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Működés és szakmai munka 

Az intézmény megnevezése:    „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona 

Az intézmény fenntartója:   Budapest Főváros IV. Ker. Újpest 

Önkormányzata 

Az intézmény üzemeltetője:    Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 

Az intézmény gazdálkodási szerve:  Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Gazdasági Intézménye 

Ellátási kötelezettséggel ellátott terület:  Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 

közigazgatási területe 

Szerződés keretében ellátott terület:   Budapest Főváros XV., XVI. kerület és Fót 

közigazgatási területe 

Telephely:     1042 Budapest, Hajnal u. 15. 

Engedélyezett férőhelyek száma:   24 fő 

 

Az Intézmény feladata 

Az 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

értelmében Újpest Önkormányzata hozta létre olyan 3-18 éves korú gyermekek befogadására, 

akik ellátása átmenetileg valamilyen ok miatt családon belül nem megoldható, illetve ellátás 

és felügyelet nélkül maradtak, vagy veszélyeztetett élethelyzetben vannak. Az „Aranyhíd” 

Gyermekek Átmeneti Otthona a Család- és Gyermekjóléti Központokkal együttműködve 

segítséget nyújt a gyermek családba való visszatéréséhez, ennek meghiúsulása esetén a 

gyermek számára legmegfelelőbb megoldás megkeresése. 

Az intézmény küldetésének tekinti, hogy a családok megerősítésével segítse a gyermekek 

vérszerinti családjukba történő mielőbbi visszatérését, hogy gondoskodó családi környezetben 

nőhessenek fel. 

A gyermekotthon egységes szakmai irányítás mellett két, egyenként 12 fős gyermekcsoporttal 

működik. A gyermekotthonban a szakmai egységvezetői feladatokat 2021. március 16. 

napjától látom el. 
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Ellátandó célcsoport, problémák és szükségletek azonosítása 

A gyermekek veszélyeztetettségét nehéz egyetlen tényezőre visszavezetni, számos szociális, 

gazdasági, politikai és környezeti tényező együtteséből születik, összetett problémaként 

azonosítható. 

A hozzánk forduló krízishelyzetben lévő családok esetében legtöbbször nehéz megállapítani a 

bekerülés fő indokát, gyakran több problémát is hordoznak a szülők és a gyermekek. Néhány 

évvel ezelőtt jellemzően más problémákkal fordultak segítségért az intézmény felé, például a 

szülők betegsége, kórházi kezelése miatt, ebben az évben már nem jelentkeztek ilyen típusú 

problémával. Az elhelyezés indoka főként a családi konfliktusok, elégtelen lakhatási 

körülmények, szülők életvezetési problémái. 

A nehézségekkel való megküzdés tudatosságot, célorientáltságot, kitartást, változtatásra való 

nyitottságot és rengeteg erőfeszítést igényel a család részéről, azonban a készségek terén 

hiányosságokat tapasztalunk: alacsony iskolázottság, alulszocializáltság, a szükséges 

modellek hiánya, kudarckerülő magatartás és támogató kapcsolatok hiánya. 

Az ellátás igénybe vételét általában a szülő kezdeményezi, sok esetben a gyermekjóléti 

szolgálat tanácsára. Az átmeneti gondozás megkezdését követő egy hónapon belül minden 

gyermek számára elkészítjük a gondozási- nevelési tervet, amelybe bevonjuk a családdal 

kapcsolatban álló szakembereket is: családsegítőt, esetmenedzsert, gyámhivatalt, 

pedagógusokat, kezelőorvosokat. Minden esetben részt vesz a tervezés folyamatában a szülő 

vagy törvényes képviselő, illetve életkorának megfelelő szinten a gyermek is. 

A problémák komplex feltárását követően segítjük a szülőt olyan célok megfogalmazásában, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a család újra önállóan tudjon működni. Meghatározzuk az 

együttműködés alapjait, amelyet egy írásbeli megállapodásban is rögzítünk, a feladatokat 

kisebb lépésekre bontjuk, és lehetőség szerint napi kapcsolatot tartunk a szülővel, amely során 

törekszünk a szülői kompetenciák fejlesztésére. 
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Társadalmi problémák 

A segítő beavatkozás megtervezését és végrehajtását különböző külső és belső, objektív és 

szubjektív tényezők befolyásolják. 

Hajléktalanság, elégtelen lakhatási körülmények 

A családok egy része elégtelen lakhatási körülmények vagy lakhatás elvesztése, nem lakás 

céljára szolgáló helyen való élés miatt kéri a gyermek átmeneti otthonban való elhelyezését. A 

szülők ilyenkor rokonoknál, ismerősöknél vagy hajléktalanellátó intézményekben laknak egy 

ideig, ahol a gyermekekkel való közös elhelyezés nem lehetséges. Ha a szülő motivált 

problémájának megoldásában, akkor rövid időn belül törekszik arra, hogy gyermekét a 

családba visszavigye, lehetőségként jelenik meg a családok átmeneti otthonában történő közös 

elhelyezés. 

Egyes családok, a problémák okozta túlterheltség, kilátástalanság miatt megkönnyebbülnek, 

hogy a gyermek ellátásával járó terhektől akár ideiglenesen is, de megszabadulhatnak. Hosszú 

távú terveik általában nincsenek, gyermekükkel ritkábban tartanak kapcsolatot, ígéreteiket 

általában nem tartják be, ezzel is tovább növelve a gyermekek bizonytalanságát, belső 

feszültségét, amelyek akár fizikai vagy pszichés tünetként is megjelenhetnek. 

Jövedelem 

A gyermekek átmeneti otthonában élők családjára az alacsony jövedelem, szegénység 

jellemző. Ebben az évben az ellátott családok egy főre jutó havi rendszeres jövedelme nem 

érte el a nyugdíjminimum összegét, ezért térítésmentesen vehették igénybe intézményünk 

szolgáltatásait. Többségük esetében az egyetlen rendszeres bevételi forrást a gyermekek után 

járó ellátások képezik. 

A szülők munkaerő-piaci pozíciója bizonytalan, ingatag munkaviszony, ezzel összefüggésben 

bizonytalan élethelyzet és tervezhetetlen jövő jellemzi helyzetüket. A szülők jelentős része 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, szakképzettségük nincs, és korábbi negatív 

tapasztalataik vagy a szülőktől látott minta alapján nehezen motiválhatóak munkakeresésre, 

rendszeres munkavégzésre. 

A bizonytalan bevételek miatt a családoknak nincs kialakult jövedelem-felhasználási 

stratégiája, pénzbeosztási zavarok jellemzőek, aminek következtében eladósodnak. Közüzemi 
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díjtartozásaikat hitelfelvétellel próbálják megoldani, emiatt kölcsöntartozásuk folyamatosan 

növekszik. 

A szülők által biztosított ellátást a gyermekek átmeneti otthona szükség szerint kiegészíti, 

például támogatásokhoz való hozzájutás segítésével, adományok szervezésével és 

közvetítésével, támogató cégek felkutatásával. 

A család működésének zavarai 

A szülők gyakran kérik gyermekük felvételét az intézménybe a gyermek kezelhetetlen 

viselkedése miatt: iskolakerülés, iskolai konfliktusok, magatartászavar, beilleszkedési zavar, 

agresszív, esetleg önsértő viselkedés. 

A gondozás megkezdését követő rövid időn belül kirajzolódnak a család összetett működési 

zavarai, mint a családon belüli kommunikációs zavar, családon belüli játszmák, a szülők 

párkapcsolati problémái, a családtagok közötti konfliktusok, a gyermek elhanyagolása, anyagi 

problémákból következő frusztrációk. A gyermek viselkedésében jelentkező zavarokat 

tünetként értelmezzük, és igyekszünk az ellátásokat úgy megszervezni, hogy a család egészére 

kiterjedjen. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek kiegészítő terápiás ellátásban is 

részesüljenek, amelyek intézményen kívül valósulnak meg, általában a Család- és 

Gyermekjóléti Központok segítő együttműködésével. Gyakran nem könnyű a családokat 

megnyerni a közös munkára, terápiában való részvételre, hiszen velük „nincsen semmi baj”, 

nem szerepel az eszköztárukban megoldási módként. 

A gondozási folyamat során kitűnik, hogy a szülők eszköztelenek a gyermeknevelés terén. 

Sok esetben a szülők energiáit teljesen lekötik az anyagi problémák, a munkavállalás 

nehézségei, nem marad elég idejük és türelmük a gyermeknevelésre. Gyakran nem megfelelő, 

szélsőségekre hajló nevelési stílust alkalmaznak, túlzottan megengedőek vagy szigorúak, 

túlzott büntetést alkalmaznak, gyermekeiket magukra hagyják, nem állítanak fel szabályokat. 

Az emiatt kialakult viselkedési problémákat, agresszivitást nem tudják kezelni, ezért még 

inkább eltávolodnak gyermeküktől, őket hibáztatják a családi problémák kialakulásáért. 

A gyermekek átmeneti otthonának fontos feladata, hogy észlelve ezeket a problémákat segítse 

a szülőket a szülői kompetenciájuk fejlesztésében. Rendszeres szülőkonzultációk alkalmával 

tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk a szülőknek a gyermekek életkorából fakadó viselkedési 

sajátosságairól, javaslatot adunk egyes nevelési helyzetek megoldására. Fontosnak tartjuk, 
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hogy a gyermeket érintő gondozási tevékenységbe bevonjuk a szülőket, eközben egy másfajta 

mintát adjunk a gyermek nevelésében, vele való kommunikációban, közös tevékenységekben. 

A gyermekek átmeneti otthonába a gyermek maga is kérheti felvételét, ebben az évben két 

alkalommal kérték gyermekek önállóan, a szülő hozzájárulása nélkül elhelyezésüket. Ezekben 

az esetekben a gyermekek a szülővel kialakult, kiélezett konfliktushelyzetre és bántalmazásra 

hivatkoztak. Ezekben az esetekben azonnal értesítettük a szülőt, és a krízisellátás keretén 

belül rendelkezésünkre álló 3 nap alatt igyekeztünk feltárni a gyermek családból való 

távozásának okát. Egy alkalommal a gyermek visszatért a szülő háztartásába, másik 

alkalommal a külön élő szülő fogadta be a gyermeket. 

A család működési zavara hátterében állhat a szülő pszichés problémája, személyiségzavara 

vagy szenvedélybetegsége. Az ilyen problémákkal küzdő szülőkkel való együttműködés 

nagyon nehéz, mert sajátos nézőpontból látják a problémáikat, betegségtudatuk nincs, 

alacsony együttműködési szint jellemző rájuk. Viselkedésük gyakran támadó, agresszív, ezért 

a szakemberek által nehezen megközelíthetőek. A támogató kapcsolatok hiánya jellemző, a 

szülők magukra maradnak problémáik megoldásában, ami még tovább súlyosbítja a helyzetet. 

A felvételt a gyermek iskolakerülése, beilleszkedési zavara, agresszív viselkedése indokolja. 

Ezekben a családokban gyakran a gyermek vállalja a szülői szerepeket, vagy könnyen 

irányítja a szülőt a saját igényei kielégítése érdekében. Ilyen esetekben szorosan támogató 

szolgáltatói háttérre van szükség, ami pótolni tudja a hiányzó szülői szerepeket, és megtartja a 

jól funkcionáló részeket a szülőnél. Ilyen támogatás hiányában az intézmény nem tud hatással 

lenni a kialakult családi dinamikákra, és ezért nem következik be változás a gyermek 

helyzetében sem. 

A gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek élettörténetében a bántalmazás 

különböző típusaival találkozhatunk: szóbeli, lelki, fizikai és szexuális bántalmazás egyaránt 

előfordul. A családok nagy részében ma is elterjedt nézet, hogy a fizikai bántalmazás hatásos 

lehet a gyermek viselkedésének „megjavításában”, a fenyegetést, megalázást, gúnyolást pedig 

egyáltalán nem tekintik bántalmazásnak, hiszen azok „csak szavak”. A szóbeli és a testi 

bántalmazás viszonylag könnyebben felismerhető és rövidebb idő alatt fény derül rá, a lelki 

bántalmazás és a szexuális abúzus akár hosszabb ideig is rejtve maradhat. Az abúzust átélt 

gyermekek ellátása különösen nagy figyelmet igényel a szakemberek részéről is, ebben ez 

évben egy gyermek esete már feltárt volt bekerülésekor. Az átmeneti otthon feladata ebben az 

esetben a biztonság nyújtása, további traumatizálódás megelőzése és a trauma 

feldolgozásának segítése. 
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A bántalmazást átélt gyermekek esetében nehézséget jelent, ha a bántalmazó a 

szülő/törvényes képviselő és nem tölti jogerős büntetését a gyermekek átmeneti otthona a 

bántalmazóval való további kapcsolattartást nem tudja korlátozni, ezáltal a gyermeket a 

további áldozattá válástól megvédeni. 

Vannak esetek, amely során a gyermekek átmeneti otthonában tartózkodás idején válik 

egyértelművé, hogy a gyermek nem gondozható vissza a családjába, nevelésbe vétele 

indokolt. Célszerű, ha a gyermek a nevelésbe vételi eljárás időtartama alatt az intézményben 

marad, így elkerülhető az egyik helyről másikra való vándorlása, kisebb a további 

traumatizálódás esélye. 
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Intézményi működés SWOT elemzése 

Erősségek: 

Az intézmény és a fenntartója közötti kapcsolat kifogástalan, a tárgyi feltételek jók, az 

elhelyezés körülményei a jogszabályi minimumot felülmúlják. Az év során több cég 

támogatását is sikerült megnyernünk, segítségükkel az intézmény tárgyi feltételeit tovább 

javíthattuk. 

A gyermekek átmeneti otthonában együtt dolgozó munkatársak közötti együttműködés jó, az 

intézményen kívüli szakemberekkel és kapcsolódó külső szervezetekkel kiemelkedően jó. 

A munkacsoport tagjaira hosszú távon számíthat az intézmény. A munkatársak számára 

folyamatos szakmai továbbképzés és csoportos szupervíziós lehetőség a szakdolgozók 

számára biztosított. 

Az intézmény a gyermekek gondozásában és nevelésében jelentős erőforrásokkal rendelkezik. 

Jelentős segítséget tud biztosítani a gyermekek és családok számára a tanulási hiányosságok 

felszámolásában, szabadidős programok szervezésében. 

Fejlesztendő területek: 

A szervezeti egységben 2021. márciusában vezetőváltás történt, ezért meg kellett ismertetnem 

magam minél szélesebb körben az ellátási kötelezettséggel és szerződés keretében ellátott 

területi szolgáltatókkal is. 

Az utóbbi évben fontossá vált az online térben való megjelenés a gyermekek számára is, ezért 

informatikai eszközök biztosítására van szükség megfelelő számban, hogy tanulmányaikat 

folytatni tudják. 

A működési környezet felújításának folytatása annak érdekében, hogy otthonos környezetben 

lakhassanak az ellátott gyermekek. Ebben az évben az első emeleti lakószobák burkolatának 

cseréje megtörtént, a következő évben kértük a második emeleti szobák pvc cseréjét is, illetve 

a lakószobák festését. 

A munkatársak pszichés túlterheltsége nagy, az elmúlt évek Covid 19 koronavírus járvány 

miatti intézkedések és gyakori változások, illetve a munkatársak fluktuációja, különös 

tekintettel a gyakori vezetőváltásra megterheli a szakmai teamet, növelve a kiégés veszélyét. 
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Veszélyek: 

Az intézmény szolgáltatásait fokozatosan romló pszichés állapotban lévő, speciális 

szükségletű gyermekek is szeretnék igénybe venni. Ellátásukhoz speciális tudás, képzettségek 

szükségesek, külső szakemberek bevonására is szükség van. 

A szociális területen dolgozók megbecsülése alacsony, alacsony színvonalú a bérezés, magas 

a pályaelhagyók száma, ezért a munkatársak pótlása, új munkaerő felvétele nehéz. Kevesebb 

dolgozói létszám esetén több munka hárul a meglévő dolgozókra, ami szintén túlterheltséghez 

vezet, növeli a kiégés veszélyét. 

Fejlesztési lehetőségek: 

Társintézményekkel való kapcsolat erősítése, közösen szervezett képzések lebonyolítása. 

Helyi önkormányzattal való kapcsolat elmélyítése, támogatási lehetőségekről való 

konzultáció, külső támogatói források bevonása. 

Az üres álláshelyek több fórumon való hirdetése, új munkavállalók megbízási szerződéssel 

való alkalmazása. 
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erősítése, közösen szervezett 

képzések

Az üres álláshelyek több fórumon 
hirdetése

Szakemberek megbízási szerződéssel 
való alkalmazása

Veszély

Az  intézmény szolgáltatásait 
folyamatosan romló állapotú , 

speciális szükségletű gyermekek 
szeretnék igénybe venni, 

ellátásukhoz speciális tudás, 
szakképzettség szükséges

A szociális területen dolgozók 
alacsony megbecsülése

Alacsony színvonalú bérezés

Magas a pályaelhagyók száma

Létszámhiány esetén több munka 
hárul a munkatársakra
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Az intézményen belüli és kívüli együttműködés 

A gyermekek átmeneti otthona számos partnerrel dolgozik együtt, intézményen belül, és 

intézményen kívül is. Ebben az évben törekedtünk a meglévő partneri kapcsolatok erősítésére, 

új kapcsolatok felkutatására, kialakítására. Az intézményen belüli együttműködés és 

kapcsolattartás erős, napi szinten megvalósuló. 

A fenntartó Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával és Gazdasági 

Intézményével a kapcsolattartás Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményén keresztül 

valósul meg. 

Az intézményen belüli együttműködés rendszere: 

 Központi Igazgatás 

 Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Intézményen kívüli együttműködés rendszere: 

 Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága 

 Nevelési és oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) 

 Védőnői hálózat, gyermekorvosok, szakorvosok 

 Budapest Főváros Kormányhivatala IV., XV. és XVI. Kerületi Gyámhivatala 

 XV., XVI. Kerületi és Fóti Család- és Gyermekjóléti Központ 

 Nemzeti Népegészségügyi Központ 

 Hofherr Konyha 

 Adni Jóga Alapítvány 
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A gyermekek átmeneti otthona működésének alapelvei 

A gyermekek átmeneti gondozása érdekében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi gondozásáról, 

neveléséről, lakhatásáról teljes körű ellátás keretében kell gondoskodni. 

Az ellátást a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére 

ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani. 

Az otthon célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület gyermekvédelmi rendszerébe speciális 

és otthont pótló segítséget nyújtson a gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermek 

gondozásának időszakos átvállalásával. A gyermekotthon a Család- és Gyermekjóléti 

Központ családsegítőivel/esetmenedzsereivel együttműködve segítséget nyújt a felmerülő 

problémák feltárásában és azok megoldásában. 

 

Szolgáltatások szakmai értékelése 

A gyermekotthon rendszeres szolgáltatásai 

 Szabadidős programokon való részvétel biztosítása. A gyermekek érdeklődési körének 

és képességeinek megfelelően alkalmanként különböző programok szervezése. 

 Heti egy alkalommal kézműves foglalkozáson való részvétel. Az adott évszakra 

jellemző kreatív tevékenységek folytatása. 

 Klubfoglalkozásokon való részvétel. Szabadidejük hasznos eltöltésére különböző 

lehetőségek kínálása, valamint hely biztosítása ezekhez. 

 Szükség esetén fejlesztő pedagógiai tanácsadó szolgáltatáshoz való hozzájutás 

elősegítése. 

 Pszichológiai tanácsadás biztosítása, a szakember tanácsadó segítségére igényt tarthat 

a gyermek vagy szülője is. 

 Az otthon családgondozója által ügyintézési tanácsadás, mentálhigiénés 

segítségnyújtás a nehéz helyzetben lévő családoknak. 

 Szükség esetén az önálló közlekedésre nem képes gyermekek saját gépkocsival 

történő szállítása az óvodába, oktatási intézménybe. 
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 Gyermekorvosi ellátás biztosítása: heti vizit, szükség esetén betegellátás, higiénés 

ellenőrzés, étlap ellenőrzés. 

 Védőnői tanácsadás, konzultáció biztosítása. 

 Dietetikus tanácsadás. 

Értékelés 

A gyermekek számára az év során rendszeresen szerveztünk kézműves foglalkozásokat, 

különös tekintettel a nyári szünidő idejére. Az intézményben két foglalkoztató terem található, 

amelyek kézműves és mozgásos foglalkozások tartására alkalmas.  

Az Adni Jóga Alapítvány felajánlása alapján 2021 szeptemberétől heti egy alkalommal 

gyermekjóga foglalkozást tart az intézményben ellátottak számára. Az alapítvány tervei 

szerint a jövő évben a munkatársak számára is felajánlanak kedvezményes részvételi 

lehetőséget jógaórákon, amely jó lehetőség lehet a kikapcsolódásra, rekreációra. 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozás az intézményen belül jelenleg nem működik, a gyermekek 

igényei szerint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 4. Kerületi Tagintézményével állunk 

kapcsolatban a megfelelő ellátás megszervezése érdekében. 

Az intézményben rendszeres pszichológiai tanácsadás működik a gyermekek igényeihez 

igazodva, a szülők számára konzultációs lehetőséget biztosítunk.  

A családgondozói státusz évek óta betöltetlen az intézményben, ezért az ebből adódó 

feladatokat a gyermekvédelmi asszisztensek és nevelők végzik. 

A szülőket arra próbáljuk motiválni, hogy gyermekeik életében rendszeresen és tevékenyen 

vegyenek részt, amelynek fontos része a nevelési, oktatási intézménybe kísérés. Az idén egy 

alkalommal időszakosan, egy alkalommal rendszeresen volt szükség a munkatársak 

segítségére a gyerekek iskolába kíséréséhez, amelyben az intézmény autóját is megkaptuk 

segítségül. 

Az intézmény háziorvosával, Dr. Bátorfi Istvánnal rendszeres kapcsolatot tartunk, a 

gyermekek betegsége esetén azonnali ellátást biztosít, hétvégén és ünnepnapokon is. Az étlap 

ellenőrzését és tanácsadást az intézmény dietetikusa biztosítja. 

A gyermekotthon időszakos szolgáltatásai 

 Kerületi és fővárosi rendezvényeken való részvétel. 
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 A nyári szünidő alatt a gondozott gyermekek táboroztatása, továbbá kirándulások 

megszervezése. 

 Ünnepségek, rendezvények tartása (farsangi ünnepség, pünkösd, húsvét, gyermeknap, 

mikulás, karácsony). 

 Egészségügyi prevenciós előadások, egészségnevelés. 

 Bűnmegelőzési felvilágosító előadások. 

 Életkezdési felkészítő tanfolyam kamaszoknak (háztartásvezetési, főzési alapismertek 

megszerzése, banki ügyintézés megtanítása, okmányok beszerzésének ügyintézése, 

stb.) 

 Egyéni foglalkozások biztosítása sajátos nevelési igényű gyermekeknek a tanulásban, 

vagy magatartási problémák leküzdésében. 

Értékelés 

Az elmúlt évben a rendezvényeken való részvétel a Covid 19 koronavírus járvány miatt 

korlátozottá vált, a gyerekek nem látogattak rendezvényeket. 

A nyári szünidő alatt több táborban is lehetőségük volt részt venni az intézmény ellátottainak: 

Az RS9 színház biztosított 2 helyet a nyári színjátszó táborában. 

Az Esély Budapest Alapítvány „Egy hét Tatán 2021” nevű táborában biztosított helyet 6 

gyermeknek. 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának pályázatán sikeresen szerepelt 

intézményünk, ezért lehetőségünk volt nyári tábort szervezni a Velencei Ifjúsági és 

Gyermektáborban 6 gyermek részére. 

A nyári szünidő alatt változatos programokkal igyekeztünk biztosítani a gyermekek hasznos 

szabadidő eltöltését. Ennek érdekében több intézményt is felkerestünk, és kértük 

támogatásukat, ezáltal térítésmentesen vehettük igénybe a szolgáltatásaikat: 

 Parlament látogatása 

 Aquaworld 

 Tarzan Park 

 Csodák palotája 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtára 

 Aeropark 
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 Palatinus Strand 

 Orczy kalandpark 

Az év során nagyobb ünnepségeket a vírushelyzet miatt nem tartottunk, az ellátott gyermekek 

születésnapját és az ünnepeket szűk körben, családias formában ünnepeltük. 

Felvettük a kapcsolatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Kapitányságával, és 

segítségüket kértük prevenciós előadások megtartásában az internet használatának 

veszélyeiről. A gyerekek sokszor felelőtlenül használják az internetet, a mobiltelefonról 

könnyen elérhető applikációkon keresztül, ami kiszolgáltatottá teheti őket, nagy az áldozattá 

válás kockázata. 

Az egyéni fejlesztő foglalkozásokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a tanulásban, 

magatartási problémáik kezelésében elsősorban a nevelők biztosították.  

Covid 19 koronavírus járvány 

A 2020-as év a legtöbb szervezetet új kihívások elé állította, a kihirdetett veszélyhelyzet a mai 

napig fennáll. A korábban kialakított munkamenet követése lehetetlenné vált, új szokásokat, 

eljárásrendet kellett kialakítani a biztonságos munkavégzés érdekében. Szabályzásra került a 

takarítás rendje, a látogatók fogadásának rendje és az intézmény második emeletén nem 

helyeztünk el gyermekeket, hogy lehetőségünk legyen az esetlegesen beteg gyermekek 

elkülönítésére. 

A védőeszközök terén a tavalyi évvel ellentétben már nem volt hiányunk, rendelkeztünk 

elegendő felszereléssel és fertőtlenítőszerrel. 

Az intézményben az év első felében továbbra is látogatási és kijárási korlátozás volt 

érvényben, a szülők a gyermekeikkel az intézmény udvarán és közös helyiségeiben 

találkoztak, a megfelelő előírások betartása mellett. A munkatársakra és a gyermekekre is 

nagy teher hárult lelkileg. 

Az év első felében az iskolai oktatás online formában valósult meg, amely különösen nagy 

kihívást jelentett az intézmény számára, mert kevés, rossz állapotú informatikai eszközzel 

rendelkezünk. A gyermekek egy laptopot tudtak használni, amely sokszor nem volt elég az 

oktatásban való részvétel gördülékeny biztosításához, ezért az informatikai eszközök 

fejlesztésére lenne szükség. 
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Összegzés 

Az átmeneti gondozás számára nagy kihívást jelent a sokproblémás gyermekek ellátása, egy 

magatartási problémás vagy egy mentálisan sérült gyermek gondozása. Ezekben az esetekben 

szükség lehet külső szakember támogatására, bevonására, és a munkatársak érzékenyítő 

képzésére. A speciális problémával rendelkező gyermekek kiemelt figyelmet és odafigyelést 

igényelnek, ezért szükség van a szakemberek létszámának emelésére. 

A gyermekek családból való kikerülése, akár átmenetileg is, olyan traumát jelent számukra, 

amely fiziológiai és pszichés elváltozásokat generál. A traumatizált gyermekekkel folytatott 

munka ezért a munkatársakra nézve is fokozott pszichés terheléssel jár. Fontosnak tartom, 

hogy a munkavégzés rendszeres csoportos szupervízió mellett történjen, és lehetőség szerint 

egyéni tanácsadási lehetőség is a munkatársak rendelkezésére álljon pszichés egészségük 

megőrzése érdekében. 

Az átmeneti gondozás akkor lehet sikeres, ha a gyermek intézménybe kerülését követően a 

családdal megkezdődik egy intenzív közös munka, amelyben nagy szükség lenne a 

családgondozó státusz feltöltésére. 

Az utóbbi év egyik legnagyobb problémája, hogy a gyermekek súlyos magatartászavara miatt 

egyre több család fordul segítségért a gyermekek átmeneti otthona felé, azonban a 

gyermekpszichiátriai ellátást nyújtó intézmények hiányoznak, nagyon nehéz ilyen ellátáshoz 

jutni. 

Tapasztalatom szerint sokszor a gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatban álló egyéb 

szakemberek sincsenek tisztában az intézmény feladatával és szerepével, ezért fontosnak 

tartom az ellátott gyermekekkel kapcsolatban álló szakemberekkel való folyamatos 

kommunikációt és a jelzőrendszeri értekezleteken való rendszeres részvételt is, ami 

hozzájárulhat az ellátás sikeresebbé válásához. 
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Mellékletek 

1.számú melléklet 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok felsorolása 

 1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

(Gyvt.) 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról (Gyer.) 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről (Nmr.) 

 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 

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

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (R.) 

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

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról (Ar.) 

 

Jogszabályi változások felsorolása: 

 

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

módosítása  

1. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban: Gyvt.) „A törvény célja és alapelvei” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül 

ki: „3/A. § A gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a gyermekek születési nemének 

megfelelő önazonossághoz való jogát.”  

(2) A Gyvt. a következő 6/A. §-sal egészül ki: „6/A.  § E törvényben foglalt célok és 

gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, 

valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a  szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a  

születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint 

a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.” 
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2. A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet módosításáról 

A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában (2021. június 24.) megjelent a Kormány 

354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról. 

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a 

következő 199/D. §-sal egészül ki: 

„199/D. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel 

megállapított 70. § (1) bekezdését, 70. § (2) bekezdés b) pontját és 73. § (1) bekezdés e) pont 

eg) alpontját a 2022. január 1-jén véglegessé vált határozattal le nem zárt ügyekben is 

alkalmazni kell.” 

2. § A Gyer. 

a) 69. § (3) bekezdés a) pontjában az „a), b) és e) pontja” szövegrész helyébe az „a) és b) 

pontja” szöveg, 

b) 69. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „3 

hónapnál” szöveg, 

c) 70. § (1) bekezdésében a „6 havi” szövegrész helyébe a „3 havi” szöveg, 

d) 70. § (2) bekezdés b) pontjában és 73. § (1) bekezdés e) pont eg) alpontjában az „50%-át” 

szövegrész helyébe a „80%-át” szöveg lép. 

3. § Hatályát veszti a Gyer. 

a) 69. § (7) bekezdése, 

b) 69/A. § a) pontja, 

c) 70. § (6) bekezdése, 

d) 73. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja. 

A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
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3.A Kormány 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek 

a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével 

összefüggő módosításáról 

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

törvény 162.  § (1)  bekezdés a), b), d), m), q), sz) és z) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a 2. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés o) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A gyámhatóságokról, valamint 

a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

módosítása 1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: „(1) A  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a  

továbbiakban: rendszeres kedvezmény) megállapítása iránti kérelmet a  miniszter által e  célra 

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A  formanyomtatványt a  kormányzati 

portálon közzé kell tenni, valamint a  települési önkormányzat jegyzője gondoskodik a  

települési önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatványhoz csatolni kell 

a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés 

tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében 

meghatározott jegyzőkönyvet, b) a  Gyvt. 20.  § (2)  bekezdésében szabályozott esetben az  

oktatási intézmény igazolását a  nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyról, c) a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családba fogadó 

gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontjában 

foglalt ellátások valamelyikében részesül.” (2) A Gyer. 65. §-a a következő (1b)–

(1d) bekezdéssel egészül ki: „(1b) A  formanyomtatvány A) és B) lapból áll. Az  A) lap a  

rendszeres kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, a B) lap a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához kapcsolódó adatokat, 

nyilatkozatokat tartalmazza. (1c) A formanyomtatvány A) lapja tartalmazza a) a  kérelmező és 
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a  vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók Gyvt. 138.  § (1)  bekezdés a), b) és e)  

pontja szerinti adatait, b) a rendszeres kedvezményre jogosító feltételek fennállására 

vonatkozó nyilatkozatokat, c) – családba fogadó gyámul kirendelt kérelmező esetén – a  

rendszeres kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra jogosító 

feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat, d) a  jogosultság első alkalommal történő 

megállapítása esetén az  intézményi gyermekétkeztetés biztosításához kapcsolódó 

nyilatkozatot és a gyermekétkeztetést biztosító intézmény adatait és e) a nyilatkozatot 

a kérelmező, továbbá a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó ingatlanvagyonával, 

egyéb vagyontárgyai – különösen a gépjárműve – értékével kapcsolatosan. (1d) 

A formanyomtatvány B) lapja tartalmazza a) a  szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, 

családba fogadó gyám esetén a  szülő, gyám iskolai végzettségére vonatkozó nyilatkozatot és 

b) a  gyermek bölcsődei ellátását, gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézményére, 

szolgáltatójára, nevelési-oktatási intézményére, felsőoktatási intézményére vonatkozó 

nyilatkozatot.”  

2. § A Gyer. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A jegyző a) 

a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév augusztus 5-

éig, b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév 

november 5-éig a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – 

a Magyar Államkincstár által e célra rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített 

formában is megküldve – értesíti a  Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: 

Igazgatóság) a támogatás összegéről. Az értesítésben külön kell feltüntetni a Gyvt. 20/A.  § 

(1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatásban részesülő kiskorúak és nagykorúak számát, 

valamint a  Gyvt. 20/A.  § (2)  bekezdése szerinti emelt összegű támogatásban részesülő 

kiskorúak és nagykorúak számát, továbbá a támogatás összegét.” 3. § A Gyer. 68/D. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A  települési önkormányzat jegyzője 

minden hónap 10-éig a  Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren 

keresztül – a  Magyar Államkincstár által e  célra rendszeresített adatlapot elektronikusan 

hitelesített formában is megküldve – értesíti az Igazgatóságot a kiegészítő pénzbeli ellátásban 

részesülők számáról, az  ellátás összegéről, az  e  jogcím alapján igényelhető előleg 

összegéről, valamint a  tárgyhónapban történt visszafizetésről. A tárgyév december 

hónapjában előleg nem igényelhető.” 4. § A Gyer. 68/E. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: „(2) A települési önkormányzat jegyzője a) a tárgyév augusztus hónapjában 

esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 10-éig, b) a tárgyév november hónapjában 
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esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 10-éig a Magyar Államkincstár által 

üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – a Magyar Államkincstár által e célra 

rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti az  

Igazgatóságot a  Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése alapján megállapított pótlék összegéről és 

a pótlékban részesülők számáról.” 5. § A Gyer. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: „(3) A kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon 

kell benyújtani. A formanyomtatványt a  kormányzati portálon, valamint a  fővárosi és 

megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a) a  

kérelmező és a  vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók Gyvt. 138.  § (1)  bekezdés 

a), b) és e)  pontja szerinti adatait, b) a gondozó családban élő gyermeket érintően a gyermek 

által látogatott oktatási intézmény nevét és címét, c) a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett 

személy személyazonosító adatait és a munkáltatójára vonatkozó adatot, d) 

a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági döntés adatait, e) a  

gyermektartásdíj megelőlegezésére jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat 

és azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák és f) a kérelmező 

nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn a Gyvt. 22. § (5) és (6) bekezdése szerinti kizáró ok.” 

6. § (1) A Gyer. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A  fiatal felnőtt 

az  otthonteremtési támogatás iránti kérelmet a  miniszter által e  célra rendszeresített 

formanyomtatványon terjeszti elő. A  formanyomtatványt a  kormányzati portálon, valamint 

a  fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A formanyomtatvány 

tartalmazza a) a kérelmező fiatal felnőtt Gyvt. 138. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 

adatait, b) az  otthonteremtési támogatásra jogosító feltételek fennállására vonatkozó adatokat, 

nyilatkozatokat, így különösen a  nevelésbe vétel megszűnésével kapcsolatos adatokat, az  

utógondozással kapcsolatos adatokat és nyilatkozatokat, valamint a támogatás felhasználási 

céljával kapcsolatos nyilatkozatot és c) a  fiatal felnőtt nyilatkozatait a  támogatás 

felhasználásával kapcsolatos kötelezettségek, így különösen a  pénzfelhasználási terv 

szükségessége, a  gyámhivatal által bejegyzett elidegenítési tilalom, a  támogatás jogosulatlan 

és rosszhiszemű igénybevétele következményeinek tudomásul vételéről.” (2) A Gyer. 77. §-a 

a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A  pénzfelhasználási tervet a  miniszter által e  

célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt 

a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé 

kell tenni. A pénzfelhasználási terv tartalmazza  
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a) a kérelmező fiatal felnőtt személyazonosító adatait, b) az igénybe vehető otthonteremtési 

támogatás összegét, c) a támogatás tervezett felhasználását, a támogatás céljának megfelelően 

részletezve, d) a járulékos költségeket és e) a megvalósítani kívánt célhoz tervezett pénzügyi 

forrásokat részletezve.” 7. § (1) A Gyer. 83/A. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: „(1) A  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapítása iránti kérelmet a  65.  § (1)–(1d) bekezdése szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani a) a  formanyomtatvány A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a  gyermek 

rendszeres kedvezményre való jogosultsága a  kérelem benyújtásának időpontjában nem áll 

fenn, illetve a  megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban, b) a formanyomtatvány A) 

lapjának a Gyvt. 138. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat tartalmazó részének és 

a formanyomtatvány B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való 

jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.” (2) A Gyer. 83/A. §-a 

a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 

lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények felmérése a  miniszter által e  célra rendszeresített 

formanyomtatvány szerinti környezettanulmány alapján történik. A  formanyomtatványt a  

kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a  települési önkormányzat jegyzője 

gondoskodik a  települési önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatvány 

tartalmazza a) a  vizsgált ingatlanban életvitelszerűen élők nevére, születési idejére, rokoni, 

illetve egyéb kapcsolatukra vonatkozó adatot, b) a  lakásra vonatkozó adatokat, így különösen 

a  lakáshasználat jogcímét, az  ingatlan típusát, tulajdoni formáját, komfortfokozatát, 

alapterületét és beosztását, fűtési módját, az  igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat, a  lakás 

jellemzőinek leírását, továbbá a  család életterére, lakókörnyezetére vonatkozó adatokat, 

beleértve a  gyermek lakókörnyezetében található veszélyforrásokat is és c) a gyermek 

ellátására, lakókörülményeire vonatkozó adatokat.” (3) A Gyer. 83/A. § (6) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A  települési önkormányzat jegyzője a  hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatát, a  határozat véglegessé 

válását követő öt napon belül tájékoztatásul megküldi annak a  bölcsődei ellátást, gyermekek 

esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézménynek, szolgáltatónak, nevelési-oktatási vagy 

felsőoktatási intézménynek, ahol a gyermek bölcsődei ellátásban, Biztos Kezdet Gyerekház 

szolgáltatásban részesül, vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói 

vagy hallgatói jogviszonyban áll, illetve tanoda esetében megállapodással rendelkezik.” 8. § 

(1) A Gyer. 119. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A  gondozási díj 

összegét és a  fizetési kötelezettséget a  gyámhivatal évente felülvizsgálja. A  

felülvizsgálathoz a gyámhivatal beszerzi a gondozási díj fizetésére kötelezettnek 
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a jövedelemnyilatkozatát és a környezettanulmányt. A  jövedelemnyilatkozatot a  miniszter 

által e  célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt 

a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé 

kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a gondozási díj fizetésére kötelezett és a vele 

a nyilatkozat benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem 

számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók Gyvt. 138. § (1) bekezdés 

a), b) és e) pontja szerinti adatait.” (2) A Gyer. 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül 

ki: „(1a) A  gondozási díj fizetésére kötelezett jövedelemnyilatkozatához mellékelni kell az  

abban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és 

a gyermekgondozást segítő ellátás igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, 

valamint a gyermeknevelési támogatás és a fogyatékossági támogatás igazolását.” 9. § A 

Gyer. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 199/C. §-sal egészül ki: „199/C.  § (1) 

Az  egyes kormányrendeleteknek a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai 

rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. 

rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 83/A. § (2) bekezdés c) pontjában 

a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített 

környezettanulmányra vonatkozó szabályt, valamint a 84. § (2) bekezdés b) pontja, 91/K. §-a 

és 91/L. §  

(4)  bekezdése szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az  

időpontig a  Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 84. § (2) bekezdés 

b) pontjában, 91/K. §-ában és 91/L. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint is el lehet 

járni. (2) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti 

eljárásban a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében 2021. július 1-jét követően 

is el kell fogadni a  Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos, a  gyámhatóságok, a  

területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, 6 hónapnál nem 

régebbi környezettanulmányt.” 10. § A Gyer. a) 65.  § (2)  bekezdésében a  

„formanyomtatványon” szövegrészek helyébe a  „rendszeresített formanyomtatványon” 

szöveg, b) 65/A.  § a)  pontjában a „3. számú melléklet A) lapja „II. Jövedelmi adatok” 4–6.  

pontja szerinti” szövegrész helyébe a „jövedelmi adatai tekintetében a” szöveg, c) 66. § 

(4) bekezdésében a „3. számú melléklet A) lap „I. Személyi adatok” pont 3. alpontja” 

szövegrész helyébe a „65. § (1c) bekezdés a) pontja” szöveg, d) 67/A. § (2) bekezdésében 
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a „3. számú melléklet” szövegrész helyébe a „65. § (1)–(1d) bekezdése” szöveg, e) 68. § 

(3) bekezdésében a „4. számú melléklet” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg és az „a 

(2) bekezdés szerinti adatokat” szövegrész helyébe az „az adatokat” szöveg, f) 68/D. § 

(2) bekezdésében az „5. számú melléklet” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg, g) 

68/E. § (3) bekezdésében a „6. számú melléklet” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg, 

h) 69. § (7) bekezdésében a „8. számú melléklet „I. Személyi adatok” pont 2. és 3. alpontja” 

szövegrész helyébe a „(3) bekezdés a) pontja” szöveg, i) 69/A. § a) pontjában a „8. számú 

melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4–6. sora szerinti” szövegrész helyébe a „jövedelmi 

adatai tekintetében a” szöveg, j) 83/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „3/A.  melléklet 

szerinti környezettanulmány vagy a  gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés szerinti 

környezettanulmány vagy a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben 

elkészített” szöveg, k) 84. § (2) bekezdés b) pontjában a „felvett” szövegrész helyébe 

a „felvett, valamint a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben 

elkészített” szöveg, l) 89. § (1) bekezdésében a „véglegessé válását” szövegrész helyébe 

a „közlését” szöveg, m) 91/K.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a  „javaslatának” 

szövegrész helyébe az  „ , a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben 

elkészített javaslatának” szöveg, valamint a  „kitöltött, a  gyámhatóságok, a  területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes gondoskodást 

nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti” szövegrész helyébe az  „a 

Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített” szöveg, n) 91/K.  

§ (2)  bekezdésében a  „kitöltött, a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklet IV. számú adatlap szerinti” szövegrész helyébe az „a Gyermekeink 

védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített” szöveg, o) 91/K.  § (3)  

bekezdésében a „vezetett adatlapokba” szövegrész helyébe a „vezetett adatlapokba, valamint 

a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rendelkezésre álló 

dokumentumokba” szöveg, p) 91/L.  § (4)  bekezdésében a  „felvett azon adatlapokat” 

szövegrész helyébe a  „felvett azon adatlapokat, valamint a  Gyermekeink védelmében 

elnevezésű informatikai rendszerben rendelkezésre álló azon dokumentumokat,” szöveg lép.  
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11. § Hatályát veszti a Gyer. a) 69. § (4) bekezdés a) pontja, b) 77. § (2) bekezdésében a „ , 

16. számú melléklet szerinti” szövegrész, c) 178. §-a, d) 185. §-a, e) 193. §-a, f) 195. §-a, g) 

197. §-a, h) 3–8., 15. és 16. számú melléklete. 

4. 4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet 

A Magyar Közlöny 2021. évi 55. számában (2021. március 31.) megjelent a családokért 

felelős tárca nélküli miniszter 4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 145. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) A szakszolgálat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:121. § (4) 

bekezdése alapján egyedül örökbefogadni szándékozó személy pszichikai alkalmassági 

vizsgálata és lakóhelyének felkeresése során arról is tájékozódik, hogy az örökbefogadni 

szándékozó személy betegsége, akadályoztatása esetén van-e olyan személy, aki a gyermeket 

átmeneti jelleggel gondozza.” 

5. 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 

A Magyar Közlöny 2021. évi 10. számában (2021. január 20.) megjelent a Kormány 10/2021. 

(I. 20.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 

Módosításban érintett jogszabályok: 

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX. 10.) Korm. rendelet 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 

26.) Korm. rendelet 

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet. 
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Fontosabb változások: 

- A Gyer. II. Fejezete a 10. §-t megelőzően a következő 9/A. §-sal és az „Gyámhatósági 

vélemény az elítélt kiskorú gyermekének védelmében" alcímmel egészül ki. 

- Változnak a kapcsolattarát és a felügyelt kapcsolattartás egyes szabályai. 

- A rendelet szabályokat tartalmaz a nevelőszülői ellátás folyamatos biztosítására. 

- Módosul az Sznyr. 1. melléklet 6.3. pontja (ellátási területek meghatározása). 

6. 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet 

A Magyar Közlöny 2021. évi 3. számában (2021. január 7.) megjelent 1/2021. (I. 7.) EMMI 

rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 

Módosításban érintett jogszabályok: 

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 

Érintett témakörök: 

- gyermekvédelmi gyám működése 

- a gyermekvédelmi szakellátás nem vezető munkakörei közül a Gyermeki jogokat védő 

szakértői tevékenység, tanácsadás szakmacsoportba tartozó munkakörök 

- a család- és gyermekvédelmi központokhoz rendelt Fogyatékosságügyi tanácsadás feladatok 

szakmai részletei 

- bántalmazott gyermekek vizsgálata és meghallgatása 
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- veszélyhelyzeti rendelkezések (munkakör betöltéséhez szükséges képzések határidejének 

eltolása) 

- a fentiekkel kapcsolatban egyes személyi feltételekre vonatkozó mellékletek módosítása 
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2. számú melléklet 

A 2021. évben összesen 27 gyermek részesült átmeneti gondozásba. 

 A IV. Kerületből 20 fő vette igénybe az intézmény szolgáltatásait 

A 2021. évben az ellátási szerződésekben foglalt férőhelyek kihasználtsága az alábbiak szerint 

alakult: 

 A XV. kerület 8 férőhely terhére 5 gyermek ellátását kérte 

 A XVI. Kerület 2 férőhely terhére 2 gyermek ellátását kérte 

 Fót egy férőhely terhére nem kérte egy gyermek átmeneti gondozását sem 

 

 

 

A kerületek férőhely kihasználtsága

IV. Kerület XV. Kerület XVI. Kerület Fót

Az ellátottak nemek szerinti megoszlása

Fiú Lány
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Az átmeneti gondozásból kikerültek száma 2021-ben 15 fő volt. Az ellátás megszűnését 

követően 11 fő családba tért haza, 2 fő az édesanyával családok átmenti otthonába költözött és 

2 fő gyermekvédelmi szakellátásban került elhelyezésre. 

 

  

Átmeneti gondozásból kikerültek

Szülőkhöz CSÁO Gyermekvédelmi szakellátásba
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3. számú melléklet 

Személyi és tárgyi feltételek 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alkalmazásában álló, az „Aranyhíd” 

Gyermekek Átmeneti Otthonában dolgozók a törvényi előírásoknak megfelelő képesítéssel 

rendelkeznek. 

Munkakör Létszám 

Szakmai egység vezető 1 fő 

Nevelő 2 fő 

Gyermekvédelmi asszisztens 2 fő 

Gyermekfelügyelő 6 fő 

Pszichológiai tanácsadó 0,5 fő 

Gondnok 1 fő 

Összesen 12,5 fő 

 

A munkatársak szakmai személyiségfejlődését rendszeres csoportos szupervíziós alkalmak 

biztosításával támogatjuk. Havonta egy alkalommal tartunk team ülést. A kollégák közötti jó 

együttműködés kialakítása érdekében a jövőben célszerű lenne csapatépítő programokat is 

szervezni. 

Az elmúlt év során szinte végig maximális létszámmal dolgoztunk, szeptemberben felmondott 

egy gyermekfelügyelő kolléga. A meghirdetett álláshelyre a kiválasztás sikeres volt, így rövid 

időn belül sikerült betölteni a távozó munkatárs helyét. 

Tárgyi feltételek: 

Az intézmény tárgyi feltételei meghaladják a jogszabályi előírások szerinti minimum 

követelményeket. Célunk, hogy otthonos, szép környezetet biztosítsunk az intézményben 

ellátott gyermekeknek. Az intézmény állapotának megőrzésében minden munkatárs 

tevékenyen részt vesz, illetve a fenntartó által engedélyezett felújításokkal és támogatók 

bevonásával fejlesztjük a fizikai környezetet is. 
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Az intézmény 24 férőhellyel rendelkezik, a gyermekek lakószobái két emeleten találhatók. 

Épület szintje Férőhely 

I. emelet  

1.szoba 2 ágy 

2. szoba 2 ágy 

3. szoba 4 ágy 

4. szoba  4 ágy  

II. emelet  

1.szoba 3 ágy  

2.szoba 4 ágy 

3.szoba 5 ágy 

Összesen: 24 ágy 

 

A 2021. évben a gyermekek elhelyezését az első emeleti lakószobákban igyekeztük 

megoldani a Covid 19 koronavírus járvány miatt. A második emeleten található lakószobákat 

szükség esetén a beteg gyermekek elkülönítésére használtuk, a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ Előírásainak megfelelően. 

 

Az épületben emeletenként található nappali/társalgószoba, fürdő, wc és zuhanyzó, külön a 

lányoknak és a fiúknak. 

A nappaliban a gyerekeknek lehetőségük van közösen tévét nézni, játszani. 

Az első emeleten található nevelői szobában tanítási idő után közös tanulás kezdődik. 

A második emeleten tanálható esetszoba, amelyet a pszichológiai tanácsadó használ egyéni 

foglalkozások alkalmával. 

Az intézmény tálalókonyhával és hozzá tartozó ebédlővel rendelkezik. 

Az épületben található két mosókonyha illetve raktározásra használható helyiségek (szárazáru 

raktár, tisztítószer raktár, ruhaneműk és ágyneműk raktára). 

A pincében két foglalkoztató terem került kialakításra (kézműves terem és tornaterem) amely 

a gyerekek hasznos szabadidő eltöltésében van a segítségünkre. 
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2021. évben elvégzett korszerűsítések: 

 A pincében az elektromos vezetékek cseréje 

 Irodák padlóburkolatának cseréje parkettára 

 Gyermekek lakószobájában PVC burkolat cseréje az 1. emeleten 

 Tisztasági festés a közös helyiségekben 

 Konyhai tűzhely és hűtőgép cseréje 

Adományok általi támogatás: 

 A Thyssenkrupp Magyarország Zrt. ebédlőasztalt adományozott székekkel és 2 

kanapét. 

 A Nem Art Művészeti Műhely festményeket adományozott dekorációs célokra. 

 Gyermekbútorok egyéni vállalkozók adományozása által. 
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4. számú melléklet 

Pszichológiai tanácsadó munka 

Az otthonban a pszichológusi munka tanácsadás formájában valósul meg. Főbb feladatok a 

gyermekek érzelmi életének, személyiségfejlődésének, aktuális életeseményeinek követése, 

esetleges krízisek kezelése, a nehézségekben való támogatás. A foglalkozások leginkább 

egyéni ülések formájában zajlik, emellett a csoport megfigyelése is részét képezi a munkának. 

A csoportok megfigyelése során a gyermek alkalmazkodását, másokhoz való viszonyát, 

empátiás- és kommunikációs készségeit mérem fel, míg az egyéni ülések alatt a gyermek 

belső világára kapunk rálátást. Az egyéni ülések 50-55 percesek, általában heti 1 alkalommal, 

azonban súlyos, vagy sürgős eseteknél azonnali segítségnyújtás valósul meg. Öngyilkos 

magatartás esetében szülő és mentő hívása, klinikai zavarnál a területileg illetékes Pedagógiai 

Szakszolgálatba vagy Szakorvosi Rendelőintézetbe továbbítás történik. 

A nyári időszak kivételes volt abból a szempontból, hogy a gyerekek számára szinte minden 

nap programokat szerveztek a nevelők, amelyek lebonyolításában segédkeztek a 

gyermekfelügyelők. Egy heti programban, a kreatív foglalkozáson én is részt vettem. A 

csoport dinamikáját, csoportközi viszonyokat és a gyermekek szocializációját tudtam 

megfigyelni, emellett az alkotás nyújtotta pozitív érzelmi változások is megfigyelhetőek 

voltak. A kreativitás, az alkotás általi önkifejezés segített azon gyermekeknek, akik verbálisan 

kevésbé tudják megmutatni magukat, elmondani belső érzéseiket, belső állapotukat. 

Az idei évben sok kihívással került szembe a gyermekotthon. Megfigyelhetően rosszabb 

pszichés állapotban kerültek hozzánk gyermekek, mint akár a tavalyi évben. Súlyosabb 

sérülésekkel, többszörös traumákkal és mentálisan elhanyagolóbb családoktól jöttek hozzánk, 

így az itteni szakemberekre hárult a feladat, hogy megbirkózzanak a traumatizált, gyakran 

sérült gyermekek szélsőséges viselkedésével, érzelmi labilitásuk okozta irritáltságukkal. 

Képzettség hiányában különösen nehéz volt az újonnan érkezetteket integrálni a csoportba, 

emellett a szülőkkel való kommunikáció is sok esetben nehezített volt. A gyermekek mentális 

állapotát tekintve gyakran szükség van szakértői véleményre, vagy pszichoterápiás 

megsegítésre, amely vagy a szülők hanyagsága miatt, vagy a szakemberhiány miatt nem 

valósult meg. 
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Jövőbeli terveim közé sorolnám a pszichológusi szoba felszerelésének bővítését, hogy minden 

korosztály megtalálja a számára legjobb kommunikációs csatornát az ülések során. Emellett 

felvilágosító, preventív és pszichoedukatív csoportfoglalkozások tartását céloztuk meg 

különböző témákban, mint biztonságos internethasználat, bullying-prevenció. 

 


