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„A család olyan, mint egy varázskör:  

átkarolnak, és ha baj van,  

ezt a kört senki sem tudja áttörni.” 

Czipper Ágota 

 

 

Eredmények és problémák – Milyen volt 2021? 
 

 

Kiemelt eredményként értékehető, hogy 2021-ben 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. 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. 

A Szolgálat életében a legnagyobb eredményt 2021-ben a Gyermekeink Védelmében 

Információs Rendszer bevezetése, működtetése jelentette. 

Az esetmenedzserek összehangolt és professzionális munkát végeztek, annak ellenére, hogy 

mindenki magas esetszámmal dolgozott. Hosszú évek óta először fordult elő a szeptembertől 

decemberig tartó időszakban, hogy teljes létszámmal voltak jelen a munkában. Az esetelosztás szabad 

választás szerint történt, ami az esetmenedzser személyiségéhez közelebb álló, vagy már nagy 

jártasságot szerzett ügytípus esetkezelésének előnyeivel járt. Ugyanakkor a gyakori, akár napi szinten 

történő esetmegbeszélések során mindenki tájékozódhatott a többi kolléga eseteiről, így bármikor 

helyettesként is helyt tudott állni.  

A 2021-es évben 59 szülőnek és velük együtt költöző, mindösszesen 74 gyermeknek tudtunk 

átmeneti gondozás keretében lakhatást és segítő szolgáltatásokat biztosítani. Több család esetében ez 

a tekintetben is segítséget jelentett, hogy a szülőknek lehetőségük nyílt több 100.000., -Ft összegű, 

illetve pár esetben milliós összegű tartozásuk rendezésére. 

A 2021-es évben a korábbi évekhez hasonlóan támogatásunkkal 6 család pályázott sikeresen 

a kerületünkben önkormányzati bérlakásra. A múlt évben a gyermekek közül senki sem került 

szakellátásba, a kiköltöző családok esetében is minden gyermek a szülei gondozásában 

nevelkedhetett tovább.  

A 2021-es évben 6 édesanya és 21 gyermek fordult meg a Gyermekek Átmeneti Otthonában, amely 

így szinte folyamatosan telt házzal működött. Minden hozzánk forduló rászorulót fogadtunk. 

Legfontosabb eredményünk e téren, hogy a gyermekek közül senki sem került szakellátásba. A 

legtöbb esetben hazakerültek, de volt olyan eset is, amelyikben egy-egy közeli rokon vállalta a 

gyermek további gondozását, nevelését.   

Sikeresen, az előírt indikátorok (túl)teljesítésével befejeztük a VEKOP-6-os programunkat. 2 

év alatt 83 programba 3494 igénybe vevőt vontunk be. Emellett felépítettük és a program végeztével 

is működtetjük a Családi Közösségi Teret. A Vekop-6 program keretében munkatársaink a 

gyermeknaptól kezdődően a nyári táboron át egészen a karácsonyi ünnepkörig bezárólag felölelő 

programsorozaton célzottan, a családok igényeire reagálva tették szebbé és hasznosabbá a szabadidő 

eltöltését. A programon belül 2021 június-december között 88 ingyenes hajvágást, ezen kívül pedig 

130 egyéb szépségápolási szolgálatatást (kozmetika, manikűr) nyújtottunk a 3.kerületi polgárok 

számára. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való együttműködésnek köszönhetően 2021-ben 29 

543 kg tartós és nem tartós élelmiszert oszthattunk ki 28 430 439 Ft értékben, ami 50 901 Ft/fő értékű 

támogatást jelentett. Az Ételt az Életért Alapítvány 2021-ben 250 alkalommal, az Intézmény 

közreműködésével, átlagosan napi 410 adag, összesen 102 500 adag meleg ételt juttatott a kerületi 

rászoruló családoknak. Az Önkormányzat támogatásából 120 csomag tisztasági és higiéniai termékek 

csomagot állíthattunk össze és oszthattuk ki a kerületi rászoruló családoknak. A Fővárosi 

https://www.citatum.hu/szerzo/John_Boyne
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Önkormányzat 500 db mozijeggyel támogatta a kerületi rászoruló családokat. Az Advent 

időszakában rekordösszegű adomány érkezett Intézményünkhöz minösszesen több, mint 7,5 millió 

forint értékben. 

A 2021. évben két szakmai csoportunk fúziójának köszönhetően egy új, egymás 

tevékenységét kiegészítő és támogató szakmai munka kezdődött meg, így lehetővé vált, hogy mindkét 

szakmai csoport a jogszabályban előírt alapfeladatait el tudja látni (sajnos a létszámhiány miatt nem 

az elvárható szakmai színvonalon). A nehézségek ellenére az alapfeladatokon túl vállalt feladatokat 

is örömmel terveztünk és valósítottunk meg. Ilyen volt például az Óbudán élő gyermekek számára a 

VÁR-LAK Kuckó prevenciós és szabadidős foglalkozásainak elindítása a Váradi utcai 

központunkban, valamint négy egyenként ötnapos tematikus napközis tábor lebonyolítása. 

Szintén a két szakmai csoport szoros együttműködésének köszönhetően nyáron elindíthattuk 

a kerület két játszóterén (Harrer Közösségi Park és Békás Sziti Skatepark) az utcai ifjúsági 

terepmunkát, emellett újraélesztettük a RING Ifjúsági Közösségi tér programjait, foglalkozásait.  

A digitális oktatásról a személyes oktatásra való átállással az óvodai és iskolai szociális segítőink 

ismét rendszeresen ügyelnek a kerület közoktatási intézményeiben, valamint az iskolákban újból 

beindítottuk a prevenciós foglalkozásokat.  

 

 

2021-ben a legnagyobb problémát a Gyámhivatallal való nehezített együttműködés 

jelentette, mely kihatott a munkavégzés minden területére. A hatósági intézkedésre tett javaslatok 

esetén fontos lenne a mihamarabbi döntés, hogy a kötelezettségek előírásával és betartatásával 

változás jöjjön létre a gyermekek veszélyeztetettségének tekintetében. Sok esetben csak több hónap, 

de előfordult, hogy félév vagy egy év múlva, - az év nagy részében tárgyalás kitűzése nélkül született 

döntés. Ezeknél a családoknál az alapellátásban való gondozás nem vezetett eredményre, így a 

gyermek veszélyeztetettsége tartósan fennállt, vagy sok esetben tovább romlott. 

A Családok Átmeneti Otthonában a 2021-es évben is nehézséget jelentett, hogy a folyamatos 

karbantartáson túl az épület állapota egyre rosszabb. Probléma a folyamatos penészedés a vizes 

helyiségekben és egyes lakószobákban. 

A 2021-es évben a családok jelentős része már több mint 3 éve az ellátórendszerben élő 

családok közül került ki. Esetükben egyértelműen az tapasztható, hogy a munkaerőpiaci 

reintegrációjuk nehezített, továbbá az önálló lakhatás feltételeinek megteremtésében több külső 

motivációt igényelnek tekintettel arra, hogy a belső motivációjuk jellemzően csak verbális szinten 

van jelen.  

Kerületünk köznevelési intézményibe járó gyermekek létszámához mérten igen alacsony az 

óvodai és iskolai szociális segítők létszáma, ami aránytalan terhet ró a csoport tagjaira, mivel a 

jogszabályban előírt 1000 ellátott/segítő helyett munkatársaink átlag 2500 fő ellátott esetében végzik 

gyermekvédelmi és prevenciós feladataikat, ami a köznevelési intézmények létszámát tekintve 2-3 

intézmény helyett 7-8 intézményt jelent. Egy-egy intézménynél ezzel a segítői létszámmal a 

jogszabályokban, illetve szakmai protokollokban előírt alaptevékenységeket nem tudjuk olyan 

színvonalon és időtartamban biztosítani, ami szükséges és elvárható lenne.   Sajnos, ez a leterheltség 

nem jellemző a főváros többi kerületére, így 2022-ben ismét fluktuáció várható a csoportban, ami 

még jobban visszaveti majd a köznevelési intézményekben megkezdett gyermekvédelmi és 

prevenciós munkánkat. 

Napi problémát jelentett a mobiltelefon flottánk rossz állapota, sok a meghibásodás, 

javíttatásuk nem gazdaságos. Az Intézmény rendelkezésére álló központi nyomtatók-fénymásolók 

(bár tavaly kaptunk a KSZKI lízingeléséből 1 db-ot) nem elegendő darabszámban állnak 

rendelkezésre.   
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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 2021-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 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 az 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 az Intézmény tevékenységéről, 

szolgáltatási palettájáról és programjairól a lakosságot széleskörűen és naprakészen tájékoztassuk. 
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Ennek 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,  

- általános gyermekjóléti szolgáltatás,  

- veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, 

- 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. 

 

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.  

- egyéb speciális szolgáltatások: szépségápolási tanácsadás 

 

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 2021. évben az Intézmény engedélyezett státuszszáma 120,75 volt. Az Intézmény aktív 

dolgozói létszáma 2021.01.01-én 88 fő, 2021.12.31-én pedig már 91 fő volt. A 2021. év folyamán 

belépett 14 fő, 2 fő tartós távollévő visszajött, távozott 13 fő. Így az Intézmény nemcsak megőrizte, 

hanem kis mértékben tovább bővítette munkavállalóinak létszámát.  

 

1.3.1 Intézményi státuszok felhasználása 

 

 A 2021. 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 

1,5 státusz gazdasági elemző 

1,5 státusz munkaügyi előadó, titkárnő 

1 státusz iktató 

1 státusz kézbesítő-postázó 

2 státusz gépkocsivezető, gondnok 

2 státusz takarító 

Összesen: 12 státusz Betöltött:10 státusz 

Be nem töltött:2 státusz 

2. sz. táblázat  

 

II. Család — és Gyermekjóléti Szolgálat 

1 státusz szakmai vezető 

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

Összesen: 32 státusz Betöltött: 25,5 státusz 

Be nem töltött:6,5 státusz 

3.sz. táblázat 

 

  

 
2 Forrás: OCSTGYVK, SZMSZ, 2021  
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III. Család — és Gyermekjóléti Központ 

1 státusz központ vezető 

1 státusz esetmenedzserek szakmai vezető 

19 státusz:  

- esetmenedzser/szociális diagnózist készítő munkatárs/ kórházi 

szociális munkás 

- járási jelzőrendszeri tanácsadó 

- tanácsadó - utcai, lakótelepi szociális munkás 

- tanácsadó - mentálhigiénés csoport – családterapeuta, mediátor, 

pszichológus – kapcsolattartási ügyelet   

- munkavállalási tanácsadó 

12 státusz szociális asszisztens   

1 státusz szakmai vezető 

21 státusz óvodai és iskolai szociális segítő  

Összesen: 54 státusz Betöltött:35 státusz 

Be nem töltött:19 státusz 

4. sz. táblázat  

 

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:12 státusz 

Be nem töltött:3,25 státusz 

5. sz. táblázat  

 

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  
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ÖSSZESÍTÉS 

CSOPORT LÉTSZÁM BETÖLTÖTT ÜRES TARTÓS 

TÁVOL 

LÉVŐK  

Intézményi Központ 12 státusz 10 státusz 

(10 fő) 

2 státusz  

Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

32 státusz 25,5 státusz 

(26 fő) 

6,5 státusz 3 státusz – 

ebből 1 státusz 

nincs betöltve 

Család és Gyermekjóléti 

Központ 

54 státusz 35 státusz 

(36 fő) 

19 státusz  

Családok Átmeneti 

Otthona 

15,25 státusz 12 státusz 

(12 fő) 

3,25 státusz 1 státusz -

betöltve 

Gyermekek Átmeneti 

Otthona 

7,5 státusz 7 státusz 

(7) fő 

0,5 státusz  

ÖSSZESEN:  120,75 státusz 89,5 státusz 

(91) fő 

31,25 státusz 4 státusz - 1 

státusz nincs 

betöltve 

7. sz. táblázat 

 

1.3.2 Munkavállalói fluktuáció  

 

 

 
1.sz. diagram - státuszok szerinti bontás 

 

Az elmúlt öt évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 2016-tól 2019-ig tartó stagnálást 

követően, az utóbbi két évben tartósan, 20 fővel emelkedett az intézmény dolgozói létszáma. A 

legjelentősebb emelkedés 2020-ban volt, amikor az óvodai-iskolai szociális segítő csoport bővítése 

és a Gyermekek Átmeneti Otthonának újjászervezése következtében a dolgozói létszáma 17 fővel 

nőtt. 2021-ben kis mértékben, 3 fővel tovább bővült az intézményi dolgozók száma. Annak ellenére, 
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hogy az elmúlt 2 években jelentősen emelkedett a betöltött státuszok száma, így is sokkal kevesebben 

dolgoztak az Intézményben, mint amit a hatályos jogszabályi normaszámok előírtak, illetve melyeket 

az Intézmény Szervezeti és Műkődési Szabályzata már pontosan tartalmazott.  

 

 
2.sz. diagram – új belépők és távozók száma 

 

Az elmúlt 5 évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a korábbi évekhez képest, az elmúlt két 

évben jelentősen mérséklődött az Intézménytől távozók száma. 2020-ban és 2021-ben is az 

Intézményhez érkező munkavállalók száma felülmúlta a távozókét. A 2021-ben kilépő 13 főt sikerült 

az év folyamán pótolni, illetve további 3 fővel növelni a dolgozói létszámot.  

Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy az érkező új munkatársak jelentős része pályakezdőt, 

akik számára, a kevés szakmai tapasztalattal, 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.  
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1.4 Az Intézmény szolgáltatásainak igénybe vevői 3 

 

2021-ben 9040 fő igénybe vevővel álltunk kapcsolatban: 4337 kiskorúval és 4703 felnőttel.  

 

 
3. sz. diagram – igénybe vevők száma 

 

2021-ben, az egy évvel korábbihoz képest jelentős mértékben, több, mint duplájára nőtt az 

Intézmény szolgáltatásait igénybe vevők száma. Az elmúlt 5 év adatai alapján elmondható, hogy a 

tartós gondozási folyamatba bevont ügyelek száma, kis mértékű ingadozást mutatva közelítőleg 1400 

fő volt évente. E tekintetben 2021-ben sem jelentkezett jelentős változás az igénybe vételi 

mutatókban.   

A hatósági intézkedéssel éritett ügyfelek száma 2021-ben jelentős mértékben növekedett, a 2020-

hoz képest 2,5-szörösére. Bár 2020-ban a COVID járványhoz kapcsolódó intézkedések miatt a 

hatósági jelzések száma visszaesett, a 2021-es érték a korábbi években tapasztalt értékekhez képest 

is nagyon jelentős emelkedést mutat.  

A legnagyobb kiugrást 2021-ben azonban a tanácsadások igénybe vételi mutatóiban 

tapasztalhattuk. A korábbi években, a tanácsadást igénybe vevő ügyfelek száma évről-évre kis 

mértékben emelkedett, azonban 2021-ben kiugró mértékben, a korábbi években jellemző értékeknek 

közel háromszorosára nőtt. 

 

 

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

felvesszük a kapcsolatot. 
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A tapasztalt folyamtok hátterében az alábbi okok álhatnak: 

- a hatósági jelzések emelkedő számát magyarázhatja az elhúzódó COVID járvány és a 

korlátozások következtében kialakuló, a lakosság széles rétegeiben jelentkező mentális kifáradás, 

mely azáltalános társadalmi anómiás folyamatokba illeszkedve, mind a gyermekek, mind a 

felnőttek esetében intra- és interperszonális hatásokkal járhat, növelve ezzel a mentálhigiénés, 

illetve pszichés problémák, az iskolai magatartászavarok, valamint a családon belüli konfliktusok 

penetrációját,  

- a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ összevonása következtében az esetvezetést 

igénylő segítő munka fókusza egyre inkább eltolódott a gyermekjóléti alapellátás irányába. A 

klasszikus családsegítő tevékenység jelenleg leginkább a tanácsadások terén jelenik meg  

- a tanácsadás kategóriájában szerepelnek az Intézmény speciális mentálhigiénés szolgáltatásai, 

tehát a jogi-, pszichiáteri-, pszichológusi-, mentálhigiénés tanácsadás, a családi konzultáció és a 

mediáció, ezen szolgáltatások iránt 2021-ben minden korábbinál nagyobb igényt tapasztaltunk, 

ami összefüggésben állhat az elhúzódó COVID járvány és a korlátozások következtében 

kialakuló mentális kifáradással  

- a 2020-ban újraszervezett óvodai és iskolai szociális segítők szakmai csoportjának szakemberei, 

a 2020-as  otthoni oktatási időszakot követően sikeresen felvették a kapcsolatot a kerületi oktatási 

intézményekkel, ami a tanácsadások számának robbanásszerű emelkedését is jelentette 

- a jogi tanácsadást és a mentálhigiénés szolgáltatásokat a Váradi utcai és a Kelta utcai telephely 

mellett Békásmegyer hegy felelőli oldalán élők számára is helyben biztosítottuk, a 2020-ban 

megnyitott Családi Közösségi Térben. Csak ezen az új telephelyen az említett szolgáltatásokat 

893 fő vette igénybe 2021-ben.  

 

 
4. sz. diagram – igénybe vevők szolgálattípus szerinti bontása 

 

Míg a Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői hasonló arányban nyújtó tanácsadást 

együttműködési megállapodáson alapuló gondozást, addig a Család és Gyermekjóléti Központ által 

nyújtott szoltáltatások 92 % -a tanácsadás volt, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek 

Átmeneti Otthona pedig kizárólag gondozási formában látta el feladatát. 
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-  

 

1.4.1 A gondozott kiskorúak szakmai csoportok szerinti bontása 

 

 
5. sz. diagram – kiskorú igénybe vevők 

 

Az Intézmény 2021-ben 4337 fő kiskorú igénybe vevővel állt kapcsolatban. A 2021. évben a 

kiskorú igénybe vevőik harmadát a Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői, a Család és 

Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei, és a Családok, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthonának 

segítői gondozták. Kétharmaduk a Szolgálat és a Központ által biztosított tanácsadásokat és a 

speciális szolgálatatásokat vette igénybe. 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 
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Az Intézmény 2021-ben 4703 fő felnőtt igénybe vevővel állt kapcsolatban. A fenti diagram 

rámutat arra, hogy a felnőtt igénybe vevőknek mindössze hetede vett részt együttműködési 

megállapodáson lapuló segítő folyamatban.  

 

 

1.5 Intézményi szakmai együttműködések 

 

1.5.1 Az Intézményen belüli szakmai együttműködés jellemzői 

 

A 2021. évben kiemelkedő eredmény 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 tíz fő résztvevőt meghaladó szakmai csoportok megtartására az év nagy részében 

lehetőség volt, természetesen a kötelező maszkviselés és a fertőtlenítési előírások szigorú 

betartásával. 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 2021. évben ezek a programok a járványhelyzet miatt nagyrészt 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 figyelembevétele 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 2021-ben is fenntartották a már korábban megalapozott, 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 figyelembevétele 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.  

• 2021-ben 6 alkalommal került megszervezésre az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal 

jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélés.  
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• Folyamatos munkakapcsolatban álltunk az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal és 

az EMMI szakfőosztályával. 

• 2021. februárjában tartottuk meg az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást, online formában.  

• 2021-ben, azon időszakban, amikor megtartásra kerülhettek, részt vettünk az Önkormányzat 

szakbizottsági munkájában, valamint a szakterületet érintő szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon. 

• Intézményünk 2021-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, véleményezésében. 

• 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, annak lezárásáig. A MONTÁZS projekt fő célja az volt, hogy a 

fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló információkat, szolgáltatásközvetítést 

biztosítson. 2022. január elsejétől az ágazatért feleős miniszter kijelölése alapján, mintegy a 

projekt folytatásaként, az Intézmény egész Buda számára biztosítja a fogyatékosságügyi 

tanácsadást.  

• 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 volt. 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 az utóbbi két 

évben. 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 szervezni. A közösség élelmiszerakciók 2021-ben is folyamatosak voltak, melyek az 

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

https://szgyf.gov.hu/
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működtek. A közösségi élelmiszerakciók keretében minden alkalommal maximális körültekintéssel, 

az előírt védőeszközök alkalmazásával jártunk el. 

 

A támogatóink 2021-ben az alábbi adományokkal segítették igénybe vevőink életét: 

 

• A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való több éves együttműködésnek köszönhetően 29 543 

kg tartós és nem tartós élelmiszert oszthattunk ki 28 430 439 Ft értékben, ami 50 901 Ft/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, valamint a KFC étteremlánccal 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, a 

KFC-től pedig heti 2 alkalommal a fagyasztott hústermékeket. 

 

 
1. sz. infografika – Élelmiszerbank adományai 

 

• Az Ételt az Életért Alapítvány 2021-ben 250 alkalommal, az Intézmény közreműködésével, 

átlagosan napi 410 adag, összesen 102 500 adag meleg ételt juttatott a kerületi rászoruló 

családoknak.  

• Az Intézmény munkatársai 2021-ben is részt vettek az Önkormányzat hagyományos, 

kedvezményes burgonyavásárlási akciójában. 2021.09.24-25-e között A Kelta utcai telephelyen 

4000 db 10 kg-os zsák burgonyát osztottunk ki a rászoruló családok között. A burgonya 

legnagyobb részét még 24-én, a többit a következő napokban.  

• A Vöröskereszt általi, tartós élelmiszercsomag osztásra, 2021-ben rendszeresen delegáltunk 

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

tartós élelmiszercsomagokat átvenni. 
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• A Faház Önkiszolgáló étterem a vasárnapi ebéd programjában egy-egy kerületi rászoruló család 

számára biztosította a vasárnapi ebédet. 

• A Gléda Étterem húsvéti készételadományt biztosított a CSÁO-ban lakó családok számára. 

• Sikeres volt az Élelmiszerbank és a budakalászi Auchan áruház által támogatott, a III. kerületi 

rászorulók számára folytatott adománygyűjtési akciónk, melynek keretében 2021.11. 19-21-e 

között összesen közel 1750 kilogrammnyi adomány gyűlt össze.  

 

 

 
1. sz. kép – élelmiszergyűjtés az Auchanban 

 

1.6.2 Tárgyi- és eszközadományok 

 

• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának szervezésében a Kelta utcai telephelyünkön 6 tálca, 

azaz 2400 tő muskátlit osztottunk ki 2021.05.14-én az Intézmény gondozott családjainak,  

• 500 db mozijegy a Fővárosi Önkormányzat által biztosítva, amelyet a Szociális Szolgáltató 

Intézmények, a Rehabilitációs Központ, valamint az ÓCSTGYVK kaptak meg:  

• Csillagház Általános Iskola: Ruha, játék, könyv és élelmiszer adomány az ÓCSTGYVK Családok 

Átmeneti Otthonában élő lakók számára.  

• Duna House: Ruha, játék, könyv és tartós élelmiszer adomány az ÓCSTGYVK Családok 

Átmeneti Otthonában élő lakók számára.  

• Fodros Általános Iskola: Személyre szabott karácsonyi ajándékozás a Családok Átmeneti 

Otthona, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthonában lakók számára.  

• Melkweg Digital: Mosószer, élelmiszer, játék és 2 db tűzhely adomány a Családok Átmeneti 

Otthona számára. 

• Soroptimis Egyesület: DM utalvány a Családok Átmeneti Otthona lakói számára.  

• III.kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság: 18 füstérzékelő, 7 széndioxid érzékelő 
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• MVM Partners ZRT: Családok Átmeneti Otthona gyermeknapján dedikált fényképeket, 2 

pendrivet, 90 db pizzát, 118 db palacsintát és 56 db moon wall labdát adományoztak. 

• ST Beauty Kft: Hajápolási és finish termékek adományozása a Közösségi Fodrászat számára. 

2-3. sz. kép „sulimozi” ajándékjegy 

 

1.6.3 Adventi családi adományosztások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. infografika – adományozások az Advent időszakában 
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1.7 Pályázati- és projekttevékenység  

 

A 2016-ban kezdődő, 2021. végén befejeződő, 72,5 M Ft-os támogatási összegű Szociális 

városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren elnevezésű VEKOP-6-os pályázat volt az Intézmény 

30 eddigi működési  évének legjelentősebb közösségi programsorozata. 

 

 
3. sz. infografika – VEKOP 6-os projekt eredményei 

 

A résztvevőket, a pályázati kiírás alapján két csoportra osztottuk: Békásmegyer hegy felöli 

oldalán-, valamint a kerület többi részén.   

 

 
7. sz. diagram – VEKOP-6 résztvevők száma 

  

65%

35 %

Résztvevők területi megoszlása

Résztvevők száma (csak akcióterület)

Résztvevők száma (nem akcióterület)
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A 2021-es programok között megtalálható volt a mentorálás, speciális tanácsadás, gyermekek-, 

szülők- idősek számára szervezett csoportfoglalkozás, családi nap, adománykoordináció, közösségi 

fodrászat, szabadulószoba. 

 

  
Programcsoport Programcímek 

1.Kamasz játszóház – 1 alkalmas 

gyermekjátszóház 

karácsonyi színjátszókör, Ünnepvárás, Csokit vagy 

csalunk 

2.Mentorálás – egész évben 46 család 

részére a lakásfelújításban érintettek számára mentorálás 

3.Tanácsadások – 2-3 alkalmas 

tanácsadások 

jogi, mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás, mediáció, 

családterápia 

4. csoportfoglalkozás gyermekeknek 

– 6 alkalmas csoportfoglakozások 

bábszínház , Manó Műhely 2, Kreatív kézműves 

foglalkozás, Filmklub,  CSÁO-GYÁO nyárindító, 

geocaching -kincskeresés óbudán,  a jelszó rejtély, 

Kiskukta csoport, Gazdálkodj okosabban!, Baba-mama 

jóga , pszichodráma, mesehajó, Játszunk együtt!,  Adventi 

csillagok , karácsonyi társasjáték maraton,  Szünidei 

szöszmötölés , Karácsonyi kézműves foglalkozás , Új 

kiskukta csoport,  Manó Műhely 3, Pályaorientációs 

tanácsadás gyermekeknek 97 

5.csoportfoglalkozások felnőtteknek, 

szülőknek – 6 alkalmas 

csoportfoglalkozások 

anyaklub, online kreatív veszteségfeldolgozás, online 

minőségi én-idő tréning, jövőtervező csoport, Itt van az 

ősz, Háztartásvezetési klub, Készségfejlesztő gyakorlatok  

6.csoportfoglalkozások időseknek – 6 

alkalmas csoportfoglalkozások:  

Együtt könnyebb, mozidélután, aktív délután, helytörténeti 

séták időseknek 1-2-3, Őszi lámpás kreatív klub, 

Mókázzunk együtt!, Zenés táncos nosztalgia délután, 

Autogén tréning, Modern idők hobby kör, Őszi séták forró 

teával, Őszi Zsongás, Verspatika, senior torna                

7. Családi nap – 1 alkalmas családi 

események 

online jelmezverseny, tavaszi városrehabilitációs futás, 

Karantén Alkotói pályázat, gyermeknapi vigadalom, 

hagyományörző őszi családi nap, városrehabilitációs futás 

diákoknak, Mézeskalács készítő verseny, Ünnepi 

készülődés, Adventi teadélután, Karácsonyváró kézműves 

foglalkozás, Mikulás váró kézműves foglalkozás, 

Békásmegyeri kirándulás, Látogatás a Mikulásgyárba, 

Lángosvacsora, Mézeskalács készítés, Családi nap a 

Bóbita zenekarral, , ,          

8. Adománykoordináció - – 1 

alkalmas adományosztások 

csütörtök esti adományosztás, Krisna meleg étel osztás, 

tartós élelmiszer osztás, tisztiítószer csomag osztás 

9. közösségi programok: közösségi 

fodrászat – 1 alkalmas szépségápolási 

tanácsadás kozmetika, fodrászat, kézápolás 

10. Szabadulószoba – 1 alkalmas 

esemény 

drogprevenciós szabadulószoba fiataloknak, 

áldozatvédelmi szabadulószoba időseknek.711 

8. sz táblázat -VEKO-6 programelemek 2021. 
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8. sz. diagram - VEKOP-6 résztvevők megoszlása az egyes programelemek között  

 

 

A 2018-2021 között tervezett programokat végrehajtottuk, a program lezárásra került, 

azonban 2022-ben, immár a fenntartási időszakba a mentori tevékenység folytatódik a program 

akcióterületén, illetve az Önkormányzat az Intézmény nagy sikerű közösségi programjainak 

finanszírozására közel 7,5 millió forintot hagyott jóvá a költségvetésben. 

 

1.8 Telephelyeink állapota, tárgyi feltételek 

 

 A 2021. év folyamán az előző évekhez hasonlóan több Intézményi telephelyen is felmerültek 

halaszthatatlan felújítási munkák. A Családok Átmeneti Otthonának, a Gyermekek Átmeneti 

Otthonának, továbbá a RING-nek helyet adó Víziorgona 7. szám alatti telephely felújítása ugyan 

2017-ben megtörtént, azonban azóta is visszatérően jelentkeznek az épület műszaki állapotát érintő 

problémák. Ezek közül a Családok Átmeneti Otthonában a bal épületszárnyon visszatérő penészedést 

a szellőzőrendszer javításával és a helyiségek kifestésével próbálták orvosolni, azonban ez csak 

átmeneti megoldást hozott.  

 Több, a Családok Átmeneti Otthonához tartozó szolgáltatási helyként nyilvántartott lakásban 

is kisebb-nagyobb javításra volt szükség, melynek a költségvonzata változó volt. Amennyiben a 

gondnok-karbantartó munkatársaink nem rendelkeztek a javításhoz szükséges szakismerettel a 

Vagyonkezelő Zrt-től rendeltük meg a munkálatok elvégzését.  

 A Pacsirtamező u. 27. II/3. szám alatti javítási munkálatok -Vailant fali gázkazán javítása, 

továbbá az egyik szoba plafonjának a javítása – magas költségigényű volt, megközelítette az 1 millió 

forintot. 

 Tárgyévben a Gyermekek Átmeneti Otthonának ügyeleti szobájában a parketta cseréje vált 

szükségessé, melynek kivitelezése megtörtént. 

 A RING-ben az év folyamán többször jelentkezett az egyik mellékhelyiségnél víz melléfolyás, 

mely javításra került. 

 Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt munkatársai a tavalyi évben is helyszínbejárás 

keretében mérték fel a problémákat. Megállapították, hogy a falak az épület bal oldali részén alulról 

is vizesednek. Az itt húzódó csatornarendszer áttekintése és javítása mellett nagy valószínűséggel az 
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épület alámosott részein az aljzatszigetelés is elengedhetetlen lenne. Meglátásuk szerint az 

elvégzendő munkálatoknak várhatóan olyan magas költségvonzata lenne, hogy a telephely általános 

állapotát tekintve ezek a beruházások nem lennének rentábilisak. A fentiekre tekintettel a hibák 

folyamatos javítása mellett hosszabb távon műszakilag indokolttá vált az épületben lévő 

szolgáltatások másik épületbe való átköltöztetése. Ez azért is elengedhetetlen, mert ezzel a jövőben 

megakadályozhatnánk a szolgáltatást igénybe vevők és munkatársaink esetében a további 

egészségkárosító tényezők elszenvedését. 

 A VEKOP-6-os Szociális Városrehabilitáció Békásmegyeren című program keretében az 

Intézmény 2020-ban újabb telephellyel bővült a Víziorgona u. 10. szám alatt. Sajnálatos módon a 

csatornarendszerben jelentkező hibák okán időről-időre a 2021. évben is elöntötte a szennyvíz a hátsó 

mellékhelyiséget, valamin több szobát is.  

 Az Intézmény Váradi utcai Központjának üveg előtetője balesetveszélyessé vált, ezért 

elbontásra került és helyére biztonságos, korszerű előtető lett felépítve. Szintén a Váradi utcai épületet 

érintő probléma volt, hogy a szerverszobában a levegő hőmérséklete, a gyenge szellőzés és a gépek 

üzemelése miatt, igen magas volt, amely, különösen a nyári melegben okozhatott volna hibákat (pl. 

a szerver túlmelegedését), illetve tűzveszély kialakulását. A KSZKI szakemberei ezért a helyiség 

hűtésének megoldása érdekében klímaberendezés telepítésére tettek javaslatot, melynek beépítése 

2021-ben megvalósult. 

A kisebb javításokat, festéseket és szépítéseket gondnok munkatársaink bevonásával 

igyekeztünk önerőből megoldani, azonban amennyiben ez nem volt lehetséges, számíthattunk az 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Műszaki Osztály szakembereinek a segítségére. 

A kollégák részére biztosított a számítógéppark. Ennek fejlesztése 2021-ben megvalósult, a 

KSZKI informatikai szakembereinek segítségével SSD meghajtók kerültek sok asztali számítógépbe 

beépítésre, amely jelentős gyorsulást eredményezett az érintett gépek esetében. Szintén 2021. évi 

fejlesztés eredményeképpen a számítógépek sikeresen csatlakoztatva lettek az önkormányzat 

intézményi felhőrendszeréhez, amely a dokumentumok tárolásnak, archiválásának legbiztosabb 

módját jelentik. Ezzel a fejlesztéssel együtt jelentősen, az addig elérhető levelezési tárhely 

sokszorosára bővült e-mail fiókjaink tárolás kapacitása. 

Intézményünk szakemberei flottás, internetelérést lehetővé tevő okostelefonnal is rendelkeznek a 

gyors információelérés érdekében, melyek állományát igyekszünk folyamatosan karban tartani, 

illetve fejleszteni. 

A székhelyünk és több telephelyünk is rendelkezik olyan multifunkcionális készülékkel, amely 

egyaránt alkalmas fénymásolásra, szkennelésre, továbbá nyomtatásra és faxolásra is. A fentieken túl 

projektorral, kompatibilis laptoppal, vetítő vászonnal is fel vagyunk szerelve. 

2021-ben is 10 darab, az Önkormányzat által biztosított kerékpár állt a kollégák 

rendelkezésére a munkába járáshoz és a családlátogatáshoz egyaránt. 

A Kamaszklubunk rendelkezik billiárd-, csocsó és ping-pong asztallal, ezen felül társas 

játékokkal és további, a működéshez szükséges egyéb felszereléssel. 

A mentálhigiénés csoport munkatársai, valamint az óvodai és - iskolai szociális segítő 

szakembereink egyaránt beszerezhették mindazon játékokat, eszközöket, amik a munkájuk magas 

színvonalú végzése érdekében elengedhetetlenek voltak. 
 

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

az igénybevétel feltételeiről 

 

2021. 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 logója és vizuális arculata 2020-ban megújult, összhangban az Önkormányzat 

arculati kézikönyvével, illetve megvalósított pályázati programjaink kapcsán a projektek kötelező 
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arculati előírásainak alkalmazásával. 2021-ben már az új arculati elemeket használtuk plakátjainkon, 

info-grafikáinkon. Minden közösségi programunkról korszerű feed-ek készültek, amelyeket a 

közösségi oldalakon folyamatosan megosztunk. 

A logó mellett honlapunk, az általunk kiadott online feed-ek, a Facebook és az Instagram is 

megújult. 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. Az általunk közzé 

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

rendszeresen megosztani. 

 

1.10 Képzések 

 

A 2021. évben a járványhelyzet miatti korlátozások nagyban érintették a szakmai 

továbbképzési lehetőségek elérését, reményeink szerint a 2022. éven kollégáink képzéseken való 

részvétele ismételten zökkenőmentesen biztosítható lesz. 

 

1.11 Az Intézmény 2021-es céljainak megvalósítása 

 

 

ssz. Cél Dátuma Tartalom 

1 Az Intézmény működési 

stabilitásának biztosítása. 

Folyamatosan Megvalósult. 

Megelőztük, hogy az Intézmény dolgozói 

létszámában a 2020-as évi növekedés után, 

ismét jelentős mértékű csökkenés induljon 

el. Pótoltuk a távozókat 

2 Szakmai vezető mellett 

csoportvezető alkalmazása a 

Váradi utcai központban. 

2021.06.30. Nem valósult meg.  

Az új csoportvezetőt 2022-ben a Covid 

járvány után fogjuk kinevezni. 

3 VEKOP-6-os pályázat sikeres 

befejezése. 

2021.12.31. Megvalósult.  

A projekt keretén belül 83 programunkat 

sikeresen megvalósítottuk. 

4 Új pszichológus kolléga(ák) 

alkalmazása. 

2021.12.31. Nem valósult meg 

A távozó pszichológusokat pótoltuk, 

azonban új pszichológus alkalmazására, a 

tanácsadás bővítésére nem volt lehetőség. 

5 Új csoportfoglalkozások 

indítása. 

2021-ben, 

amikor a 

járványügy 

helyzet lehetővé 

teszi. 

Megvalósult. 

38 csoportfoglalkozást szerveztünk a 

VEKOP-6-os pályázat keretében, 6—ot 

pedig az azon kívül. 

6 3 fő Adományszervezési-

pályázati koordinátor(ok) 

alkalmazása. 

2021.12.31. Részben megvalósult. 

Az intézménynek 2021-ben a távozó 

munkatársakat pótolta. Új munkatársak 

felvételére, bővítésre nem volt lehetőség.  

7 Intézménybe kihelyezett 

képzés megszervezése. 

2021-ben, 

amikor a 

járványügy 

helyzet lehetővé 

teszi. 

Nem valósult meg. 

Az egészségügyi vészhelyzet a kihelyezett 

képzéseket nem tette lehetővé. 

8 Nyári táboroztatás 

gyermekeknek. 

 

2021. nyári 

szünet időszaka, 

ha a járványügyi 

Megvalósult. 

Az utcai és lakótelepi szociális munkások 

és az óvodai és iskolai szociális segítő 
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helyzet lehetővé 

teszi  

 

szakemberek, valamint a családsegítők 

bevonásával 5 db napközis tábort 

valósítottunk meg. Emellett 

szakembereink a KLIK napközis 

táboraiban is részt vettek.. 

9 Prevenciós 

csoportfoglalkozások indítása 

fiataloknak. 

2021-ben, 

amikor a 

járványügy 

helyzet lehetővé 

teszi. 

Megvalósult. 

Az óvodai-, iskolai segítők a Váradi 

utcában minden hétfőn a Várlak klubbot , 

a RING-ben szerdán és csütörtökön 

szerveztek kamaszklubbot, emellett az 

iskolákban szerveztek prevenciós 

csoportfoglakozásokat. 

10 Új adományszervezési brand 

előkészítése 

2021.12.31. Részben megvalósult. 

Elkezdtük kialakítani egy ingyenes illetve 

kedvezményes kerületi szolgáltatási 

hálózatot, együttműködünk a kerületi 

szociális bolttal.  

2022-ban folytatjuk a munkát: Mikro-

adomány gyűjtés-, vállalkozói díj 

alapítása- adománygyűjtő kerületi 

rendezvények szervezésének a területén, 

11 Sürgető infrastrukturális 

problémák megnyugtató 

rendezése  

2021.12.31. Részben megvalósult. 

A Váradi utcában a szerverszoba 

fejlesztése megtörtént, a Viziorgona u. 10. 

-ben a csatornával kapcsolatos 

problémákat megoldottuk. 

A Viziorgona u. 7. sz. alatti telephelyünk 

vizesedése és penészedése tovább terjedt, 

ezért szükség volt szobák bezárására.  

9. sz. táblázat – 2021-es céljaink 
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1.12 Az Intézmény 2022-es céljai 

 

ssz. Cél Megvalósítási 

határidő 

Tartalom 

1 

Szabadidős tevékenységek 

bővítése 

(GYÁO) 

2022.08.20 

A Covid helyzet miatt minimálisra 

szorított, külső helyszínre tervezett 

szabadidős tevékenységek újraindítása, 

megszervezése, elsősorban a nyári táborok 

lebonyolítása 

2 Egyéni és csoportmunka 

bővítése 

(GYÁO) 

2022.12.31 

A nevelői státusz betöltésével az egyéni és 

a csoportfoglalkozások köre jelentősen 

bővülhet. 

3 
Pszichológiai támogatás 

fejelsztée  (GYÁO) 
2022.12.31 

A szakmai munka bővítése, pszichológus 

által kezdeményezett segítői beszélgetések 

az ellátottakkal 

4 Vekop-6 2018-2021-es 

pályázat lezárása (pályázatok) 

2022.03.31 A projekt szakmai és pénzügyi 

beszámolójának elkészítése. 

5 VEKOP-6 2022 továbbvitele 

(pályázatok) 

2022.12.31 A lakásfelújításokhoz kapcsolódó 

mentorprogram folytatása. 

6 Horizont program 

(pályázatok) 

2022.12.31 Az új egészséges életmódra fókuszáló 

pályázat elkészítése, a megvalósítás 

ütemezése. 

7 WELLBASE program 

(pályázatok) 

2022.12.31 Az energiaszegénység visszaszorítására 

fókuszáló pályázat megvalósítása. 

8 Békási mediáció 

(mentálhigiénés csoport) 

2022.12.31 2021 után 2022-ben is szeretnék a békási 

lakosoknak helyben, térítésmentesen 

biztosítani a mediációt. 

9 Új pszichológus az 

Otthonokba 

(Mentálhigiénés Csoport) 

2022.06.30 Szeretnénk pótolni a távozó pszichológust 

a gyermekek/családok mentális 

megsegítésére a Családok és Gyermekek 

Átmeneti Otthonába.  

10 Nyári tábor megrendezése 

(CSÁO) 

2022.08.31 A gyermekek életkorának és 

érdeklődésének megfelelő nyári tábor 

megtartása. 

11 Az épület állapotának javítása 

(CSÁO) 

2022.12.31 Az épület – főként a vizesblokkok és az 

egyik épületszárnyban a lakószobák igen 

rossz állapotban vannak. 

12 Szúnyoghálók felszerelése 

(CSÁO) 

2022.05.31 Lakószobákba, közösségi terekbe, azon 

irodákba, ahol nincs szúnyogháló legalább 

helyiségenként 1 ablakra annak 

felszerelése. 

13 Zöldségkert ültetése 

(CSÁO) 

2022.05.01 A CSÁO-ban közösségi kert létrehozása. 

14 Csoportok szervezése és 

megtartása (CSÁO) 

2022.04.01 A családoknál észlelt életvezetési 

nehézségekre, továbbá érdeklődési 

körükre reagálva. 

15  Váradi u. - VÁR-LAK 

Kuckó 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

 hétfőnként Prevenciós és szabadidő hasznos 

eltöltésének elősegítése óbudai gyermekek 

számára 

16 RING – Farsang 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.02.24. Álarc, jelmez készítése 
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17 RING - Március 15-i program 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.03.11. Huszár lovas program, kokárda- és 

zászlókészítés 

18 RING – Húsvéti készülődés 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.04.14  Tojásfestés, süteménykészítés, 

locsolóvers tanulás 

19  RING – Húsvét 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.04.20 Tojáskeresés, húsvéti népi játékok 

20  RING Anyák napi 

készülődés 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.04.28 Üdvözlőlap készítés, virágkötés 

21  RING – Gyermeknapi 

program (Harrer Közösségi 

Parkban) 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.05.27  Játékok, versenyek, műsor 

22  RING – Gyermeknapi 

program (Békás Sziti 

Skatepark) 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.05.28 Játékok, versenyek, műsor 

23 Váradi u. - Napközis 

Alkotótábor 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.07.11-15  Készségfejlesztés, prevenció 

24 Váradi u. - Konfliktusok 

Erdejében Tábor, Gyula 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.06.20-25.  Konfliktuskezelési eszközök, asszertív 

kommunikáció, csapatépítés, prevenció 

25 RING – Tábor, Káptalanfüred 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.07.25-29  Csapatépítés, prevenció, egészséges 

életmód 

26 RING - Nyárzáró buli 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.08.26. Közösségi program 

27 RING – 1956. Október 23-ra 

emlékezés 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.10.19. Terrorháza kiállítás 

28 Váradi u. – Adventi 

készülődés 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.11.21 Adventi koszorú és karácsonyi ajtódísz 

készítés 

29 RING – Halloween 

(Központ /ovi-sulis csoport)) 

2022.11.30 Töklámpás készítés, jelmezverseny, csoki 

csontváz készítés, rémtörténet mesélő 

verseny 

30 RING – Mikulás 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.12.06 Játékok, mesék, mézeskalács készítés 

31 Váradi u. – Karácsonyi 

készülődés 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.12.19. Mézeskalács és karácsonyi dísz készítése 

32 RING – Karácsonyi 

játékmaraton 

(Központ /ovi-sulis csoport) 

2022.12.27-28-

29 

Csapatépítés, társasjátékok népszerűsítése 

33  Csoportokkal végzett munka 

(Központ/esetmenedzser 

csoport) 

 2022.12.31  Egyszülős és kamaszkori devianciákkal 

gondozott gyermekek számára 

34 Professzionális szépségápolás 

bővítése 

(Családi Közösség Tér) 

folyamatos A Családi Közösségi Térben a meglévő 

szolgáltatások mellett kozmetika-, a 

fodrászati, és a kézápolási szolgálatások 

bővítése. 
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35 Professzionális 

szépségápolás bővítése 

(Családi Közösség Tér) 

2022.01.01 A szépségápolási szolgáltatások 

igénybevételéhez szükséges 

szépségápolási kupon bevezetése. 

36 Life Coaching  

csoportfoglalkozás  (Családi 

Közösségi Tér) 

2022.04.08 Térítésmentes 6 alkalmas life coaching 

csoportfoglalkozás megvalósítása. 

37 Működési stabilitás 

(Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat) 

2022.12.31 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

működési stabilitásának biztosítása. 

38 Családsegítők e-learning 

formában történő 

továbbképzése 

(Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat) 

2022.06.30 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 – lehetőleg blended 

learning formában– intézményben való 

megszervezése, valamint a munkatársak e-

learning képzéseken való részvételének 

biztosítása 

39 Fogyatékosságügyi 

tanácsadás személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása, a 

szolgáltatás működtetése. 

2022.03.01 Az ágazatért felelős miniszter kijelölése 

alapján a főváros budai oldalának számára 

Intézményünk biztosítja a 

fogyatékossáügyi tanácsadást.  

40 Adományszervezési és pr 

bono szolgáltatási hálózat 

fejlesztése. 

2022.12.31 A kerületi adományszervezési és pro bono 

szolgltatás hálózatba új partnerek 

bevonása. 

41 Bűnmegelőzési és 

drogprevenciós online 

plakátkampány lebonyolítása. 

2022.05.30 6 darab figyelemfelhívó, online felületekre 

szánt plakát elkészítése és terjesztése a 

közösségi online területeken.  

42 Szabadulószoba 

tematikájának kiterjesztését, 

fejlesztését célzó  

bűnmegelőzési és 

drogprevenciós társasjáték 

(táblajáték és online 

kvízjáték) fejlesztésének 

előkészítése. 

2022.12.31 A szabadulószoba tematikájára épülő, 

ahhoz kacsolódó társasjáték fejlesztésének 

előkészítése, mely egyrészt táblajáték, 

másrészt egy internetes mikrosite-on 

játszható online kvízjáték lenne.    

10. sz. táblázat – 2022-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.  

 

 
9 sz. diagram – gondozási mód szerinti bontás 

 

2.2.Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A családban észlelt veszélyeztető tényezők legnagyobb számban a jelzőrendszeri tagok 

jelzései (78,4 %) alapján kerültek a Szolgálat látókörébe, amely a jelzőrendszer hatékony működését 

bizonyítja. Az új esetek közel tizedénél a szülők önkéntes alapon keresték fel a Szolgálatot, 

szakembereink segítségét kérve a gyermeküket érintő veszélyeztetettségi tényezők, problémák 

megszüntetésében. 

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 
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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. 

 

 
10. sz. diagram – új esetek 

 

2.3.  Az igénybe vevők és a problématípusok megoszlási mutatói 

 

2.3.1 Az igénybe vevők életkori megoszlása 

 

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. Az együttműködési megállapodással 

rendelkező felnőttek több mint fele - nagyrészt szülőként - a 35-49 év közötti korosztályból került ki. 
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11. sz. diagram – életkori bontás 

 

2.3.2 Az igénybe vevők gazdasági aktivitása 

 

Ügyfélkörünkben 2020-ban, a COVID járványhoz kapcsolódó korlátozások következtében 

sokan vesztették el korábbi biztos megélhetésüket, a pandémia több hullámának következtében sok 

család nehéz helyzetbe került.  2020.évi adathoz viszonyítva a foglalkoztatottak aránya közel két 

százalékponttal emelkedett, de a munkanélküliek aranyában lényeges változás nem történt. 

2021.évben a felnőtt igénybe vevők 67 %-a foglalkoztatott volt és 12%-a munkanélküli.  

 

 
12. sz. diagram – gondozottak gazdasági aktivitása 
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2.3.3 Jellemző problématípusok  
 

2021-ban is magas volt ügyfélkörünkben a sokproblémás családok száma. Igénybe 

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

kapcsolatos problémáik voltak. 

 

 
13. sz. diagram – elsődleges problémák 

 

A problématípusokat tekintve anyagi jellegű problémák megoldásában kérték ügyeleink 

legnagyobb arányban (40%) 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 2021-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.  

A családi konfliktusok, és a családon belüli bántalmazás jelentős nagyságrendet (23%) 

képviseltek az ügyfélkörünkben megjelenő problématípusok között 2021-ban. Ezek hátterében, a 

legtöbb esetben a gyermek, vagy a szülők mentális problémája, a család egészének diszfunkcionális 

működése húzódott meg. A járványügyi korlátozások miatt, a családokat érintő összezártság is 

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

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 
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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 

2021. 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. A 2021-es évet tekintve az igénybe vett adósságkezelési tanácsadás során a családok 

43%-a 1. 000.000 Forint összeget meghalódó össztartozással rendelkezett. 

 

Adósságkezelési statisztika Váradi utca Kelta 

utca 

Összesen 

Adósságkezelési tanácsadás forgalmi adatai– 

tanácsadási alkalmak száma 

841 1571 2412 

Adósságkezelési tanácsadás esetszáma (fő) 86 92 178 

Ebből új igénybe vevő 35 33 68 

Beadott Hálózat Alapítvány kérelmek száma 19 22 41 

 11. 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 1. 000. 000 forintot nagymértékben nem haladja meg, 

• hosszú távon működnek együtt az adósságkezelési tanácsadóval. 

 

A családok 48%-a nem tudta igénybe venni az önkormányzati támogatást, ezen családok 

hátralékát - a Hálózat Alapítvány támogatásával - igyekszünk kezelhetővé tenni.  

A Hálózat Alapítvány krízis (jogcím nélküli lakáshasználók esetében) -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 
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támogatást jelenleg 3 évente egyszer lehet igénybe venni. Milliós nagyságrendű tartozások esetében. 

kedvezőbb megoldás lenne, ha 2 év elteltével válna ismételten igényelhetővé a támogatás.  

14. sz. diagram – Hálózat Alapítványhoz beadott kérelmek 
 

 

 
15. sz. diagram – Éves támogatás megoszlása 

 

2.4.2. Részletfizetési tanácsadás 

 

2021-ban a részletfizetési tanácsadást 29 fő vette igénybe, mindenki esetében támogatni 

tudtuk a részletfizetési kérelmet. Az igénylők összesen 23.221.876 Ft, adósságállományt halmoztak 

fel. Az átlagos havi részletfizetés összege 31.000.Ft/fő, az általunk javasolt átlagos futamidő 36 hónap 

volt. 

 

Részletfizetési statisztika Váradi utca Kelta utca Összesen 

Részletfizetési tanácsadás tevékenységeinek száma 

(tanácsadás + javaslatkészítés) 

36 39 75 

Részletfizetési tanácsadás esetszáma (fő) 14 15 29 

Támogatott részletfizetési kérelmek száma 14 15 29 

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

2 357 837

316 607

2 437 839

Éves támogatás megoszlása (összesen: 5 112 283 Ft)

Díjbeszedő Holding Zrt.: Főtáv Zrt-Dhk Zrt.: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.:

44%

30%

26%

Hálózat Alapítványhoz 
beadott kérelmek eloszlása (összesen: 41 kérelem)

Lakbér

Víz-Csatorna, szemét

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

és rezsihátralék felhalmozódásának megakadályozása érdekében a Lakásügyi Főosztály, az Óbudai 

Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a Szolgálat új típusú, szoros együttműködést alakított 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 

hátralék esetén az igénybe vevőnek lehetősége volt maximum 36 hónap időtartamban részletfizetés 

megállapodás megkötésére. 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 2021 folyamán környezettanulmány készítésére a 

Lakásügyi Főosztálytól 32, a gyámhivataloktól 54, valamint a bíróságoktól 5 felkérést kaptunk. Ezen 

túlmenően szakembereink az Intézmény által gondozott összes kiskorú gyermek esetében is 

készítettek környezettanulmányt. A környezettanulmányok készítése, minden esetben, a hatályos 

járványügyi előírások és ajánlások teljes körű figyelembevételével, a megfelelő védőeszközök 

biztosítása mellett történt.  
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III. A Család és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója 
 

 

3.1 A Központ esetmenedzsereinek tevékenységeiről 

 

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

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

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

Célunk, hogy a klienseink szociális közegében jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásával az alapvető pszichoszociális szükségletek kielégítésén túl bizonyos megterhelő 

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

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

Az esetmenedzserek a Váradi utcai székhelyünkön dolgoznak, azonban amennyiben a kliens 

érdeke és a gördülékeny ügymenet megkívánja, a Kelta utcai telephelyünkön is biztosítják személyes 

elérhetőségüket. A jogszabályban elrendelt feladataikat nem területi felosztás alapján végzik, 

figyelemmel az egyenletes leterheltség fontosságára, valamint, hogy az esetvezetés sikerességét 

meglátásunk szerint befolyásolja az adott ügytípusban felhalmozódott személyes kompetencia, 

motiváció. Folyamatos, napi szintű esetelosztás történik a gyámhatósági megkeresést követően. 

Ebből következően a hétfői teamen túl hetente több alkalommal is megbeszélésre, esetelosztásra, 

esetmegbeszélésre kerül sor. 

Az esetmenedzserek munkaidejének fele kötött, másik fele terepen töltött. A kollégák 

munkaértekezleten, intézményszintű közös teamen vesznek részt, valamint a munkájuk segítése, lelki 

egészségük megőrzése érdekében havonta egy alkalommal szupervíziós részvétel is biztosított 

számukra, melyet igen hasznosnak ítélnek. Szakembereink továbbá fogadják a klienseket, 

adminisztrálnak, koordinálnak, esetkonzultáción, esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesznek részt 

és működnek közre, családlátogatást tesznek, találkoznak a jelzőrendszer tagjaival, az ügyekbe 

bevont egyéb szakemberekkel, idézésre, meghívásra tárgyaláson, tervezési értekezleten jelennek 

meg, közreműködnek a kliensek hivatalos ügyeinek intézésében, valamint a szakellátásba került 

gyermekeket felkeresik gondozási helyükön. Kompetenciájuk birtokában segítik a Szolgálat 

családsegítő munkatársait és egyéb, őket megkereső szakembereket a szakmai támogatás és 

iránymutatás érdekében.  

A csoport szakmai tevékenységét 2019 szeptemberétől szakmai vezető koordinálja, ellenőrzi. 

 

3.1.1 A szakmai tevékenységének részletes bemutatása 

 

A gyermekjóléti központ esetmenedzseri tevékenysége olyan, a gyermekek érdekeit védő 

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

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

családban történő nevelkedésükhöz, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, további 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek hazagondozásához. 

Mindezt a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával, 

közvetítésével, szervezésével és koordinálásával biztosítja. A szakmai tevékenység irányait, az 

eszközként használt módszerek kiválasztását, a segítségnyújtás formáit a felmerülő problématípusok, 

a veszélyeztetettséget kiváltó okok determinálják. Cél a családok összetartó erejének megőrzése, 

támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának támogatása. 

A szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0–18 éves korosztály, és ehhez 

kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet 
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vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, jelzőrendszeri 

tagok, közösségek, szervezetek).  

A hatósági intézkedés mentén végzett munkában szoros az együttműködés a Gyermekvédelmi 

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

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

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

információkkal rendelkezik.  

A család- és gyermekvédelmi központ gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló feladatai: 

 

• Javaslatot készít: 

➢ a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermekvédelembe vételére, 

➢ a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, 

➢ a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előre mozdítására (50 órát meghaladó igazolatlan 

hiányzás esetén), 

➢ súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, 

nevelésbe vételére, 

➢ a gyermek leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 

➢ védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készít, 

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

szociális segítő munkát végez, koordinál 

➢ együttműködik a pártfogó felügyelő és a megelőző pártfogó felügyelő szolgálattal, 

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

és koordinál, 

➢ együttműködik az otthont nyújtó szolgálatokkal, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat szakembereivel, 

➢ utógondozást végez a gyermek családjába történő visszahelyezése és visszailleszkedése 

érdekében, 

➢ hatósági intézkedést igénylő ellátottak esetében a szolgáltatást igénybe vevőt támogatja és 

ellenőrzi, a szociális segítőmunka folyamatát koordinálja,  

➢ szakmai segítséget nyújt a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek. 

 

• Javaslattétel hatósági intézkedésre 

 

A család-és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a kiskorú 

➢ védelembe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

➢ megelőző pártfogására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

➢ ideiglenes hatályú elhelyezésére, 

➢ nevelésbe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

➢ családba fogadására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére, 

➢ családbafogadó gyám kirendelésére, 

➢ harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, 

➢ tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 

➢ gondozási helyének megváltoztatására, 

➢ a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásár 

 

A veszélyeztetettség megszüntetése és további veszélyeztetettség megelőzése elsődlegesen 

korrektív feladat, tervezett, komplex tevékenység. Felismerve a veszélyeztetettségre okot adó 

körülményt a családdal és az ügybe bevont egyéb szakemberekkel közösen dolgozzuk ki a lehetséges 

megoldási stratégiát. A családokkal végzett munka a gondozási terv és helyzetértékelés mentén 

folyik.  

A terv tartalmazza a fennálló veszélyeztető tényezőket, a megszüntetésükhöz szükséges 

változtatásokat, a cél elérése érdekében az esetmenedzser, a szülő, a gyermek és egyéb, a családdal 
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foglalkozó, részükre segítséget nyújtó szakemberek feladatait a rögzített határidőkkel. 

Helyzetértékeléskor elengedhetetlen a feladatok újragondolása és módosítása. Az együttműködés 

rendszerességen alapul. A védelembe vételi határozat alapján az esetmenedzserrel való szoros 

együttműködés elvárt mind a bevont szakemberek, mind a család részéről. A védelembe vétel 

felülvizsgálatára egy év után kötelezően, de a gyámhivatal döntésére, vagy az esetmenedzser 

kezdeményezésére akár ezt megelőzően is sor kerülhet. Erre okot a féléves, vagy rendkívüli 

helyzetértékelés szolgáltathat. A felülvizsgálat során születik döntés a védelembe vétel fenntartásáról, 

vagy annak megszüntetéséről.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségességének fennállásakor azzal a ténnyel találkozunk, 

hogy a gyermek önmagát súlyosan veszélyezteti, vagy ezt a környezete teszi és a körülményekből 

fakadóan azonnali intézkedés válik szükségessé a gyermek megóvása érdekében. Az ideiglenes 

hatályú elhelyezés során rövid időn belül kell hathatós segítséget nyújtanunk. Ebben az esetben szóba 

jöhet a gyermek különélő szülőnél, vagy akár harmadik személynél történő elhelyezése is, - 

jellemzően családba fogadás keretében – vagy amennyiben ezek lehetősége nem áll fenn szülői 

gondoskodást helyettesítő szakellátásba, életkorát és speciális szükségletét figyelembe véve 

nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonba történő elhelyezés.  

Intézményünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy Családok- és Gyermekek Átmeneti Otthonát 

működtet.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségességének felmerülésekor kollégáink felajánlják a 

család számára az átmeneti gondozás lehetőségét, mely két szempontból is a gyermek érdekeit 

szolgálja. Egyrészt ezen esetben a gyermek tágabb környezetében maradhat, másrészt mivel ezt a 

szülő/törvényes képviselő kérelmére lehet igénybe venni már feltételezhető egyfajta együttműködés, 

a fennálló probléma felismerése és a változtatás igényének felmerülése a család részéről. 

Feltételezésünk szerint ez a „közbenső megoldás” a család számára sokkal inkább kedvező lenne 

azért is, mivel ekkor a szülők/törvényes képviselők szülői felügyeleti joga továbbra is fennáll, 

kizárólag a gondozási és nevelési joga korlátozódik. Feltételezésünk nyilvánvalósága azonban az 

utóbbi években a szülői oldalról a gyakorlatban nem igazolódik, jellemzően azon esetekben, amikor 

ideiglenes hatályú elhelyezés válik szükségessé, a szülők belátásuk híján nem kívánnak élni ezzel a 

lehetőséggel.    

Nevelésbe vett gyermekek esetében az esetmenedzser vérszerinti családgondozás keretében 

működik együtt a családdal, valamint a gyermekvédelmi szakszolgálatok, gyermekotthonok, 

nevelőszülői hálózatok szakembereivel. A családjából kiemelt gyermek hazagondozása kiemelt 

jelentőségű, hiszen a gyermek nevelkedésének természetes közege a család. A cél egyértelműen az, 

hogy gyermek lehetőleg minél rövidebb időn belül visszatérhessen a saját családjába az elfogadott 

egyéni elhelyezési terv megvalósulása mentén. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azon családoknál, 

ahol már szükségessé válik a nevelésbe vétel elrendelése, a változásra való hajlandóság mértéke igen 

alacsony, gyakorta a családból való kiemelésre okot adó körülmény megszüntetésének igénye 

érdemben fel sem merül. A szükséges változtatás tényét csak látszólag fogadják el, valódi lépéseket 

ritkán tesznek a változás érdekében. A gyermekek hazagondozása ebből következően ritkán 

eredményes, vagy a látszólag pozitív tendencia nehezen stabilizálható. 

Abban az esetben, amikor a család körülményeiben a kívánt pozitív változás stabilan 

következik be, beépültek a szükséges változtatások a nevelésbe vétel megszüntetésére, utógondozás 

elrendelésére kerül sor. Az utógondozás jellemzően monitorozó - kontrolling feladat, mely 

alapesetben a nevelésbe vételt követő egy évre szól. Feladatunk ekkor is az, hogy átgondoltan, 

tervszerűen segítsük a gyermek családjába, valamint tágabb környezetébe történő sikeres 

visszailleszkedését, a régi/új családi struktúra eredményes működésén keresztül.  

Lezárásra általában a gondozásba vétel okának megszűnése, nagykorúvá válás, különélő 

szülőhöz vagy harmadik személyhez helyezés és illetékesség változás okán kerül sor.  
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3.1.2. Statisztikai mutatók 

 

2021-ben hatósági intézkedéssel érintettek korcsoportonkénti bontása: 

 

 

 
16. sz. diagram – igénybe vevők száma korcsoportonként 

 

A korösszetétel alapján, a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is kiugróan magas volt a 6-13 

éves korosztály jelenléte a hatósági intézkedésben érintettek körében, de a 14-18 éves korosztály 

tagjainak jelenléte szintén meghatározó volt. A két korcsoportot érintően jellemző a kamaszkort 

kísérő normatív krízisre való nem adekvát reagálás, melynek következtében a deviáns magatartás 

irányába sodródás jelenik meg. Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel vonatkozásában 

ez a korosztály érintett a leginkább.  
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2021-ben hatósági intézkedésekkel összefüggő gondozási tevékenységek: 

 

Gondozási tevékenységek 

Tevékenységek 

száma 

(halmozottan: 1219) 

Gondozottak száma 

(halmozottan: 800 fő) 

1.Szociális segítő tevékenység 423 186 

2.Esetkonferencián részvétel 25 24 

3. Esetkonzultáció 32 71 

4. Esetmegbeszélés 24 24 

5.Egyéni gondozási-nevelési terv készítése 6 6 

6.Első védelembe vételi tárgyaláson való 

részvétel 

30 28 

7.Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 

nevelésbe vétel 

5 5 

8.Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 

védelembe vétel 

10 10 

9.Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson 

való részvétel 

    

10.Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel 75 75 

11.Családlátogatás 415 233 

12.Környezettanulmány készítésében való 

közreműködés 

    

13.Környezettanulmány készítése önállóan 174 138 

14.Egyéb     

Összesen (01–10 sorok összege) 1219 800 

13. sz. táblázat -hatósági tevékenységek 

 

Az esetmenedzserek 2021-ben 1219 alkalommal láttak el különböző hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó tevékenységet.  

2021-ben 497 esetben tettek javaslatot hatósági megkeresésre, vagy Intézményünk által 

kezdeményezett hatósági intézkedés kezdeményezésére. Ez az érték a tavalyi évhez képest majdnem 

a duplájára emelkedett (2020-ban 275 javaslattétel volt). Ennek hátterében az állhat, hogy a 

jelzőrendszer tagjai évről évre egyre érzékenyebben reagálnak a gyermekeknél tapasztalt 

veszélyeztetető körülményekre, valamint ezek észlelésekor jelzéssel is élnek a hatóságok (rendőrség, 

gyámhatóság), valamint a Szolgálat és a Központ felé. Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a 

szeptembertől decemberig tartó időszakban drasztikusan megnő a jelzések száma, valamint a 

krízishelyzetek gyakorisága. Jellemzően a családok problémái súlyosabbak és összetettebbek voltak, 

aminek következtében sokirányú, intenzív beavatkozásra volt szükség.  

Az elmúlt évben a jogerős hatósági intézkedéssel érintett kiskorúak száma 202 fő volt, ez a 

tavalyi 188 főhöz képest enyhe emelkedést mutat. A járványügyi helyzet a 2020-as évhez hasonlóan 

továbbra is nehezítette a családok felkeresését, a folyamatos kapcsolattartást, a kötelezettségként 

előírt feladatok nyomon követését, a gyámhivatali eljárás lebonyolítását, a tárgyalások megtartását és 

a döntések meghozatalát. Nehezített volt a jelzőrendszeri tagokkal való személyes kapcsolatfelvétel 

is. 

Védelembe vételre a 2021. évben 121 gyermek esetében került sor, ez a 2020-as évhez képest 

4 fővel több. Továbbra is alacsony volt az 50 óra feletti igazolatlan hiányzásokról bejövő jelzések 

száma, mivel a gyermekek gyakran kerültek karanténba. Azokban az esetekben, ahol 50 óra feletti 

igazolatlan hiányzások miatt került sor hatósági intézkedésre, megfigyelhető volt, hogy a gyerekek 

hosszú hónapokra kerülnek ki az iskolarendszerből. Ilyenkor a kortárscsoporttól való tartós 

elszigetelődés, ennek következtében a depresszió, valamint különböző függőségek kialakulásának a 
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veszélye áll fenn.  Tapasztalataink szerint, ezen esetekben a szülő számára nem érték a gyermek 

oktatási rendszerben való bekapcsolódása és bennmaradása, nem éli meg potenciális perspektívaként 

a tanulás talaján való érvényesülést.  

A védelembe vett gyermekek esetében a 2021-as évben is magas számot eredményezett a 

külön élő, elvált szülők között fennálló konfliktushelyzet, mely a gyermek külön élő szülőjével való 

kapcsolattartási gyakorlatában mutat súlyos tüneteket. A veszélyeztetettséget a lojalitásválság, az 

érzelmi bántalmazás, a másik szülő elleni hangolás okozza, mely a gyermekeknél pszichoszomatikus 

tünetekben mutatkozik meg. Ilyen esetekben a gyermekek érzelmileg sérülnek, hiszen mindkét szülőt 

szeretik és kötődnek hozzájuk. Az is látható, hogy a szülők gyakran eszközként használják fel 

gyermekeiket saját, vélt igazuk bizonyítására. 

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

rendőrkapitányságtól, szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. Legtöbbször 

egyszeri botlások, kisebb lopások, meggondolatlan cselekedetek voltak, melyek az esetfeltárást 

követően egy-két esetben igényelték hatósági intézkedés indítását. Azonban a visszatérő eseteknél, a 

kábítószer fogyasztásával, terjesztésével, valamint garázdaság elkövetésével kapcsolatos esetekben 

védelembe vételi eljárás elindítására került sor. Itt minden esetben megvalósult a pártfogó 

felügyelővel való szoros együttműködés is.   

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

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

elhanyagolható az sem, hogy a családoknál gyakori a stressz-, konfliktus-, problémakezelési minták 

hiánya, az érzelmi teherbíró képesség elégtelen volta. A gyermekek nem tudnak olyan szülői mintát 

elsajátítani, mely segítené őket a bevált megoldási stratégiáik felállításában.  

Negatív irányú befolyásoló tényező továbbá, hogy az ellátásba kerülő családok egy része 

segélyből és/vagy a gyermekek után járó ellátásokból él, és a szociális problémák több generáción át 

fennállnak. A szülőktől gyermekeik felé megnyilvánuló érzelmi elhanyagolás a kortárscsoportok 

jelentőségét emeli, amely amennyiben negatív példa, sodródáshoz, önveszélyeztetéshez vezethet. Az 

elmúlt évekhez képest emelkedett az együttműködés/érdemi együttműködés hiánya miatt 

kezdeményezett védelembe vételek száma. 

Családba fogadásra 2021-ban 15 esetben került sor, míg 2020-ban 11 alkalommal. A családba 

fogadás a veszélyeztetett gyermek számára a családi környezetben való nevelkedést jelentheti, 

azonban egyik vagy másik szülő opponáló magatartása miatt több esetben is a szakellátás mellett 

kellett dönteni. Harmadik személynél történő elhelyezésre tavaly 3 esetben került sor. Jellemzően a 

tágabb család vállalta a gyámi és gondozási teendőket. Kiskorú szülő nő esetében minden esetben az 

anyai nagyszülő vállalta az újszülött feletti gyámi teendőket a gyermeke nagykorúvá válásáig. 

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

ben 7, 2019-ben 11, 2020-ban 12, míg 2021-ben 14 gyermeket érintett. Az esetek hátterében a 

legtöbbször a szülő, gyermekét súlyosan veszélyeztető szenvedélybeteg magatartása, életvitele, a 

családi működés súlyos diszfunkcionalitása, a gyermek önmagát veszélyeztető, deviáns működése 

húzódott meg. Ezen esetekben a szakember az eset összes körülményeit figyelembe véve úgy ítélte 

meg, hogy a gyermek családban maradása olyan súlyos veszélyeztető tényező, mely azonnali 

intézkedést igényel. 2021-ben, több esetben is veszélyeztető tényezőként jelent meg a gyermek 

önmagát súlyosan veszélyeztető magatartása, autoagresszív cselekedete (nagy mennyiségű 

alkoholfogyasztás, szülő irányába bántalmazás, életveszélyes helyzetek teremtése, prostitúció 

gyanúja.), mely azonnali intézkedést igényelt. A 2021. évben is több alkalommal előfordult, hogy a 

szülő önként kísérte be gyermekét a TEGYESZ Befogadó Otthonába, majd ezután indult el a hatósági 

intézkedés.  

Nevelésbe vételre a 2021-es évben 21 esetben került sor. Ezek hátterében a legtöbbször a 

szülői kompetencia hiánya, az abban való fejlődési szándék hosszútávú elutasítása, az együttműködés 

teljes hiánya húzódott meg. Folyamatosan nő azon gyermekek száma, akik esetében a gondozó-

nevelő szülő súlyos egyéni intra-pszichés problémája, a betegségtudat teljes hiánya, a különélő szülő, 

gyermekét elutasító magatartása miatt került sor szakellátásba utalásra. Esetükben még a tágabb 

családi környezetben sem volt arra lehetőség, hogy elkerülhető legyen a családot helyettesítő 

intézmény kikerülése.  
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Gondozási hely megváltoztatására a 2021-as évben 2 esetben került sor, a 2020-as évben 3 

esetben. A gondozási hely megváltoztatására mindkét esetben a nevelőszülő alkalmatlansága miatt 

került sor.  

Utógondozásra a 2021-es évben 8 esetben került sor, melyben a gyermek családjába való 

visszailleszkedését segítették elő az esetmenedzserek. Egy esetben sem vált indokolttá a gyermek 

ismételt nevelésbe vétele.  

 

3.2 A jelzőrendszer munkájáról 

 

3.2.1 Az Intézmény kapcsolatrendszere 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer működtetését a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szabályozása szerint a család- és 

gyermekjóléti szolgálat látja el. A működtetéshez a jogszabály négy lépcsős működtető és támogató 

rendszert határoz meg.  

 

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 Kormányhivatal Járási Hivatala (Budapesten a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály) 

begyűjti, és éves értékelést készít a jelzőrendszerek működéséről a jelzőrendszeri intézkedési 

tervekből. Tanácsadóként segíti a jelzőrendszer működtetését.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képzésekkel, konferenciákkal segíti a 

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

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

• A jelzőrendszer működtetésének eszközei 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetésének eszközei: 

- Jelzések- visszajelzések. 

- Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk. 

- Szakmaközi megbeszélések. 

- Gyermekvédelmi Tanácskozás. 

- A jelzőrendszeri intézkedési terv.  
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3.2.2 Jelzések- visszajelzések 

Intézményünkben a települési jelzőrendszeri felelős nyilvántartást vezet a Szolgálathoz 

beérkező jelzésekről, az azok kapcsán tett lépésekről. A nyilvántartását minden héten megküldi a 

Járási jelzőrendszeri tanácsadónak. Feladata továbbá a Szolgálat hatáskörének és/vagy 

illetékességének megállapítása, a jelzésből hiányzó adatok megszerzése. A más szervezet 

illetékességébe/hatáskörébe tartozó jelzéseket a hatáskör és/vagy illetékesség megállapítását 

követően az illetékes Szolgálathoz juttatja el.  

A beérkezett jelzéseknél évről évre 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. illetékesség hiánya (nem a III. kerületben él a család, vagy már elköltöztek, és erről a 

jelzőnek egyértelműen tudomása van), 

5. pedagógiai jellemzésben tett olyan megjegyzések, amelyek megnehezítik a jelzést tevő 

személyének zártan kezelését.  

A jelzőrendszeri felelős a nyilvántartását heti bontásban megküldi a járási jelzőrendszeri 

tanácsadónak, aki nyilvántartást vezet a jelzőrendszer tagjainak aktivitásáról.  
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Megnevezés 

0-17 évesekkel 

kapcsolatosan 

megküldött 

jelzések száma 

Nagykorú (18 

éves és idősebb) 

személyekkel 

kapcsolatosan 

megküldött 

jelzések száma 

A) és B) oszlopból a 

család-és 

gyermekjóléti 

szolgálat/központ 

által továbbított 

jelzések száma 

A B C 

01 Egészségügyi Szolgáltató 21 0 1 

02 Ebből (01-ből) : védőnői jelzés 11 0 0 

03 Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatók 

63 1 11 

04 ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti 

szolgálat 

15 1 4 

05 ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti 

központ 

48 0 6 

06 Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 0 0 0 

07 Átmeneti gondozást biztosítók 20 1  

08 Menekülteket befogadó állomás, 

menekültek átmeneti szállása 

0 0 0 

09 Köznevelési intézmény 63 0 1 

10 Rendőrség 46 2 1 

11 Ügyészség, bíróság 23 1 1 

12 Pártfogó felügyelői szolgálat 3 0 0 

13 Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy 3 0 0 

14 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait 

ellátó szervezet 

0 0 0 

15 Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálat 

0 0 0 

16 Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet 

18 3 0 

17 Önkormányzat, jegyző 6 0 0 

18 Foglakoztatás-felügyeleti hatóság 0 0 0 

19 Katasztrófavédelem 0 0 0 

20 Közüzemi szolgáltatók 0 0 0 

21 Gyermekjogi/ellátottjogi 

képviselő/betegjogi képviselő 

1 0 0 

22 Hivatásos gondnok 0 0 0 

23 Javítóintézet 0 0 0 

24 Gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

5 0 0 

25 Állami fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv  

0 0 0 

26 Büntetés-végrehajtási intézet, büntetés-

végrehajtási pártfogó felügyelő 

0 0 0 

99 ÖSSZESEN (01;03;6-26 sorok összege)  272 10 14 

27  A jelzésekkel érintett személyek száma 

(nem halmozott adat)  

172 9 14 

14. sz. táblázat – jelzések megoszlása a jelzést adó szervezetek szerint 

 

3.2.3 Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk 

Az esetmegbeszélések, esetkonferenciák és esetkonzultációk összehívása az esetgazdák 

feladata. A jelzőrendszeri tagok kezdeményezhetik a megbeszélések bármelyik formájának az 

összehívását, de szakmai indokoltságáról minden esetben az esetgazda dönt. 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 
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lehetőségük a tapasztalatokat megosztani, a jelenlegi helyzetet elemezni, a várható eredményeket 

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

 

 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 18 31 18 34 24 24 

Esetkonferencia 15 25 13 23 25 24 

Esetkonzultáció 82 172 102 172 32 71 

15. sz tábla – esetmegbeszélések, esetkonferenciák, esetkonzultációk száma  

 

3.2.4 Szakmaközi megbeszélések  

 

2021-ben 6 szakmaközi megbeszélésre került sor, ezek az alábbiak voltak: 

 

• 2021. 01. 21-én a jelzőrendszer működéséről, a jogszabályi változásokról, valamint az 

ÓCSTGYVK és a Gyámhivatal munkájának tapasztalatairól. 

• 2021. 06.16-án a Gyámhivatal ÓCSTGYVK közös munkája során felmerülő nehézségekről, 

változtatási javaslatokról. 

• 2021. 10. 07-én a Gyámhivatal, a III. Kerületi Rendőrkapitányság és az ÓCSTGYVK 

szakembereinek részvételével került sor a megbeszélésre.  

• 2021. 10. 18-án a belső óbudai iskolák és az ÓCSTGYVK szakemberei találkoztak. 

• 2021. 10. 20-án a III. kerületben működő átmeneti otthonok szakemberei cserélték ki 

tapasztalataikat és javaslatokat fogalmaztak meg. 

• 2021. 11. 19-én a III. kerületi óvodák szakembereinek szakmai tanácskozására került sor. 

 

3.2.5 Gyermekvédelmi tanácskozás 

2021. február 25-én tartottuk meg az éves gyermekvédelmi tanácskozást, mely tekintettel a 

járványügyi korlátozásokra online formában került megrendezésre. Technikai nehézségek miatt 

sajnos csak néhány résztvevő tudott csatlakozni a tanácskozáshoz, így interaktív megbeszélésre nem 

kerülhetett sor. A jelzőrendszerei tagok a kiküldött emlékeztetőkből tudnak tájékozódni az elhangzott 

témákról.   Témák voltak: a 2020-as év jogszabályváltozásai, a jelzőrendszer működtetése, a jelzések 

megtételének fontossága, valamint a 2020-as évben újjászervezett Gyermekek Átmeneti Otthonának 

bemutatása. 

 

 

3.2.6 Jelzőrendszeri intézkedési terv 

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

jelzőrendszeri tagok beszámolóját a 2021-as év működéséről.  
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3.3.Intézményünk speciális szolgáltatásai  

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2021-ben is maradéktalanul 

biztosította az 1997. évi XXXI. tv-ben felsorolt speciális szolgáltatásokat. A jogszabályi 

rendelkezésnek megfelelően a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, valamint 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a család- és gyermekjóléti központ a gyermek 

igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 

programokat nyújt, amelynek keretében: 

- utcai és lakótelepi szociális munkát, 

- kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 

- kórházi szociális munkát, 

- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

- járási jelzőrendszeri koordinációt szervez és működtet, továbbá 

- jogi tanácsadást, 

- pszichológiai és pszichiátriai tanácsadást, 

- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 

- mediációs szolgáltatást 

- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít szolgáltatási körében, valamint  

- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot működtet, 

- a fentieken túl egyéb speciális tanácsadást: közösségi fodrászatot és szépségápolási tanácsadást 

biztosít. 

 

3.3.1. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

 

Intézményünkben 2021-ben 4 esetmenedzser és 1 családsegítő működtette a gyermekvédelmi 

jelzőrendszeri készenléti szolgálatot. Az Intézmény munkatársai ezen feladatot időszakos váltásban 

látták el, alapvetően az Intézmény nyitvatartási idején túl hívható - a gyakorlatban folyamatosan - 

hívható telefonszámon. 

A 2021-es évben a telefonszámra 24 hívás érkezett be, ez a viszonylag alacsony szám azt 

mutatja, hogy még mindig kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. A hívások többsége információk 

kérésére korlátozódott. Hat esetben a beérkezett információ miatt jelzési kötelezettséggel kellett élni. 

Olyan krízishelyzettel nem találkoztunk, mely azonnali intézkedés szükségességét vetette volna fel. 

 

3.3.2. Szociális diagnózis 

 

A szociális diagnózis a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 64/A. §-a szerint készül el. 

 

A feladatellátási kötelezettség szerint egy esetmenedzser felelős a szociális diagnózisok 

elkészítéséért. Feladata az egyén, illetve a család szociális helyzetének felmérése, a szükségleteik 

kapcsán jelentkező esetleges hiányok megállapítása, valamint az adekvát segítő szolgáltatási elemek 

és szolgáltatások beazonosítása. 

2021-ben a járványügyi helyzet, - az előző évhez hasonlóan, ennek a munkakörnek a feladatellátását 

nehezítette leginkább. Ennek hátterében a családok/egyének bezárkózó életmódja, valamint az 

együttműködési szándékukban mutatkozó hiányosságok álltak.   

 

• Bekerülés lehetséges módjai: 

-  a megkötött megállapodás alapján nyújtott esetkezelés során a Szolgálat szolgáltatásain kívül egyéb 

szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás – ide nem értve a gyermekek napközbeni 

ellátását – igénybevétele látszik szükségesnek az egyén és családja támogatására, 

- az egyén közvetlenül a Központnál kér segítséget problémái megoldásában – ide nem értve a 

Központ speciális szolgáltatását igénylőket, 

-  a Szolgálat vagy Központ munkatársa egy igénylő vonatkozásában annak elkészítését kéri.  
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- az Szt.64.§ (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagja kezdeményezi a diagnózis elkészítését. 

 

• A diagnózis készítése kapcsán jelentkező feladatok:  

-Az igénylő problémájának megismerése, definiálása, és ennek alapján szükségleteinek és 

jogosultságának megállapítása. 

-A megfelelő szolgáltatások megállapítása. 

-Az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése. 

-Az igénylőknek a szolgáltatókhoz való irányítása. 

-Az igénybe vevő ellátásának nyomon követésé. 

-Az igénybe vevő szociális szükségleteinek felülvizsgálata. 

 

• A diagnózis szerepe:  

-Megalapozza az egyén szociális támogatását.  

-Megalapozza a cselekvési terv elkészítését. 

-Képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. 

-Értékelési folyamat, amely összeveti az egyén életútját, önmagáról alkotott képét a gondozást végző 

szakember meglátásaival (hol tart a kliens). 

 

Eredetileg 2020 februárjában indult volna el a szociális diagnózist készítő szakértői képzés, 

melyre 2 esetmenedzser jelentkezett, azonban a járványhelyzet miatt ez csak 2022. év elején 

kezdődhetett meg, amely jelenleg folyamatban van.  

 

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 fejlődésneurológiai osztályon látja el 

feladatát. 

 

Feladata: 

• Tájékoztatást nyújt és a megfelelő szolgáltatásba irányítja a kórházba került támogatásra 

szoruló embereket. 

• A kórházban dolgozó védőnő vagy más szakember, magánszemély jelzése és tájékoztatása 

alapján felveszi a kapcsolatot a válsághelyzetben lévő anyákkal és/vagy gyermekeikkel annak 

érdekében, hogy problémái megoldására szakszerű segítséget nyújtson. 

• Definiálja a problémát, a kialakulásának okát és a szükséges szolgáltatás típusát. 

• Segíti a hozzáfordulókat problémáinak megoldását, közreműködik a megfelelő döntések 

meghozatalában. 

• Megfelelő intézményekhez irányítja őket, ahol jogi, anyagi, orvosi segítséget kaphatnak. 

• Figyelemmel kíséri a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű 

gyermekeket és családjukat. Helyzetük rendezése érdekében — a kórházi védőnő és egyéb 

bevont szakemberek véleményének figyelembevételével megteszi a szükséges 

intézkedéseket, szükség szerint hatósági intézkedést kezdeményez. 

• A Központ ellátási körzete alá nem tartozó családokat és gyermekeket a területileg illetékes 

szolgálathoz irányítja. 

• A kórházi szociális munkás ügyeletet tart annak érdekében, hogy a szülészet-, nőgyógyászat- 

és gyermekosztály betegei személyesen is felkereshessék problémáikkal. 

• A munka hatékonysága érdekében a kórházi védőnőt érintettsége esetén meghívja a 

szakmaközi- és esetmegbeszélésekre. 
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Célunk, hogy a válsághelyzetben lévő anyáknak, szülőknek és gyermekeknek segítséget 

nyújtsunk a veszélyeztető tényezők megelőzésében és megszüntetésében, valamint az, hogy 

gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel lehessen élni felénk.  

A munka hatékonysága érdekében kollégánk folyamatosan kapcsolatot tart a 

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

történik meg a családdal való kapcsolatfelvétel. Az elmúlt évben az is előfordult, hogy a szolgáltatást 

igénybe vevő ügyfél önként kereste 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 2021-es évben kórházi szociális segítő tevékenység keretében 68 esetben került sor 

intézkedésre. Ez a tavalyi 31 esetszámhoz képest nagy kiugrást mutat. Ezekben az esetekben 

jellemzően a problémák halmozottan fordultak elő. A jelzőrendszeri megkereséseknek köszönhetően, 

az előző évekhez képest nagyobb számban, - már a veszélyeztetés kezdeti szakaszában kezdődhetett 

meg a szociális segítő munka, így sok esetben elkerülhetővé vált a hatósági intézkedés elrendelése. 

Az elmúlt évben nagyobb hangsúly került a preventív munkára is.  

Összesen 6 esetben kellett intézkedni kiskorú várandósága miatt, ebből két esetben a nagykorú 

édesapa szülői felügyelete alá került a gyermek, így a kiskorú édesanya is jelen lehetett az újszülőt 

gyermek gondozásában-nevelésében. Két esetben nyílt örökbeadásra és két esetben nagyszülő általi 

családba fogadásra került sor.  

Az előző évekhez hasonlóan magas számban jelent meg a kórházi szociális munkás 

tevékenységében a nem kerületi, agglomerációs területről érkező ellátottak érdekében végzett 

tevékenység.  

A 2021-es év folyamán a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályáról 9 esetben került sor ideiglenes 

hatályú elhelyezésre, az újszülött gyermekek nevelőszülőkhöz kerültek. Számos esetben a 

veszélyeztetett anya és gyermeke ügyében sikerült a családi erőforrások felkutatásával a gyermek 

családban való nevelkedését biztosítani.  

 

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-, szülő-, és párkonzultáció,  

• párterápia, családterápia,  

• kapcsolattartási ügyelet 

• munka- és pályaválasztási tanácsadás, veszteség feldolgozás. 

 

• Mediáció  

 

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

álló felek, egyezség megkötése céljából, egy képzett, pártatlan, titoktartásra kötelezett közvetítőt 

kérnek fel, hogy közös megállapodásra juthassanak. A mediátor nem dönt, a felek egyezségnek 

elérésén van a hangsúly. Amennyiben megállapodás születik, az önmagában még nem végrehajtható, 

annak végrehajtása csak ezt követő gyámhatósági vagy bírói végzés, ítélet alapján történhet.  

A mediáció megkezdése előtt a felek előkészítő konzultáción vesznek részt, melyen az 

elvárások és lehetőségek tisztázódnak. Így a felek lelkileg és gondolatban felkészültebben 

érkezhetnek a mediációra, tisztázható, ha az érintettek elvárásaival nem esnek egybe a mediáció 

céljai, így a mediációs folyamat el sem kezdődik. 
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 A felek motivációja nagymértékben befolyásolja a mediáció sikerességét. Az esetek nagy 

részében a mediáció megállapodással végződik. Amennyiben mégsem sikerül egyezségre jutniuk, a 

felek akkor is közelebb kerülhetnek a megoldáshoz, hiszen több információval rendelkeznek a 

megoldandó problémáról és mintát kapnak ahhoz, hogy hogyan lehet a vitákat konstruktívabb 

formában kezelni. Természetesen a vitának vannak olyan elmérgesedett szakaszai, ahol a probléma 

már nem oldható meg a közvetítés keretei között, hatósági beavatkozás szükséges.  

A szolgáltatást a családsegítő/esetmenedzser kollégák által delegált igénybe vevők vehetik 

igénybe, elsősorban annak érdekében, hogy a vitás válások, kapcsolattartások, nevelési gondok 

esetében a gyerekek minél kevésbé sérüljenek.  

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

egyeztetés után egyezzenek meg. Így a szülők nem ellenfelekké válnak, hanem bizonyos tekintetben 

esetleg ellenérdekű, de egymással együttműködésre képes szülőpárrá, ami mind számukra, mind a 

gyermekeik számára egy kulturált, elfogadható jövőképet vetít előre.  

Kapcsolatügyeleti gyermekvédelmi közvetítői eljárás: a kapcsolattartásra érkező, 

jellemzően elmérgesedett viszonyban álló szülők, nagyszülők számára ajánlják a kapcsolatügyeletes 

kollégák a mediációs szolgáltatást. Sajnos a résztvevők ritkán élnek ezzel a lehetőséggel, mivel a 

vitának már olyan, destruktív fázisában vannak, amikor az egymás közötti minimális kommunikáció 

is komoly nehézségekbe ütközik.  

Párkapcsolati mediáció: kisebb, kapcsolati elakadási problémák néhány alkalmas 

egyeztetése.  

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

a kérések, kívánságok és vállalások kölcsönös egyeztetésével. 

A 2021-as évben 2 fő, az Igazságügy Minisztérium által akkreditált mediátor - egyéb munkája 

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

van, melynek eleget tettek. 

  2021-ben 22 felkérés érkezett mediációra. Összességében 63 alkalommal találkoztak a 

mediátorok ügyfelekkel, egy mediációs alkalom átlagosan 2-3 órát vett igénybe, az előkészítő 

beszélgetések 1/2-1 órás időtartamúa voltak.  

A 2021. év során a mediációs szolgáltatást már Békásmegyeren, helyben is biztosítani tudta 

az Intézmény: a Családi Közösségi Térben nyílt arra lehetőség, hogy a békásmegyeriek helyben 

vegyék igénybe szolgáltatásunkat. Terveink szerint ezt a tevékenységet egy újabb kolléga 

segítségével, aki idén lett képzett mediátor, a jövőbe bővíteni tudjuk.  

 

• Kapcsolattartási ügyelet  

 

A 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 gyermekvédelmi közvetítői 

eljárás szükségességéről, de ezt a lehetőséget ritkán veszik igénybe, mert mire a konfliktusuknak ebbe 

a szakaszába érnek, többnyire már nagyon elmérgesedett a viszony közöttük. Az alkalmak során 

szükség és igény szerint tanácsadással segítjük az érintetteket. 

A kapcsolattartási ügyeletet nyitvatartási időnkben biztosítja az Intézmény, melyet jellemzően 

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

pótlására következő héten ugyanabban az időben és időtartamban lehetőség van. Az egyes 

találkozások alkalmával a jelenlévők aláírásukkal igazolják megjelenésük és távozásuk idejét, az ott 

történtekről pedig rövid összefoglaló készül. A kapcsolattartásokról az ügyeletesek szükség szerint 

tájékoztatást adnak az elrendelő hatóságoknak, illetve, ha szükséges, javaslattal élnek a végzésben, 

ítéletben, határozatban foglaltak módosítására.  

A felügyelt kapcsolattartásnál fontos, hogy a gyermek számára biztonságos és kedvező 

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

barátságos, különböző játékok, sporteszközök, könyvek, rajzolásra és alkotásra alkalmas tollak, 



49 

 

festékek, papírok színesítik. A szobákon kívül az udvaron elhelyezett kosárlabda palánk, a meleg 

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

melyeket szüleikkel közösen használhatnak. 

2021-ben 16 család, 66 fő összesen 201 alkalommal vett részt felügyelt kapcsolattartáson. 

2020-ról áthúzódóan 7 család folytatta a felügyelt kapcsolattartást, 2021-ben 9 új családot fogadtunk. 

Az év során 7 családot lezártunk, ebből 1 esetben lakcímváltozás történt 6 esetben bírósági 

ítélet/megegyezés történt.  

 

• Pár- és családkonzultáció/családterápia  

 

Ez a szolgáltatás 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, 2021-ben is nagy igény mutatkozott erre a szolgáltatásra, melyet két, 

részmunkaidős kolléga látott el és egy fő más munkája mellett kapcsolódott be a folyamatokba. 2021-

ben összesen 23 családdal dolgozott a csoport, személyes találkozás keretében. Megállapodás 67 

fővel történt, de a háttérben plusz 27 gyermek is érintett volt a folyamatokban. Az év során 15 

családdal zárult le az együttműködés. 

A családkonzultációban részt vevő családok nagy része segítőik ajánlása alapján vette igénybe 

a szolgáltatást. Többnyire gyermekekkel, és/vagy kamaszokkal kapcsolatos nehézségek kapcsán 

érkeztek hozzánk. 

A Szolgálat és Központ által delegált esetek egy részében a gyerekekhez, kamaszokhoz 

kapcsolódó tünetek hátterében komplex, többproblémás élethelyzetek jelentkeztek. A változás, 

változtatás lehetőségébe vetett hit időnként komoly megerősítésre szorul. A kapcsolatok javításához 

sok figyelemre, energiára van szükség. 

A mozaik családok esetében ebben az évben is a kamaszkorhoz köthetően jelent meg a legtöbb 

feszültség, konfliktus. Kamaszoknál a felnőtté válás folyamata, a szabadság és a felelősségvállalás 

megtanulása kihívást jelent szülőnek és gyermeknek egyaránt. A bizalom megtartása, építése, olykor 

újraépítése belső munkát igényel minden résztvevőtől.  

A családok mintegy harmadánál került a fókuszba párkapcsolati elakadás. A szülővé válás 

időnként olyan transzgenerációs mintákat kelt életre, ami meglévő szeretetkapcsolat esetében is 

megnehezítheti a házaspárok együttműködését. A szülői szerephez kapcsolódóan 

szülőkonzultációval, edukációval is segítettük a családokat.  

 

• Pszichológiai tanácsadás  

 

2021-ban 879 alkalommal történt pszichológiai tanácsadás, melyet 178 fő vett igénybe.  

Jelenleg 1 fő félállású és 2 fő teljes állású pszichológiai tanácsadó dolgozik a békásmegyeri 

és az óbudai telephelyünkön, rendkívül nagy esetszámmal és leterheltséggel. A továbbirányítás is 

nehézségekbe ütközik, mert budapesti szinten is kevésnek bizonyulnak a pszichoterápiás lehetőségek.  

A gyermekek jelentős része azért veszi igénybe a tanácsadást, mert a szülők válásának 

hatására megváltozott a viselkedésük, erős lojalitás konfliktusba kerülnek, vagy pedig a szülők 

preventív módon azt szeretnék, hogy a közelgő válás esetleges negatív hatásait megelőzzük. Ezen 

kívül a gyerekeknél gyakran megjelennek tanulási nehézségek, iskolai problémák, kiközösítés érzése. 

Esetenként a gyermekek a családon belül vagy azon kívül elszenvedett bántalmazás feldolgozása 

miatt érkeznek, és egyre több az önsértő magatartás. A gyereknevelési problémák kapcsán is 

felkeresik a tanácsadást szülők, akik sokszor a gyereket vélik problémásnak, saját szerepükkel 

nincsenek tisztában. 

Észrevehető az is, hogy a kamaszok gyakran azért kerülnek be a tanácsadásra, mert a szülők 

nehezen viselik a kamaszkorral járó normatív krízist, vagy már a korábban is problematikusan alakuló 

szülő-gyermek kapcsolat erre az életkorra élesedik ki. Ilyen esetekben nagyon fontos a 

szülőkonzultációk szerepe. A tanácsadók véleménye szerint a kamaszok nehézségeit a vírushelyzet 
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csak fokozta, ezért esetenként az életkori sajátosságokál nagyobb mértékű viselkedésváltozások 

jelentkezhetnek náluk.  

Felnőtteknél a leggyakoribb témakörök a párkapcsolati és gyermekneveléssel kapcsolatos 

nehézségek, valamint a szociális elszigetelődés voltak, ezekhez szintén hozzájárult a vírushelyzet 

alakulása is. 

 

• Felnőtt pszichiátriai és pszichoterápiás segítségnyújtás  

 

A rendelés heti 4 órában, hétfő délelőttönként, előjegyzés alapján történik, alkalmanként és 

személyenként (adott esetben hozzátartozóval együtt) 45-50 perces ülések keretében.  

A problematikától függően gyógyszeres kezelés és szupportív betegvezetés vagy analitikusan 

orientált pszichoterápia kombinálása, vagy „csak” pszichoterápia, ritkán tanácsadás vagy 

pszichoedukáció (pl. hozzátartozóknak) zajlik a pszichiátriai és pszichoterápiás szakma előírásai és 

etikája szerint.  

A 2021-es év specifikuma volt a COVID-helyzet miatti jelentős számú telefonos vagy online 

ülés. Az igénybe vevők életkori és betegségcsoporti megoszlását tekintve feltűnő, hogy növekszik a 

fiatal felnőttkorúak (20 év körüliek) illetve a személyiség- és alkalmazkodási zavarral küzdők száma. 

A fiatalok körében az életvezetési nehézség, pánikzavar, depresszió gyakori, amely személyiségzavar 

talaján alakul ki. Ezek a változások meghaladják pusztán a vírushelyzettel magyarázható mértéket. 

Sajnos, változatlanul igaz az, hogy a családgondozó kollégák által delegált, gyakran 

legsúlyosabb esetek azok, akik nem jönnek el a kezelésekre, vagy gyorsan lemorzsolódnak.  

Az év végén a terápiás folyamatban részt vevő páciensek száma 22 fő volt. 

 

• Munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás 

 

A 2021-es évben 138 fő vette igénybe a „Munka-társ” iroda szolgáltatásait, összesen 531 

tanácsadási alkalmat tartottunk. 2 fő munkavállalási tanácsadó kolléga a Váradi utcai székhelyünkön 

és a Kelta utcai telephelyen heti rendszerességgel tartotta a tanácsadásokat. A tanácsot kérők 30%-a 

ismerte, vagy hallott szolgáltatásunkról és ezért kereste fel Intézményünket, 70%-az Intézmény 

szolgáltatásain keresztül, koordináció révén kerül a szolgáltatás igénybe vevői közé. 

Intézményünkben professzionális munkavállalási tanácsadás folyik, amelynek része az 

érdekérvényesítő, kommunikációs, problémamegoldó képességek, az önismeret és az önbizalom 

erősítése, emellett naprakész munkaerő-piaci, képzési információkat nyújt. Hiánypótló 

szolgáltatásként technikai hátéret is biztosít az álláskereséshez, például internetes, e-mailes 

jelentkezések, szkennelés, mobiltelefon használata, fénymásolás, önéletrajz nyomtatása. Támogatott 

képzésekhez segíti az érdeklődőket. 

A szolgáltatások kiterjednek a személyre szabott álláskeresésre, fényképes önéletrajz és 

motivációs levél elkészítésére az adott munkakörnek megfelelően, álláskeresési technikák 

ismertetésére, és természetesen a jelentkezéshez szükséges e-mail-ek küldésére, telefonhasználatra. 

Nagyon sok igénybe vevőnek nincs internet hozzáférése, ami nem csak az álláskeresésben, de egyéb 

szolgáltatások igénybevételében is gátolja. Ezért több esetben ahhoz is segítséget kaptak a rászorulók, 

hogy például a Covid védőoltásra jelentkezni tudjanak. 

A szolgáltatás keretein belül egyéni pályaorientációs tanácsadás és az iskolai órák keretei 

között megtartott csoportos tanácsadás is folyik.  

A „Munka-társ” iroda az óbudai jövedelempótló támogatásban részesülő 11 fővel, havi 

rendszerességgel tart a kapcsolatot, ügyintézésekben, élelmiszeradományokkal támogatta őket és 

mentálhigiénés segítő beszélgetést nyújtott számukra. A világjárvány országos alakulásához igazodva 

telefonos, és internetes kapcsolatot is tartott. A támogatás kapcsán 1 fő került lezárásra a jogosultság 

megszűnése miatt, 3 fővel kötött új megállapodást és vette fel a folyamatos kapcsolatot. 

A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya a Covid 19 járvány miatt módosította az 

ügyfélfogadási rendszerét, és sokszor Intézményünkbe irányította azokat a kerületi ügyfeleket, 

akiknek szüksége volt például elektronikus ügyintézésre, időpontfoglalásra, hatósági igazolás 

megkérésére. 
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1.3.5 Jogi tanácsadás 

 

A tanácsadást 2021-ben Óbuda mellett már Békásmegyer teljes lakossága is lakhelyéhez 

közeli szolgáltatási helyszínen tudta igénybe venni. 

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, 2021-ban a jogászok 340 

(2020-as évben 182) főnek nyújtottak tanácsadást 387 (2020-as évben 213) alkalommal. A számokból 

kiderül, hogy a tavalyi évben jelentősen nőtt azon ügyfeleink száma, aki jogi tanácsadást vettek 

igénybe. 

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.  

 

3.3.6. Utcai és lakótelepi szociális munka  

 

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

gyermekek speciális segítése, így a potenciálisan veszélyeztetettnek tekinthető gyermekekkel, 

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

idejüket utcán, tereken töltő, céltalan, magatartásukkal saját testi, lelki, értelmi fejlődésüket 

veszélyeztető, kallódó, csellengő gyermekeket, fiatalokat, alternatívát kínálva számukra szabadidejük 

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

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

veszélyeztetett fiatalokat bevonják a Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont Ifjúsági közösségi 

Térben (RING) részükre szervezett tartalmas szabadidős programokba.  

2021-ben megvalósítottuk az utcai és lakótelepi szociális munka és az óvodai és iskolai 

szociális segítő tevékenységet végző csoportok fúzióját. Emellett rengeteg szakmai érv szólt, de 

igazán fontos szempont a két speciális szolgáltatás prevenciós jellege és az azonos célcsoport volt. Itt 

is fontos kiemelnünk, hogy a feladatokhoz és az ellátottak köréhez szükséges szakemberek 

létszámának hiányával mindkét csoport folyamatosan küzd. Az utcai és lakótelepi szociális munkát 

2021. évben és jelenleg is egy fő végzi, akinek munkáját az óvodai és iskolai szociális segítők külön 

erre szóló beosztás szerint, és közülük egy fő teljes munkaidőben segíti. 

A Békásmegyeren található RING 2021. év első felében a pandémia miatt csak külső 

helyszíneken megvalósítható programokat tudott szervezni a fiatalok számára. Májustól az óvodai és 

iskolai szociális segítők részvételével megkezdtük a terepmunkát a kerület két helyszínén (Harrer 

Közösségi Park és Békás Sziti Skatepark) heti egy-egy délután. A RING Ifjúsági Közösségi Térben 

is megkezdődtek a tematikus csoportfoglalkozások heti hét délután, így biztosítva a terepmunka 

intézményi hátterét. A tanítási szünetekben, valamint a tanítási időszakban az iskolák 
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nyitvatartásához igazodóan, prevenciós szabadidős programokat, kirándulásokat, klubot és kreatív 

tevékenységet biztosítottunk a fiatalok számára. 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, valamint együttműködnek a szakemberekkel. 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 2021-ben is segítették a tanulásban az ezt igénylő 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.  

Az előző évek tapasztalatai szerint a legnagyobb érdeklődés 2021-ben 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. 2021-ben 5 napos napközis tábort szervezett a szakmai csoport a 

RING-gel kapcsolatban álló gyerekek közül 13 fő részvételével. Színes programokkal (strand, 

kirándulás, lovaglás, állatkerti séta), 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.  

Az utcai és lakótelepi szociális munkát, mint speciális gyermekvédelmi szolgáltatást, valamint 

a RING-ben folyó ifjúságvédelmi tevékenységet szakmai munkával, tematikus 

csoportfoglalkozásokkal, az óvodai és iskolai szociális segítők prevenciós munkájával 

összehangolva, a szakmai programban szereplő több lépcsős prevenciós modell alapján kívánjuk 

továbbra is ellátni. 

 

3.3.7 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység  

 

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.  

2021-ben óvodai és iskolai szociális segítőink a kerületünkben működő köznevelési 

intézmény 83 feladat-ellátási helyéből 80-ben végeztek aktív segítő munkát, együttműködési 

megállapodás alapján. (2020. évhez képest több köznevelési intézmény feladatellátási helye vagy 

teljesen megszűnt, vagy átmenetileg - például felújítás miatt - nem működik.) Ezen belül csaknem 

18.000 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. Az év során 4051 (2020. évben 

1650 fő) főt értek el. A 2294 (2020-ban 1481) elvégzett tevékenység közöl a legtöbb alkalommal a 

köznevelési intézményben dolgozó pedagógusokkal és más szakemberekkel (pl. pszichológus, 

védőnő) történt esetkonzultáció történt. Ezeknek a konzultációknak célja legfőképpen az volt, hogy 

a jelzőrendszeri tag számára megkönnyítsük egy-egy esetben a veszélyeztetés felismerését, valamint 

a gyermekvédelmi jelzés megtételét. A tevékenységek közül még érdemes kiemelni a köznevelési 

intézményekben megtartott prevenciós csoportfoglalkozások számát, ami 2021-ben 96 (2020-ban 76) 

alkalommal került megszervezésre, főleg egy-egy iskolai osztály részére. A csoportfoglalkozások a 

szülők vagy a pedagógusok kérésére jöttek létre. A legtöbb figyelmet ebben az évben az iskolai 

bullying és a pályaválasztással kapcsolatos témák kaptak. Emellett 6 alkalommal szerveztek 
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munkatársaink teljes köznevelési intézmény számára tematikus napot, vagy vettek részt az 

intézményekben közösségi programokon. Minden csoport- és közösségi foglalkozás alapos 

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

szülőkkel előzetesen ismertetni kellett, a foglalkozásokkal összefüggő adminisztrációs feladatok 

ellátása mellett. 

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.   2021. év első felében, 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 az intézményekben 

meghirdetett ügyeleti időben a kollégáink digitális ügyeletet tartottak. Ebben a járványidőszakban 

segítőink 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 emailben érkező megkeresésekre is választ adtak. 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.  

Alapfeladatainkon túl munkatársaink Intézményünk Váradi utcai központjában is szerveztek 

prevenciós foglalkozásokat, tanulássegítést, valamint a nyári időszakban napközi táborokat az utcai 

és lakótelepi szociális munkás munkatársunkkal közösen. Ilyen például a 2021. októberétől 

meghirdetett VÁR-LAK Klub, amelyet minden hétfőn délután tartunk az óbudai – elsősorban 

intézményünkkel kapcsolatban álló - gyermekek számára. 

2021. évben az utcai és lakótelepi szociális munkát és az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenységet végző munkatársaink közös szakmai munkába kezdtek. Ennek eredményeként az 

óvodai és iskolai szociális tevékenységet végző szakmai csoport alapfeladatain túl utcai és lakótelepi 

szociális munkát is ellát. Mind a terepmunkában, mind a RING-ben folyó egyéni és csoportos 

prevenciós tevékenységekben aktívan részt vesznek. 

2021-ben csoportfoglalkozásokkal és tanulássegítéssel támogattuk a Családok Átmeneti 

Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában lakók élethelyzetének pozitív irányba történő 

elmozdulását. 

Szakembereink különös figyelemmel és elhivatottsággal fordultak a gyermekek felé a nyári 

szünetben is 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 Sport és Szabadidő Parkban (Laborc u. 2.), valamint a Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolában látták el feladatukat a nyári szünet idején hetente egy-egy napon. 

Emellett két, egyenként 12 fős tematikus napközis tábort is szerveztek a Váradi utcai székhelyünkön. 

Emellett egy-egy napközis tábor szervezésében és lebonyolításában vettek részt a RING-gyel és a 

Mentálhigiénés Csoporttal közösen. Ezek a táborok lefedték az oktatási-nevelési intézmények 

szokásos nyitvatartási rendjét, amelynek ideje alatt a gyermekek étkeztetéséről Intézményünk 

gondoskodott. 



54 

 

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

2020/2021. tanévben 18.885 fő volt (Oktatási Hivatal statisztikai adatai alapján). A 2021. évben 

mindössze 10 fő és 1 fő szakmai vezető alkotta a szakmai csoportot, 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 biztosítani a szolgáltatást. A 10 főből 2 munkatársunk tartósan teljes munkaidőben a 

Családi Közösségi térben dolgozott, majd szeptembertől egyikük az utcai és lakótelepi szociális 

munka területén kapott feladatot támogatva az ott dolgozó szociális munkás munkáját. Tehát 

ténylegesen 20 fő helyett 8 fő látja el jelenleg is a kerületben az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenységet, ami lényegesen kihat mind a szakmai munkára, mind a munkaerő fluktuációra. 

 

• 3.3.8.  Egyéb speciális szolgáltatások: közösségi fodrászat – szépségápolási tanácsadás 

 

A Családi Közösségi Teret a VEKOP – 6.2.1.-15-2016-00009 kódszámú „Szociális 

városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren pályázat részeként hozta létre a III. kerületi 

Önkormányzat. A Családi Közösségi Térben  

- csoportfoglalkozások 

- szabadulószoba időseknek, illetve fiataloknak 

- közösségi fodrászat működik 2020 nyarától.  

2021 nyarától az alábbi szolgáltatásokkal bővült a professzionális szépségápolás: 

- kozmetika 

- manikűr/lakkozás 

2021.  június és december között 212 esetben kaptak ingyenes professzionális szépségápolási 

szolgáltatást a III. kerületi lakosok. Ebből:  

- Fodrászat: 102 alkalom 

- Kozmetika: 85 alkalom 

- Manikűr/lakkozás: 25 alkalom volt. 

 

 

              17. sz. diagram – a Családi Közösségi Tér szépségápolási szolgáltatásai  
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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 intézmény. 

Intézményegységünk Víziorgona utcai telephelye 40 férőhelyes, a szolgáltatási helyként 

engedélyezett 10 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 biztosított.  

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, 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. Intézményegységünk 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 teljeskörű 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 2021. évre megállapított intézményi térítési díj összege: 

 

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 2021.04.01-től felnőtt esetében 175 

Ft/fő/ellátási nap, 5 250 Ft/fő/ellátási hónap, gyermek esetében 175 Ft/fő/nap, 5.250 Ft/főellátási 

hónap.  

A térítési díj befizetése havonta a tárgyhó 10. napjáig előre fizetéssel történik. 2021-ben nem 
volt szükség fizetési felszólítás kibocsájtására. 

  

4.2 A szolgáltató tevékenység működési feltételei 

 

• Tárgyi feltételek 

 

  Az Intézmény telephelye a 2017.05.04-én átadott, felújított épület és a hozzá tartozó kert, 

továbbá a 10 darab, 2021. november 12-től szolgáltatási helyként bejegyzett lakás. 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, melynél azonban a használata során kiderült, hogy vélhetően annak lejtési 

problémái miatt használat során a helyiségből kifolyik a víz. Lakószobák tekintetében 14 (ebből 

kijelölt izolációs szoba 2) áll rendelkezésre. 4 vizesblokk (fürdők, mellékhelyiség) és 1 külön 

mellékhelyiség került kialakításra. Intézményünkben továbbá 1 mosókonyha áll a lakók 

rendelkezésére 3 működőképes mosógéppel. A két konyhában a sütési-főzési lehetőségek 

biztosítottak, minden családnak külön hűtőgép áll rendelkezésre. Konyhánként1 mikrohullámú sütő 

található. 

 Közös helyiségként funkcionál a csoportszoba, és a TV szoba is, melyet 2021-ben úgy 

alakítottunk át, hogy itt kézműves sarok is kialakításra került. A raktározást 4 helyiségben 

(játéktároló, bútorraktár, élelmiszerraktár és ruharaktár) oldjuk meg. 

Dolgozók részére 1 konyha, 1 ügyeleti iroda, 1 családgondozói iroda, 1 vezetői iroda, 1 ügyeleti 

mellékhelyiség, csoportszoba, 1 ügyeleti zuhanyzó és gondnokműhely került kialakításra. 

Tekintettel a 2020 óta elhúzódó pandémiás időszakra felmerül annak szükségessége, hogy egy 

vizesblokkal és teakonyhával ellátott betegszoba kerüljön kialakításra, melyet bár a jogszabály nem 

ír elő kötelezettségként, az egészségügyi indokkal kötelezően elrendelt izolációt lehetőségét 

megkönnyítené.  

 

• Személyi feltételek 

 

Személyi feltételek tekintetében a Családok Átmeneti Otthona folyamatos változást élt meg 

Jelenleg a szakgondozók létszáma 6 fő, 2021 áprilisától a családgondozóink létszáma 2 fő. Mivel 

családgondozó tekintetében a fennálló szakemberhiány jelentős hatással volt a szakmai munka 

intenzitására, szükséges lenne +1 fő családgondozó felvétele.  

A Családok Átmeneti Otthonának minden munkatársa a jogszabályban meghatározott végzettség 

birtokában látja el munkaköri feladatát. 

 

• 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 

lakásban, s ez állandósult konfliktust generált nem csak az élettér hiánya, hanem a generációs 

különbségek okán is. 

A másodlagos okok jóval differenciáltabb képet mutattak a 2021-es év folyamán is. A 

sokproblémás családok esetében a mindennapiak az életviteli-, életvezetési problémák, a 

munkavállalási nehézségek. Továbbá jellemző, hogy a pénz beosztása is nehézséget okoz számukra, 
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s jellemzően az e tekintetben felkínált támogató segítséget nem, vagy csak részben fogadják el. A 

fentieken túl a család – és jövőtervezés átgondolatlansága, ad hoc jellege determinálja a bizonytalan 

lakhatást. Az állandó jelleggel fennálló bizonytalanság okozta elhúzódó krízisállapot érzelmi, 

kapcsolati zavarba torkollt tovább súlyosbítva azon helyzetet, mely már alapjaiban veszélyezteti a 

családban élő gyermekbiztonságát. 

Jellemző az alacsony iskolázottság, a szakképzettség hiánya, mely esetükben ahhoz vezet, 

hogy a társadalom peremére szorulnak, otthontalanná válnak. Ezen vándorló családok a 

létbizonytalanságot egyedül már nem tudták feldolgozni, a kitörési lehetőséget nem látják, 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 írásban is 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 2021-es 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 a jogszabályban foglaltak szerint indult, de hatósági intézkedés 

nem vált szükségessé tekintettel arra, hogy a beköltözés nem volt ellentétes a gyermek/ek érdekével. 

A gyámhivatalt értesíteni kell továbbá a szükséges intézkedések megtétele érdekében az 

átmeneti gondozás időtartamának letelte előtt is, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek a családi 

környezetébe nem térhet vissza. Ez utóbbi a 2021-es évben egy esetben sem 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. Egyre gyakrabban találkozunk olyan családokkal, 

akik már 5 éve, vagy azon túl ragadtak az ellátórendszerbe, s így már hospitalizáció tüneteit mutatják. 

Tapasztalatunk szerint ezen rendszerben vándorlók számára az jelentene lehetőséget, ha az első 

bekerülést követően ugyanazon intézményben 2-3 éves gondozási időt lehetne számukra biztosítani 

annak érdekében, hogy a folyamatos tovább költözést mellőzve a rendszerszemléletű szociális 

segítőmunka keretében elmélyülhessenek a kívánt változások. 

 

• Várólistára vonatkozó adatok 

 

A beköltözés egyik feltétele a Budapest III. kerületi lakcím. Az előző évekhez képest a tavalyi 

évben nőtt a várólistán szereplők száma. A 2021.12.31-i állapot szerint 12 család várt beköltözésre, 

mely az előző évhez képest több mint 100%-os emelkedést jelent. Ezen családok bekerülését egyrészt 

a helyhiány, a Budapest III. kerületi lakcím nélküliség, vagy éppen 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.  
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4.3 Ellátottakra vonatkozó adatok 

 

Az Otthon kihasználtsága a tavalyi évben jellemzően maximális volt. A veszélyhelyzethez 

kapcsolódó védelmi intézkedések és ágazati útmutatókban foglaltakra, a bentlakók egészségének 

megóvására tekintettel az év során 12 család esetében került sor izolálásra.   

A 2021-es évben 39 családnak – összesen 133 főnek - tudtunk lakhatási és egyéb támogatást 

nyújtani. A fent hivatkozott családok összetételük szerint 59 felnőttből (39 anya, 20 apa) és 74 

gyermekből állt.  

2021-ben 19 új beköltöző család volt.1 család tárgyévben 3 alkalommal költözött be ismétlődő 

krízishelyzetükre tekintettel. A 2021-es évben szolgáltatási helyként bejegyzett lakásban 20 

családnak - 67 főnek – tudtunk segítséget nyújtani. Ebből 7 olyan család volt, aki tárgyévben a 

Víziorgona u. 7. szám alatti telephelyünkön és szolgáltatási helyként bejegyzett lakásban is igénybe 

vette az átmeneti gondozást.  

Két éven belüli ismételt felvételre 5 család esetében került sor, a GYVT 47.§ 4 bekezdés (b) 

pontjában foglaltakra tekintettel a gyámhivatal felé értesítési kötelezettségünknek minden esetben 

haladéktalanul eleget tettünk. 

A fenti adatokból kirajzolódik, 2021-es 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 az apa írásbeli figyelmeztetés miatt 

kényszerült az Otthont elhagyni, ebben az esetben a lakók testi épségének és nyugalmának a 

biztosítása és védelme indokolttá tette ezt. 

 

 Víziorgona 7. 
Margitliget 1. 

I/8. 

Madzsar 31. 

III/11. 

Pacsirtamező 16. 

Fsz./10. 

2021. 
gyer 

mek 
felnőtt össz 

gyer 

mek 

felnő

tt 
össz 

gyer 

mek 
felnőtt össz 

gyer 

mek 
felnőtt össz 

I. 555 429 984 0 62 62 31 31 62 34 59 93 

II. 438 373 811 0 56 56 28 28 56 28 56 84 

III. 655 523 1178 0 56 56 31 31 62 31   62   93 

IV.   647 508 1155 0 60 60 30 30 60 30   60 90 

V. 669 524 1193 22 36 58 31 31 62 31 61 93 

VI. 717 461 1178 30 30 60 46 30 76 30 60 90 

VII. 858 421 1279 31 31 62 62 31 93 31 62 93 

VIII. 862 357 1219 31 31 62 62 31 93   31 62 93 

IX. 960 420 1380   30 30 60 60 30 90 30 60 90 

X. 936 406 1342 31 31 62 62 31 93   31 62 93 

XI. 810 390 1200   30 30 60 60 30 90 30 60 90 

XII. 744 445 1189 31 31 62 62 31 93 31 62 93 

össze

sen 8851 5257 14108 236 484 720 565 365 930 368 726 1095 

össz/

365 

24 14 39 1 1 2 2 1 3 1 2 3 

eng.f

érőhe

ly 

  40   4   4   3 

16 sz. táblázat – CSÁO teljesítménymutató (A) 
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Pacsirtamező 27. 

II/3. 

Margitliget 2. 

II/18. 
Margitliget 2. 

XI/118. 

Margitliget 3. 

XII/132. 
2021

. 

gyer 

mek 
felnőtt össz 

gyer 

mek 

felnő

tt 
össz felnőtt össz össz 

gyer 

mek 
felnőtt össz 

I. 31 62 93 0 93 93 31 31 62 62 62 124 

II. 28 56 84 0 84 84 28 28 56 56 56 112 

III.    61 61 122 0   93 93 31 31 62 62 62 124 

IV. 60 60 120 0 90 90 30 30    60 60 60 120 

V. 62 62 124 6 87 93 31 31 62 62 62 124 

VI. 60 60 120 30 60 90 30 39 69 60 60 120 

VII. 62 62 124 42 62 104 25 50 75 62 62 124 

VIII. 62 62 124 62 62 124 62 62 124 62 62 124 

IX. 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 

X. 62 62 124 62 62 124 62 62 124 62 62 124 

XI. 60 60 120 60 60 120 60 60 120 60 60 120 

XII. 62 62 124 62 62 124 62 62 124 62 62 124 

össze

sen 670 729 1399 384 875 1259 
512 546 1058 730 730 1460 

össz/

365 

2 2 4 1 2 3 1 1 3 2 2 4 

eng.f

érőhe

ly 

  5   5   4   6 

17. sz. táblázat – CSÁO teljesítménymutató (B) 

 

 
Szindbád 1. 

II/14. 

Szindbád 1. 

VI/57. 
Víziorgona 4. 

VII/64. 
Összesen 

Min 

összes

en 

2021. 
gyer 

mek 
felnőtt össz 

gyer 

mek 

felnő

tt 
össz felnőtt össz össz 

gyer 

mek 
felnőtt össz 

I. 31 62 93 31 62 93 124 31 155 930 984 1914 

II. 28 56 84 56 56 112 112 28 140 802 877 1679 

III. 31    62   93   62    62 124 113    42  155 1089 1081 2170 

IV. 30 60   90   79 60 139 71    60 131 1037 1078       

2115 

V. 31    62   93   62 93 155 62    62 124 1100 1081 2181 

VI. 30 60   90   90 60 150   60    60 120 1183 980 2163 

VII. 31    62   93   93 62 155 62    62   124 1359 967        

2326 

VIII. 31 62   93   93    62 155 62    62 124 1420 915 2335 

IX. 30 60   90   90 60 150 60    60 120   1500 690 2460 

X. 31 62   93   93   62 155    62    62   124   1494   964        

2458 

XI. 30    60   90   90     60   150    60    60 120   1350 930 2280 

XII. 31    62   93   93 62   155    62    62  124   1302   1003 2305 

össze

sen 
365 730 1095 932 761 1693 910 651 1561 14566 11820 26386 

össz/

365 
1 2 3 3 2 5 2 2 4 40 320 72 

eng.f

érőhe

ly 

  4   6   7    

18 sz. táblázat – CSÁO teljesítménymutató (C) 
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Az édesanyák életkora 18 - 45 év, az édesapák életkora 21-53 év, a gyermekek életkora 0 hó-

18+ év között volt.Tárgyévben 5 gyermek töltötte be a 18. életévét. 

 

Családok összetétele gyermekszám szerint (nem halmozott adat) 

Családban élő gyerekek száma Családok száma 

1 gyerekes család 15 

2 gyerekes család 14 

3 gyerekes család 6 

4 gyerekes család 4 

19 sz. táblázat – gyermekszám szerinti bontás 

 

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is az 1 és a 2 gyermekes családok képezték ellátottaink 

nagyobb részét (29 család). 2021-ban 3 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 8 6 2 

3-6 éves 17 7 10 

6-14 éves 31 13 18 

14-18 éves 13 4 9 

18+ 5 2 3 

20. sz. táblázat – gyermekek kor és nem szerinti megoszlása 

 

Gyermekek intézményes ellátása (nem halmozott adat) 

 

• bölcsődei ellátás mind a 6 gyermek esetében bölcsődeváltás nélkül volt biztosított. 

• óvodaváltásra szintén nem került sor,  

• az iskolai oktatás 3 gyermek esetében iskolaváltással, 38 gyermek esetében iskolaváltás nélkül 

volt biztosított, 

• 2 gyermek tankötelezettsége megszűnt, ők nem vettek részt iskolai oktatásban,  

• 2 gyermek a 2021-es évben bölcsődei ellátásban sem részesült. 

 

Szülők munkaerő piaci részvétel szerinti megoszlása (nem halmozott adat) 

1 a szülők közül bejelentett munkaviszonnyal 30 fő rendelkezett az év folyamán 

2 alkalmi munkát 21 fő végzett,   

3 kizárólagosan családtámogatási ellátásokból befolyó jövedelemmel 7 szülő rendelkezett 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 21 fő alkalmi munkát végző szülő közül ténylegesen 19 fő   

ugyanazon a munkahelyen dolgozik/dolgozott a bentlakás időtartama alatt, azonban a munkáltató 

nem tett eleget és szándékában sem állt eleget tenni bejelentési kötelezettségének.   

  

A szülők legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása  

 

• legfeljebb 8 befejezett osztály:47 fő 

• szakmunkás végzettség: 8 fő 

• szakközépiskola/érettségi: 2 fő 

• OKJ-s végzettség:1 fő 

• főiskolai, egyetemi végzettség: 1 fő 
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Mint a fentiekben látható, szülők végzettsége a legtöbb esetben nem haladja meg a nyolc 

általánost, - 79 % - melynek következtében a munkaerő-piacon kedvezőtlen helyzetbe kerülnek, 

alacsony iskolázottságuk következtében nem bejelentett/nem a valós óraszámmal bejelentett konyhai, 

takarítói munkára veszik fel őket. 

A lakók 13 %-a rendelkezett szakmunkás végzettséggel. Tapasztalatunk szerint ezen 

végzettség általában a nem bejelentett/nem a valós óraszámmal bejelentett építőipari szegmensben 

való elhelyezkedést teszi lehetővé. A létbizonytalanságukat tehát a „magasabb képzettségük” csak 

kis mértékben enyhíti.  

Lakóink 97 %-ának nincs olyan iskolai végzettsége, ami olyan munkaerő-piaci státuszhoz 

juttatná őket, mellyel a jövedelmi viszonyaik alapján kiszámíthatóvá, tervezhetővé válna önmaguk és 

a családjuk 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 a gondozási idő végén. 

Szomorú tény, hogy megközelítőleg csak a szülők mintegy 32 %-a rendelkezik azzal az 

attitűddel, mely szerint a gyermekük jövőbeni boldogulását a minél magasabb szintű oktatás 

elérésében látják. 

 

Gondozásban töltött idő/családszám (nem halmozott adat) 

0-1 hónap 2-3 hónap 4-6 hónap 7-10 hónap 11-12 hónap 1-2 év 

3 1 9 4 1 21 

21. sz. táblázat – gondozásban töltött idő  

 

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 térképezhetőek fel a problémák. A közös – 

családokkal együtt végzett – munka során kiemelt szerepet kap a gondozási célok kitűzése és az ezek 

eléréséhez szükséges feladatok áttekintése egyeztetve az érintett családsegítős szakemberrel, és/vagy 

az ügybe bevont esetmenedzserrel egyaránt. 

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 
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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 2021-es évben minden beköltöző családnak lehetőséget adtunk a pszichológus 

tanácsadónkkal történő kapcsolatfelvételre, szükség szerint több alkalommal is. A lakók közül 21 fő 

több alkalommal is felkereste a munkavállalási tanácsadónkat, 2 gyermek pedig a pályaválasztás terén 

kapott segítséget. A jogi tanácsadást 15 fő vette igénybe összesen 33 alkalommal. Családterápia 

keretében további megsegítést 3 család kapott. Mind a szülők, mind a gyermekek nagy örömmel éltek 

a Vekop-6 Szociális Városrehabilitáció Békásmegyeren Projekt keretében biztosított ingyenes 

fodrász és manikűrös szolgáltatás igénybevétel lehetőségével. 

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. 

Ezen felül különös figyelemmel vagyunk az oktatási-nevelési intézményekkel való 

kapcsolattartásra, hiszen elengedhetetlen, hogy a szakembereink tisztában legyenek a fejlesztendő 

területekkel, az előrehaladás mértékével, a fennálló problémákkal. Azon gyermekek esetében, akiknél 

a gondozási idő a 30 napot meghaladta minden esetben pedagógiai szakvéleményt kértünk. Az 

ismételt szakvéleménykérés gyakorisága egyénre szabottan történt. 

Bántalmazás gyanúja miatt 1 esetben éltünk jelzéssel a Szolgálat munkatársa, a Gyámhivatal 

és a Rendőrség felé. Tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatásának időtartama alatt a család 

kiköltözött az otthonból a nyomozás eredményéről nem rendelkezünk információval. 

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 a 10 szolgáltatási helyként nyilvántartott lakásba kerültek. Amennyiben a 

család a itt is önállóan is megállta a helyét javaslattal éltünk az Önkormányzat felé bérleti jogviszony 

biztosítására.  

Otthonunk - az észlelő- és jelzőrendszer tagjaként - közreműködött a gyermekeket veszélyeztető 

tényezők felismerésében és kezelésében, 12 ízben részt vett 

esetkonzultáción/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.  

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. Azonban azon gyermekek, szülők és családok egészét megmozgató tevékenységek, 

melyek jellemzően ünnepkörhöz kötődtek a biztonsági szabályok betartásával megrendezésre 

kerültek, illetőleg a Vekop-6, Szociális Városrehabilitáció Békásmegyeren Projekt megvalósításába 

is több mint 10 csoport megvalósításán keresztül bekapcsolódtunk.  

2021. november végén a bentlakó családokat almaszedésre invitáltuk Pomázra, ahol is szedd 

magad akció keretében több mint 150 kg almát szüreteltünk le. A leszedett gyümölcsöket a 

Wisnovszky Gazdaság jó voltából ingyen kapták meg a lakók, s így több hónapon keresztül mindenki 

számára biztosított volt a gyümölcs.   
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2021-ben a bentlakó gyermekek részére a nyári szünetben 2 tematikus tábort is szerveztek 

munkatársaink, melyre nagy volt az érdeklődés. Szintén a szünidőben a Fővárosi Állat- és Növénykert 

felajánlása a ZOO táborban, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett táborban 

való részvétel is lehetőséget biztosította arra, hogy a bentlakó gyermekek tartalmasan tölthessék el a 

szabadidejüket. E mellett a nyár folyamán a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. ajándék belépői 

lehetővé tették a lakóink számára a Pünkösdfürdői Strandfürdő területén az egész napos ingyenes 

időtöltést. 

A 2021-es évben javaslatunkra 6 család nyert a kerületi lakáspályázaton. 2021-ben 2 család 

Intézményünk Gyermekek Átmeneti Otthonába került befogadásra, 6 család albérletbe, 11 család 

másik Családok Átmeneti Otthonába költözött. A 2021-es év folyamán egy gyermek sem került 

szakellátásba. 

Az Otthonban Érdekképviseleti Fórum működik az ellátásban részesülők érdekeit szem előtt 

tartva a törvényes képviselők, a fiatal felnőttek, az Intézmény szakemberei és a fenntartó képviselői 

bevonásával a javaslatok áttekintése, a felmerülő panasz, probléma megoldása, orvoslása érdekében. 

Munkatársaink havonta szupervízión vesznek részt, illetve havonta – lehetőség szerint havonta 2 

alkalommal – teamet tartottunk, amikor is esetmegbeszélésre is sor kerül. 

 

Külső ellenőrzések 

• Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer (mint fenntartó) 2021.11.16-18-a között 

átfogó ellenőrzést végzett 

• Megtörténtek a tűzvédelmi és munkavédelmi előírással kapcsolatos ellenőrzések is, valamint 

2021. év június hó 16. napján az átmeneti otthonban tűzriadó gyakorlatra került sor. 

 

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 területileg illetékes 

védőnővel intenzív személyes kapcsolatot ápoltunk, rendszeresen jár az Otthonba, látogatta a 

csecsemőket, kisgyermekeket, várandós anyukákat.   

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 családok továbbá tartós élelmiszer- és édességcsomagot és 

tisztítószercsomagot is kaptak.  

A tavalyi évben a már „hagyományos” támogatóink -MVM Partners ZRT, SOROPTIMIST, 

Élelmiszerbank, Faház Étterem, a Hat Alapítvány, Cigány Kisebbségi Önkormányzat - mellett az 

IKEA, a Csillaghegyi Általános Iskola és a Fodros Általános Iskola, a Melkweg Digital, a Duna 

House, Budapesti Art Mozi Hálózat, továbbá a lakosság széles köre is csatlakozott.  

2021 decemberétől a RÁSE Alapítvány gondoskodik a bent lakó gyermekeink bőségesebb 

reggelijéről. 

 

4.6 Jövőbeni terveink 

 

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 szemmellátható állagromlás következett be. Néhány javítás 

megtörtént, azonban összességében sok probléma áll fenn. A Vagyonkezelő szakembereinek 

véleménye alapján ezek javítása nem rentábilis, nagy valószínűséggel középtávon a 

feladatellátáshoz a szolgáltatást új épületbe szükséges áthelyezni. 

A Családok Átmeneti Otthona átmeneti lakhatási lehetőséget biztosít. Ehhez szükséges az 

épületben fellelhető hibák folyamatos javítása, a bútorok javítása és cseréje az amortizáció miatt. 

Ezzel együtt kiemelt 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. 
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 A belső tér dekorálásába a szülőket és a gyermekeket is be szeretnénk vonni. 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. 

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 igazodva a bentlakó gyermekek életkori 

igényekhez és érdeklődési területéhez. 
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 V. A Gyermekek Átmeneti Otthonának beszámolója  

5.1 A Gyermekek Átmeneti Otthonának tevékenysége 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthonának (továbbiakban Otthon) működését 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.  

Az Otthonban az ellátás a szülő kérelmére történik, amennyiben azonban a gyermek kéri az 

ellátását, úgy az a szülő beleegyezésével nyújtható. Kivétel ez alól az ideiglenes gondozás, amikor a 

gyermek saját szüleitől önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt, és kéri 72 órára 

az Otthon segítségét. Ezen esetben a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul megkeressük, 

további intézkedés ezt követően történik.  

Az ellátás során a szülői felügyeleti jog és az ezzel járó kötelezettség továbbra is megilleti a 

bekerülő gyermek szülőjét, azonban a gondozás és nevelés feladatának, a „Megállapodásban” 

szereplő részét az Otthon végzi.  

Az Otthon 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.  

 

5.1.1 A Gyermekek Átmeneti Otthonának működése 

 

Az Otthon ideiglenes működési szünete után a 2021-es év volt az első teljes év, amikor 

fogadtunk rászoruló gyermekeket. A szakemberek, a szülők és a gyermekek is egyre nagyobb 

számban szereztek tudomást az otthon működéséről, így egyre többen fordultak hozzánk segítség 

kéréssel.  

A 2016 és 2021 év közötti időszakban az Otthon bezárását érintő két évben (2019 júniustól, 

2020 júniusig) volt 20 fő alatt az ellátottak száma. 2021-ben ismét közelített az előző évek 30-40 fős 

ellátotti létszámához.  

Ellátási szerződés keretében az I. kerületből egy édesanyát és kisgyermekét fogadtuk be.  

Az Otthon az egész év során szinte teljes férőhelykihasználtsággal működött, egy-egy rövid 

ideig volt szabad hely, amit szinte azonnal betöltöttek a rászoruló gyermekek. Azokban az esetekben, 

amikor nem volt szükség azonnali elhelyezésre előfordult néhány napos várakozás.  

Kialakult egy stabil, egymást támogató munkatársi gárda, amely képes volt megfelelő szakmai 

színvonalon, a kiegyensúlyozott működés feltételeit biztosítani. A rendszeres szupervízió biztosította 

az esetleges szakmai dilemmák megoldását, hozzájárult a szakmai munka javításához.  

Az ellátottak kéréseit, igényeit folyamatosan figyeltük és a szükséges intézkedéseket 

megtettük. Javaslatainkat és az esetleges elvárásainkat is megfogalmaztuk feléjük. A felmerülő 

problémákat a lehető legrövidebb idő alatt próbáltuk megoldani.  

Semmilyen súlyosabb fegyelemsértés nem történt -apróbb figyelmeztetések mellett- a 

szakmai stáb és az ellátottak kapcsolata zökkenőmentes volt. 

Az Otthon belső terei is nagy változásokon mentek keresztül. A munkatársak önerőből is 

szépítették a környezetet, de a fenntartó támogatásával több új bútor és eszköz került beszerzésre. 

Szintén a fenntartó munkatársai segítségével adományok is érkeztek az Otthonba, így szinte az összes 

helyiségben jól használható és szép bútorok lettek elhelyezve. Az Intézményünk adománygyűjtő 
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tevékenységének köszönhetően többek között az egyik nagy bútorforgalmazó támogatásával az ágyak 

matracai is teljesen megújultak.  

A Vagyonkezelő kiemelten kezelte az otthon problémáit és jellemzően azonnal cselekedett. A 

műszaki hibák javítása mellett a megkopott és balesetveszélyes padlóburkolat cseréje is megtörtént. 

Megfelelő takarítással, fertőtlenítéssel, valamint megelőző intézkedésekkel a covid helyzet 

kezelése sikeres volt. Több tesztelés is zajlott, az ellátottak között, amelyek minden esetben negatív 

eredményt hoztak. A kontakt személyekre vonatkozó szabályozás miatt egyes a munkatársak 

karanténba kerültek, így a megbetegedések mellett ez is nehezítette a munkamegosztás kialakítását. 

Ennek ellenére a helyettesítések megoldása zökkenőmentesen sikerült.  

Összességében elmondható, hogy a 2021-es évben a szakmai tevékenység és a működési 

feltételek tekintetében is fejlődött az Otthon.  

 

5.1.2 A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő elhelyezések jellemző okai 

 

A legjellemzőbb okok között az első a szülők életvezetési problémája volt, ezt követően a 

hajléktalanná válás és a bántalmazás állt a bekerülés hátterében.  

Több esetben is a gyermek kérte a gondozást és a védelmet a szülővel szemben. Az ilyen 

esetekben jellemző, hogy a szülők nehezen látják be, hogy érdemes megállapodást kötni az Otthonnal 

a még nagyobb problémák kialakulásának megelőzése érdekében.  

Két esetben is kötelezték a szülőket az Otthon szolgáltatásainak igénybevételére, azonban ezt 

egyik szülő sem tartotta be, amit jeleztünk a döntést meghozó felé.  

Azokban az esetekben amikor a szülők keresték meg az Otthont ez általában már csak akkor 

történt meg, amikor teljesen eszköztelenné váltak és a szakellátásba kerülés előtti utolsó 

megoldásként került szóba ez a lehetőség.  

A lakhatási gondok megoldása is több szülőt állított szinte megoldhatatlan helyzet elé. 

Előfordult olyan eset is, ahol a szülő szenvedélybetegsége okozta a problémát.  

A bántalmazás gyanúja is több esetben felmerült, amelyet az érintetett szakemberek minden 

esetben lelkiismeretesen próbáltak felderíteni. Ezekben az esetekben nagyon intenzív volt az 

együttműködésünk velük.  

 

5.1.3 A Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak száma 

 

Az igénybe vevő szülők az Otthonnal 2021. január 1. és december 31. között 16 főre kötöttek 

új Megállapodást.  

Összesen 27 ellátottunk volt ebben az évben, 6 felnőtt és 21 gyermek.  

Ebből egy gyermek 72 órás krízisellátásban részesült, szüleivel Megállapodás nem készült. 

2021. december 31.-én 8 gyermek és 3 felnőtt lakott az Otthonban.  

2021. december 31-én férőhelyre várokozók nem voltak. Krízis helyzetben minden esetben azonnal 

tudtuk fogadni a rászorulót. 

2021 év során 13 gyermek hazakerült, mert a szülő kérte a gondozás megszüntetését, illetve nem 

kérte a lejáró Megállapodás meghosszabbítását. A gyermekük gondozásának megszűnésével 3 szülő 

is távozott az Otthonból 2021-ben.  

 

Az Otthon 2021 évi adatai havonként: 

• 2021. január: 10 fő ellátott ebből 7 gyermek 

• 2021. február: 14 fő ellátott ebből 11 gyermek 

• 2021. március: 15 fő ellátott ebből 12 gyermek 

• 2021. április: 14 fő ellátott ebből 11 gyermek 

• 2021. május: 15: fő ellátott ebből 12 gyermek 

• 2021. június: 15 fő ellátott ebből 12 gyermek 

• 2021. július: 10 fő ellátott ebből 7 gyermek 



67 

 

• 2021. augusztus: 10 fő ellátott ebből 7 gyermek 

• 2021. szeptember: 10 fő ellátott ebből 7 gyermek 

• 2021. október:12: fő ellátott ebből 9 gyermek 

• 2021. november: 14 fő ellátott ebből 11 gyermek 

• 2021. december:13 fő ellátott ebből 10 gyermek. 

 

 

5.2 Külső ellenőrzések 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az év során lefolytatott ellenőrzések: 

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (mint fenntartó) részéről 

történt ellenőrzés. Az ellenőrzés célja volt, hogy az Intézmény működése, tárgyi és személyi feltételei, 

valamint a dokumentációs rend, a térítési díj számítása megfelel-e a jogszabályban előírtaknak. 

Az ellenőrzés során egy nyomtatvány megújításán kívül semmilyen más észrevételt nem 

tettek a fenntartó munkatársai.  

 

5.3. Erősségek, jövőben fejlesztendő területek 

 

 A Gyermekek Átmeneti Otthonában dolgozó munkatársak együttműködése egymással, az 

ÓCSTGYVK többi munkacsoportjával és munkatársaival, valamint a kapcsolódó külső 

szervezetekkel kiemelkedően jó volt. A munkamegosztás kiegyensúlyozott, a szakmai értékrend 

stabil, a kommunikáció nyílt volt a munkatársak között. A munkacsoport tagjaira hosszú távon 

számíthat az Intézmény. A munkatársak nagy hangsúlyt fektettek tudásuk gyarapítására, a dolgozók 

közel fele adekvát szakmai képzésben vett részt. A gyermekek gondozásában és nevelésében jelentős 

tapasztalatokat szereztek az Otthon munkatársai, így segítséget tudtak adni a gyermekek, családok 

számára a tanulási hiányosságok felszámolásában, a tehetséggondozás, valamint a családi működés 

területén.  

 A kert jobb kihasználása (pl. közösségi kert kialakítása) lehetőséget jelentene a gyermekek 

számára. A pszichológus munkakör ismételten történő betöltése nagy mértékben javítaná a munka 

minőségét, hatékonyságát. A covid helyzet függvényében több szabadidős program szervezésével 

javítanánk a gondozás színvonalát. Célunk, hogy a gondozással, szabadidős programok 

lebonyolításával képesek legyünk még több pozitív irányú változást elérni a gyermekeknél. A nevelő 

kollégák gyermekekkel végzett egyéni és csoportmunkáját is fejleszteni kívánjuk.   
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Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ  
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VI. 2021. évi kiadások és bevételek szöveges indoklása 
 

 

 Készítette: Dr. Szeghy Gézáné – gazdasági elemző 

2021. évi kiadások és bevételek szöveges indoklása 

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 2021. évi költségvetési előirányzatának, 

Képviselő-testület által elfogadott főösszege 506.025.000, -Ft volt. Teljesítése az alábbiak szerint 

alakult: 

 

2021 
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS 

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

EREDETI MÓDOSÍTOTT 2021.12.31 

ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS 

Személyi juttatások 361 737  441 395  441 395 

Munkáltatókat terhelő járulékok 62 101  75 992 75 992 

Dologi kiadások 80 246  78 478 77 716 

ebből:      - intézményi (saját) hatáskörű 

dologi kiadások 
35 254  42 787 42 787 

 - élelmezés 1 600  3 593 2 993 

 - közüzemi díjak (Energia) 27 126  23 579 23 579 

 - ingatlanok karbantartása 236    

 - általános forgalmi adó 16 030  8 519 8 357 

Ellátottak pénzbeli ellátása 0  0 0 

Egyéb működési célú kiadások 0  0 0 

Beruházások 1 941  7 016 7 016 

Felújítások 0    

Kiadások összesen 506 025  602 881 602 119 

Működési célú támogatások ÁH-on belül 0 35 232 35 232 

Szolgáltatások ellenértéke 0 1 439 1 439 

Közvetített szolgáltatások értéke 5 294 5 909 5 909 

Tulajdonosi bevételek/bérleti díj 1 294 0 0 

Ellátási díjak 0  8 899 8 899 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 2920  0 0 

ÁFA visszatérítés 285 0 0 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 
0 0 0 

Biztosító által fizetett kártérítés 0 153 153 

Egyéb működési bevételek 5525  1601 1 601 

Átvett pénzeszközök 0  0 0 

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele  0  2 207 2 207 

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás 490 707  547 441 547 441 

Bevételek összesen 506 025  602 881 602 881 

Az adatok ezer forintban értendőek! 

23. sz. táblázat - intézményi költségvetés 
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6.1 Bevételek 

 

Intézményünk tervezett eredeti bevételi előirányzata tartalmazza 

1. a Kelta utcai telephelyünk energia költségeinek megosztását a velünk egy épületben lévő 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (5.294 eFt),  

2. Tulajdonosi bevételként bérleti díjak kerültek tervezésre, de 2021-ben ilyen bevételünk nem 

volt, illetve nem ilyen jogcímen lett könyvelve (1.294 eFt), 

3. Kiszámlázott és visszatérített általános forgalmi adó, szintén nem volt ilyen bevételünk, mivel 

nem tartozunk az ÁFA hatálya alá (2.920 eFt és 285 eFt), 

4. Egyéb működési bevételként az ellátottak által fizetendő térítési díj lett ide betervezve, de az 

év közbeni könyvelés az „Ellátási díjak” sorra került könyvelésre (5.525 eFt) 

5. illetve az intézményfinanszírozást (490.707 eFt). 

 

Bevételi források teljesülése: 

1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről: 

A 2019-ben elkezdett VEKOP 6.2.1-15-2016-00009-es Önkormányzattal közös pályázatunk 

2021-es kifizetéseinek költsége szerepel ezen a költségvetési soron (35.232 eFt). A pályázatot a 

vállaltaknak megfelelően teljesítettük. Bár a szerződésünk eredetileg 2021. június 30-ig szólt, de 

a pandémia miatt az Irányító Hatóság meghosszabbította év végéig, így a tervezett programokat 

meg tudtuk tartani. Az elnyert 72.499.908,-Ft-ból 385.000,-Ft maradványunk lett. Az 

Önkormányzat felkérésére a pályázatot csökkentett feladatkörrel még 2022. 12. 31-ig folytatjuk, 

melyhez a maradványösszeget fel tudjuk használni. 

 

2. Szolgáltatások ellenértéke: 

A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2018-ban kötöttünk 

teremhasználati megállapodást, ahol fogyatékos személyek számára nyújtottak szakmai és 

közszolgáltatások intézéséhez segítséget. A megállapodás alapján 119.850,-Ft/hó bérleti díjat 

fizettek részünkre (1.439 eFt). 

3. Közvetített szolgáltatások értéke: 

 Ezen a soron található a Kelta utcai telephelyünk energia költségeinek megosztása a velünk egy 

épületben lévő Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (5.909 eFt) 

 

4. Ellátási díjak: 

Az átmeneti otthonokban, a szolgáltatásainkat igénybe vevő családok térítésidíj befizetéseinek 

összege található, kiegészülve a szolgáltatási helyként bejegyzett lakásokban lakó családok, 

illetve a Gyerekek Átmeneti Otthonában férőhelyre szerződést kötött önkormányzatok által  

fizetett térítésidíjjal. 2021-ben továbbra is a 2020-ban elfogadott összeget fizették. 

A térítési díjak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

- Családok Átmeneti Otthona éves bevétele 4.625 020,-Ft volt  

- A Gyermekek Átmeneti Otthona bevétele 4.274.185,-Ft volt. Az intézményünkkel 

szerződésben lévő két Önkormányzat közül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

nem csak a férőhely készenléti díját fizette, hanem gyermek és édesanyja elhelyezésére is sor 

került otthonunkban, melyért 6.100,-Ft/fő/nap térítési díjat számláztunk ki részünkre.  
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5. Biztosító által fizetett kártérítés: 

 

Az intézményi autóba egy másik autó belement, és a javíttatásának összegét térítette meg a 

biztosító (153 eFt).  

 

 

6. Egyéb működési bevételek: 

 

A VEKOP pályázatunk megbízási díjainak kifizetése során a számfejtést a KSZKI 

munkaügye készíti el. Míg a megbízási díjak nettó összege a VEKOP-os MÁK számláról 

került kifizetésre, a SZOCHO összegét a KSZKI utalta át, ezért azt térítettük meg a pályázati 

számláról. Ezen a soron ez az összeg található (1.601 eFt). 

 

Az előző évi pénzmaradvány egy részének igénybe vétele (a megmaradt 14.823.300,-Ft-ból 871.815,-

Ft-ot vettünk igénybe) csökkentette az eredeti intézményfinanszírozást. 

 

Egyéb bevételi források: 

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat finanszírozásában a karácsonyi ünnepre, élelmiszer és 

tisztítószer adományok vásárlásához kaptunk pénzügyi támogatást (850.000,-Ft). 

 

6.2 Kiadások: 

 

Alapvető kiadási tételek részletes bemutatása: 

 

1. Személyi juttatások: 

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 2021-ben 

120,75 fő volt, de nem töltöttük be a teljes keretet. Kollégáink leterheltsége a be nem töltött 

álláshelyek, valamint a diplomás munkaerő elvándorlás továbbra is problémát jelent a napi 

ügyfélforgalomban.  

Személyi juttatások alakulása a tervezetthez képes lényeges eltérést mutat, ami a következőkből 

adódik: 

- a 2020 és 2021 évi normatív jutalom könyvelése 

- a VEKOP pályázat megbízási díjainak könyvelése 

- nyári tábor megbízási díja 

 

A külső személyi juttatások magas teljesítése nagyrészt a pályázatokból kifizetett megbízási díjak 

miatt van. További, megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársaink az átmeneti otthonban 

dolgozó karbantartó, valamint egy családterapeuta voltak. 

 

2021-ben az Önkormányzat továbbra is finanszírozta minden dolgozónak a havi bruttó 12.000,-

Ft támogatást, mely a 2019-ben megszűnt étkezési támogatást pótolja.   

 

Év végén – Fenntartónk nehéz pénzügyi helyzete ellenére – 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. 2021-ben ennek mértéke 15,5% volt. 
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3. Dologi kiadások: 

 

Eredeti előirányzatunkat 80.246 eFt-ban állapította meg a Képviselő-testület. Ezen belül az 

intézményi (saját) hatáskörben felhasználható előirányzatunk 35.254 eFt volt. A pénzforgalmi 

teljesítés adatai alapján 42.787 eFt-ot költöttünk, mely a következőből adódott:  

- Két intézményi autónk van, amiből az egyiket 2012-ben vásároltuk és eddig nagyobb 

karbantartást nem igényelt. Az év során kisebb meghibásodás történt, de a karácsonyi ünnepek 

előtt elromlott és ezért használhatatlanná vált. Az évvégi megnövekedett szállítási szükséglet 

miatt, és mert a javítással meghosszabbodott az élettartama, engedélyt kértünk a javíttatási 

költség kifizetésére. Az év során 1.187.750,-Ft-ot fizettünk ki javítási költségre, mely nem 

volt előre betervezhető. 

- Ingatlanok karbantartása: A szolgáltatási helyként bejegyzett lakások karbantartása az 

intézmény feladata, valamint  a telephelyek apróbb javíttatása is, mely 2021-ben 618.581,-Ft 

volt.  

- Egyéb szakmai szolgáltatás: Ügyvédünk bekerült az ÁFA körbe és számláit 27 %-kal 

magasabb értéken tudja a továbbiakban kiállítani. 

- Élelmezés: A Gyerekek Átmeneti Otthonában a férőhelyek aktívabb kihasználása miatt 

megnövekedett a megrendelt étkeztetés költsége (2.993 eFt). 

- Közüzemi díjak: A tervezetthez képest csökkent a felhasználás, mely magyarázható a 

pandémia miatti home office munkavégzéssel. A dolgozók kevesebb víz-villany használata 

csökkentette a költségeket. 

- Nyári tábori költségeket 2021-ben saját költségvetésből kellett megoldanunk. A 2 rendezett 

táborra 714 eFt-ot költöttünk. 

- Általános forgalmi adó nem befolyásolható költség, a fenti kiadások után fizetett összeg. 

 

4. Felújítási és felhalmozási kiadások: 

 

Költségvetésünkben eredetileg megállapított felhalmozási kiadásunk tervezett összege 1.941 eFt 

volt, míg a tényleges pénzügyi felhasználás 7.016 eFt, melyet az alábbiakban részletezünk: 

- az év elején engedélyezett „Normatív módon nem tervezhető kiadások” összegében tervezett 

eszközöket év közben nem lehetett megvásárolni, ezért a legtöbbet csak az év végén tudtuk 

beszerezni.  

- Nagyobb értékű beszerzéseink: 1 db klíma (irattár hűtésére), 17 db asztali számítógép az 

elavult gépparkunk fejlesztésére a KSZKI segítségével 

- kaptunk a KSZKI-tól 1 db fax készüléket azon szolgáltatókkal való kapcsolattartáshoz, akik 

csak fax-on keresztül fogadják el a beadványokat, illetve az ügyintézési folyamat így 

gyorsítható, ami adósságkezelés szempontjából adott esetben nagyon fontos. 

- vettünk bútorokat, 1 db hűtőgépet, 1 db fagyasztóládát, 2 db mosógépet 1 db nyomtatót 

 

Szükség lenne: 

- a teljes mobiltelefon flotta cseréjére, mivel a mostani készülékeket 2018-ban vásároltuk és 

folyamatosan mennek tönkre. A telefonok dolgozók munkaeszközei, ezért fontos lenne a 

cseréjük.  

- szükség lenne még 3db nyomtató-fénymásolóra (1 db központi a családsegítők részére 1 db 

kisebb teljesítményű az iktatáshoz a megnövekedett iratanyag pontos kezeléséhez, 

archiválásához, valamint 1 db az óvodai-iskolaiszociális segítőkhöz szintén egy központi 

nyomtatóra, amivel plakátokat, szórólapokat tudnak színes nyomtatásban elkészíteni. 
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6.3 Összegzés: 

 

Intézményünknek 2021-ben is nagyon sok problémával kellett megküzdenie. 

Gazdálkodásunkat továbbra is befolyásolta a járványhelyzet, valamint a szakmai kihívások 

megoldásának finanszírozása. Működésünk biztosításában nagy segítséget jelentettek a fenntartótól 

kapott támogatások.  

Továbbra is igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, figyelembe véve lehetőségeinket, illetve a 

kiadott önkormányzati rendelkezéseket. Elsődleges feladatunk volt szolgáltatásaink színvonalának 

megőrzése, fejlesztése, a rendelkezésünkre álló anyagi feltételek mellett. 

 

Kérjük beszámolónk elfogadását! 

 

Budapest, 2022. március 6. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Szalai-Komka Norbert sk. 

    intézményvezető   
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Mellékletek: Programplakátok és fényképalbum 

 

 

1.sz. melléklet: Programplakátok 

 
 

6.2.6 Hagyományörző családi nap 5.1.24 Manó Műhely 

  

5.3.13 Verspatika 6.4.1 Szabadulószoba 

 
 

6.2.16 Mézeskalács készítő verseny 5.3.4 Helytörténeti séták 
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2.sz. melléklet: Pályázati fényképalbum 

 

 

   
1. sz. kép – Csokit vagy csalunk kézműves 

foglalkozás  

 2. sz. kép szünidei szöszmötolő 

 

 

 
3. sz. kép – zenés táncos nosztalgia délután   4. sz. kép – senior torna 

 

 

 

5. sz. kép – hagyományörző családi nap  6. sz. kép – Békási kirándulás 

 

 

 

 


