet veszélyeiről, valamint a 

bántalmazás témaköreiben tartottunk az érdeklődő szülők és pedagógusok számára megbeszéléseket, 

csoportfoglalkozásokat. A gyermekek számára önismeret, konfliktushelyzet kezelése, 

időgazdálkodás, a fesztiválozás veszélyei, diák munkavállalás, pályaorientáció, emberi- és gyermeki 

jogok, internethasználat veszélyei, digitális lábnyom, zaklatás, környezettudatos magatartás, szociális 

kompetenciafejlesztés, csoportfejlesztés tematikákkal valósultak meg csoportos foglalkozások. 

Kollégáink iskolai szintű programokon is részt vettek, jellemzően kézműves tevékenységek és 

tematikus csoportfoglalkozások keretében.  

Szakembereink különös figyelemmel és elhivatottsággal fordultak a gyermekek felé a nyári 

szünetben annak érdekében, hogy a velük kapcsolatban álló kiskorúak ne maradjanak felügyelet 

nélkül, s a szabadidejüket hasznosan töltsék el. Munkatársaink a KLIK fenntartásában lévő két 

kerületi általános iskolában, az Óbudai Nagy László Általános Iskola Zápor utcai tagiskolájában, 

valamint a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában látták el feladatukat a nyári szünet idején 

hetente egy-egy napon. Emellett három, egyenként 12 fős tematikus napközis tábort is szerveztek a 

Váradi utcai székhelyünkön. Ezek a táborok lefedték az oktatási-nevelési intézmények szokásos 

nyitvatartási rendjét, amelynek ideje alatt a gyermekek étkeztetéséről Intézményünk gondoskodott. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében, az egyes szociális 

szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 

rendelet rendelkezései alapján, 2020. márciusában elindult az óvodai és iskolai szociális segítők 

képzése, amely az egyre fokozódó járványhelyzet miatt megszakadt. A képzés jellegét tekintve online 

formában nem volt lefolytatható, reményeink szerint a járványügyi veszélyhelyzet feloldása után 

2021-ben folytatható lesz. 

 

3.3.9.  Családi Közösségi Tér 

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban működő Családi Közösségi 

Tér 2020. június 26-án nyitotta meg kapuit Békásmegyer hegyfelőli oldalán. 

Az új szolgáltató ház egy tízemeletes panelház aljában található, amely korábban 

szépségszalonként üzemelt.  Az épületrészt a „Szociális városrehabilitáció Békásmegyeren” 

elnevezésű Európai Uniós projekt keretében került átadásra. Az új szolgáltató házban elérhető a jogi, 

mentálhigiénés, pszichológiai, hátralékkezelési tanácsadás, családterápia és mediáció. 2020-ban a 

tanácsadások széles köre mellett közösségi fodrászat és bűnmegelőzési labirintus is működött 

telephelyünkön.  

Az évben több csoportfoglalkozás is indult, kézműves, minőségi „én-idő” tréning, könyvklub, 

bábszínház, amelyre bármikor be lehetett csatlakozni.  

A Családi Közösségi Tér a többi Intézményi telephelyhez hasonlóan évközben 

adományosztásokban is részt vállalt. Az adventi időszakban helyet biztosított az adományoknak. A 

karácsonyi élelmiszer csomagok összeállítása is itt történt. 

Sajnos, az év vége felé több alakommal is technikai problémák adódtak, ami miatt többször 

is be kellett zárnunk és felfüggeszteni a szolgáltatásokat.  
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A közösségi fodrászatban a fodrász heti 2 alkalommal (hétfő, csütörtök) 5 órában várta a 

kerületben élő rászoruló családokat. A fodrászat minden kerületi lakos számára havi egy alkalommal 

vehető igénybe. A részvétel előjegyzéshez kötött volt. 2020 folyamán 54 fő vette igénybe a 

helyszínen a szolgáltatást. 

A jogi tanácsadás hetente 1 alkalommal (kedd) 6 órában, előjegyzés alapján volt igénybe 

vehető minden kerületi lakos számára. 2020 folyamán 62 fő vette igénybe a helyszínen a szolgáltatást. 

A bűnmegelőzési labirintus egész évben a hét minden napján előre egyeztetett időpontban a 

vírushelyzetnek, illetve az aktuális korlátozásoknak megfelelően látogatható volt. Idősek számára 

áldozatvédelmi témában, míg a fiatalok/kamaszok számára drog prevenciós témában.  
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IV.  A Családok Átmeneti Otthonának beszámolója 

 

4.1 A Családok Átmeneti Otthona tevékenysége 

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2004. január 1-e óta fenntartott Családok Átmeneti 

Otthonának az ellátási területe Budapest Főváros III. kerülete.  

Az Otthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos Intézményi egység. 

Intézményegységünk Víziorgona utcai telephelye 40 férőhelyes, a 10 kiléptető lakásban pedig 48 

férőhely áll rendelkezésre. 

Az Otthon Békásmegyer területén, a „hegy felöli oldalon”, frekventált helyen biztosítja az 

ellátást. Előnyös elhelyezkedését támasztja alá, hogy több közlekedési eszközzel is könnyen 

elérhető, a közelben több bölcsőde, oktatási-nevelési intézmény, egészségügyi ellátást nyújtó 

intézmény is található, valamint a bevásárlási lehetőség is maximálisan biztosított.   

Az Intézmény telephelyének és a hozzá tartozó kertnek a felújítása 2017-ben megtörtént, 

mára már azonban több műszaki probléma is felszínre került. Ezek közül legaggasztóbb, hogy több 

lakószoba is penészedik, az épületen szemmel látható állagromlás következett be. Néhány javítás 

megtörtént, azonban összességében sok probléma áll fenn. 

Feladatunk megvalósításának jogszabályi kereteit a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: Nmr.) foglaltak 

alapozzák meg. 

A Családok Átmeneti Otthonában nyújtott ellátás legfőbb célja az otthontalanná vált szülők 

és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, valamint a 

szociális krízishelyzetbe került gyermekes családok számára átmeneti időre otthonszerű elhelyezés 

biztosítása annak érdekében, hogy a gyermeket emiatt ne kelljen elválasztani a szülőjétől. Az 

otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a 

gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy, - ha köznevelési, 

felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési 

jogviszonyban áll - legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy 

elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani 

szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának 

fennállását félévente igazolni kell. 

A családok nappali és éjszakai tartózkodása, tisztálkodása, étkezése, közösségi együttléte 

Otthonunkban egyaránt biztosított. Intézményi egységünk a szükséges háztartási edényekkel, 

textíliákkal, ágyneművel, tisztasági szerekkel, elsősegély felszereléssel, játékokkal, kerti játékokkal, 

sport- és szabadidős eszközökkel szükség szerint ellátja a lakókat. 

A megállapodásban foglaltak szerint Intézményünk biztosítja a szülő számára a gyermekével 

együttes lakhatást, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátáshoz, gondozásához és 

neveléséhez. E mellett pszichológiai, pszichiátriai, jogi, munka – és pályaválasztási, mentálhigiénés 

támogatás, korrepetálási lehetőség is biztosított a szolgáltatást igénybe vevő részére az Intézmény 

keretein belül. 

A gondozás időtartama 12 hónap, mely 6 hónappal, szükség esetén a tanév végéig 

meghosszabbítható. 

Az Intézményben lakó családok térítési díj fizetésére kötelezettek. A térítési díj összegét 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének A rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 2/1999. 

(I. 29.) rendelete határozza meg.  
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A 2020. évre megállapított intézményi térítési díj összege: 

- gyermek esetében 200.-Ft/fő, havi összege: 6.000.-Ft, 

- felnőtt esetében 230.-Ft/fő, havi összege 6.900.-Ft/fő. 

Kiléptető lakások esetében: 

- gyermek esetében 230.-Ft/fő, havi összege: 6.900.-Ft, 

- felnőtt esetében 270.-Ft/fő, havi összege 8.100.-Ft/fő. 

 

A térítési díj befizetése havonta a tárgyhó 10. napjáig előre fizetéssel történik. 2020-ban 1 

esetben történt fizetési felszólítás kibocsájtása a lakónak, melyben az elmaradt térítési díj 8 napon 

belüli befizetése lett felhívva, az érintett ezen határidőn belül teleget tett a felhívásban foglaltaknak. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a koronavírus világjárvány 

szociális támogatásokat érintő rendkívüli intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 9.) önkormányzati 

rendeletének1/A.§-ban foglaltak szerint 2020. április 1. napjától az Óbudai Családi Tanácsadó és 

Gyermekvédelmi Központ - Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatás intézményi térítési 

díja 0 Ft/fő volt. 

Ugyanezen rendelet 3. § (3) szerint a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

megszűntetésének napját követő napon vesztette hatályát. 

Tekintettel arra, hogy ekkor sok lakónk elvesztette az állását az a tény, hogy átmenetileg mentesültek 

a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól nagy segítséget jelentett számukra átvészelni ezt az 

időszakot.  

 

4.2 A szolgáltató tevékenység működési feltételei 

 

 Tárgyi feltételek 

 

Az Intézmény telephelye 2017.05.04-én átadott, felújított épület és a hozzá tartozó kert. Az 

elhasználódott bútorokat és a működésképtelen műszaki cikkeket (pl. hűtőszekrény, mosógép) 

folyamatosan cseréltük, selejteztük. Az akadálymentes közlekedés biztosított, 1 akadálymentesített 

fürdő-wc is kialakításra került. Lakószobák tekintetében 14 (ebből kijelölt izolációs szoba 2) áll 

rendelkezésre. 4 vizesblokk (fürdők, mellékhelyiség) és 1 külön mellékhelyiség került kialakításra. 

Intézményünkben 1 mosókonyha áll a lakók rendelkezésére 2 működőképes mosógéppel. A két 

konyhában a sütési-főzési lehetőségek biztosítottak,, minden családnak külön hűtőgép áll 

rendelkezésre. Konyhánként 1 mikrohullámú sütő található. 

Közös helyiségként funkcionál a csoportszoba, a TV szoba, a kézműves szoba is. A raktározást 3 

helyiségben (bútorraktár, élelmiszerraktár és ruharaktár) oldjuk meg. 

Dolgozók részére 1 konyha, 1 ügyeleti iroda, 1 családgondozói iroda, 1 vezetői iroda, 1 ügyeleti 

mellékhelyiség, 1 ügyeleti zuhanyzó és a gondnokműhely került kialakításra. 

 

 Személyi feltételek 

 

2020 októberében az Otthon szakmai vezetőjének személyében változás történt. A Gyermekek 

Átmeneti Otthonának az újraindításával szükségessé vált szakgondozók felvétele. Jelenleg a 

szakgondozók létszáma 7 fő, azonban 1 kolléga 2021 januárja óta betegállományban van. 2020 őszére 

a családgondozóink létszáma 1 főre csökkent. Munkatársaink a jogszabályban meghatározott 

végzettség birtokában látják el munkaköri feladataikat. 

 

 A bekerülés oka, feltétele, módja 

 

A bekerülés elsődleges oka minden esetben lakhatási probléma volt. Szűkebben ez jelentette 

az albérlet megszűnését, más átmeneti otthonban a gondozási idő lejártát. További megalapozó ok 

volt, hogy jellemzően több generációs, nagy létszámú családok laktak együtt kis alapterületű 
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lakásban, s ez állandósult konfliktusokhoz vezetett nem csak az élettér hiánya, hanem a generációs 

különbségek okán is. 

A másodlagos okok jóval differenciáltabb képet mutattak. A sokproblémás családok esetében 

gondként jelentkezett a mindennapi életvitel, életvezetés, a munkavállalás, a pénz beosztása, a 

családtervezés és mindezekből adódó lakhatási probléma. Az állandó jelleggel fennálló 

bizonytalanság okozta elhúzódó krízisállapot érzelmi, kapcsolati zavarba torkollt tovább súlyosbítva 

azon helyzetet, mely már alapjaiban veszélyezteti a családban élő gyermek biztonságát. 

Jellemző az alacsony iskolázottság, a szakképzettség hiánya, mely esetükben ahhoz vezetett, hogy a 

társadalom peremére szorultak, otthontalanná válnak. Ezen vándorló családok a létbizonytalanságot 

egyedül már nem tudták feldolgozni, s optimális esetben elfogadták a külső segítséget. 

A bekerülés alapfeltétele illetékességünk fennállása. Amennyiben ez teljesül a család felvételi 

interjún vesz részt, mely elbeszélgetésből és a Felvételi kérelem kitöltéséből áll. A felvételhez 

szervesen tartozik a Felvételi ajánlás, melyet a családdal kapcsolatban álló szakember továbbít 

részünkre. Az azonnali reagálást igénylő krízishelyzet esetében a Felvételi ajánlás hiánya nem 

akadályozhatja a család azonnali felvételét. A családok minden esetben tájékoztatást kaptak a 

várólistára felkerülésről. 

Az átmeneti gondozás megkezdéséről, valamint a kiköltözés várható időpontjáról a 

Otthonunk szakembere haladéktalanul értesítette minden esetben az Intézményünk 

családsegítőjét/esetmenedzserét.  

A 2020-as évben 5 család esetében az Otthonba való második bekerülésre került sor ismételt 

lakhatási krízisük miatt. Esetükben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI: törvény 47.§ 4 bekezdés (b) pontjában foglaltakra tekintettel a Gyámhivatalt értesítettük. 

Gyermekvédelmi eljárás esetükben nem indult mivel a beköltözés nem volt ellentétes a gyermek/ek 

érdekével. 

A Gyámhivatalt értesíteni kell továbbá a szükséges intézkedések megtétele érdekében 

céljából az átmeneti gondozás időtartamának letelte előtt is, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek 

a családi környezetébe nem térhet vissza. Ez utóbbi a 2020-as évben nem vált szükségessé. 

Alaptétel, hogy a családi összetartozás a legnagyobb erőforrás. Ennek hiánya, vagy 

gyengesége gyakran a legalapvetőbb problémamegoldó lépések megtételét is megnehezíti, vagy 

éppen lehetetlenné teszi. A diszfunkcionálisan működő családok esetében az a tapasztalatunk, hogy 

a jogszabály által elrendelt maximális gondozási idő sem elégséges a problémák orvoslására, a család 

attitűdjének és életvezetésének megváltoztatására, esetükben optimálisan 3 éves gondozási időtartam 

lenne indokolt. 

 

 

 Várólistára vonatkozó adatok 

 

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

képest jelentősen csökkent a várólistán szereplők száma. A 2020.12.31-i állapot szerint 6 család volt 

várólistán, azonban ezen családok bekerülését kizárólag az akadályozta, hogy az általuk megadott 

telefonszámon nem voltak elérhetőek, a korábbi tartózkodási helyükről eltávoztak tartózkodási címük 

meghagyása nélkül, s Intézményünk más munkatársával sem álltak már kapcsolatban.  

Egyéb vonatkozásban nem találtunk magyarázatot arra, hogy a 2020-ban összes Felvételi 

kérelmet benyújtók száma miért csökkent - ez a szám mindösszesen 15 volt-, míg 2019-ben még 38 

család kérte a felvételét. Kijelenthetjük, hogy a tavalyi évhez képest 39 %-os csökkenést 

tapasztalhatunk. 

 

 Megállapodások száma 

 

A 2020-as évben mindösszesen 110 megállapodás megkötésére került sor. Ebből 17 esetben az első 

megállapodás megkötésére 2020-ban került sor. Továbbá 5 db Megállapodás ugyan még 2019-ben 

lett megkötve, azonban az még érvényben volt 2020 első negyedévében is. 
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4.3 Ellátottakra vonatkozó adatok 

 

Az Otthon kihasználtsága a tavalyi évben hullámzó volt. Ennek oka egyrészt abban keresendő, 

hogy a 2020.03.11. napján kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó védelmi intézkedések és ágazati 

útmutatókban foglaltak mentén a bentlakók egészségének megóvása érdekében 2020.06.18. napjáig 

bezárólag nem került sor új család felvételére. Egy esetben az egyik bent lakó család került több hétre 

izolálásra koronavírus fertőzés gyanúja miatt, így felvétel ezen időszakban sem volt lehetséges.  

A 2020-as évben a Családok Átmeneti Otthonában és a 10 kiléptető lakásban (halmozott adat) 

47 családnak - 175 főnek – tudtunk átmenetileg segítséget nyújtani. 

A fent hivatkozott 47 család összetétele szerint 56 felnőttből (37 anya, 19 apa) és 68 gyermekből 

tevődött össze.  

A 2020-as évben kiléptető lakásban együttesen 13 családnak - 42 főnek – tudtunk átmenetileg 

segítséget nyújtani. 

A kiléptető lakásból 1 esetben volt szükséges és indokolt a családot visszahozni az Otthonba 

a gyermekek esetében fennálló iskolai problémák miatt. 

Tekintettel a megszakítással ismételten hosszabb-rövidebb időre visszaköltözőkre halmozott 

adatként a 2020-as évben mindösszesen 79 felnőttnek és 99 gyermeknek biztosítottuk átmeneti 

időszakra az ellátást. 

A fenti adatokból kirajzolódik, 2020-as esztendő során is túlsúlyba kerültek az egyszülős 

családok, a gyermeküket egyedül nevelő anyák. Három esetekben, amikor kétszülős családként 

költözött be a szolgáltatást igénybe vevő a gyermek(ek)kel, viszonylag rövid időn belül az apa 

elhagyta az Otthont. Ebből két esetben írásbeli figyelmeztetés miatt kényszerült az Otthon az apa 

ellátását megszüntetni. Mindkét esetben más lakó testi épségének és nyugalmának a biztosítása és 

védelme indokolta ezt. 

Az anyák életkora 19 - 42 év közötti, az apák életkora 23-51 év közötti volt, a gyermekek életkora 0 

hó-18+ éves között volt. Tárgyévben 4 gyermek töltötte be a 18. életévét. 

 

Családok összetétele gyermekszám szerint (nem halmozott adat) 

 Családban élő gyerekek száma Családok száma  

 1 gyerekes család 20  

 2 gyerekes család 16  

 3 gyerekes család 9  

 4 gyerekes család 1  
 17. sz. táblázat – gyermekszám szerinti bontás  

 

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is az 1 és a 2 gyermekes családok képezték ellátottaink nagyobb 

részét (28 család). 2020-ban két olyan családunk volt, ahol az édesanya vagy áldott állapotban került 

felvételre, vagy a gondozási idő alatt lett várandós. 

 

Gyermekek kor és nem szerinti megoszlása (nem halmozott adat) 

Gyermekek 

életkora 

Gyermekek száma (fő) Fiú (fő) Lány (fő) 

0– 3 éves 25 11 5 

3-6 éves 17 10 7 

6-14 éves 16 16 6 

14-18 éves 6 6 3 

18+ 4 2 2 

18. sz. táblázat – gyermekek kor és nem szerinti megoszlása 
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Gyermekek intézményes ellátása (nem halmozott adat) 

 bölcsődei ellátás mind a 16 gyermek esetében bölcsődeváltás nélkül volt biztosított. 

 óvodaváltásra 1 gyermek esetében volt szükség, a további 16 gyermek váltás nélkül 

folytathatta a nevelési évet, 

 az iskolai oktatás 2 gyermek esetében iskolaváltással, a többi 22 gyermek esetében 

iskolaváltás nélkül volt biztosított, 

 2 gyermek tankötelezettsége megszűnt, ők nem vettek részt iskolai oktatásban,  

 9 gyermek pedig életkora miatt a 2020-as évben bölcsődei ellátásban sem részesült. 

 

Szülők munkaerő piaci részvétel szerinti megoszlása (nem halmozott adat) 

1 a szülők közül bejelentett munkaviszonnyal 32 fő rendelkezett az év folyamán 

2 alkalmi munkát 11 fő végzett,   

3 családtámogatási ellátásokból befolyó jövedelemmel 25 szülő rendelkezett 

A szülők legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása (nem halmozott adat) 

 kevesebb, mint 8 befejezett osztály:1 fő 

4 legfeljebb 8 befejezett osztály:36 fő 

5 szakmunkás végzettség:17 fő 

6 szakközépiskola/érettségi: 1 fő 

7 egyetemi végzettség: 1 fő 

A 2020-as évben 1 olyan lakónk volt, aki OKJ-s képzés keretében tanulmányokat folytatott.  

Mint a fentiekben látható, szülők végzettsége a legtöbb esetben nem haladja meg a nyolc 

általánost, - 63% - melynek következtében a munkaerő-piaci esélyeik miatt hátrányos helyzetbe 

kerülnek, melynek következtében jellemzően fizetésképtelenség miatt szűnik meg az albérleti 

lehetőségük, vagy vesztik el bérlői jogviszonyukat.  

A lakók 30 %-a rendelkezett szakmunkás végzettséggel. Tapasztalatunk szerint ezen 

végzettség általában a nem bejelentett/nem a valós óraszámmal bejelentett építőipari, konyhai, 

takarítói munkához elégséges. A létbizonytalanságukat tehát a „magasabb képzettségük” csak kis 

mértékben enyhíti. Lakóink 99 %-ának nincs olyan iskolai végzettsége, ami olyan munkaerő-piaci 

státuszhoz juttatná, mellyel a jövedelmi viszonyai alapján kiszámíthatóvá, tervezhetővé válna 

önmaga és családja jövője. 

Hosszú évek tapasztalata, hogy érettségivel jellemzően a hölgyek rendelkeznek, azonban 

életkorukra tekintettel a családalapítás miatt nem helyezkednek el a gyermekvállalást megelőzően 

olyan időtartamban, hogy kedvezőbb legyen a munkaerő piaci reintegrációjuk.  

Azon családoknál, ahol az édesapa rendelkezik piacképes szaktudással, sokkal nagyobb 

arányban lépnek ki az ellátórendszerből az ellátási idő végén. 

Szomorú tény, hogy csak a szülők mintegy 25 %-a rendelkezik azzal az attitűddel, mely 

szerint a gyermekük jövőbeni boldogulását a minél magasabb szintű oktatás elérésében látják. 

 

Gondozásban töltött idő a 2020-as évben/családszám (nem halmozott adat) 

 

0-1 hónap 2-3 hónap 4-6 hónap 7-10 hónap 11-12 hónap 

1 7 14 8 17 

19. sz. táblázat – gondozásban töltött idő 
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4.4 Szakmai és szakmaközi tevékenység, támogatók 

 

A Családok Átmeneti Otthona szakemberei a család otthontalanságának megszüntetésében, 

helyzetük rendezésében a szociális munka eszközeinek és módszereinek az alkalmazásával, komplex 

családgondozás keretében nyújtanak segítséget. A széleskörű szolgáltatások közvetítésével a 

gyermek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, a családi és társadalmi kapcsolatok 

helyreállítását, az önálló életvezetést erősíti. Intézmény egységünk prioritásként kezeli, hogy a 

családok önállóságát fokozza, önellátásukat elősegítse az Intézményből való kikerülésük érdekében. 

Az Otthonban végzett szakmai munka rendkívül szerteágazó, nem csak az 

Intézményegységen belül, hanem azon túl is a szakemberek folyamatos együttműködését, 

kooperációját követeli meg. A szociális segítő munka a mélyinterjúval, életút interjúval, segítő 

beszélgetéssel, az adatlapok felvételével indul. A fentiek elengedhetetlenek, hiszen mindezeken 

keresztül ismerik meg a szakemberek a családtagokat, s térképeződhetnek fel a problémák. A közös 

– családokkal együtt végzett – munka során kiemelt szerepet kap a gondozási célok kitűzése és az 

ezek eléréséhez szükséges feladatok áttekintése.  

Felkérésre az együttműködés talaján a speciális szolgáltatást nyújtó szakembereink további 

támogatást nyújtottak annak érdekében, hogy a családok elakadásaiban, esetlegesen patológiás 

működésében is változás következhessen be. Az ellátottak folyamatos mentális támogatása mellett 

életvezetési és háztartás-vezetési tanácsokkal is segítettük olyan rutinok kialakítását, amelyek a 

jövőbeni pozitív változáshoz elengedhetetlenek. A családok otthoni teendőinek - takarítás, mosás, 

főzés, gyermekgondozás - folyamatos és rendszeres figyelemmel kísérésével és szükség esetén 

korrigálásával a helyes szokásrend kialakítását célozzuk meg, ami az otthonból kikerülve nagy 

segítségére jelenthet a család számára. 

Komoly szakmai kihívást jelent, hogy sok esetben a korai szocializációban mutatkozó 

hiányosságokat kellett pótolni, a transzgenerációs minták hatásmechanizmusát megértetni és 

felülírni. E tekintetben is támaszkodhatunk a pszichológus tanácsadó szakembereinkre. További 

fontos területe a munkánknak a munkaerő-piaci reintegráció, hiszen csak a rendszeres jövedelem 

megléte ad esélyt arra, hogy a családok önálló életvitelre képesek és alkalmasak legyenek. 

A 2020-as évben minden beköltöző család felvette a kapcsolatot a pszichológus 

tanácsadónkkal, szükség szerint több alkalommal is. Ebben visszalépést jelent, hogy a 20 órában a 

Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában foglalkoztatott pszichológus 

tanácsadó próbaidő alatt felmondott kilépve a piaci szférába. A lakók közül 18 fő több alkalommal is 

felkereste a munkavállalási tanácsadónkat, 2 gyermek pedig a pályaválasztás terén kapott segítséget. 

A jogi tanácsadást 9 fő vette igénybe összesen 13 alkalommal. Mind a szülők, mind a gyermekek 

nagy örömmel élnek a Vekop-6 Szociális Városrehabilitáció Békásmegyeren Projekt keretében 

biztosított ingyenes fodrász szolgáltatás igénybe vétel lehetőségével. 

A csoportmunka módszerét előnyben részesítjük. Az általunk használt csoportos 

munkamódszer előnye, hogy a résztvevők szabadon választják meg aktivitásukat, a bekapcsolódási 

pontot és az intenzitást. Igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a családok kedvet kapjanak 

az aktív részvételhez és olyan csoporttematika legyen a részükre felkínálva, mely valóban az Ő 

igényeikre reagál. Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel sajnos több csoportos tevékenység 

megtartását is el kellett halasztanunk a kockázatok elkerülése érdekében. Azonban azon gyermekek, 

szülők és családok egészét megmozgató tevékenységek, melyek ünnepkörhöz kötődtek a biztonsági 

szabályok betartásával megrendezésre kerültek, illetőleg a Vekop-6, Szociális Városrehabilitáció 

Békásmegyeren Projekt megvalósításába is bekapcsolódtunk. 

Gyermekvédelmi alapellátó Intézményként egyik legfontosabb feladatunk – a család 

összetartásán túl –, hogy a gondozásunkban lévő gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi 

fejlődését biztosító helyes szülői szokásokat, attitűdöket kialakítsuk, vagy megerősítsük, amelybe 

beletartoznak a csecsemőápolási, - táplálási tanácsadások, a gyermekneveléssel kapcsolatos 

útmutatások, a napirend kialakítása, az elfogadható és célravezető fegyelmezési módszerek. Ebbe a 

munkába kapcsolódik be a területileg illetékes védőnő is, aki rendszeresen keresi fel Otthonunkban a 

kisgyermeket nevelő családokat. 
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Bántalmazás gyanúja miatt 1 esetben éltünk jelzéssel a Szolgálat munkatársa, a Gyámhivatal 

és a Rendőrség felé. A Gyámhivatal az eljárást megszüntette azzal, hogy alapellátás keretében 

nyújtson segítséget a továbbiakban is a Szolgálat szakembere az érintett családnak. A Rendőrség 

lezárta a nyomozást azzal, hogy a bántalmazás ténye nem állt fenn. 

Bántalmazott családtagok ellátásakor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott „Módszertani Útmutató a gyermekvédelmi észlelő- és 

jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére 

irányuló szektor semleges egységes elvek és módszertan” című szakmai útmutatóban foglaltakat 

alkalmazzuk. 

Otthonunkban az átmeneti gondozás ideje maximum 12 hónap, ami további 6 hónappal, 

szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható. Azon családok, akik megbízhatóan önálló 

életvezetésre képesek kiléptető lakásba kerültek. Amennyiben a család a kiléptető lakásban már 

önállóan is megállta a helyét, javaslattal éltünk az Önkormányzat felé bérleti jogviszony biztosítására.  

A 2020-es évben 6 család költözött ki Otthonból önkormányzati bérlakásba. Ezen családokból 

4 a kerületünkben nyert a lakáspályázaton, a többiek más kerületben pályáztak sikeresen. 

2020-ban 4 család albérletbe, 2 család másik Családok Átmeneti Otthonába költözött. 

Két olyan családunk volt, akik a gondozási idő lejárta miatt családtaghoz költöztek, azonban 

közülük 1 család 3 hónapon belül ismét kérte a felvételét. A Családok Átmeneti Otthonából egy 

gyermek sem került szakellátásba. 

Otthonunk - az észlelő- és jelzőrendszer tagjaként - közreműködött a gyermekeket veszélyeztető 

tényezők felismerésében és kezelésében, 5 ízben részt vett esetmegbeszélőn/esetkonferencián, 

szakmaközi megbeszéléseken évente 2-2 alkalommal vettünk részt. Jelen voltunk az éves 

Gyermekvédelmi Tanácskozáson is. A Gyermekjóléti Szolgálat/Központ családsegítőjével/ 

esetmenedzserével, illetve a speciális szolgáltatást nyújtó szakemberekkel való szakmai 

együttműködésünk folyamatos. A gyermeki jogok érvényesülését az Otthonunk biztosítja.  

Munkatársaink 3 hetente szupervízión vesznek részt, illetve havonta – lehetőség szerint havonta 2 

alkalommal – teamet tartottunk. Esetmegbeszélésre hetente kerül sor.  

 

Külső ellenőrzések 

 A BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya Komplex egészségügyi ellenőrzést 

tartott 2020. 09. 30. napján. Megállapította, hogy egy tisztítószer biztonsági adatlapja 

hiányzott, mely a Központban állt rendelkezésre, az haladéktalanul még a vizsgálat ideje alatt 

pótlásra került. 

 Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügy Főosztálya 2020 évi átfogó 

hatósági ellenőrzést tartott 2020.11.24. napján. Megállapította, hogy a Szakmai Program nem 

a megfelelő szakmai jogszabályra hivatkozik a térítési díjra vonatkozóan. Előírta, hogy a 

Szakmai Program következő módosításakor ez javításra kerüljön és a megfelelő jogszabályra 

történő hivatkozással. A Szakmai Program módosítására vonatkozó javaslat elkészült. 

Továbbá a Házirendben az Érdekképviselet c. pontot kiegészítését kérte azzal, hogy a Gyvt. 

36. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a 136/A. § szerinti iratbetekintés 

megtagadása esetén is panasszal lehet élni. Ennek kiegészítése megtörtént. 

 Megtörténtek a tűzvédelmi és munkavédelmi előírással kapcsolatos ellenőrzések is, valamint 

2020. év szeptember hó 14. napján az átmeneti otthonban tűzriadó gyakorlatra került sor. 
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4.5 A Családok Átmeneti Otthonának támogató partnerei 
 

A Családok Átmeneti Otthonának sikeres az együttműködése a kerületi bölcsődék, óvodák, 

iskolák és egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársaival is. A területi védőnővel heti 

szinten személyes kapcsolatot ápoltunk, rendszeresen játr az Otthonba, látogatta a csecsemőket, 

kisgyermekeket, várandós anyukákat.   

2020-ban is sikerült minden gyermeket meglepnünk valami személyre szóló ajándékkal 

Karácsonykor. A családok ekkor tartós élelmiszer- és édességcsomagot, valamint ajándék utalványt 

is kaptak. Az Önkormányzat támogatásával ez évben is lehetőség nyílt azon hagyomány folytatására, 

miszerint a bent lakó családok gyermekeinek személyre szabott ajándékkal kedveskedhettünk, 

továbbá Szenteste napján hidegtállal is megvendégelhettük Őket. A tavalyi évben a már 

„hagyományos” támogatóinkhoz a a SOROPTIMIST és az Élelmiszerbank, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, a Hat Alapítvány, Mikuláskor és Karácsonykor a Roma Kisebbségi Önkormányzat, 

továbbá a Harapó Mókus Vendéglő, a Faház Étterem, a Melkweg Digital cég és több kerületi 

társadalmi szervezet is csatlakozott. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetését követően 

lakóink közül több családfenntartó is elveszítette a munkahelyét, így a Fővárosi Önkormányzat által 

több héten át biztosított bőséges reggeli, ebéd és vacsora kiszállítása nagy segítséget jelentett 

számukra.  

 

4.6 Jövőbeni terveink 

 

A Családok Átmeneti Otthona átmeneti lakhatási lehetőséget biztosít. Ezzel együtt célunk, 

hogy a lehetőségekhez képest minél otthonosabbá és vidámabbá tegyük a családok életterét annak 

érdekében, hogy a lakóink azt minél jobban a magukénak tudják érezni. A megvalósítás folyamatába 

a szülőket és a gyermekeket is be szeretnénk vonni. Pár lakószobában szükségessé válik a bútorok 

javítása, vagy cseréje is. 

Amikor már a járványügyi helyzet lehetővé teszi, ismét gyakorlattá szeretnénk tenni a közös 

kerti főzést, mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy ebben a közegben a felszabadult együttlét, a 

zenehallgatás és beszélgetés mentálhigiénés szempontból pozitív hozadékkal bírt. 

Amennyiben a jelenlegi családgondozói munkatársi létszámunk nő, abban az esetben heti, 

kétheti rendszerességgel tematikus csoportot szerveznénk a szolgáltatást igénybe vevőink részére. A 

nyári tábor megvalósítása is terveink között szerepel. 

A már több éve tapasztalt szúnyoginvázió, illetve büdösbogár rajzás, az egyre gyakrabban 

előforduló, a szúnyogcsípésre adott allergiás reakció szükségessé tenné a védekezés megszervezését, 

ezért terveink szerint minden lakószobában és közösségi helyiségben legalább 1 ablakra szúnyoghálót 

szeretnénk felszereltetni. 
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V. A Gyermekek Átmeneti Otthonának beszámolója  

 

5.1 A Gyermekek Átmeneti Otthonának tevékenysége 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthonának működését is az 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 51.§ és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) szabályozza.  

Az Otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet 

nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család 

életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az alapellátás keretében a családban nevelkedő, 

rászoruló gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb 

szükségleteihez igazodó, teljes körű ellátást biztosító átmeneti gondozásban részesítjük. A 

Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátás a szülő és a gyermek kérelmére vagy beleegyezésével 

nyújtható. (kivétel ez alól az ideiglenes gondozás, amikor a gyermek egyedül jön be, ezen esetben a 

szülő vagy törvényes képviselő beleegyezését utólagosan, legfeljebb 72 órán belül meg kell szerezni).  

A szülői felügyeleti jog továbbra is megilleti a bekerülő gyermek szülőjét, azonban a gondozás 

és nevelés feladatát az Otthon is végzi.  

A Gyermekek Átmeneti Otthonának működési engedélye 12 férőhelyre szól.  Az ellátást az 

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén, valamint ellátási szerződés keretében az I. kerületi, és 

a Szentendrei Önkormányzat területén élő rászoruló családok gyermekeinek nyújtjuk.  

 

5.1 A Gyermekek Átmeneti Otthonának működése 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthona 2019 augusztusa és 2020. június között gyakorlatilag zárva 

tartott, az infrastruktúrát raktárként volna hasznosítva, illetve nem állt rendelkezésre megfelelő 

számban és végzettségben munkaerő, amellyel az Intézményi egységet működtetni lehetett volna.  

A Gyermekek Átmeneti Otthonát igénybe vevők létszáma az otthon újraindítása óta (2020. 

június) óta folyamatosan nőtt. Jelenleg a 12 férőhelyes Otthon teljes kihasználtsággal működik. 

2020. szeptemberétől önálló szakmai vezető irányítja az Otthont. A gyermekek számára egy 

életre szóló, óriási segítség, ha az átmeneti gondozásból haza kerülhetnek és nem állami gondozásba, 

ahol ma már rendkívüli mértékű a rendszerabúzus.  

5.1.1 A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő elhelyezések jellemző okai 

 

A bekerülést szükségessé tevő családi krízishelyzet kialakulásának legjellemzőbb okai a 

gyermek és a szülő közötti megromlott családi kapcsolat, valamint a lakhatási probléma 

megoldatlansága volt. Gyakran már csak akkor jelentkeznek a szülők, amikor teljesen eszköztelenné 

válnak és a szakellátásba kerülés előtti utolsó megoldásként kerül szóba Otthonunk. Több esetben is 

előfordult, hogy a gyerekek kérték a szülőket, hogy bejöhessenek az Otthonba. Az elmérgesedett és 

konfliktusos kapcsolat rendezésének reményében a szülők támogatják ezeket a kéréseket. A lakhatási 

gondok megoldása is sok szülőt állít szinte megoldhatatlan helyzet elé.  

2020-ban a bántalmazás minden ellátott gyermek esetében jelen volt valamilyen formában az 

Otthonba való kerülésük előtt. Vagy az édesanyát bántalmazta korábban a párja és ezért került be az 

Otthonba gyermekével vagy a gyermeket kellett a többi családtagjától hosszabb-rövidebb időre 

szeparálni. Az év folyamán olyan, két év alatti gyermek elhelyezésére is sor került az Otthonban, aki 

az édesanyjával menekült el egy súlyosan bántalmazó kapcsolatból.   
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5.1.2 A Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak száma 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthonába 2020. június 1. és december 31. között 7 új megállapodás 

került 12 fő ellátott (ebből 3 felnőtt, 9 gyermek) esetében. 2020.december 31-én 5 aktív megállapodás 

alapján 10 fő ellátott lakott az Otthonban, ebből 3 felnőtt, 7 gyermek. A férőhelyre várokozók száma 

2020. december 31-én 4 fő volt ebből 1 felnőtt. 

2020.július 1 és december 31 között 2 megállapodás megszűnt, 1 gyermek hazakerült, mert a 

szülő kérte a gondozás megszüntetését. 

Egy gyermek nevelésbevételére került sor, aki a deviáns magatartásán nem tudott változtatni. 

Számára sem a szülői sem az Otthonban nyújtott támogatás nem volt elégséges, megfelelő. Súlyos 

szuicid kísérletei, rendszeres csavargásai, alkohol és szerfogyaszása miatt szorosabb nevelési 

feltételek biztosítására volt szüksége. 

Az Otthon 2020. júniusi újranyitása óta hónapról-hónapra nőtt az ellátottak száma: 

 2020. június: 4 fő ellátott ebből 3 gyermek 

 2020. július: 5 fő ellátott ebből 4 gyermek 

 2020. augusztus: 9 fő ellátott ebből 6 gyermek 

 2020. szeptember: 9 fő ellátott ebből 6 gyermek 

 2020. október 10: fő ellátott ebből 7 gyermek 

 2020. november: 12 fő ellátott ebből 9 gyermek 

 2020. december:10 fő ellátott ebből 7 gyermek. 

 

5.2 Külső ellenőrzések  

 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az év során lefolytatott ellenőrzések: 

1. A BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály Komplex egészségügyi ellenőrzést 

tartott 2020. 09. 30. Megállapította, hogy egy tisztítószer biztonsági adatlapja hiányzott, 

amely haladéktalanul még a vizsgálat ideje alatt pótlásra került. 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügy Főosztálya 2020 évi átfogó 

hatósági ellenőrzést tartott 2020.11.24. Megállapította, hogy a Szakmai Program nem a 

megfelelő szakmai jogszabályra hivatkozik a térítési díjra vonatkozóan. Előírta, hogy a 

Szakmai Program esetleges következő módosításakor javításra kerüljön és a megfelelő 

jogszabályra történő hivatkozás kerüljön bele. A Szakmai Program módosítására vonatkozó 

javaslat elkészült. 

 

 

5.3 .Intézményi erősségek, illetve a jövőben fejlesztendő területek 

 

 Erősségek: A Gyermekek Átmeneti Otthonában együtt dolgozó munkatársak 

együttműködése egymással, az ÓCSTGYVK többi munkacsoportjával és munkatársaival valamint a 

kapcsolódó külső szervezetekkel kiemelkedően jó. A munkamegosztás kiegyensúlyozott, a szakmai 

értékrend stabil, a kommunikáció nyílt a munkatársak között. A munkacsoport tagjaira hosszú távon 

számíthat az Intézmény. A munkatársak nagy hangsúlyt fektetnek tudásuk gyarapítására, a dolgozók 

közel fele jelenleg is adekvát szakmai képzésben vesz részt. A gyermekek gondozásában és 

nevelésében jelentős erőforrásokkal rendelkezik a Gyermekek Átmeneti Otthona. Sokkal több 

segítséget tud adni a gyermekek, családok számára a tanulási hiányosságok felszámolásában illetve a 

tehetséggondozás területén, mint más átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatás. A szabadidős 

programok szervezésében a nevelő kollégák egyénre szabottan és csoportosan is képesek pozitív 

irányban változást elérni a gyermekeknél. 
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Fejlesztendő területek: Miután a szervezeti egység 2020 nyarán kezdte meg ismét a 

működését, meg kell ismertetnie magát minél szélesebb körben, elsősorban az iskolák, a kerületi és 

fővárosi szociális szervezetek felé történő kommunikációval, és egy a bejáratnál egy jól látható 

időjárásálló tábla elhelyezésével. A működési környezet további javítása bútorokkal, és egyéb tárgyi 

eszközökkel valamint a kert jobb kihasználása (pl. közösségi kert kialakítása) is lehetőséget jelentene 

a gyermekek számára. A pszichológus munkakör ismételten történő betöltése nagyon fontos lenne. A 

belső tér dekorációjával szeretnénk barátságosabbá tenni az Otthon belső terét, illetve a jövőben több 

szabadidős program szervezésével javítanánk az Otthon lakóinak komfortérzetét. 
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 Készítette: Dr. Szeghy Gézáné – gazdasági elemző 

2020. évi kiadások és bevételek szöveges indoklása 
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Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2020. évi költségvetési előirányzatának, 

a Képviselőtestület által elfogadott főösszege 507.878.000,-Ft volt. Teljesítése az alábbiak szerint 

alakult: 

 

  

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ 

ÉS GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT 

EREDETI MÓDOSÍTOTT 2020.12.31 

ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 

Személyi juttatások 367 691  380 115  381 054 

Munkáltatókat terhelő járulékok 70 028  69 486 66 243 

Dologi kiadások 67 516  74 068 66 624 

ebből:      - intézményi (saját) hatáskörű 

dologi kiadások 
24 907  28 123 31 170 

 - élelmezés 1 600  1 640 866 

 - közüzemi díjak (Energia) 27 227  27 227 23 762 

 - ingatlanok karbantartása 0    

 - általános forgalmi adó 13 782  17 078 10 826 

Ellátottak pénzbeli ellátása 0  0 0 

Egyéb működési célú kiadások 0  0 0 

Beruházások 2 643  15 507 17 140 

Felújítások 0    

Kiadások összesen 507 878  539 176 531 061 

Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 21 146 19 417 

Közvetített szolgáltatások értéke 5 294 5 294 5 456 

Tulajdonosi bevételek/bérleti díj 1 294 1 294 1 450 

Ellátási díjak 0  0 880 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 920  2 920 0 

ÁFA visszatérítés 285 285 0 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 
0 0 0 

Egyéb működési bevételek 5 525 17 364 17 229 

Átvett pénzeszközök 0 1 000 1 025 

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele 0 14 823 872 

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 492 560 491 602 487 811 

Bevételek összesen 507 878 540 905 533 268 

20. sz. táblázat – az Intézmény 2020. évi költségvetése 

Az adatok ezer forintban értendőek! 

 

6.1 Bevételek 

 

Intézményünk tervezett eredeti bevételi előirányzata tartalmazza 

1. az Átmeneti Otthonok térítési díjait,  

2. a Kelta utcai telephelyünk energia költségeinek megosztását a velünk egy épületben lévő 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel,  

3. illetve az intézményfinanszírozást. 
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 Bevételi források teljesülése: 

1. Térítési díjak: 

Az Átmeneti Otthonok vonatkozásában, tekintettel a családok nehezebb anyagi 2020-ban az 

előző évi térítési díjak változatlanul tartását fogadta el a Képviselőtestület, melyek a 

következők voltak:  

- Családok Átmeneti Otthona felnőtt igénybe vevő részére:  6.900,-Ft/hó/fő 

- Családok Átmeneti Otthona gyermek igénybe vevő részére: 6.000,-Ft/hó/fő 

- Kiléptető lakásokban lakó felnőtt igénybe vevő részére:  8.100,-Ft/hó/fő 

- Kiléptető lakásokban lakó gyermek igénybe vevő részére:  6.900,-Ft/hó/fő 

 

- Gyermekek Átmeneti Otthona kerületi lakos részére:                    10.800,-Ft/hó/fő 

- Gyermekek Átmeneti Otthona szerződés alapján:  

- rendelkezésre állás díja   1.200,-Ft/nap 

- elhelyezett gyermek után:   6.100,-Ft/nap 

 

A térítési díjak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

- Családok Átmeneti Otthona éves bevétele 4.670.395,-Ft volt az elmúlt évben, mely az 

Otthonban és a kiléptető lakásokban élő lakók térítéséből adódik.  

- A Gyermekek Átmeneti Otthona bevétele két részből állt. Az egyik részt az ellátási 

területünkről bekerült igénybe vevők fizették az ellátásukért, a másik részt pedig az 

Intézményünkkel szerződésben lévő két Önkormányzat (Szentendre Város Önkormányzata és 

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat) térítette.  

 

Az ellátottak befizetéseit, valamint a szerződések alapján kiszámlázott összegek részletezését 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Ellátott 

kerületi 

lakosok 

Szerződés alapján  

Szentendre Város 

Önkormányzata 

Budapest, I. ker. 

Budavári 

Önkormányzata 

395.490,- 439 200,- 440.400,- 

21. sz. táblázat – szerződés alapján 

 

A 2020-ban kialakult pandémia alapvetően befolyásolta az Otthonok bevételeit. A 

Gyermekek Átmeneti Otthona az év első részében zárva volt kihasználatlanság miatt, 

polgármesteri döntés alapján, a Családok Átmeneti Otthonában lakók pedig több hónapon át 

mentesültek a térítési díj fizetési kötelezettsége alól.  

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kelta utca 5. sz. alatti közös telephely energia 

felhasználás megosztása miatt, 2020-ban 5.456.079,-Ft-ot térített meg a kiszámlázott 

költségek alapján.  

3. Intézmény finanszírozásánál az eredetileg tervezett 492.560.000,-Ft helyett 487.811.250,-Ft-

ot használtunk fel. Az előző évi pénzmaradvány egy részének igénybe vétele (a megmaradt 

14.823.300,-Ft-ból 871.815,-Ft-ot vettünk igénybe) csökkentette az eredeti Intézményi 

finanszírozást. 

 

Egyéb bevételi források: 

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat finanszírozásában a karácsonyi ünnepre, élelmiszer 

adományok vásárlásához kaptunk pénzügyi támogatást (850.000,-Ft). 
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- Az Erzsébet Tábor Alapítványtól 360.000,-Ft-ot nyertünk el nyári tábor rendezésére. 

- A Magyar Villamosipari Művek Zrt. 2019-ben ismételten érdemesnek találta Intézményünket 

támogatásra, így 1.000.000,-Ft-ot kaptunk, mely összeggel 2020-ban kellett elszámolnunk. A 

támogatásból az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevők részére vásároltunk tartós 

élelmiszert, édességet (350.482,-), fertőtlenítő- és tisztálkodószereket (319.152,-) a járvány 

nehézségeinek enyhítésére, valamint új telephelyünk részére a foglalkozások színvonalas 

biztosításához egy projektort (vetítővászonnal és projektortáskával 271.710,-) és 

irodaszereket (58.656,-).  

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - a Kelta utca 5. számú telephelyen - az 

energiamegosztás kiszámlázása után 5.456.079,-Ft-ot térített meg a telephely energia 

költségeiből, mivel a rendszer nincs különválasztva, így a szolgáltatók a számlát nekünk 

állítják ki. 

- a VEKOP 6.2.1-15-2016-00009 (Európai Uniós forrásból finanszírozott) - Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata által elnyert - pályázatban vagyunk konzorciumi partnerek. 

Vállalt feladatainkra 72.499.908,-Ft állt rendelkezésünkre. A pályázat támogatási időszaka 

2018.10.01-2021.12.31-ig tart. 2020-ban a pályázati összegből 19.806.693,-Ft-ot költöttünk. 

- KAB-ME-19-E-0022-es pályázatunk az új telephelyen tervezett szabadulószoba 

berendezésére és kialakítására kiírt pályázat volt, melyen 6.000.000,-Ft-ot kaptunk és 

költöttünk el a vizsgált évben. 

 

Bevételeinket növelte, de csak technikai könyvelés miatt a 2019-ben vásárolt új Intézményi autó 

költsége. Ugyan 2019-ben fizettük ki, de csak 2020 év elején érkezett a számla, így a könyvelésben 

bevételként és beszerzésként is szerepel (9.742.250,-Ft). 

 

6.2 Kiadások 

 

2020-ban költségeink és bevételeink – a már korábban bevezetett gyakorlatnak megfelelően – 

továbbra is megosztásra kerültek könyvelésünkben a KSZKI segítségével. A korábbi törvényi 

változások alapján, az általunk adott adatok szerint ezek a következők voltak:  

- a Család és Gyermekjóléti Központ,  

- a Család és Gyermekjóléti Szolgálat,  

- a Családok Átmeneti Otthona,  

- a Gyermekek Átmeneti Otthona, 

- Óvodai és iskolai szociális segítés 

- VEKOP 6.2.1-es pályázat költségei,  

- Víziorgona utca 10. szám alatti új telephelyünk, 

- valamint a 11 kiléptető lakás.  
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6.3 Alapvető kiadási tételek részletes bemutatása 

 

1. Személyi juttatások: 

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 2020-ban 

100 fő volt. Kollégáink leterheltsége folyamatosan növekedik. A szociális ágazatra jellemző 

diplomás munkaerő elvándorlás továbbra is problémát jelent, az elvégzett munka, a hozzá tartozó 

felelősség, a napi pszichés leterheltség nem áll arányban az elérhető jövedelemmel. A 

Képviselőtestület 2020-as döntése alapján 2021. márciusától 120,75 főre emelkedett az 

Intézmény szakmai létszáma.  

 

Személyi juttatások részletes bemutatása (az adatok Ft-ban értendők): 

 

Költségnem 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Pénzforgalmi 

teljesítés 
Maradvány 

Foglalkoztatottak 

személyi 

juttatásai 

    367 225 000          366 331 284        352 943 958     13 387 326  

Külső személyi 

juttatások 
            466 000             13 317 190          28 110 136  - 14 792 946  

Szociális 

hozzájárulási adó 
      70 028 000             69 485 978          66 243 379       3 242 599  

Összesen 437 719 000 449 134 452 447 297 473 1 836 979 

22. sz. táblázat - személyi juttatások 

 

A külső személyi juttatások magas teljesítése nagyrészt a pályázatokból kifizetett megbízási 

díjak miatt volt.  

2020-ban az Önkormányzat továbbra is finanszírozta minden dolgozónak a havi bruttó 

12.000,-Ft támogatást, mely a 2019-ben megszűnt étkezési támogatást pótolja.   

Az eredeti és a módosított előirányzatban nem került külön tervezésre kötelező pótlék, 

készenléti és ügyeleti díj, helyettesítés és egyéb költségek, ezek kifizetése látható az összesítő 

táblázatban a beszámoló első oldalán. 

Év végén – a pénzügyi helyzete ellenére - csökkentett keretösszeggel ugyan, de ismételten 

lehetett jutalmat fizetni a dolgozóknak. Intézményünkben a jutalom összegének megállapítása 

vezetői differenciálás alapján történt, ezzel is motiválva a lelkiismeretes munka elismerését.  

 

2. Munkáltatót terhelő járulékok: 

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése a személyi juttatásokhoz 

kapcsolódóan alakult. 2020-ban 17,5% volt a Szociális hozzájárulási adó, mely július 1-től 

15,5%-ra csökkent. 

 

3. Dologi kiadások: 

Eredeti előirányzatunkat 67.516.000,-Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület. Ezen belül 

az intézményi (saját) hatáskörben felhasználható előirányzatunk 24.907.000,-Ft volt. A 

pénzforgalmi teljesítés adatai alapján 31 170 31.170.000,-Ft-ot költöttünk. Az elmúlt évben 

nagyon sok költségünk megemelkedett, melyet a rendelkezésünkre álló költségvetésből nagyon 

nehezen, vagy egyáltalán nem tudtunk kigazdálkodni. Megnövekedett a benzinköltségünk, a 

postaköltségünk, illetve a járványhelyzettel összefüggő fertőtlenítőszerek, védőeszközök is 

váratlan, előre nem tervezhető kiadások voltak.  A Családok Átmeneti Otthonában a rovarirtást 

több alkalommal az általánydíjas szerződésen kívül is meg kellett rendelni, a lakók által behurcolt 

ágyi poloska miatt.  
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A többi fő tétel kiadásai tőlünk függetlenül alakultak a fenti táblázatban ismertetettek alapján 

(közüzemi díjak, ÁFA, élelmezés). 

 

4. Felújítási és felhalmozási kiadások: 

 

Költségvetésünkben eredetileg megállapított felhalmozási kiadásunk tervezett összege 

2.643.000,-Ft volt, míg a tényleges pénzügyi felhasználás 17.140.000,-Ft, melyet az alábbiakban 

részletezünk: 

- két pályázatunkból - a KAB-ME-19-es és a VEKOP 6.2.1-es – vásároltunk különféle 

eszközöket és szellemi termékeket (szabadulószoba kialakítása, fodrászat, fogadópult a 

Víziorgona u. 10. szám alatti új telephelyünkre. Teljes összege pályázati pénzből lett 

finanszírozva (4.525.180,-Ft) 

- Fentiekben már említett új Intézményi autó a 2020-as évben nem jelentett költséget, de a 

technikai könyvelésben szerepel (9.742.250,-Ft). 

- Az Magyar Villamosipari Művek támogatásából vásároltunk projektort (320.000,-Ft), 

- Saját költségvetés terhére vásároltunk laptopokat és mobiltelefonokat az Intézményi 

munkavégzés elősegítésére (2.552.700,-). 

 

6.4 Munkaerő és bérgazdálkodás 

 

A 2020-as évben az Intézmény 100 fő foglalkoztatotti létszámra kapta meg az eredeti 

előirányzatban a személyi juttatások összegét, azonban, bár az Intézményi létszám jelentős 

mértékben növekedett 2020-ban, az egész év folyamán jelentős számban voltak üres státuszaink, 

így a személyi juttatások terén a biztosított forrásokat nem tudtuk teljes mértékben felhasználni.  

 

6.5 Összegzés 

 

Intézményünknek 2020-ban is nagyon sok problémával kellett megküzdenie. 

Gazdálkodásunkat minden szempontból befolyásolta a járványhelyzet, valamint a szakmai 

kihívások megoldásának finanszírozása. Működésünkhöz nagy segítséget jelentettek az 

Önkormányzattól illetve, a Magyar Villamosipari Művek Zrt.-től, az Erzsébet Tábor 

Alapítványtól és a különféle pályázatokból kapott támogatások.  

Továbbra is igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, figyelembe véve lehetőségeinket, illetve a 

kiadott önkormányzati rendelkezéseket. Elsőrendű feladatunk szolgáltatásaink színvonalának 

megőrzése, fejlesztése, a rendelkezésünkre álló korlátozott anyagi lehetőségek mellett is. 

 

Budapest, 2021. március 22. 

 

Tisztelettel: 

 
 

Szalai-Komka Norbert 

    intézményvezető   
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Mellékletek: Programplakátok és fényképalbum 
 

1.sz. melléklet: Programplakátok 

 

 

 

1. sz. plakát - Szociális Fodrászat  2. sz. plakát - adventi adománygyűjtés 

 

 

 
3. sz. plakát Csoportfoglalkozás gyermekeknek  4. sz. plakát - kézműves foglalkozás 

 

  

 
5. sz. plakát – családi nap   6. sz. plakát - szabadulószoba 
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2.sz. melléklet: Pályázati fényképalbum 

 

 

   
1. sz. kép – meleg ebéd adomány   2. sz. kép reziliencia csoportfoglalkozás 

 

 

 

3. sz. indulat és agressziókezelési 

csoportfoglalkozás  

 4. sz. kép – veszteségfeldolgozó 

csoportfoglalkozás 

 

 

 

5. sz. kép - főzőtanfolyam  6. sz. kép – Erzsébet napközis tábor 

 


