
1 

 

 

„Becsukhatod a szemed azok előtt a dolgok előtt, 

amiket nem akarsz látni, de a szívedet nem csukhatod be, hogy ne érezz.” 

 

(Müller Péter) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

a 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

 

2017. évi feladatellátásáról 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2018. február 16.  

 

 

 

Készítette: 

 

Deresné Tanárki Mária 

intézményvezető 

http://nikimano.kepeslap.com/compose.asp?imageid=60455


2 

Tartalomjegyzék 

1. AZ INTÉZMÉNY ALAPMŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK: .......... 4 

2. AZ INTÉZMÉNY INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI (ÉPÜLETEK ÁLLAGA, GÉPÉSZETI, ELEKTROMOS 

HÁLÓZAT ÁLLAPOTA STB.):............................................................................................................................... 7 

3. AZ INTÉZMÉNY HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSA ........................................................................... 19 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK: ........................................................................................................................................... 19 

A 2017. ÉVI MUNKAERŐMOZGÁS ADATAI ..................................................................................................................... 20 

4. SZAKMAI MUNKA, A TENDENCIÁK BEMUTATÁSA, AZ ÖSSZEGZŐ STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE: ..... 21 

I./ AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ FELADATOK AZ INTÉZMÉNYI ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT: .............................. 21 
II./ A FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATHOZ TARTOZÓ GONDOZÁSI 

HELYEK BEMUTATÁSA: ............................................................................................................................................ 22 

A gyermek- és lakásotthonok: ........................................................................................................................... 22 

A Nevelőszülői Hálózat főbb feladatai: ............................................................................................................... 24 
4/B. AZ ÚJONNAN BEKERÜLT GYERMEKEK SZÁMA, ÉLETKORI ÖSSZETÉTELE, TESTVÉRSOROK SZÁMA, HONNAN ÉRKEZTEK 

(CSALÁDBÓL, NEVELŐSZÜLŐTŐL, MÁSIK GYERMEKOTTHONBÓL), JELLEMZŐ BEKERÜLÉSI OKOK: ............................................. 29 

4/C. 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK ELHELYEZÉSE: ............................................................................................................. 31 
4/D. A KEZDEMÉNYEZETT ÉS MEGVALÓSULT GONDOZÁSI HELY VÁLTOZÁSOK SZÁMA, INDOKA, EREDMÉNYE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

GYVT. 80/B. § (3) BEKEZDÉSE SZERINTI ESETBEN TÖRTÉNT GONDOZÁSI HELY MEGVÁLTOZTATÁSRA: ...................................... 32 
4/E. A KÜLÖNLEGES, SPECIÁLIS, KETTŐS SZÜKSÉGLETŰ ÉS AZ UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁST IGÉNYLŐK SZÁMA, EZEKEN BELÜL BONTVA 

AZ ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK GYVT. 53. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI           INDOKÁT: .............................................................. 34 

4/F. A HAZAGONDOZÁSOK ALAKULÁSA ........................................................................................................................ 36 

4/G. AZ ELLÁTÓRENDSZERBŐL 2017. ÉV SORÁN TÁVOZOTT UTÓGONDOZÓI ELLÁTOTTAK SZÁMA, TÁVOZÁSUK HELYE: ................. 36 

4/H. CSALÁDI KAPCSOLATTARTÁSOK JELLEMZŐI: .......................................................................................................... 37 
4/I. BESZÁMOLÓ A KÖTELEZŐ TÁMOGATOTT, ILLETŐLEG TÁMOGATOTT KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS 2017. ÉVI TAPASZTALATAIRÓL A FEJÉR 

MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATNÁL: ............................................... 39 
4.J./ A GYERMEKEK, FIATAL FELNŐTTEK ISKOLÁZTATÁSÁNAK MUTATÓI (MAGÁNTANULÓI JOGVISZONY ELŐFORDULÁSA), A 

FELZÁRKÓZTATÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS GYAKORLATÁNAK, LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE: ........................... 40 
4./K.: AZ INTÉZMÉNYBEN ZAJLÓ HITÉLET, A FIATALOK SPORT- ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA, 

ÉRTÉKELÉSE: ........................................................................................................................................................ 44 
4./L.: AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI ELTÁVOZÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK ÉRTÉKELÉSE, MEGELŐZÉSÜK ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT 

INTÉZMÉNYI GYAKORLAT, VALAMINT A SZÖKÉSEK KEZELÉSÉRE KIDOLGOZOTT PROTOKOLL BEMUTATÁSA: ................................. 47 
4./M.: A GYERMEKEK/FIATAL FELNŐTTEK FÜGGŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A MEGELŐZÉS ÉS A KEZELÉS LEHETŐSÉGEINEK, 

GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA: ................................................................................................................................ 49 

4./N. :A GYERMEKVÉDELMI GYÁMSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁS TAPASZTALATAI: ................................................. 51 
4/O.     A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TOBORZÁS EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI, MŰKÖDÉSE, 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE .................................................................................................... 55 
4./P.: AZ ÖRÖKBEFOGADÁSI CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE (ELŐKÉSZÍTÉS, UTÁN KÖVETÉS, ÖRÖKBE FOGADHATÓVÁ 

NYILVÁNÍTÁSI ADATOK, TENDENCIÁK ALAKULÁSA).......................................................................................................... 57 
4./Q.: AZ INTÉZMÉNYBEN IGÉNYBE VEHETŐ MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOK (PSZICHOLÓGUS, FEJLESZTŐPEDAGÓGUS) 

BEMUTATÁSA: ....................................................................................................................................................... 60 

4./R.: AZ ELLÁTÁS SORÁN FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS A MEGOLDÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK ISMERTETÉSE: ....................... 62 
4./S.: KIEGÉSZÍTŐ PONT – A FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATNÁL 

ELVÉGZETT TOVÁBBI SZAKSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA: ................................................................................... 65 

1. Nyilvántartási és Elhelyezési Csoport tevékenységének értékelése: ............................................................ 66 

2. A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése:............................................................. 70 



3 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL, HATÓSÁGOKKAL, EGYÉB SZERVEZETEKKEL (A 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOKKAL), A GYÁMHATÓSÁGOKKAL, A KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYEKKEL, RENDŐRSÉGGEL, CIVIL SZERVEZETEKKEL, EGYHÁZAKKAL): ............................................... 74 

6. PANASZ ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, VALAMINT AZOK KEZELÉSE: ..................................................... 76 

7. ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSE: ................................................................................................ 78 

8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK, TAPASZTALATOK : ........................ 79 

9. ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ............................................................ 80 

10. INTÉZMÉNYI PROGRAMOK: ............................................................................................................... 82 

11. TEREPINTÉZMÉNYI TEVÉKENYSÉG: ................................................................................................... 122 

12. AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI TERVE, A JÖVŐRE VONATKOZÓ CÉLOK, JAVASLATOK, ELKÉPZELÉSEK: . 123 

13. ÖSSZEGEZÉS ..................................................................................................................................... 126 

 

 



4 

1. Az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, hatósági 

engedélyek: 
A működési engedélyek időtartama (határozott, határozatlan, ideiglenes hatályú), a módosítás időpontja és okai: 

Név Cím 
Működési engedély 

időtartama  

 

Utolsó módosítás 
időpontja, oka 

Határozott idejű 
engedély esetén 

annak oka 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat, az általa működtetett 
Nevelőszülői Hálózat, illetve külső 

férőhely 

8000 Székesfehérvár,  

Tüzér u. 6. 

FMGYK és TEGYESZ, 
Nevelőszülői Hálózat 

2018.12.31. 

Külső férőhely és 
utógondozás: határozatlan  

2017.12.22. A 
Nevelőszülői 

Hálózatban történ 
változás miatt.   

Jogszabályban 
előírt személyi 

feltételek hiánya. 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd,  

Gagarin u. 21/a. sz. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása  

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd,  

Salamon u. 10. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd,  

Ady E.u . 16. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat I. sz. Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd,  

Szent István u. 46/a. 
határozatlan  

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat II. sz. Szakmai Egysége 

2422 Mezőfalva,  

Bartók B. u. 77. 
határozatlan  

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat II. sz. Szakmai Egysége 

2422 Mezőfalva,  

Mátyás király u. 36. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 
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Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat III. sz. Szakmai 
Egysége 

2424Előszállás,  

Balatoni u. 49. 
határozatlan  

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat III. sz. Szakmai 
Egysége 

2424 Előszállás,  

Balatoni u. 40. 
határozatlan  

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat III. sz. Szakmai 
Egysége 

2424 Előszállás,  

Árpád u. 20/a 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat III. sz. Szakmai 
Egysége 

2424 Előszállás,  

Cifrakert u. 2. 
határozatlan  

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat IV. sz. Szakmai 
Egysége 

8135 Dég,  

Bem J. u. 11. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat IV. sz. Szakmai 
Egysége 

8135 Dég,  

Szabadság tér 7. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat IV. sz. Szakmai 
Egysége 

8135 Dég,  

Széchenyi u. 13. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat IV. sz. Szakmai 
Egysége 

8132 Lepsény,  

Jókai M. u. 39. 
határozatlan 

2015.10.08. székhely 
intézmény 

megnevezésének 
változása 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat V. sz. Szakmai Egysége 
UGE otthon és a hozzá tartozó külső 

férőhelyek  

2424 Előszállás,  

Cifrakert u. 1. 
határozatlan 

2017.04.20. albérletes 
külső férőhely törlése 

miatt.   

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat VI. sz. Szakmai 
Egysége 

2462 Martonvásár,  

Bajcsy Zs. u. 32. 
2018.12.31. 

2017.02.08. 
Engedélyes által 

nyújtott szolgáltatások 
hatályát a szolgáltatói 

nyilvántartásban 
ellátási érdekből 

hivatalosan  

Jogszabályban 
előírt személyi 

feltételek hiánya.  
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meghosszabbította a 
működést engedélyező 

hatóság.  

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat székhelyén működő 48 

férőhelyes gyermekotthon 

8000 Székesfehérvár,  

Tüzér u. 6. 
határozatlan  

2015.12.15.    (új 
szolgáltatásként 
történő rögzítés 

időpontja) 

 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat IX. számú Szakmai 
Egysége  

2481 Velence,  

Bárczi Gusztáv u. 4-6.  
2018.12.31. 

2017.02.08. 
Engedélyes által 

nyújtott szolgáltatások 
hatályát a szolgáltatói 

nyilvántartásban 
ellátási érdekből 

hivatalosan 
meghosszabbította a 

működést engedélyező 
hatóság. 

Jogszabályban 
előírt személyi és 
tárgyi feltételek 

hiánya.  

 

A határozott időre szóló működési engedély oka: a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendeletben előírt személyi, ill. 
elhelyezési- tárgyi  feltételek hiánya. 

A határozott időre szóló működési engedélyek mindegyikénél a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály az engedélyes által nyújtott szolgáltatások hatályát a szolgáltatói nyilvántartásban 
ellátási érdekből hivatalosan meghosszabbította 2018.12.31. napjáig.  
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2. Az intézmény infrastrukturális feltételei (épületek állaga, gépészeti, elektromos hálózat állapota stb.):  
 

 

                                                                                                      INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szenny- 

víz 
Nyílászárók 

Külső 

hőszige-

telés 

 

FMGYK és TEGYESZ I. sz. 

Szakmai Egysége 

Sárbogárd 

              

1. lakásotthon 
Gagarin u. 
21/a lakásotthon 

Megfelelő, jó, 
Belső festés, 
folyamatos 
karbantartás 
szükséges 

Javításra 
szorul 

Felúji- 
tást 
igényel 

megfe-
lelő 

Szennyvíz-
rendszer 
tisztítandó Hőszigetelt Van, sérült 

Kontroll 
szükséges 

Folyamatos 
karbantartás 

Vízhálózat, eresz-
csatorna javítás, 
kerítés, javítás, 
kapu hegesztés, 
ablakpárkányok 
javítása, bejárati 
ajtó csere, előtető 
csere, fürdőszoba 
felújítás 

A 
szükséges, 
lényeges 
felszerelés 
biztosított, 
de nagyon 
elhasználó-
dott 

Amortizálódott 
bútorzat, konyhai 
edények, textíliák Indokolt 

2. lakásotthon 
Salamon u. 
10. lakásotthon 

Megfelelő, 
belső festés, 
folyamatos 
karbantartás 
szükséges 

Javításra 
szorul 

Felúji-
tást 
igényel 

Megfe-
lelő  Jó Hőszigetelt Van 

Kontroll 
szükséges, 
a kazán 
gyakori 
meghibáso
dása 

Folyamatos 
karbantartás 

Vízrendszer, fűtés 
rendszer, 
Villanyhálózat, 
hőszigetelés 
javítása, bejárati 
ajtó csere, 
ablakpárkányok 
javítása 

A 
gáztűzhely 
cseréje, a 
szükséges, 
lényeges 
felszerelés 
biztosított, 
de nagyon 
elhasználó-
dott 

Meleg víz ellátó 
cseréje, 
amortizálódott 
bútorok, konyhai 
edények textíliák 
cseréje Indokolt 
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3. lakásotthon 
Ady Endre 
u. 16. lakásotthon 

Megfelelő, jó, 
belső festés, 
folyamatos 
karbantartás 
szükséges Jó 

Felúji-
tást 
igényel Jó 

Felújítást 
igényel Hőszigetelt Van 

Felújításra 
szorul 

Folyamatos 
karbantartás 

Víz-szennyvíz 
rendszer amortizált, 
gépészet, 
fürdőszoba teljes 
felújítása, 
hőszigetelés 
javítása, 
szúnyoghálók 
pótlása, , 
ablakpárkányok 
javítása 

A bútorzat 
teljes 
cseréje 

Amortizálódott 
vízhálózat, konyhai 
edények textíliák 
cseréje Indokolt 

4. lakásotthon 
Szent István 
u. 46. lakásotthon 

Megfelelő, 
belső festés 
szükséges Jó Jó Jó 

Felújítást 
igényel Hőszigetelt Van 

Felújításra 
szorul, 
folyamatos 
kontroll 
szükséges 

Folyamatos 
karbantartás 

Víz-szennyvíz 
rendszer amortizált, 
gépészet, hátsó 
kerítés pótlása 

A 
leamortizált 
bútorok 
cseréje 

Amortizálódott 
vízhálózat, konyhai 
edények textíliák 
cseréje, az udvar 
feltöltése (sáros) Indokolt 

5. iroda 
Szent István 
u. 46. irodaépület 

Festés 
szükséges, 
nincs víz, WC Jó 

Nincs 
kéz-
mosó, 
WC. Jó Nincs 

Nem hőszige-
telt Nincs 

Megfelelő – 
konvektoros 
fűtés (jó) 

Vizes blokk, 
WC. 

WC-mosdó 
kialakítása, 
vizesedés 
megszüntetése, 
linóleum csere 
szükséges 

A 
leamortizált 
bútorok 
cseréje 

Nyílászárók cseréje 
és külső 
hőszigetelés, WC-
mosdó az 
irodaépületben Indokolt 
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INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányos-

ság 
Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szenny- 

víz 
Nyílászárók 

Külső 

hőszigetelés 

 

FMGYK és TEGYESZ II. sz. 

Szakmai Egysége 

Mezőfalva 

              

6. lakásotthon 
Bartók B. u. 
77. lakásotthon 

Megfelelő, 
belső festés, 
folyamatos 
karbantartás 
szükséges 
 

 
Sürgősen 
javításra 
szorul 
 

Felúji-
tást 
igényel Jó 

Felújí-
tást 
igényel Hőszigetelt Van 

nagyobb 
kapacitású 
bojler 
szükséges Nincs 

Víz-Szennyvíz 
rendszer amortizált. 
Villany hálózat 
felújítása, eresz-
csatorna javítás Megfelelő 

Amortizálódott 
bútorzat, konyhai 
eszközök Indokolt 

7. lakásotthon 
Mátyás 
király u. 36. lakásotthon 

Megfelelő, 
 
, belső festés, 
folyamatos 
karbantartás 
szükséges 

Javításra 
szorul 
 
 
 
 
 

Felúji-
tást 
igényel Jó 

Felújí-
tást 
igényel Hőszigetelt Van Megfelelő Nincs 

Víz-Szennyvíz 
rendszer  felújítása 
(csatorna szag 
elhárítása) Megfelelő 

Amortizálódott 
bútorzat, 
gáztűzhely csere 
szükséges Indokolt 

8. iroda 
Bartók B. u. 
77. 

irodahelyis
ég Megfelelő Megfelelő 

Felúji-
tást 
igényel Jó 

Felújí-
tást 
igényel Hőszigetelt Van Megfelelő Nincs 

Víz-Szennyvíz 
rendszer amortizált Megfelelő 

Csapadékvíz 
elvezetés Indokolt 
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INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szenny- 

víz 
Nyílászárók 

Külső 

hőszigetelés 

 

FMGYK és TEGYESZ III.sz. 

Szakmai Egysége 

Előszállás 

              

9. lakásotthon 
Balatoni u. 
49. lakásotthon Jó Jó Jó Jó  

Jó, 
szenny-
vízgödör 
beteme-
tetlen Hőszigetelt Van 

Meleg víz 
probléma 

Villanybojler 
elöregedett, 
már gazda-
ságosan 
nem 
javítható 

Villanybojler csere 
szükséges Hiányos 

Amortizálódott 
eszközök, bútorzat, 
konyhai eszközök, 
ágynemű, 
fürdőszoba 
burkolatok javítása Indokolt 

10. lakásotthon 
Balatoni u. 
40. lakásotthon Jó Jó Jó Jó  

Jó, 
szenny-
vízgödör 
beteme-
tetlen Hőszigetelt Van Megfelelő Nincs 

Parketta csere, 
bútorok Hiányos 

Kifogásolható 
parketta, Amortizált 
bútorok, burkolatok 
hibásak Indokolt 

11. lakásotthon 
Árpád u. 
20/a lakásotthon 

Tűzeset miatt 
leégett 

Tűzeset 
miatt 
nincs 
áram 

Fűtés 
hiánya 
miatt 
elfagy
ott 

Tűzeset 
miatt 
nincs 

Megfelelő
szenny-
vízgödör 
beteme-
tetlen 

Nem hőszige-
telt, 
tetőablakok 
elégtek Nincs 

Tűzeset, 
amortizác
ió miatt 
rossz 

Teljes 
felújítás 

Az épület tűzeset 
miatti teljes 
rekonstrukciója Hiányos 

Belső bútorzat, 
konyhai eszközök, 
világító eszközök. 
A tűzeset miatt 
teljes hiánypótlás Indokolt 

12. lakásotthon 
Cifrakert u. 
2/a lakásotthon Megfelelő Jó 

Felújí-
tást 
igényel Jó 

Jó, 
szenny-
vízgödör 
beteme-

Nem hőszige-
telt Nincs 

Felújítást 
igényel, 
kazán 
gyakran Nincs 

Külső hőszigetelés, 
nyílászáró, fürdő- 
víz-szennyvíz 
felújítás Hiányos 

Amortizálódott 
bútorzat, 
fürdőszoba Indokolt 
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tetlen rossz 

13. Iroda 
Cifrakert u. 
2. irodaépület Megfelelő Jó Jó Jó 

Jó, 
szenny-
vízgödör 
beteme-
tetlen 

Nem hőszige-
telt Nincs Megfelelő Nincs 

Külső hőszig, 
nyílászáró csere Megfelelő 

Amortizálódott 
bútorok 
nyílászárók, külső 
hőszig. Indokolt 

14 
Közösségi 
helyiség 

Cifrakert u. 
4. 

Közösségi 
épület Megfelelő jó jó jó Megfelelő 

Nem 
hősziegtelt Nincs 

Konvekto
rok 
cseréje Bútorzat 

Külső hőszig, 
nyílászáró csere, 
konvektor csere Megfelelő 

Amortizálódott 
nyílászárók, külső 
hőszig 
konvektorok, 
bútorzat. Indokolt 
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INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szenny- 

víz 
Nyílászárók 

Külső hőszigete-

lés 

 

FMGYK és TEGYESZ IV.sz. 

Szakmai Egysége Dég 
              

15. lakásotthon 
Szabadság 
tér 7. lakásotthon Megfelelő Jó 

Felújí-
tást 
igényel Jó 

Felújítást 
igényel 

Nem hőszige-
telt Nincs Megfelelő Nincs 

Külső hőszig, víz, 
szennyvíz, 
nyílászáró csere, 
kerítés lécek 
cseréje és festése  

A konyhai 
eszközök 
cserére és 
pótlásra 
szorulnak 

Amortizálódott 
nyílászárók, külső 
hőszig, és 
bepucolás, víz, 
szennyvíz felújítás. 
Fürdőszoba, vizes 
blokk felázásának 
javítása, nappali 
felújítása, konyhai 
eszközök - 
edények, illetve 
textíliák cseréje, 
alsó szint taposó 
felújítása, tisztasági 
meszelés 
szükséges Indokolt 

16. lakásotthon 
Széchenyi u. 
13. lakásotthon Megfelelő Jó 

Felújí-
tást 
igényel Jó Jó 

Nem hőszige-
telt Nincs 

Gázbojler
ek 
cserére 
szorulnak Nincs 

Külső hőszig,, víz, 
szennyvíz,nyílászá-
ró csere, gázbojler 
cseréje, UGE 
villanytűzhely 
cseréje szükséges 

Konyhai 
eszközök 
cserére és 
pótlásra 
szorulnak 

Amortizálódott 
nyílászárók, külső 
hőszig, víz, 
felújítás, textíliák 
cseréje, konyhai 
eszközök –
edények pótlása, 
cseréje, fürdőszoba 
felújítása, konyhai 
taposó cseréje, 
tisztasági meszelés 
szükséges  Indokolt 
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17. lakásotthon Bem u. 11. lakásotthon Megfelelő Jó Jó Jó Jó 
Részben 
hőszigetelt Van 

Gázkazá
n elavult  Nincs 

Nyílászárók 
részleges cseréje, 
lány fürdő felújítása 
– emiatt az egyik 
lány szoba 
felújítása, tisztasági 
meszelés, kémény 
felújítása  

Konyhai 
eszközök 
cserére és 
pótlásra 
szorulnak. 

Vizes blokk, 
nyílászárók 
részleges 
felújítása, cseréje 
Konyhai eszközök 
– edények, textíliák  Indokolt 

18 lakásotthon 

 Lepsény, 
Jókai M. u. 
39 lakásotthon 

Javításra 
szorul Jó 

Megfe-
lelő Jó 

Megfelel
ő Hőszigetelt Van Megfelelő Nincs 

Tető, annak 
szigetelése, annak 
borítása, kerítés 
javítása, az emeleti 
lányszoba 
ablakának cseréje, 
villanykapcsolók 
cseréje, konnektor 
kialakítása a kombi 
tűzhelyhez 

Konyhai 
eszközök 
cserére és 
pótlásra 
szorulnak 

Beázás, TV 
műsz.tech 
amortizált, 
tetőcsere 
szükséges, konyhai 
eszközök – 
edények, textíliák Indokolt 

19. iroda 
Széchenyi u. 
13. 

irodahelyis
ég Megfelelő Jó Nincs Jó Nincs 

nem hőszige-
telt Nincs Megfelelő Nincs 

Iroda külső hőszig. 
Közösségi helyiség 
fűtés rendszer 
kiépítése Bútorzat 

Hőszig. 
irodaépület, 
közösségi 
helyiségbe fűtés 
kiépítése Indokolt 
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INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szenny 

víz 
Nyílászárók 

Külső hőszigete-

lés 

 

FMGYK és TEGYESZ V.sz. 

Szakmai Egysége 

Előszállás 

              

20. 
Utógondozói 
Otthon 

Cifrakert u. 
1. 

utógondozó
i otthon Jó Jó Jó Jó 

Megfe-
lelő Hőszigetelt Van Jó Nincs 

Vizes blokkokba 
burkolat javítás, 
tisztasági festés, jó 

Lány felső-alsó 
fürdő víz 
szigetelése, festés, 
konyhai eszközök 
beszerzése, 
textiliák pótlása, 
szőnyegek cseréje, 
pótlása, Indokolt 

21. 
Saját 
külsőférő-hely 

Dég, 
Széchenyi u. 
13. 

utógondozó
i otthon Megfelelő Jó 

Felú-
jítást 
igényel Jó Jó 

Nem hőszige-
telt Nincs Megfelelő Nincs 

Külső hőszig, 
szennyvíz, víz, 
nyílászáró csere, 
bejárati ajtó felé 
tető készítése, Megfelelő 

Amortizálódott 
nyílászárók külső 
hőszig, víz,  Indokolt 

22. 

Lakás 
(társasházi 
lakás) UGE 

Szfvár, Sarló 
u. 4. 

külső 
férőhely Jó Jó Jó Jó Jó Hőszigetelt Van Jó Nincs 

Leázás nyomainak 
a megszüntetése. 
Festés a lakásban. Jó 

Konyhai eszközök. 
Hűtőszekrény és 
gáztűzhely cseréje. 
Amortizálódott a 
konyhabútor, 
csere. Edények, 
textiliák pótlása. 
Függöny 
beszerzés. 
Padlószőnyeg 
csere  Indokolt 

23. 

Lakás 
(társasházi 
lakás) UGE 

Szfvár, Sarló 
u. 6. 

külső 
férőhely Jó Jó Jó Jó Jó Hőszige-telt Van Jó Nincs Nem indokolt Jó Nincs 

Nem 
indokolt 
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INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szennyv

íz 
Nyílás-zárók 

Külső hőszigete-

lés 

 

FMGYK és TEGYESZ VI.sz. 

Szakmai Egység 

Martonvásár 

              

24. családi ház 1. 

Bajcsy Zs. 

U. 32. 

különleges 

gyermekott-

honi 

csoport Jó Jó Jó Jó Jó Hőszige-telt Van Jó Van 

A sérült kerítés 

javítása, illetve 

cseréje, fürdőszobai 

vizesedés 

megszűntetése, 

zuhanyzó 

 felújítása, tisztasági 

meszelés 

Hiányos, 

cserére 

szorul 

Kerítés javítása, 

gáztűzhely 

cseréje, 

konyhaszekrény 

felújítása Indokolt 

25. családi ház 2. 

Bajcsy Zs. 

U. 32. 

különleges 

gyermekott-

honi 

csoport Jó Jó Jó Jó Jó Hőszige-telt Van Jó Van 

fürdőszobai vizesedés 

megszűntetése, 

zuhanyzó 

 felújítása, tisztasági 

meszelés 

Hiányos, 

cserére 

szorul 

gáztűzhely 

cseréje, 

konyhaszekrény 

felújítása Indokolt 

26. családi ház 3. 

Bajcsy Zs. 

U. 32. 

különleges 

gyermekott-

honi 

csoport Jó Jó Jó Jó Jó Hőszige-telt Van Jó Van 

fürdőszobai vizesedés 

megszűntetése, 

zuhanyzó 

 felújítása, tisztasági 

meszelés 

Hiányos, 

cserére 

szorul 

gáztűzhely 

cseréje, 

konyhaszekrény 

felújítása, 

nappali bútorzat 

cseréje Indokolt 

27. iroda (faház) 

Bajcsy Zs. 

U. 32. iroda 

Külső 

homlokzat 

festése, 

szigetelés, 

nyílászárók 

Jó Jó Jó Jó 

Nem hőszige-

telt Nincs Jó Van 

Külső hőszig, tető 

(pala) csere, 

homlokzat festés 

indokolt 

Hiányos, 

cserére 

szorul 

Külső hőszig, 

tetőn burkolat 

csere Indokolt 
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cseréje, ajzat 

felújítása 

 

 

INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan neve 
Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 

Beszer-

zési 

igény 
Villany Víz Gáz 

Szenny-

víz 

Nyílászá-

rók 

Külső hőszigete-

lés 

 

FMGYK és TEGYESZ 

Székesfehérvár* 
              

28. 

48 férőhelyes 

gyermekott-

hon, 

épületegyüt-

tes  Tüzér u. 6. 

gyermekott-

hon 

Kiváló 

/Tisztasági 

meszelés Kiváló Kiváló Kiváló Jó Hőszigetelt Van Jó Nincs 

Garanciális javítás 

keretében Kiváló 

Garanciális 

javítás keretében 

Nem 

indokolt 

29. 

központi 

irodaépület Tüzér u. 6. irodaépület 

Felújításra 

szorul 

Megfe-

lelő Jó Jó 

Megfe-

lelő 

Nem 

hőszigetelt Nincs Jó Nincs 

Külső hőszig, 

nyílászáró, víz 

szennyvíz csere 

Megfelel

ő 

Amortizálódott 

bútorzat, vizes 

blokk Indokolt 

30. 

kapcsolat-

tartó épület Tüzér u. 6. 

kapcsolat-

tartó 

helyiségek 

Felújításra 

szorul 

Megfe-

lelő 

Megfe-

lelő Jó 

Megfe-

lelő 

Nem 

hőszigetelt Nincs Megfelelő Nincs 

Külső hőszig, 

nyílászáró, vizes blokk 

fel új. 

Megfelel

ő 

Amortizálódott 

bútorzat, 

nyílászárók, hő-

szig, vizes blokk 

Indokolt 
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INGATLAN ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

  

Ingatlan 

neve 

Ingatlan 

címe 
Funkciója 

Épület állaga, 

tető állapota 

Közművek állapota Épület hőszigetelése 

Gépészet 

 

Hiányosság Felújítási igény 

Tárgyi 

felsze-

reltség 

Hiányosság 
Beszer-

zési igény 

Villany Víz Gáz Szennyvíz Nyílászárók 
Külső 

hőszigetelés 

 

FMGYK és TEGYESZ IX. sz. 

Szakmai Egység Velence 
              

31. 

 

Bárczi 

Gusztáv u. 

4-6. 

különleges 

gyermekott

hon 

Megfelelő, 

Belső festés, 

folyamatos 

karbantartás 

szükséges 

Megfele-

lő 

Megfe-

lelő Nincs Megfelelő Megfelelő Megfelelő Megfelelő 

Folyamatos 

karbantartás 

Fürdők hiányos 

felszerelésének 

pótlása, tisztasági 

meszelés minden 

helyiségbe 

Hiányzik 

elektrom

os 

tűzhely, 

ügyeleti 

mobil 

telefon 

szükség

essége 

(2 db) 

Fürdőszobák 

rendkívül 

leamortizáltak, 

csaptelepek, 

szerelvények 

pótlása 

szükséges Indokolt 

 

 



18 

2016. december 01. napjától tartozik az integrált intézményhez a velencei különleges Gyermekotthon, mely mint 

IX. számú szakmai egység működik. 

Az elhelyezése a KLIK által fenntartott többcélú köznevelési intézmény épületében, annak 1. emeleti részén 

biztosított, 40 férőhellyel. 

Az átvett épületrész meglehetősen lelakott állapotú, a berendezés amortizált. A vizesblokkok javításra szorultak. 

Ki kellett alakítani mosógép kiállásokat, az irodába villanyt kellett vezetni. Gondoskodni kellett az internet 

kiépítéséről és a szolgáltatás előfizetéséről. A költözés az épület másik részéből nagy munkát jelentett, melyet az 

intézmény dolgozói önkéntes munkájával közösen valósítottunk meg.  

Az elhelyezési feltételeket adományokból javítottuk. Így került az otthonba 40 db ágyneműtartós heverő, 

szőnyegek, új székek, műszaki eszközök, textíliák. Az ott dolgozó szakemberek esztétikus dekorációkat 

készítettek az ellátottakkal együtt. 

Az ellátottak élettere ez által sokkal otthonosabbá vált. 

 

2017. évben az előszállási 2 ingatlanunk működési problémákkal volt érintett.  

A Balatoni u. 49. szám alatti épületben a kazán 2016. évben történt eltulajdonítása miatt nem tudtunk 

szolgáltatást nyújtani, 2017. nyaráig. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, amely lezárult. A kazán pótlása egy 

nagyszívű külső támogató segítségével valósult meg, aki elkészíttette a gáztervet és a kivitelezési munkálatokat 

is biztosította. A likviditási problémák miatt az esedékes tisztasági meszelések elmaradtak. Ez miatt a gondozási 

helyek lelakottá váltak.   

A gázüzemű készülékek időszakos karbantartása a fűtési szezon megkezdéséig megtörtént.  

2017. évben megvalósult a Gyermekvédelmi Központ udvarán lévő térkő burkolat garanciális javítása. 

 

Az új, 48 férőhelyes Gyermekotthon garanciális munkálatai sajnálatos módon elhúzódtak, csak a munkák egy 

része került elvégzésre.  

A felújított előszállási Utógondozó Otthonban sem valósult meg a garanciális javítás. Az emeleti fürdőt nem lehet 

használni, az épületben leázások vannak. A kéménynél lévő beázás, leázás oka megszüntetésre került, azóta ott 

beázás nincs. 

 

2016. évben 1 gépjárművünk 2 alkalommal szenvedett balesetet, a rendőrségi eljárás 2017. évben lezárult. A 

sérült gépjármű azonban azóta is a garázsban áll, fenntartói instrukcióra várunk, további sorsát illetően.  

A gépjárművek egy része koros, indokolt és szükséges volna helyettük új gépjármű beállítása egyrészt a 

biztonságos közlekedés, másrészt a költséghatékony üzemeltetés miatt. 

 

2017. évben csak azon karbantartások és javítások elvégzésére nyílott lehetőség, amelyek nélkülözhetetlenek 

voltak. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 2017. évben sem volt lehetőségünk. Adományokból tudtuk pótolni 

(részben) az elhasználódott eszközöket, használati tárgyakat, textíliákat. Vannak szakmai egységek, amelyekben 

nincs internet, kábelt TV.  

 

Intézményünk 2017. évben 3 Európai Uniós pályázatot nyújtott be. Ebből 2 pályázat elbírálása már megtörtént. 

Egy pályázatunk kapcsán megvalósult a Támogatási Szerződés megkötése, a másiknál folyamatban van.  

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere és Önkormányzata adományaként kétfunkciós játszótérrel 

gazdagodott intézményünk 48 férőhelyes Gyermekotthonának udvara. Ez nagyban segíti a gyermekek 

szabadidejének hasznos eltöltését. 
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3. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása 
 

Személyi feltételek: 

Az integrált intézmény álláshelyeinek száma 242 volt 2017-ben. A lakásotthoni, gyermekotthoni szférában 2017. 
december 31. napján összesen 169 alkalmazott dolgozott, melyekből 6 státusz betöltetlen maradt az évben. A 
betöltetlen álláshelyek vonatkozásában, egy esetben öregségi nyugdíj miatt zárolva lett még 2015. évben, a többi 
5 esetben nem jelentkeztek a meghirdetett álláshelyekre, mivel ezek magasan kvalifikált státuszok (pszichológus, 
házvezető-nevelő munkakörök). Valamint a velencei gyermekotthonban van 1 fő pszichológus, 1 fő nevelő, 3 fő 
gyermekfelügyelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztensi álláshelyek betöltetlenül. A szakmai egységekben 1 fő van 
megbízási szerződéssel szerződtetve heti 10 órás munkaidőben, karbantartói munkakörben, a martonvásári 
szakmai egységünkben. 

A Nevelőszülői Hálózat 2017. évben 13 közalkalmazottal működött, mely a teljes létszámot jelenti. Ebből 1 fő 
hálózatvezető, 10 fő tanácsadó, 1 fő HR ügyintéző és 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző. A foglalkoztatási 
jogviszonyban lévő nevelőszülők száma 191 fő, a nevelőszülői álláshelyek száma 196. 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakfeladatain 2017. évben 
45 fő dolgozott a szakmai létszámban, és 15 fő, aki nem a szakmai létszámhoz tartozott. Ezen álláshelyeken a 
2017. évben felmerülő esetleges létszámhiányokat az esetek 99 százalékában sikerült azonnal, vagy rövid időn 
belül pótolni. A Központban 1 fő volt megbízási szerződéssel foglalkoztatva (műszaki referens). A nem szakmai 
létszámban sajnos az év folyamán több próbálkozás ellenére sem sikerült a megüresedett karbantartói státuszt 
betölteni. 

A munkaerőmozgásból megüresedett álláshelyeket az év során a fenntartó engedélyével törekedtünk betölteni. 
Különösen a hátrányosabb helyzetű térségekben működő egységeinkben jelentkezett munkaerő pótlás okozott 
nehézséget egy-egy kvalifikált szakember távozása esetén. Az álláshelyeket több helyen meghirdettük, mégis 
előfordult, hogy csak több hónap után sikerült betölteni, vagy nem sikerült betölteni.   

A szakmai egységekben a szakmai státuszok száma többségében megfelelt a jogszabályban előírtaknak. 
Hiányzó szakmai létszámok némely szakmai egységben és a Központban merültek fel. Ez többségében a 
nehezen betölthető, illetve a hiányzó álláshelyekből adódott. A megüresedett álláshelyek többségében 2017. év 
végéig betöltésre kerültek.  

A szakemberek nagy többségében rendelkeznek a munkakör betöltéséhez előírt szakképesítéssel, azonban a 
gyermekfelügyelői munkakörben az új jelentkezők és a helyettesek közül nem mindenkinek van szakképesítése. 
A feladat ellátásának kényszere miatt szakképzetlen dolgozó is felvételre került, azonban minden esetben vállalta 
az előírt képesítés megszerzését. 

A szakemberek kötelező továbbképzésének biztosítása érdekében továbbképzési tervet készítünk. Az anyagiak 
hiánya miatt egyre nehezebb a továbbképzésen való részvétel biztosítása, pedig erre a szakembereknek nagy 
szükségük és igényük lenne. 2017. évben az intézmény kritikus költségvetési helyzetére való tekintettel sajnos 
nem tudtunk továbbképzéseket indítani. Állandó képzéseink, melyek indultak: a leendő örökbefogadó szülők, és 
a nevelőszülők képzése és továbbképzése. A 20 órás leendő örökbefogadó szülők képzésén 45 fő, a 
nevelőszülők kötelező továbbképzésén 182 fő nevelőszülő, az új nevelőszülők FIKSZ képzésén 9 fő vett részt.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2 esetben indított intézményünkben Szupervíziót a 
gyermekvédelmi gyám és nevelőszülői tanácsadó szakemberek számára, összesen 24 főt érintett. Valamint a 
Főigazgatóság 2017. év III. negyedévében 3 akkreditált tanfolyamot indított a szakemberek számára, melyen 6 fő 
vett részt intézményünkből. 
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége 2017. január hónapban elindította a 
GINOP 6.1.2. pályázatot a „Digitális szakadék” csökkentése miatt. Ez úgynevezett IKER I. és IKER II. zajlott, 
kezdő és haladó csoportokban, összesen 28 fő vett részt, melyből 9 fő volt nevelőszülő.   

2017. március 21-én az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 pályázat keretében elindult a Képesített Nevelőszülői 
Képzés, a Központi Oktatási Program (KOP) keretében. Intézményünk 2017. évben 2 csoportot indított, 48 fő 
nevelőszülővel, mely csoportokból az 1. csoport, 24 fővel sikeres záróvizsgát tett 2017. december hónapban. 

Szükséges volna a dolgozók kiégésének megelőzésére szupervízió biztosítása, hiszen személyiségükkel 
dolgoznak. Az egészséges személyiség nélkülözhetetlen kelléke a segítő munkavégzésnek. Ez a szupervízió 
2018. évben megvalósításra kerül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság segítségével, az OJKF 
rendszeren keresztül. 

A 2017. évi munkaerőmozgás adatai 
2017-es évben 67 fő dolgozónak szűnt meg a jogviszonya, és 62 fő új dolgozónk volt.  

Közülük 10 fő nyugdíjba vonult, ebből 7 fő élt a 40 év szolgálati idővel rendelkező közalkalmazotti 
nyugdíjlehetőségével. 

14 dolgozó munkaviszonya még a próbaidő alatt került megszüntetésre, melynek oka a feladat ellátására való 
alkalmatlanság volt. 

3 fő esetében a határozott idő lejárta miatt került sor a munkaviszonyok megszüntetésére, a szülni távozó és a 
betegállományban lévő kollégák helyettesítése következtében azonnali hatályú jogviszony megszüntetésére nem 
került sor. 2 fő esetében áthelyezéssel, és 1 fő esetében egyéb ok (betegségére való tekintettel) szűnt meg a 
közalkalmazotti jogviszony. 47 fő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Valamint 7 fő élt 
a közalkalmazotti jogviszony felmentési idejének igénybe vételével. Mindegyikőjük a 40 éves szolgálati 
jogviszonnyal ment nyugdíjba.  

A legnagyobb munkaerőmozgás a gyermekfelügyelő munkakörben volt tapasztalható. A kvalifikált munkaerő 
elsősorban anyagi megfontolásból távozott az intézményünkből. 

Az év során 10 kolléganőnek született gyermeke, így jelenleg 16 fő van tartósan távol gyed, illetve gyes miatt. 4 
dolgozó esetében volt szükség tartós betegség miatti helyettesítésre, elsősorban a gyermekfelügyelői, 
kisgyermeknevelő-gondozó munkaterületen a folyamatos munkavégzés következtében. 

Egyre nagyobb nehézséget okoz a távozó munkaerő pótlása a munka jellege és az alacsony bérezés miatt.  
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4. Szakmai munka, a tendenciák bemutatása, az összegző statisztikai adatok 

elemzése:  

 I./ Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok az intézményi Alapító Okirat 

szerint: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapvető feladata, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, 
gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozó otthon és külső férőhelyek, valamint Nevelőszülő Hálózat 
működtetésével otthont nyújtó, különleges és speciális, valamint utógondozói ellátást biztosítson. 
 
Ezen belül feladatunk: 
 
1./ Gyermekotthonainkban, lakásotthonainkban és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása. 
 
2./ A gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt 
utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének 
átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése. 
 
3./ A Nevelőszülői Hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése. 
 
4./ A gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása. 
 
5./ Területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatainak ellátása. 
 
A gyermekvédelmi szakellátás célja: 
 
1./  A gyermekvédelmi szakellátásba utalt gyermekek számára szükségleteiknek megfelelő családpótló ellátás, 
korukhoz és szükségleteikhez igazodó gondozás, nevelés, egészséges személyiségfejlődés, egészséges 
környezet, mindenféle ártalommal és bántalmazással szembeni védelem biztosítása. 
 
2./ A gyermekek támogatása abban, hogy minél rövidebb idő alatt visszatérhessenek saját családjukba. 
Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a gyermekek tartós családias elhelyezésben részesítése (örökbefogadás, 
nevelőszülői család, gyermekotthon). 
 
3./ A szakellátásban ellátott gyermek és szülei kapcsolatának elősegítése, erősítése. 
 
4./ A gyermekek beutalásának ideje alatt jogaik, érdekeik képviselete és védelme. 
 
5./ Az ellátott gyermekek nagykorúságának elérése után az önálló életvitel kialakításának támogatása. 
 
6./ Gondoskodás a gyermek teljes körű, otthont nyújtó ellátásáról, azaz élelmezéséről, ruházkodásáról, 
iskoláztatásáról, egészségügyi és mentálhigiénés ellátásáról, szabadidejének hasznos eltöltéséről, zsebpénzzel 
való ellátásáról, valamint az utógondozói ellátottak szükséglet szerinti ellátásáról. 
 



22 

II./ A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz 
tartozó gondozási helyek bemutatása: 

A gyermek- és lakásotthonok: 

Az intézmény gyermekvédelmi szakellátásként otthont nyújtó ellátás keretében – működési engedélyek 
birtokában – folyamatos munkarend szerint gyermekotthoni és lakásotthoni szakmai egységeket működtet. 
 
A gyermek- és lakásotthonokba a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye, a 
Szakszolgálat javaslata alapján hozott gyámhatósági határozattal, valamint azonnali intézkedést elrendelő 
hatósági döntéssel kerülnek elhelyezésre az ellátottak. 
 
A gyermek-, lakás- és utógondozói otthonok feladatai: 
a./ Otthont nyújtó ellátást biztosítanak az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a gyámhatóság által nevelésbe vett 
gyermekek, szükséglet szerinti ellátást az utógondozói ellátott fiatal felnőttek részére. Külső férőhelyen csak az 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára biztosít lakhatást. 
 
b./ További feladat befogadni legfeljebb 3 napra, átmeneti gondozásra azt az ellátást kérő kiskorú gyermeket, aki 
lakóhelyéről önkényesen eltávozott, vagy szülője, gondozója elhagyta, és emiatt ellátás és felügyelet nélkül 
marad. 
 
A feladatok ellátása érdekében: 
a./ Gondoskodik a gyermek otthont nyújtó ellátásáról, azaz élelmezéséről, ruházkodásáról, iskoláztatásáról, 
egészségügyi és mentálhigiénés ellátásáról, szabadidejének hasznos eltöltéséről, zsebpénzzel való ellátásáról, 
tehetséggondozásáról és felzárkóztatásáról, iskolába járásáról, családi kapcsolatai ápolásáról, valamint az 
utógondozói ellátottak szükséglet szerinti ellátásáról. 
 
b./ Szükség esetén a különleges vagy speciális ellátásra szoruló gondozott számára fejlesztéshez, gyógyuláshoz, 
rehabilitációhoz szükséges eszközök beszerzéséről, megfelelő tartalmú gondozásról, nevelésről. 

 
c./ A gyermekek, illetve a fiatal felnőttek életkorának megfelelően elősegíti készségeik, képességeik fejlesztését, 
szocializációját, habilitációját, rehabilitációját, reszocializációját. 
 
d./ Segíti, felkészíti a gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket az önálló életvitelre.  
 
e./ Közreműködik a családdal való kapcsolatok folyamatossá tételében, erősítésében, családgondozást végez. 
Ha ez nem lehetséges, elősegíti a gyermek örökbefogadó családba történő beilleszkedését. 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz tartozó szakmai 
egységek Alapító okirat szerint: 
 
I. számú 7000 Sárbogárd, Gagarin u. 21/a            12 férőhely 
 7000 Sárbogárd, Salamon u. 10.            11 férőhely 
 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 16.             10 férőhely 
 7000 Sárbogárd, Szt. István u. 46.                7 férőhely 
  
II. számú  2422 Mezőfalva, Bartók B. u. 77.           12 férőhely 
 2422 Mezőfalva, Mátyás király u. 36.           10 férőhely 
      
III. számú 2424 Előszállás, Balatoni u. 49.          10 férőhely 
 2424 Előszállás, Balatoni u. 40.          11 férőhely 
 2424 Előszállás, Árpád u. 20/a.          12 férőhely* 

  (Tűzeset miatt 2016. május óta ellátás szünetel) 

 2424 Előszállás, Cifrakert u. 2.          12 férőhely 
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IV. számú 8135 Dég, Bem J. u. 11.          12 férőhely 
 8135 Dég, Szabadság tér 7.           12 férőhely 
 8135 Dég, Széchenyi u. 13.           12 férőhely 
                         8132 Lepsény, Jókai M. u. 39.           12 férőhely 
 
V. számú   2424 Előszállás, Cifrakert u. 1. (UGE Otthon)                  25 férőhely 
        
 Külső férőhelyek: 
 8135 Dég, Széchenyi u. 13.                6 férőhely 
 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 6. II/5.               5 férőhely 
 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 4. IX/57.             5 férőhely 
 
(A 2424 Előszállás, Bem J. u 3. (10 férőhely), valamint a 2424 Előszállás, Bem J. u. 5. (10 férőhely) szám alatti 
külső férőhelyeket a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00128—7/2016. számú, 2016. július 29. napján jogerőre 
emelkedett határozatával a külső férőhely adatait törölte. Ennek okán a telephely működésből történő kivonása 
megtörtént.) 
 
VI. számú 2462 Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32.           24 férőhely 
 
VII. számú      8000 Székesfehérvár, Kikindai út 1.                                      8 férőhely       

működése megszűnt, kiváltásra került. 
 
VIII. számú     8000 Székesfehérvár, Kikindai út 1.                          31+5 anyás férőhely   
 működése megszűnt, kiváltásra került. 
 
IX . számú   2481 Velence, Bárczi G. u. 4-6.                  40 férőhely 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásából a különleges gyermekotthoni intézményegység 
irányítószervi döntés szerinti időpontban, 2016. december 1. napjával új telephelyként átkerült a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, otthont nyújtó ellátást biztosító IX. számú (különleges gyermekotthoni) 
szakmai egységként. 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat székhelyén, 2015. 

december 01. napjától új szolgáltatásaként került bevezetésre a  

48 férőhelyes Gyermekotthon 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.                  48 férőhely               

Az intézményben – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – kialakításra kerültek a szakmai egységek, ezáltal 
jelenleg 7 szakmai egység működik. Ebből 4 lakásotthoni, 1 utógondozó otthoni, 2 különleges gyermekotthoni 
szakmai egység.  
 
A szakmai egységek közül 2 különleges gyermekotthoni szakmai egység nyújt ellátást az értelmi fogyatékkal élő, 
különleges szükségletű gyermekek részére: a VI. sz. gyermekotthoni szakmai egység (Martonvásár) a 
középsúlyos értelmi fogyatékos kiskorú és utógondozói ellátottakat, valamint a IX. sz. gyermekotthoni szakmai 
egység (Velence) az enyhe fokban eltérő értelmi képességű, különleges ellátást igénylő kiskorúakat és 
utógondozói ellátott fiatal felnőtteket látja el. Integrálható értelmi sérült gyermekek ellátását biztosítja továbbá az 
intézmény többi szakmai egysége és nevelőszülői hálózata. 
 
A 48 férőhelyes, székhelyen működtetett Gyermekotthon a kora és egészségi állapota miatt különleges ellátást 
igénylő kiskorúakat is ellát, de többségében normál szükségletű, speciális szükségletű gyermekek, kiskorú és 
utógondozói ellátott anyák és gyermekeik számára nyújt ellátást. 
 
Az I.,II., III., IV. számú szakmai egységeinkben többségében normál szükségletű, kis részben különleges és 
speciális szükségletű gyermekek ellátása folyik. 
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Az V. sz. szakmai egység (Előszállás) kizárólag utógondozói ellátottakat lát el – utógondozó otthonként működik. 
Ezen egységhez kapcsolódnak az intézmény dégi, előszállási és székesfehérvári külső férőhelyei, valamint egy 
albérletes külső férőhely.  41 férőhely (utógondozó otthon, saját külső férőhely) biztosít utógondozói ellátást a 18-
24 éves korú fiatal felnőttek számára. A 41 utógondozói férőhely alacsonyabb fenntartási, ill. működési költséget 
igényel, mint a kiskorúak számára működtetett férőhely, tekintettel a jogi szabályozásban megmutatkozó 
különbségre (szükség szerinti ellátás, kevesebb szakember igény). 
 
A kiskorúak ellátását biztosító lakásotthoni szakmai egységekben az utógondozói ellátást – szakmai és 
gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - évekkel korábban megszüntettük. Ezen szerkezeti változtatás 
eredményeként megvalósult az utógondozói ellátott fiatalok differenciált ellátása. A lakásotthonokban nagykorúak 
ellátása nem történik.  
 

A Nevelőszülői Hálózat főbb feladatai: 

 
Az intézmény gyermekvédelmi szakellátásként, otthont nyújtó ellátás keretében, - működési engedély birtokában 
- nevelőszülői hálózatot működtet. A működtető és a nevelőszülő közti foglalkoztatási jogviszony alapja írásban 
foglalt – a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendelet szerinti 
tartalommal bíró keret-megállapodás. 

 
A nevelőszülő otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a gyámhatóság által 
nevelésbe vett gyermeknek és az utógondozói ellátott fiatal felnőttnek. 
 
A feladat ellátása érdekében:  
a./ Gondoskodunk a gyermek, lakhatásáról, élelmezéséről, ruházkodásáról, egészségügyi és mentálhigiénés 
ellátásáról, iskoláztatásáról, szabadidejének hasznos eltöltéséről, zsebpénzéről, valamint az utógondozói ellátott 
szükséglete szerinti ellátásáról. Szükség esetén a különleges vagy speciális ellátásra szoruló gondozott számára 
fejlesztéshez, gyógyuláshoz, rehabilitációhoz szükséges eszközök beszerzéséről. 
 
b./ A gyermekek, illetve a fiatal felnőttek életkorának megfelelően elősegítjük készségeik, képességeik 
fejlesztését, szocializációját, habilitációját, rehabilitációját, reszocializációját. 
 
c./ A gondozási helyeinken segítjük, felkészítjük a gyermekeket, illetve a fiatal felnőtteket az önálló életvitelre. 
 
d./ Közreműködünk a családdal való kapcsolatok folyamatossá tételében, erősítésében. Ha ez nem lehetséges, 
elősegítjük a gyermek örökbefogadó családba történő beilleszkedését. 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett gondozási 

helyek tekintetében, 2017. év vonatkozásában elmondható, hogy az elhelyezett gyermekek otthont nyújtó 

ellátása maradéktalanul megvalósult. A fiatal felnőttek részére igény és gyámhatósági jogosultság megállapítása 

esetén lakhatást és szükség szerint ellátmányt biztosítottunk. Ez az összeg évek óta nem emelkedik az 

intézmény szűkös költségvetése miatt. Indokolt ennek emelése, vagy szintre hozása, a Nevelőszülői Hálózatban 

elhelyezett utógondozói ellátott fiatalokéval.
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4/a. Az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összlétszáma, a férőhely kihasználtság 

alakulása a csoportban, illetve a külső férőhelyen elhelyezett utógondozói ellátottak 

száma 

Gondozási hely Telephely címe 

Engedélyezett 
férőhely 

2017.12.31. 

(működési 
engedély alapján) 

Ellátott 
kiskorúak 

száma 
2017.12.31.  

Utógondozói 
ellátottak 

száma 
2017.12.31. 

Ellátottak 
száma 

összesen 

Férőhely 
kihasználtság 
gondozási nap 

szerint 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 
Nevelőszülői 

Hálózata 

8000 
Székesfehérvár 

Tüzér u. 6. 
683 + 1 kfh. = 684  517 50 567 85% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat I. sz. 
Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd 
Gagarin u. 21/a. 

sz. 
12 11 - 11 92% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat I. sz. 
Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd, 
Salamon u. 10. 

11 10 - 10 82% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat I. sz. 
Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd, 
Ady E. u . 16. 

10 8 - 8 80% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat I. sz. 
Szakmai Egysége 

7000 Sárbogárd 
Szent István u. 

46/a. 
7 6 - 6 86% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat II. sz. 
Szakmai Egysége 

2422 Mezőfalva 
Bartók B. u. 77. 

12 5 - 5 58% 
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Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat II. sz. 
Szakmai Egysége 

2422 Mezőfalva 
Mátyás király u. 

36. 
10 8 - 8 80% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat III. 

sz. Szakmai 
Egysége1 

2424Előszállás 
Balatoni u. 49. 

10 8 - 8 80% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat III. 

sz. Szakmai 
Egysége2 

2424 Előszállás 
Balatoni u. 40. 

11 8 - 8 73% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat III. 

sz. Szakmai 
Egysége 

2424 Előszállás 
Árpád u. 20/a 

12 

Ezen telephely 2016.05.22. napján történt tűzesetkor 
alkalmatlanná vált az otthont nyújtó ellátás biztosítására. A 

működési engedélyben engedélyezett férőhelyként szerepel, 
de a gyakorlatban ellátott ezen lakásotthonban nincs. A 

kiskorúak ellátása településen belül másik lakásotthonban 
megoldott.  

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat III. 

sz. Szakmai 
Egysége 

2424 Előszállás 
Cifrakert u. 2. 

12 12 - 12 100% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat IV. 

sz. Szakmai 
Egysége 

8135 Dég Bem J. 
u. 11. 

12 11 - 11 92% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat IV. 

sz. Szakmai 
Egysége 

8135 Dég 
Szabadság tér 7. 

12 11 - 11 92% 
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Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat IV. 

sz. Szakmai 
Egysége 

8135 Dég 
Széchenyi u. 13. 

12 11 - 11 92% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat IV. 

sz. Szakmai 
Egysége 

8132 Lepsény 
Jókai M. u. 39. 

12 7 - 7 58% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat V. sz. 
Szakmai Egysége 

UGE otthon 

2424 Előszállás 
Cifrakert u. 1. 

25 - 15 15 60% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat V. sz. 
Szakmai Egysége 
(UGE otthonhoz 

tartozó saját külső 
férőhelyek, 

albérletes külső 
férőhely) 

Székesfehérvár, 
Sarló u. 4., 6., 

Dég, Széchenyi 
u. 13. + 1 

albérletes külső 
férőhely  

16 - 10 10 63% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat VI. 

sz. Szakmai 
Egysége 

2462 
Martonvásár, 

Bajcsy Zs. u. 32. 
24 20 4 24 96% 

Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 
székhelyén működő 

48 férőhelyes 
gyermekotthon  

8000 
Székesfehérvár, 

Tüzér u. 6. 
48 42 1 43 94% 
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Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat IX. 
számú Szakmai 

Egysége  

2481 Velence, 
Bárczi Gusztáv u. 

4-6. 
40 8 7 15 40% 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálathoz tartozó 
telephelyek, illetve Nevelőszülői 

Hálózat összesen 

992 750 86 836 84 % 

 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat III. számú Szakmai Egységéhez 
tartozó lakásotthonokban összesen 45 engedélyezett férőhelyből mindössze 33 férőhelyen tudjuk biztosítani az otthont 
nyújtó ellátást. Az Előszállás, Árpád u. 20/a. szám alatti 12 férőhelyes lakásotthon a 2016.05.22. napján történt tűzeset 
miatt alkalmatlanná vált az otthont nyújtó ellátás biztosítására.  

2016.07.29. napjától a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat V. számú 
Szakmai Egységéhez tartozó Előszállás, Bem u. 3. és Előszállás, Bem u. 5. szám alatti külső férőhelyek törlésre 
kerültek a szolgáltatói nyilvántartásból. Ezen két külső férőhelyes telephelyen összesen 20 engedélyezett férőhely került 
megszűntetésre. A működést engedélyező szerv hatósági ellenőrzés során megállapította, hogy a külső férőhelyek nem 
alkalmasak a továbbiakban fiatal felnőttek ellátására, tekintettel arra, hogy nagymértékben leamortizálódtak, belső 
berendezések elhasználódtak, víz, villany, fűtés vezetékek elöregedtek.  

A táblázatban szereplő adatok, ellátotti létszámok az év utolsó napjának állapotát tükrözik. A megyei 
ellátórendszer átlagosan 84 %-os férőhely kihasználtság korlátozottabb lehetőséget biztosít ugyan, de ennek 
ellenére minden esetben sikerült a bekerülő gyermekek szükséglet szerinti gondozási helyen történő elhelyezése, 
a testvérek együttes elhelyezése.  
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4/b. Az újonnan bekerült gyermekek száma, életkori összetétele, testvérsorok száma, honnan 
érkeztek (családból, nevelőszülőtől, másik gyermekotthonból), jellemző bekerülési okok:  
 

 Az újonnan bekerült gyermekek száma, életkori összetétele, honnan érkeztek: 

Születési év / 
életkor 

Tárgyév folyamán 
Ideiglenes hatállyal 

elhelyezett 
kiskorúak 

Tárgyév folyamán 
nevelésbe vett 

kiskorúak (nevelésbe 
vétel, illetve nevelésbe 

vétel ideiglenes 
gondozási hellyel) 

Honnan érkezett? 

Családjá-
ból 

Más 
nevelő-
szülői 

hálózat-
ból 

Más 
gyermekotthon-

ból 

1999. 1 - 1   

2000. 7 4 11   

2001. 8 8 16   

2002. 2 4 6   

2003. 8 4 12   

2004. 4 4 8   

2005. 4 6 10   

2006. 2 4 6   

2007. 6 4 10   

2008. 5 4 9   

2009. 3 2 5   

2010. 5 1 6   

2011. 3 3 5 1  

2012. 3 1 4   

2013. 4 3 5 2  

2014. 7 3 10   

2015. 1 3 2 2  

2016. 9 3 12   

2017. 37 - 37   

Összesen 119 fő  61 fő  175 fő  5 fő  - 

2017. 01. 01. napjától – 2017.12.31. napjáig a gyermekvédelmi szakellátásba újonnan bekerült kiskorúak 
száma összesen 180 fő.  

Az újonnan bekerült testvérsorok száma: 32 
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(A 32 testvérsor összesen 94 fő kiskorú.) 

Testvérsorok Ideiglenes hatállyal 
elhelyezettek 

Nevelésbe vétel 
ideiglenes gondozási 

hellyel 

Nevelésbe vétel 

2 testvér  9 - 6 

3 testvér  4 3 1 

4 testvér  5 - 3 

8 testvér  1 - - 

Összesen:  19 3 10 

 
Jellemző bekerülési okok az alábbiak:  

 a vérszerinti család lakhatási körülményei, 

 a vérszerinti szülők elhanyagoló magatartása,  

 a vérszerinti szülők általi bántalmazás,  

 a kiskorúak oktatási intézménybe való megjelenési kötelezettségének elmulasztása,  

 előfordult, hogy a kiskorú saját maga kérte a családjából való kiemelését szociális körülményeik, illetve 
bántalmazás miatt,  

 a kiskorú magatartási problémái, szerhasználat vagy bűncselekmény elkövetése miatt a szülők nem 
vállalják tovább a kiskorú nevelését,  

 a vérszerinti szülők elhalálozása miatt abban az esetben, ha nincs olyan családtag, aki vállalni tudná a 
kiskorú gondozását, nevelését a továbbiakban. 
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4/c. 12 év alatti gyermekek elhelyezése:  
 

Születési év / 
életkor 

Tárgyév folyamán 
Ideiglenes hatállyal 
elhelyezett 
kiskorúak 

Tárgyév folyamán 
nevelésbe vett 
kiskorúak 
(azonnali nevelésbe 
vétel, illetve nevelésbe 
vétel ideiglenes 
gondozási hellyel) 

Honnan érkezett? 

Családjá-
ból 

Más 
nevelőszü-

lői 
hálózatból 

Más 
gyermekotthon-

ból 

2006 (11 év) 2 4 6   

2007 (10 év) 6 4 10   

2008 (9 év) 5 4 9   

2009 (8 év) 3 2 5   

2010 (7 év) 5 1 6   

2011 (6 év) 3 3 5 1  

2012 (5 év) 3 1 4   

2013 (4 év) 4 3 5 2  

2014 (3 év) 7 3 10   

2015 (2 év)  1 3 2 2  

2016 (1 év) 9 3 12   

2017 (0 év) 37 - 37   

Mindössze-
sen 

85 fő 31 fő 111 fő 5 fő 0 fő  

2017. 01. 01. napjától – 2017.12.31. napjáig a gyermekvédelmi szakellátásba újonnan bekerült 12 év alatti 
kiskorúak száma összesen 116 fő.  
A 116 fő 12 év alatti gyermek közül 99 fő nevelőszülői családhoz került, 17 fő került gyermek- és 
lakásotthonba. 2 fő kiskorú egészségügyi állapota miatt került a szükségletének megfelelő ellátást 
biztosítani tudó általános gyermekotthon különleges csoportjába. 4 fő kiskorú a szintén kiskorú 
édesanyjával együtt került elhelyezésre az általános gyermekotthon baba-mama csoportjában.  
5 fő 12 év alatti kiskorú 12 év feletti testvérével történő együttes elhelyezés miatt került gyermek- illetve 
lakásotthonba.  
 

 



32 

4/d. A kezdeményezett és megvalósult gondozási hely változások száma, indoka, eredménye, 
különös tekintettel a Gyvt. 80/B. § (3) bekezdése szerinti esetben történt gondozási hely 
megváltoztatásra:  
 
2017. évben összesen 62 gyermek esetében került sor gondozási hely megváltoztatására, ebből 36 esetben 
azonnali gondozási hely megváltoztatása történt.  
Az 36 esetből 2 esetben a gondozási hely megváltoztatásáról a gyermekvédelmi gyám saját hatáskörében 
döntött, majd erről értesítette az illetékes hatóságot. Egy alkalommal a nevelőszülő a kiskorú további gondozását 
nem vállalta, tekintettel arra, hogy engedély nélkül távozott a nevelőszülő otthonából több alkalommal, másik 
alkalommal egy kiskorút az akkori gondozási helyén bántalmaztak társai, így a gyermekvédelmi gyám azonnali 
hatállyal másik gondozási helyre szállításáról intézkedett.  
 
Nevelőszülőtől - nevelőszülőhöz került: összesen 18 gyermek 
Indok: nevelőszülő kérte vagy a TEGYESZ kezdeményezte a nevelőszülői jogviszony megszüntetését, a kiskorú 
magatartási problémái miatt, FMGYK javaslatára, a kiskorú szükségletének megfelelőbb ellátás miatt, testvérek 
együttes elhelyezésének megvalósulása miatt.  
 
Nevelőszülőtől – lakásotthonba került összesen 10 gyermek 
Indok: magatartási probléma 
 
Nevelőszülőtől – gyermekotthonba került összesen 2 gyermek 
Indok: magatartási probléma 
 
Nevelőszülőtől különleges gyermekotthonba került 1 kiskorú 
Indok: a kiskorú további gondozását a nevelőszülő nem vállalta, tekintettel arra, hogy jogviszonyának 
megszűnését kérte. A Nevelőszülői Hálózatban nem volt olyan nevelőszülői család, aki a középsúlyos értelmi 
fogyatékos kiskorú nevelését, gondozását vállalta volna.  
 
Nevelőszülőtől utógondozó otthonban került 1 fő utógondozói ellátott fiatal felnőtt:  
Indok: a nevelőszülő jogviszonyának megszüntetését kérte, a hálózatban nem volt olyan nevelőszülői család, aki 
a fiatal felnőtt ellátását biztosította volna.  
 
Lakásotthonból – nevelőszülőhöz került 3 gyermek: 
Indok: egy fő esetében testvérével történő együttes elhelyezés valósult meg nevelőszülői családban, másik két 
esetben az életkortól függetlenül, ismerkedés után a nevelőszülői család vállalta a kiskorú nevelését, 
gondozását.  
 
Lakásotthonból - gyermekotthonba került 3 gyermek: 
Indok: 2 kiskorú gyermek várandóssága miatt (a kiskorú anyák és születendő gyermekeik együttes elhelyezése 
érdekében), 1 fő kiskorú a lakásotthonban történt bántalmazása miatt vált szükségesség a gondozási helyének 
megváltoztatása.  
 
Lakásotthonból, gyermekotthonból, különleges gyermekotthonból – minisztériumi speciális 
gyermekotthonba összesen 5 gyermek: 
Indok: speciális / kettős ellátási szükségletnek megfelelő ellátást biztosítani tudó központi speciális 
gyermekotthonba került, OGYSZB vélemény alapján 
 
Gyermekotthonból nevelőszülőhöz került 7 fő kiskorú 
Indok: 3 esetben a kiskorú a még szintén kiskorú édesanyjával együtt volt elhelyezve, azonban az édesanya nem 
gondozta gyermekét, emiatt került nevelőszülőhöz a kiskorú. 3 esetben a kiskorúak egészségügyi állapotát 
elfogadó, a szükséges kezeléseket vállaló nevelőszülői családot találtunk részükre. 1 esetben életkortól 
függetlenül, ismerkedés után a nevelőszülői család vállalta a kiskorú nevelését, gondozását.   
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Különleges gyermekotthonból különleges gyermekotthonba 1 fő került áthelyezésre:  
Indok: Férőhely megüresedése miatt a szükségletének megfelelőbb ellátást biztosítani tudó intézménybe kértük 
áthelyezését.  
 
Gyermekotthonból lakásotthonba került 3 fő kiskorú: 
Indok: 2 fő kiskorú anya esetében a kiskorú édesanya nem gondozta megfelelően gyermekét, így a csecsemő 
nevelőszülői családba került, így a kiskorú édesanya baba-mama csoportba történő további elhelyezése nem volt 
indokolt, így általános lakásotthonban történő elhelyezése megtörtént.  1 esetben magatartási problémák miatt 
került sor gondozási hely változásra, a testvérek külön gondozási helyre történő elhelyezése vált szükségessé, 
tekintettel arra, hogy a kiskorú testvérek együttes elhelyezése nem szolgálta a gyermekek érdekeit.  
 
Lakásotthonból – lakásotthonba került 7 fő kiskorú: 
Indok: magatartási probléma miatt került sor a gondozási hely megváltoztatására. 
 
Különleges gyermekotthonból javítóintézetben került 1 fő kiskorú:  
Indok: a kiszabott büntetését tölti elítéltként. 
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4/e. A különleges, speciális, kettős szükségletű és az utógondozói ellátást igénylők száma, ezeken belül bontva az ellátás biztosításának Gyvt. 53. § (2) 
bekezdés szerinti           indokát: 

 
Gondozási 

hely 
 

Különleges gondozási 
szükségletű kiskorúak 

Speciális gondozási szükségletű 
kiskorúak Kettős 

gondozási 
szükségletű 
kiskorúak 

Utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőttek 

 
Tartósa
n beteg 

Fogyatékos 
3 éven 
aluli 

Súlyos 
pszichés 
tünetet 
mutató 

Súlyos 
disszociális 

tünetet 
mutató 

Pszichoaktí
v szerekkel 

küzdő 

Nappali oktatás 
munkarendje szerint 

tanulmányokat 
folytat 

Létfenntartását 
önállóan biztosítani 

nem tudja 

Szociális 
otthoni 

elhelyezésre vár 

FMGYK és 
TEGYESZ I. sz. 

Szakmai 
Egysége 

Sárbogárd 

1 17   1      

FMGYK és 
TEGYESZ II. sz. 

Szakmai 
Egysége 

Mezőfalva 

    1      

FMGYK és 
TEGYESZ III. 
sz. Szakmai 

Egysége 
Előszállás 

 7  1 2      

FMGYK és 
TEGYESZ IV. 
sz. Szakmai 

Egysége Dég 

 11   1  1    

FMGYK és 
TEGYESZ V. sz. 

Szakmai 
Egysége 

Előszállás 

       23 2  

FMGYK és 
TEGYESZ VI. 
sz. Szakmai 

Egysége 
Martonvásár 

 

 20      4   
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FMGYK és 
TEGYESZ48 fh. 
gyermekotthon 

 20 6  1  1  1  

FMGYK és  
TEGYESZ 

Nevelőszülői 
Hálózata 

39 136 89     44 5  

FMGYK és 
TEGYESZ IX. 

számú Szakmai 
Egysége 
Velence  

 8      7   

 
Összesen 
 

40 219 95 1 6 0 2 78 8 0 
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4/f. A hazagondozások alakulása  
 
2017.01.01. napjától – 2017. 12. 31. napjáig hazagondozott kiskorúak száma 53 fő. Ebből 28 fő gyermek- és 
lakásotthonból, 25 fő nevelőszülői családból. 32 fő vérszerinti szüleihez haza gondozva, 21 főnél a családba 
fogadás valósult meg.  
 
 

4/g. Az ellátórendszerből 2017. év során távozott utógondozói ellátottak száma, távozásuk helye: 
 
 

Gondozási hely 
Utógondozói ellátása 

megszűnt (fő) 
Távozás oka, távozás helye 

FMGYK ÉS TEGYESZ V. 
sz. Szakmai Egysége és a 

hozzá tartozó külső 
férőhelyek (Előszállás) 

15 fő  Családjához 10 fő, albérletbe 4 fő, ismerőshöz 1 fő. 

FMGYK és TEGYESZ 
Nevelőszülői Hálózata  

20 fő  
Családjához 3 fő, saját ingatlanba 2 fő, albérletbe 1 fő, 

ismerőshöz 4 fő, nevelőszülőnél maradt 4 fő, egyéb 
helyre távozott 6 fő.  

FMGYK és TEGYESZ VI. 
sz. Szakmai Egysége 

Martonvásár (különleges 
gyermekotthon) 

3 fő 
2 fő középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal felnőtt 
szociális intézménybe került elhelyezésre, 1 fő 

vérszerinti családjához ment.  

FMGYK és TEGYESZ IX. 
sz. Szakmai Egysége 
Velence (különleges 

gyermekotthon) 

4 fő  Albérletbe 2 fő, szociális intézménybe 2 fő.  

FMGYK és TEGYESZ 
székhelyén működő 48 

férőhelyes gyermekotthon  
1 fő  Ismerősök fogadták be kiskorú gyermekével együtt.  
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4/h. Családi kapcsolattartások jellemzői: 
 
Nevelőszülői Hálózatban ellátott gyermekek: 

A gyámhatóságok 541 nevelésbe vett gyermekből 532 gyermeknek valamelyik vagy mindkét szülőjével történő 
folyamatos kapcsolattartását szabályozták.  Időszakos kapcsolattartás 4 gyermeknél került szabályozásra,   

gyermekvédelmi gyámi engedéllyel 61 gyermek élt az időszakos kapcsolattartás lehetőségével. 

A 541 gyermekből  

- 532 gyermeknek valamelyik, vagy mindkét szülőjével történő kapcsolattartást szabályozott a 
gyámhivatal, közülők 174 főnek a szülőkön túl a nagyszülővel is szabályozásra került kapcsolattartás,  

- 75 esetben más hozzátartozóval történő kapcsolattartás szabályozására került sor. 
 

A Gyámhivatalok által szabályozott folyamatos kapcsolattartások helye: 

- 491 gyermek esetében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat székhelyére  

-  9 gyermek esetében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat Előszállási kapcsolattartó helyiségébe 

-  26 gyermek esetében a nevelőszülő lakására  
 14 gyermek esetében szülő, vagy más hozzátartozó lakására 

-  12 esetben család- és gyermekjóléti szolgálathoz/központhoz.  
-   7 esetben egyéb helyekre 

 

A Gyámhivatalok által szabályozott folyamatos kapcsolattartások gyakorisága 

- 60 esetben havi egy   
- 476 esetben havi kettő   
- 5 egyéb esetek  

 
Kapcsolattartások alakulása szakmai egységenként: 

 

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:   
A folyamatos kapcsolattartás viszonylatában 35 ellátottnak volt szabályozott kapcsolattartása. Ebből 11 
fő, heti 1-2 kapcsolattartása a székesfehérvári központban biztosított (más gondozási helyen nevelkedő 
testvérek és szüleik). 
A gondozási helyen történő kapcsolattartások gyermekenként havonta többnyire egy alkalomra 
redukálódtak. A szülők szívesebben fogadták a saját otthonukban a gyerekeiket. 
1 gyermek semmilyen módon nem tartott kapcsolatot. 
Az időszakos kapcsolattartás keretében az engedéllyel rendelkezők a tavaszi, téli és az őszi szünetek 
teljes ideje alatt, a nyári szünetben pedig 2x2 héten keresztül tartózkodtak otthon vagy más 
engedélyezett helyen. 
Fontos, hogy a haza utazó gyerekek otthoni ellátása megfelelően biztosított legyen, ennek érdekében – 
szükség szerint – a gyerekeket tartós élelmiszer csomaggal engedtük haza. 

 
II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  

Sajnálatos módon a szakmai egységben elhelyezett gyermekek közül 7-nek nem volt élő 
kapcsolattartása. 
Jellemzően havonkénti – két havonkénti a lakásotthonokban való élő kapcsolattartások száma. 
A kapcsolattartások minden esetben, a határozatban foglaltak szerint történtek. 
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III. sz. szakmai egység, Előszállás: 
Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is az volt a tendencia, hogy inkább a gyerekek utaznak haza, 
mint a család jött volna. 
Rendszeresen tartott kapcsolatot a családjával: 20 gyerek 
Alkalmanként tartott kapcsolatot a gondozási helyen: 5 gyerek 
Az FMGYK és TEGYESZ központjában Székesfehérváron (külön gondozási helyen élő testvérek): 13 fő 
A gondozási helyen látogatták a hozzátartozók: 8 fő. 
Nincsen kapcsolattartás: 3 fő esetében 

 
IV. sz. szakmai egység, Dég: 

A szakmai egységben 
20 esetben rendszeresen a vér szerinti család otthonában – gyámi engedéllyel 
5 gyermeknek az FMGYK és TEGYESZ épületében Székesfehérváron (más gondozási helyen 
nevelkedő testvérek esetében) 
a gondozási helyen – rendszertelenül – 8 főnek volt kapcsolattartása 
7 gyermek esetében nincsen kapcsolattartás 

 
V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 

Az utógondozói ellátottak esetében a kapcsolattartást nem szabályozza a hatóság. A fiatalok ritkán kérik 
a gondozási hely segítségét a családjukkal való kapcsolattartás vonatkozásában. A gondozási helyen 
egy fiatal tart kapcsolatot a testvérével. 
Általánosan az ellátottak 20%-a rendszeresen, 50% alkalmanként tart kapcsolatot. A fiatalok 30%-a nem 
tart kapcsolatot a családjával. 
A fiataloknak nem kell engedélyt kérniük, ha néhány napra elmennek, de, kötelesek bejelenteni, hogy 
mettől meddig lesznek távol. 

 
VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 

A 19 fő nevelésbe vett gyermek közül 10-nek van kapcsolattartása a családjával. 
Rendszeres kapcsolata van: 3 főnek – őket főleg az ünnepek idején (évente 3-4 alkalom) látogatják. 
A 4 utógondozói ellátott nem tart kapcsolatot 

 
IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 

Jellemzően a gyermekek utaznak haza a családjukhoz, míg a gondozási helyen a családok szinte 
egyáltalán nem élnek ezzel a lehetőséggel 
Rendszeres időszakos kapcsolattartás (hétvégék és iskolai szünetek): 2 gyermek 
Alkalmankénti időszakos kapcsolattartás (hétvégék és iskolai szünetek): 2 fő 
A gondozási helyen alkalmankénti látogatás: 1 fő 
Az FMGYK és TEGYESZ épületében Székesfehérváron: 4 fő 
 
Az utógondozói ellátottak vonatkozásában: 
 1 fő rendszeresen tart kapcsolatot 
1 fő alkalmanként 
3 fiatalnak nincs kapcsolattartása 
 

48fh. Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
 Rendszeres kapcsolattartás 
  időszakos: 16 fő 
  folyamatos: 7 fő 
 Nincs kapcsolattartás: 1 fő 

Rendszertelen kapcsolattartás: 16 fő 
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4/i. Beszámoló a kötelező támogatott, illetőleg támogatott közvetítői eljárás 2017. évi 
tapasztalatairól a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálatnál: 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) 4:177.§- a értelmében a gyámhatóság kérelemre 

vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő 

közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása - ideértve a különélő szülő 

és a gyermek közötti kapcsolattartást - érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti 

el. 

 

A szülő és gyermeke kapcsolattartásának rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői 

felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárásban, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, módosított 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 30/A.§., 30/B.§., 

30/C.§., valamint a 30/D.§. lehetőséget ad a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 

rendelkezései szerinti közvetítői eljárás lefolytatására. 

 

Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 62/E §. pontjában határozza 

meg, hogy a támogatott közvetítői eljárás biztosítása a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által szervezett 

szolgáltatás keretében történik. A támogatott közvetítői eljárással kapcsolatos szakmai feladatokat a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatnál a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 136 §. h) pontja szabályozza. 

 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a közvetítői feladatok 

elvégzését megbízási szerződés alapján biztosítja. A szerződés keretében a közvetítő, a szülői 

kapcsolattartásban érintett gyermek a gyermekek érdekeinek megfelelően jár el a felek közötti vitát lezáró 

megállapodások létrehozásában.  

 

A közvetítői feladatok ellátása a gyermekvédelmi szakszolgálat Ajánlásának elvei alapján történik. A közvetítő az 

eljárás során az Ajánlás melléklete szerinti felhívásokat, értesítéseket, nyilatkozatokat, és munkalapot bocsátja ki.  

 

A közvetítői tárgyalások zavartalan lebonyolításához a Gyermekvédelmi Központ a megfelelő tárgyi feltételeket 

biztosít Székesfehérvárott. A megbeszélések a mediáció szakmai ajánlásainak megfelelően berendezett 

helyiségben, a résztvevők komfortérzetét biztosító környezetben történnek.  

Intézményi szinten 2017. évben 1 esetben került sor közvetítői eljárás lefolytatására. A támogatott 
közvetítői eljárást a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya 
rendelte el apai kapcsolattartás megváltoztatása ügyében. A felek nyilatkoztak írásban a mediációs 
eljárásban való részvételi szándékukról. A szülők kérelmére a gyermek bevonására is sor került. Az 
eljárás időtartama alatt 4X2 órában történt mediációs tevékenység. A felek közötti konszenzus hiányában 
nem született megállapodás. A mediációs eljárás a felek kérelmére zárult le. 
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4.j./ A gyermekek, fiatal felnőttek iskoláztatásának mutatói (magántanulói jogviszony 
előfordulása), a felzárkóztatás, tehetségfejlesztés gyakorlatának, lehetőségeinek bemutatása, 
értékelése:  
 
A Nevelőszülői Hálózatban elhelyezett gyermekek mind szocializációs szintjükben, neveltségi szintjükben, mind 
a tanuláshoz való viszonyukban tapasztalható lemaradás, a megfelelő nevelőszülői, szakemberi, pedagógusi 
hozzáállással gyorsan mutat javuló tendenciát. Ezért esetükben, a korábbi életévekben elszenvedett hátrányok, 
lemaradások leküzdése, a felzárkóztatás, míg más gyerekeknél a tehetséggondozás kiemelt feladat.  

A nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek jól integrálhatók a közoktatási intézményekbe. Az ellátott 
gyermekeink közül csupán 2 tanuló van magántanulói státuszban, akiknek visszaintegrálására van reális esély. 

Gyermekeink a 16 éves tankötelezettségi korhatár ellenére mindannyian folytatják tanulmányaikat 
nagykorúságukig. 

A nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek állapotfelmérése minden évben gyógypedagógus által megtörténik, 
valamint az arra nagyon rászoruló 15-20 fő fejlesztését gyógypedagógusunk biztosítja. Azon ellátottak számára, 
akik a Nevelési Tanácsadó, illetve a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján 
bizonyos képességeik, vagy részképességeik terén fejlesztésre szorulnak, ehhez a fejlesztéshez elsődlegesen a 
köznevelési intézményben jutnak hozzá.  

Számos nevelőszülő ezen túlmenően a gyermekeket külön fejlesztésre, illetve tehetséggondozásra íratja be. 

 Az oktatási intézményekkel való kapcsolat legtöbb esetben együttműködő, elfogadó, eredményes. Problémák 
azon intézményeknél, településeknél jelentkeznek leginkább, ahol több nevelőcsalád gyermeke jár ugyanabba az 
intézménybe. Ilyenkor igyekszünk minél több lehetőséget találni arra, hogy az oktatási intézményekkel minél 
többet kommunikáljunk, ha szükséges tágabb körben esetmegbeszélésen igyekszünk az intézménnyel 
együttműködve megoldást találni.  

Valamennyi köznevelési intézménnyel a gyermekvédelmi gyámok, nevelőszülői tanácsadók, és a nevelőszülők is 
az együttműködésre törekednek.  

Az utógondozói ellátottaink 90%-a tanulmányokat folytat többségében középfokú, kisebb hányadban felsőfokú 
tanintézményben. 

Iskoláztatási mutatók az FMGYK és TEGYESZ szakmai egységeiben:  

 

A gyermekotthoni és lakásotthoni szférában elhelyezett kiskorúak többsége alacsony motiváltsággal rendelkezik 
az iskolába járás iránt, tanulási és magatartási nehézségek terhelik a normál osztályközösségekbe való 
beilleszkedést. 

Ehhez társul még a túlkorosság is. A gyermekek számára a gondozási helyek az alapfokú oktatási intézmények 
tekintetében a települési alapfokú oktatási intézmények szolgáltatását veszik igénybe, míg a középiskolás 
gyermekek esetében a legoptimálisabb képzési, szakképzési lehetőséget nyújtó középfokú tanintézmények, 
illetve felzárkóztató iskolai osztályokban való tanulást preferálják.  

A gondozási helyek napi rendszerességi kapcsolatban állnak a köznevelési intézményekkel, együttműködnek a 
pedagógusokkal, a gyermekek tankötelezettségének teljesítésében, illetve az eredményes szakmatanulás 
támogatásában.  

Néhány gyermek esetében megyén kívüli oktatási intézmény nyújt lehetőséget szakmatanulásra, amely 
esetekben a gyermekek kollégiumi ellátásban is részesülnek.  
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Az ellátotti körre jellemző, hogy a többségük számára elérhető legmagasabb iskolai végzettség középfokú, amely 
egy piacképes szakma megszerzésével párosul. Az ellátottak kis hányadában felsőfokú iskolai végzettséget 
szereznek, akiknek tanulását utógondozói ellátottként tudjuk támogatni. 

Az ellátott gyermekek tekintetében - különösen azon esetekben, ha a gyermek speciális szükségletű, - a normál 
közösség ezt a köznevelési intézményben, nehezen vagy egyáltalán nem tolerálja, és folyamatos konfliktusok 
keletkeznek, amelyet kezelni kell. 

Ilyen esetekben amennyiben, a gyermek betöltötte a 16. életévét, a köznevelési intézmény nem kívánja tartani 
tanulói sorában az ellátottunkat. Ez által az egyébként is halmozottan hátrányos helyzet tovább súlyosbodik, 
hiszen az alul iskolázott, képzetlen munkaerő a munkaerő piacon sem kell. Ezen ellátottak esetében csak azon 
településeken tudunk eredményesen segítséget nyújtani, ahol felzárkóztató programot biztosító köznevelési 
intézmény működik. Sajnálatos módon ez a megyeszékhelyhez kötött, a déli térség teleülésein ezen lehetőség 
nem áll rendelkezésre.  

A gyermekek tanulmányait, tanulási nehézségeit a szakmai egységekben fejlesztő pedagógusok, pszichológusok 
és pedagógusok segítik.  

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:   
A szakmai egységben 2017-ben nem volt magántanuló – egy fő egyéni tanrend szerit teljesíti az oktatási 
intézmény követelményeit. 
A nem tanköteles gyermekek felzárkóztató képzésen tanulnak. A szakmai egységben fontosnak tartják, hogy 
minden gyermek járjon iskolába, legyen befejezett 8. osztálya. 
2017-ben is nagyban segítették a gyerekeket a szakma választásban, a továbbtanulásban; voltak középiskolai 
nyílt napokon, pályaválasztási kiállításon, pályaorientációt segítő programon. 
A településen a különleges szükségletű gyermekek számára megfelelő oktatási intézmény áll rendelkezésre, az 
ott tanító pedagógusok segítőkészek, el- és befogadóak, együttműködők voltak. 
A szakmai egység fejlesztőpedagógusa segítette a rászorulók felzárkóztatását, a tehetségesek további 
fejlődését. 
 
II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  
A szakmai egységben egy gyermeket – az állandó engedély nélküli távolléte miatt – nem tudtak beíratni a 
köznevelési intézménybe. 
1 gyermek - speciális szükségletű – magántanuló státusszal rendelkezett, az év végén a központi speciális 
otthonba került. 
A gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatását a szakmai egység fejlesztőpedagógusa segíti, de az iskola 
pedagógusai is segítik őket. 
 
III. sz. szakmai egység, Előszállás: 
A négy lakásotthonban alapfokú oktatásban 14 gyermek tanul, túlkorosak. 
Ebből 4 gyermek SNI-s, 1 fő pedig súlyos magatartási problémái miatt magántanuló. 
1 fő szakközépiskolás, 13 gyermek szakiskolás (ebből 1 fő SNI-s.) 
A szakmai egység vezetője, a nevelők nagy hangsúlyt fektettek a köznevelési intézményekkel való jó kapcsolat 
kialakítására, megtartására. Az iskolai pedagógusokkal együttműködve; következetes nevelési módszerekkel, 
egymás rendszeres tájékoztatásával lehetett elérni, hogy minimálisra csökkenjenek az igazolatlan hiányzások. 
Több gyermek az iskolai, délutáni szakkörökön, foglalkozásokon is részt vett. 
 
Jó mintát mutatott az a településen élő gimnazista, aki a közösségi szolgálat keretében segített a gyerekek 
korrepetálásában. 
A tehetségesek számos támogatást, lehetőséget kaptak; pl. többen a dunaföldvári labdarúgó csapatban fociznak, 
a fejlesztőpedagógus által létrehozott és működtetett tánccsoportban táncolnak. 
Új eszköz a dolgozók kezében a kézműves foglalkozások (agyagozás, festés, kerámia égetés, mázazás, stb.) 
rendszeressé tétele. Az itt készített dísztárgyak részben az adventi vásáron keltek el, részben pedig ajándékként 
hasznosultak. 
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IV. sz.  szakmai egység, Dég: 

A dégi és lepsényi lakásotthonokban elhelyezett gyerekek közül 
Óvodás: 2 fő 
Alapfokú képzésben résztvevők: 22 fő 
Középfokú képzésben résztvevők: 12 fő (Pétfürdő, Simontornya, Székesfehérvár, Velence) 
Kollégisták száma: 10 fő 
Nem tanköteles gyermekek, illetve tartós szökésben vannak: 2  
Magántanuló nincsen. 
Az alapképzést befejezők számára – képességeik miatt – leginkább a szakiskolai képzésre volt reális lehetőség. 
A szakmai egység vezetője és a nevelők nagy hangsúlyt fektettek a megfelelő szakma kiválasztására – ehhez 
több gyermek esetében a szülői támogatásra is lehetett számítani. 
A dolgozó nagy erőket mozgósítottak a gyerekek tanulásban való motiváltsága érdekében is. 
 
A rászorulók felzárkóztatása, a tehetségek gondozása részben a szakmai egység dolgozói, részben pedig az 
oktatási intézmények pedagógusai által került megsegítésre. Ebben a tevékenységben segítségükre voltak még 
civil szervezetek – közös programokon való részvétellel, azok fedezetének biztosításával. 
 
V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 
Az Utógondozói Otthonban elhelyezett fiatal felnőttek egy kivétellel tanuló/hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek. 
Szakiskolában tanult: 11 fő 
OKJ-s, egyéb képzésben tanult: 5 fő 
Szakközépiskolában tanult: 2 fő 
Szakgimnáziumban tanult: 3 fő 
Főiskolán tanul: 1 fő 
Egyetemen tanul: 1 fő 
A képző intézményekkel szoros és jó kapcsolatot ápolnak a nevelők. 
 
VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
A különleges gyermekotthon gyermekkorú ellátottjai a lakásokkal egy területen lévő szegregált oktatási 
intézményben tanultak. 
A 4 utógondozói ellátott közül hárman szintén ebben az intézményben, 1 fiatal pedig Pétfürdőn tanult, ő 
kollégista. 
Az ellátottak fejlesztését számos rendszeres rehabilitációs és habilitációs, fejlesztő és terápiás foglalkozáson 
biztosították. (kutyás terápia, gyógy masszázs, terápiás lovaglás, úszás, kézműves foglalkozás, 
drámafoglalkozás, jóga, táncfoglalkozás, lelki gondozás, festés terápia, személyiségfejlesztő csoport, egyéni 
fejlesztés) 
A szakmai egység minden dolgozója – a szakmai egység vezetője és a fejlesztőpedagógus irányításával - nagy 
gondot fordított az ismeretek megerősítésére, a gyakorlásra. 
 
48 fh-es Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
A szakmai egység ellátottjai az alábbi köznevelési intézményekbe jártak: 
bölcsőde: 3 fő 
speciális óvoda: 2 fő 
többségi általános iskola: 4 fő (ebből 1 fő tartós engedély nélküli távollevő) 
speciális általános iskola: 11 fő (ebből 1 fő tartós engedély nélküli távollevő) 
Híd II: 2 fő 
többségi szakiskola: 6 fő 
speciális szakiskola: 2 fő 
szakgimnázium: 2 fő 
Általános iskolai magántanuló: 4 fő (ebből 1 fő tartós engedély nélküli távollevő) 
Nem tanköteles – nem jár iskolába: 3 fő (ebből 1 fő tartós engedély nélküli távollevő) 
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IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 
A szakmai egység mind a 15 ellátottja tanult a helyi „belső”, szegregált oktatási intézményben. 
általános iskolában: 3 fő – 2 fő túlkoros, 1 fő magántanuló 
szakmai előkészítő osztályba járt: 2 fő 
szakiskolai képzésben részesült: 10 fő – többen a 2. vagy 3. szakmájukat szerzik meg. 
 (1 fiatal a település „külső” szakmunkásképzőjében tanult) 
magántanuló: 1 fő (A gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján a számára megfelelő gondozási 
hely, elme szociális intézmény – ilyen bentlakásos  intézmény nincsen.) 
2017 év második felétől gyógypedagógus segíti a rászoruló ellátottak felzárkóztatását, tehetségesek gondozását. 
A tehetségesek főleg sportban, képzőművészet, tánc terén kiemelkedőek. 
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4./k.: Az intézményben zajló hitélet, a fiatalok sport- és szabadidős tevékenységek 
lehetőségeinek bemutatása, értékelése:  
 
Hitélet: A családból kiemelésre került gyermekek esetében a szülő kérését, rendelkezését és a gyermek kérését 
figyelembe véve, a vallásszabadság tiszteletben tartásával orientáljuk ellátottaink vallási, erkölcsi nevelését.  
 
A nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek a köznevelési intézményekben hittan, vagy erkölcstan 
oktatáson vesznek részt. A nevelőcsaláddal együtt aktív hitéletet élnek, részt vesznek egyházi rendezvényeken, 
szertartásokon. Vannak elsőáldozó, bérmálkozó és konfirmáló gyermekeink.  
 
A lakás és gyermekotthonokban élő, magasabb életkorú, leginkább nagykamasz gyermekek többnyire kialakult 
elképzelésekkel és viszonyulással rendelkeznek a hitélet tárgyában. Törekszünk a települési lelkészekkel, 
plébánosokkal jó kapcsolat kialakítására és a gyermekek egyházi rendezvényeken való részvételének 
motiválására. Ennek érdekében kidolgozásra került a gyermekek lelki gondozásának intézményi programja, 
melyet valamennyi szakmai egység vezetője támogat és együttműködik a megvalósításában. Ennek a 
programnak az eredményeként sor került a helyi szakrális helyek felkeresésére, kapcsolatfelvétel valósult meg a 
helyi lelkészekkel, plébánosokkal. Némely gondozási helyen bibliaismeret foglalkozást tartanak ellátottaink 
részvételével. Keresztelőre is sor került. Védnökséget vállaltunk egy út menti kőkereszt környéke gondozásában, 
melynek realizálására 2017. tavaszától került sor. 
Az adventi időszakban részt vettünk a Püspöki Palota ünnepi programjain és jótékonysági vásárán. 
 
Intézményünk jó kapcsolatot alakított ki a Székesfehérvári Megyéspüspökséggel és a Református 
egyházközösséggel. 
 
Sport és szabadidős tevékenységek: 
Integrált intézményünk szakmai egységei szakmailag önállóak. Ebből eredően a mindennapi szakmai 
tevékenység részeként helyi szinteken szervezik az ellátottak sport- és szabadidős tevékenységét. 
Hagyományosan intézményi szintű programokat is szervezünk, amelyen az egységek aktívan vesznek részt. 
 
Valamennyi egység sajátos arculatot alakított ki, melynek célja az ellátottak élményhez juttatása, személyiségük 
formálása, ismereteik bővítése.  
 
Intézményi szintű programok: 

Gasroods tömegsport program – labdarúgás helyi és külső csapatok közötti mérkőzés, 
Gyermekvédelmi vándorkupa kispályás labdarúgó torna, 
Farsang, 
Föld Napja program és hozzá kapcsolódó alkotópályázat, 
Gyermeknap, 
Nyári táborozások, kirándulások az év során, 
Vakációzáró program, 
Gyermekvédelmi Napok, 
Adventi programok, 
Karácsonyváró, 
Pályaválasztási és pályaorientációs programok, 
Színházlátogatás, mozi, sportmérkőzések látogatása. 
 

A szakmai egységek által szervezett programok: kerékpártúrák, tematikus táborok, játszóházak, kézműves 
programok, alkotó táborok, úszótábor, sportnapok, szakkörök, bográcsozás, szalonnasütés, kalandtáborok, 
színjátszás, tánccsoport működtetése, népi hagyományok megismertetése, különböző tematikus foglalkozások, 
részvétel és felkészülés országos és helyi pályázatokon, programokon, mint: rajzverseny, falunapi fellépés, 
Cseppsztár, Vadvirágfesztivál, projektnyitó és záró rendezvények, országos gyermekvédelmi konferencia. 
Ezeken túlmenően a gyermekek részt vesznek az iskolai közösségi programokban, a helyi sportklubokban 
sportolnak, bekapcsolódnak a települési szintű rendezvényekbe, fesztiválokba. 
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Hitéleti-, sport- és szabadidős tevékenységek bemutatása szakmai egységenként: 

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:  
Sport és szabadidős tevékenységek 
Az „extrém sportok jegyében“, megtervezett és jól előkészített programok valósultak meg 2017-ben. 
A programok megvalósítását segítette a szakmai egység 15 kerékpárja, elegendő és megfelelő egyéb 
sporteszköz. Adományként az egyik lakásotthon garázsából kialakításra került egy kis kondi-terem. Mindennapos 
elfoglaltsággá vált a labdarúgás, aminek az eredményességét mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy több 
focitornát megnyertek.  
Decemberben pályázati forrásból minden lakásotthonba került futballkapu, kosárlabda palánk, tollaslabda háló és 
ütők. 
 
II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  
Sport és szabadidős tevékenységek 
A két lakásotthon lakói bekapcsolódtak az intézmény által meghirdetett versenyekbe, programokra (farsang, 
Gyermekvédelmi Napok rendezvénysorozat, intézmény szintű labdarúgó tornák, stb.). 
Szakmai egység szintjén is sok színes programot szerveztek, leginkább az iskolai szünetek idejére (kirándulások, 
közös sütögetések, táborok, hagyományos helyi programok, stb.). 
 
III. sz. szakmai egység, Előszállás: 
Sport és szabadidős tevékenységek 
A szakmai egység adományozó által 15 db kerékpárt kapott 2017-ben, a környező vidéket sikerült ilyen módon 
bejárni, felderíteni. 
Ez a szakmai egység is éves szinten tervezte meg a szabadidős tevékenységét, melyből nem hiányoztak a sport-
tevékenységek, kirándulások, helyi – településszintű – rendezvények, stb. 
Az intézmény által felkínált lehetőségeket itt is kihasználták. 
Támogatók segítségével közösségi helyiséget alakítottak ki, mely helyszínéül szolgál a kézműves 
tevékenységnek, hit-élet igényeit szolgálja az itt elkülönített ökomenikus szakrális hely. 
 
IV. sz. szakmai egység, Dég: 
Sport és szabadidős tevékenységek 
A lakásotthonok jó feltételekkel bírnak a különböző sporttevékenységek folytatásához. Az udvaron vannak kültéri 
sporteszközök, két helyszínen kondi terem is szolgálja az izmosodni vágyó gyerekek igényeit. 
A településen működő sportklubok is szívesen látják a gyerekeket. 
Főként az iskolai szünetekben, de hétvégéken is bonyolítottak le kirándulásokat. Az elmúlt évben nemcsak a 
Velencei-tó, hanem a Balaton körül kerékpározása is teljesült. 
Ezen felül színes programokkal megtűzdelt táborozás, helyi rendezvényeken való részvétel valósult meg. 
 
V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 
Sport és szabadidős tevékenységek 
A fiatal felnőttek számára számtalan lehetőségek kínál az otthon. Mivel az ellátottak már lényegesen nagyobb 
önállósággal rendelkeznek, viszonylagosan kevesebbszer élnek a felkínált lehetőségekkel. Mindezek ellenére 
hagyományosan megrendezésre került a nyári 1 napos közös kirándulás, készítettünk kis adventi ajándékokat, 
részt vettünk a település rendezvényein, közösen karácsonyoztunk. 
1 fiú leigazolt focista, 1 lány pedig egyesületi szinten kézilabdázik. 
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VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
Sport és szabadidős tevékenységek 
Különösen kiemelt feladat, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek számára mindig legyen olyan 
tevékenység, mely sikerélményhez juttatja őket, ill. a szabadidős tevékenységeken keresztül tapasztalatokat 
szerezzenek. Ennek szellemében szinte napra lebontva terveztük és valósítottuk meg számukra a 
legkülönbözőbb tevékenységeket. 
Ezek a napi szintű terápiás foglalkozások, itt említhetőek a háztartáshoz tartozó feladatok ellátása, de a nagyobb 
lélegzetű táborok is a fenti célokat szolgálták. 
Mindezen tevékenységek megvalósulásához az intézményi kereteken túl civil szervezetek, magánszemélyek 
nyújtottak támogatást 
 
IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 
Sport és szabadidős tevékenységek 
Az éves programtervezetet heti tevékenységekre bontották le a gyermekotthonban. Részben a köznevelési 
intézmény kereteiben, részben pedig a gyermekotthon szervezésében nyílott lehetőség szabadidős programok 
lebonyolításában. A sporttevékenységekhez kondi terem, kerékpárok, sportpályák, sokféle sporteszköz állt 
rendelkezésre. (A gyermekotthonnak 2 db 4 személyes kenuja is van, de ezek az elmúlt évben nem voltak vízen.) 
A meleg nyári időszakban szinte naponta jártak a Velencei-tóra fürdeni, de gyakoriak voltak az egy napos 
kirándulások is. 
 
48 férőhelyes Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
Sport és szabadidős tevékenységek 
Székesfehérváron az új gyermekotthonban igen jók a feltételek; udvari játszótér, kinti kondi-sportszerek, 
klubszoba áll a rendelkezésre. Ezeket a három normál csoportban elhelyezett gyerekek használták.  
A tehetséges gyerekek számára a városi sport klubok lehetőséget biztosítanak, de a gyerekek közül senki nem 
élt ezzel. 
A 0-3 évesek csoportja nagyon jól felszerelt fejlesztő szobával rendelkezik, a külsős fejlesztő és a gyermekotthon 
fejlesztőpedagógusa egyaránt ezt használta. 
 
A Nevelőszülői Hálózatban ellátott gyermekekre vonatkozóan: 
 
A nevelőszülők minden esetben biztosítják a náluk nevelkedő gyermekek szabad vallásgyakorlását. A 
nevelőszülők túlnyomó része falvakban él, ahol általában a vallásgyakorlás, hitoktatás az ottani közösség 
szerves része.  
Részt vesznek gyermekeink a település hagyományos, ünnepekhez tartozó egyházi rendezvényein, sok esetben 
szereplőként, fellépőként is részesei az eseményeknek.  
Szabadidős tevékenységeikben is kapcsolódnak településekhez, helyi tánccsoportnak, színjátszó csoportnak, 
zenekarnak, énekkarnak, cserkészcsapatnak állandó, aktív tagjai. 
Az iskolák által nyújtott lehetőségekkel, szakkörökkel, sportolási lehetőségekkel is nagy számban élnek 
gyermekeink. 
Versenyszerű sporttevékenységet, részben a helyi, részben nagyobb egyesületekben folytatnak. Többen tagjai a 
Puskás Akadémiának, Bozsik programnak. 
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4./l.: Az engedély nélküli eltávozásokra vonatkozó adatok értékelése, megelőzésük érdekében folytatott intézményi gyakorlat, valamint a szökések 
kezelésére kidolgozott protokoll bemutatása: 
 

 

alkalmak 

száma 

G y e r m e k e k   s z á m a   s z a k m a i   e g y s é g e n k é n t összesen 

(fő) 

alkalmak 

összesen I. II. III. IV. VI. 48 fh. IX 

1 alkalommal 2 5 7 3 

N
em
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o
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k
és 

4 3 24 24 

2 alkalommal 2 1 1 5  2 11 22 

3 alkalommal 1 2 1 4 1 1 10 30 

* 4 vagy több 

alkalommal 

2 2 1 6  2 13 52 

5 alkalommal   1   1 2 10 

6 alkalommal   1  1 1 3 18 

7 alkalommal   1  1 1 3 21 

8 alkalommal   1    1 8 

11. alkalommal   1    1 11 

12. alkalommal   1    1 12 

18 alkalommal   1    1 18 

05hó-óta eltűnt      2  2  

Összesen (fő) 7 10 17 18 0 7 11 70  

Szökési alkalmak 

száma 
 

17 

 

 

21 
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Intézményi szinten a lakásotthon/gyermekotthonok viszonylatában jellemző volt, hogy a befogadást követő 
időszakban gyakori az engedély nélküli eltávozás. Legtöbb esetben a szülőkhöz, barátokhoz mentek vissza a 
gyerekek (ahonnét bekerültek). Az otthoni megengedő szülői magatartást a lakásotthonok szabályrendszere 
váltja fel, mely sok esetben alkalmazkodási nehézségeket okoz. 
A szakmai egység vezetők beszámolója alapján 9 olyan ellátott van, akik az előző évben tartósan voltak 
engedély nélkül távol. 2 gyermeket a hosszú idejű engedély nélküli távollétük miatt a rendőrség eltűntnek 
nyilvánított. 
Jellemző még, hogy a 16-17 évesen bűnelkövető bekerülők sem tudnak alkalmazkodni a lakásotthoni 
elvárásokhoz, visszatérnek a bekerülésük előtti veszélyeztető „bandákba”. 
 
Az engedély nélküli eltávozások esetén a gondozási helyek igyekeztek felkutatni az ellátottat. Sok esetben a 
szülők, akikhez haza szöktek a gyerekek együttműködtek az intézmény dolgozóival, segédkeztek a 
visszakerülésükben. Ha nem volt ismert a gyermek tartózkodási helye, akkor a rendőrhatóságra bejelentették az 
engedély nélküli eltávozást, és kérték a felkutatásukra a segítséget. 
A megkerült gyermeket a gondozási hely a gyámmal együtt minden esetben meghallgatta; ezekről feljegyzések 
készültek. Ezekből a feljegyzésekből nem minden esetben derült ki, hogy valójában mi volt az eltávozás oka, és 
mi történt a távollét ideje alatt. Egyetlen esetben sem számoltak be az ellátottak arról, hogy az elszökésük oka 
dolgozói bántalmazás, vagy elhanyagoló bánásmód lett volna. 
 
Az engedély nélküli eltávozások szakmai egységenkénti vizsgálata során az előszállási és dégi szakmai 
egységben volt a legtöbb gyermek érintve, a szökési alkalmak száma is ebben a két szakmai egységben volt a 
legtöbb. Amennyiben a szakmai egységek létszámát is figyelembe vesszük, a fenti adatok már nem kirívóak, 
hiszen az előszállási és a dégi lakásotthonok létszáma volt a legnagyobb. 
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4./m.: A gyermekek/fiatal felnőttek függőségeinek bemutatása, a megelőzés és a kezelés 
lehetőségeinek, gyakorlatának bemutatása:  
 

A függőségek közül leginkább a dohányzás széleskörű elterjedése jellemző. Ez korosztályos probléma, amely 
nemcsak az állami gondoskodásban részesülő gyermeket érinti. A bekerülő gyermekek többsége már 
bekerülésekor erős dohányos. Szakmai törekvésünk volt, hogy ismeretterjesztéssel folyamatosan felhívjuk a 
figyelmet ezen szenvedély káros hatásaira. Célul tűztük ki a gyermekek elé a dohányzás mértékének 
csökkentését. 
  
Az alkohol kismértékben jelenik meg az ellátotti körben. Drog és bódító hatású szerek használata minimális volt, 
több szakmai egységben nem volt jelen. A gyermekek egy része többnyire a füves cigarettát próbálta ki. A 
szakemberek rendkívül érzékenyen és azonnal reagálnak ilyen esetekben, pszichológus, addiktológus 
szakember segítségét kérik. Amennyiben indokolt, rendőrségi eljárást is kezdeményeznek, drogteszt is készül. 
Az intézményünk szakmai tevékenysége eredményeként minden szakmai egységben évente legalább egy 
drogprevenciós és bűnmegelőzési programot le kell bonyolítani. Ebbe külső személyeket, szervezeteket is be kell 
vonni, úgy mint : Drogambulancia, rendőrség, prevencióval foglalkozó civil és egyházi szervezetek, egészségügyi 
alapellátás szakembereit.  
Egyéb függőségek – játék, internet – a feltételek és anyagiak hiánya miatt nem jellemzőek. 
 

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:   
Drogfogyasztás nem merült fel. 
Alkoholfogyasztás az év során 1-2 alkalommal fordult elő. 
A szakmai egységben szinte minden gyerek dohányzik. Többségük a bekerülés előtt is dohányzott. 
A  káros szenvedélyek csökkentése érdekében hatékonynak értékeltük a külső szakemberek előadásait, 
de a dolgozók is folyamatosan folytatnak, a prevenciót segítő beszélgetéseket. 
 

II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  
Az elmúlt évben a szakmai egységben nem volt droghasználó és alkoholt fogyasztó gyerek. 
A gyerekek többsége viszont már a bekerüléskor dohányzik. Itt a feladat a dohányzés métékének a 
visszaszorítása. 
Ezen káros szenvedélyek, a függőség megszüntetése érdekében nagyon fontosnak tartottuk a 
prevenciót. Ennek érdekében 

Saját foglalkozásokat szerveztünk 
Dr. Zacher Gábor előadásán vettek részt 
Ráckeresztúri Drogambulanciával szoros kapcsolatot éptettünk ki 
Rendőrség általi tájékoztató programon vettünk részt 

 
III. sz. szakmai egység, Előszállás: 

A gyermekek 75%-a dohányzik. 
Az alkohol és a drogfogyasztás lényegesen kisebb mértékű volt 2017 őszéig, miután szerhasználó 
gyermek került az egyik lakásotthonba. Az utolsó negyedévben több gyermek lett érintett „bio-fű” 
fogyasztással 
A vezetők a szerhasználat visszaszorítása érdekében a prevenciót tartották fontosnak; ehhez a 
rendőrség, civil szervezetek, országos programokba való bekapcsolódás segített. 
A megelőzés, megszüntetés érdekében tematikus foglalkozásokat tartottak 

Gyermekotthoni megbeszélések 
Kiszolgáltatottság felismerése és kezelésének lehetőségei 
Bűnmegelőzési konzultáció 
Felvilágosító foglalkozás 
Irányított szabadidős programok 

 



50 

IV. sz. szakmai egység, Dég: 
A szakmai egységben a nagymértékű dohányzás a fenyegető. Cél, hogy aki a bekerüléskor nem 
dohányzott, itt ne szokjon rá. 
A prevenciós programok vezérlő elve az élménypedagógia elemeinek alkalmazása;  

 
V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 

Drogfogyasztó nincsen az utógondozó otthonban. 
A fiatal felnőttek többsége dohányzik.  
Az alkohol fogyasztás előfordul a különböző vendéglátó és szórakozó helyeken, de nem jellemző, hogy 
italos állapotban az otthonban tartózkodnak. 
 

VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
Az értelmileg akadályozott gyermekek körében nem releváns a függőség és szenvedélybetegség 
témakör. 
A mindennapi nevelésbe beépült az egészséges életmódra nevelés, a társadalmilag elfogadott normák, 
szabályok elfogadása, káros szenvedélyek veszélyeire való figyelmeztetés. 

48fh. Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
A gyermekotthonban is a dohányzás, mint egészségkárosító szenvedély a legnagyobb probléma. 
Jellemzően már a bekerülők többsége szenvedélyes dohányzó. 
Csak 1-2 esetben fordult elő drog- és alkoholfogyasztás (ugyanazon gyermekhez köthető mindkét 
probléma). 
A gyermekotthon vezetője, a nevelők rendszeresen folytattak preventív jelleggel beszélgetéseket a 
gyerekekkel, de külső szakemberek is (rendőrség, civil szervezetek) tartottak előadásokat. 
 

IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 
E téren a dohányzás széleskörű elterjedése jelenti a legnagyobb veszélyt a gyermekotthonban. Cél a 
dohányzás csökkentése. 
A drog és az alkohol kisebb mértékben jelent meg az ellátotti körben. Több gyermek is kipróbálta a 
„füvet” és a különböző gázok szívását, de függőségről nem beszélhetünk. 
A gyermekkorúak 50%-a, a fiatal felnőttek 42 %-a dohányzik. 
A havonta megtartott gyermekotthoni megbeszélésen az éppen aktuális témán túl szinte minden esetben 
beszélgettek a bűnmegelőzés, a bántalmazás, a káros szenvedélyek, a szökések alatti 
kiszolgáltatottság, a más tulajdonának tiszteletben tartása, az áldozattá válás témakörökről.  
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4./n. :A gyermekvédelmi gyámsággal kapcsolatos feladatellátás tapasztalatai:   
 

A gyermekvédelmi gyámi csoport a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat szervezeti felépítésében a szakszolgálati feladatokon belül helyezkedik el.  
A csoport élén csoportvezető áll.  A csoportvezető feladatai többek között a szakmai tanácsadás és 
segítségnyújtás, koordinációs tevékenységek, úti rendelvények-, jelenléti ívek és munkatervek ellenőrzése, 
szabadság engedélyek kiírása, statisztikák vezetése, közreműködés gyámrendelésnél, helyettes 
gyámrendelésnél. Nyilvántartás vezetése a gyermekvédelmi gyámok által ellátott gyermekekről, helyettes 
gyermekvédelmi gyámi létszámokról, havi munkatervekről, megváltozott munkatervekről. 
Az ellenőrzés, az éves ellenőrzési terv alapján történik, mely során a gyámok által vezetett dokumentáció és a 
területi munkavégzés kerül ellenőrzésre. 
 
Gyermekvédelmi gyámi főbb feladatok az 1997. évi XXXI. törvény, a 2013. évi V. törvény, a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet és a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet alapján: 
 

- A kiskorú törvényes képviselete, vagyonának kezelése. 
- A szükséges személyes iratok beszerzése, azok érvényességének ellenőrzése. 
- Szükség esetén jognyilatkozat tétele az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. 
- Együttműködés a hatóságokkal és hivatalos szervekkel. 
- A kiskorú gyermekek teljes körű ellátásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 
- A gyermek gondozásának és nevelésének figyelemmel kísérése. 
- Kapcsolattartás figyelemmel kísérése, a vérszerinti szülőkkel való konzultáció és együttműködés. 
- Részvétel a gyermek egyéni elhelyezési tervének és az egyéni gondozási – nevelésének tervének 

elkészítésében.  
- Részvétel a nevelésbe vételi és a nevelésbe vétel felülvizsgálati tárgyalásokon. 
- Eseti gyámi feladatok ellátása. 
- A gyermek súlyos veszélyeztetése esetén másik, biztonságos gondozási helyre történő átszállítás, a 

gyámhatóság egyidejű tájékoztatása mellet. 
- Örökbefogadhatóvá nyilvánítása kezdeményezése, amennyiben az örökbefogadhatóvá nyilvánítás 

feltételei fennállnak. 
- Utógondozói ellátásra történő felterjesztés elkészítése, a szükséges nyilatkozatok beszerzése. 
- Helyettes gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátása 

 
Ezen feladatokat Fejér megye településein és megyénken kívül eső más településeken is ellátjuk. 
 
Nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek: 
Aba, Agárd, Alap, Bakonycsernye, Bakonysárkány, Balatonbozsok, Balinka, Balinka – Mecsér, Baracs, Berhida, 
Bodajk, Budapest, Cece, Csákberény, Csákvár, Csetény, Csór, Dég, Dég-újtelep, Dunaújváros, Enying, Ercsi, 
Ercsi – sinatelep, Gárdony, Györköny, Isztimér, Iváncsa, Jásd, Jenő, Kápolnásnyék, Kisapostag, Kőszárhegy, 
Kulcs, Lepsény, Lovasberény, Mezőszentgyörgy, Mór, Nádasdladány, Nagydorog, Nagyvenyim, Németkér, 
Óbarok, Ősi, Pákozd, Pátka, Perkáta, Polgárdi, Pusztaegres, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Regöly, 
Sárbogárd, Soponya, Súr Székesfehérvár, Tabajd, Tác, Úrhida, Vál, Várpalota, Velence, Zichyújfalu 
 
Gyermekotthonban, lakásotthonban elhelyezett gyermekek: 
Dég, Előszállás, Lepsény, Martonvásár, Mezőfalva, Polgárdi (Ápoló Gondozó Otthon), Sárbogárd, 
Székesfehérvár, Velence, Bicske 
 
Minisztériumi gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek: 
Esztergom, Kalocsa, Fót, Rákospalota, Zalaegerszeg 
 
Egyéb: 
Aszódi Javítóintézet, Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Tagintézménye 
A gyermekvédelmi gyámi csoport jelenleg 22 fő gyermekvédelmi gyámból és 1 fő gyermekvédelmi gyámi 
csoportvezetőből áll. 3 betöltetlen státusszal rendelkezünk, a munkaerő pótlására való kísérlet folyamatos, de 
arra való tekintettel, hogy GYES-en lévő kolléga helyére keresünk munkatársakat, a jelentkezők száma alacsony.  
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A gyermekvédelmi gyámok képesítése minden esetben megfelel a törvényi és szakmai követelményeknek.  
A gyámok munkáját továbbra is 3 intézményi gépkocsi és 3 fő hivatásos sofőr segíti. Ezek mellett a saját 
gépkocsi használatra és a tömegközlekedés igénybevételére is szükség van, tekintettel arra, hogy a 
megnövekedett dolgozói létszám miatt, az intézményi gépkocsik igénybevétele, leterheltsége megnövekedett. 
A kollégák flottás telefonnal rendelkeznek, valamint minden gyám intézményi laptoppal és saját intézményi e-mail 
elérhetőséggel rendelkezik, emellett gyámi irodánként asztali számítógépek is rendelkezésre állnak.  A 
nyomtatók az asztali számítógépekről és a laptopokról is elérhetőek. 
A munkatársak kötetlen munkaidőben, heti 40 órás időbeosztásban dolgoznak. Előfordulnak hétvégi 
munkavégzések és a munkaidő keret túllépése is, abban az esetben, amikor hét közben az esti órákban kell 
ügyet intézni. Amennyiben már nem lehet a heti programokat átütemezni, abban az esetben rendkívüli 
munkavégzésként kerül rögzítésre a munkaidő, melyről minden esetben tájékoztatja a csoportvezető az 
intézmény igazgatóját és a humánerőforrás menedzsert. 
A 2017-es évben 19 alkalommal jelentettek rendkívüli munkavégzést a kollégáim. Ezek hétvégi és éjszakai 
munkavégzések voltak. Ez a szám 6 esettel kevesebb, mint 2016-ban. 
A gyermekvédelmi gyámok a törvényi előírásoknak megfelelően havi, két heti rendszerességgel látogatják a 
gyámoltakat, de amennyiben szükséges, ennél sűrűbben is találkoznak a gyermekekkel, nevelőszülőkkel, 
oktatási intézményekkel. Folyamatos elérhetőséget biztosítanak telefonon és elektronikus úton, továbbá heti 
rendszerességgel az ügyeleti napon is felkereshetőek a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat három gyámi irodájában. 
A területen történő feljegyzéseket a gyámi tanácsadás tapasztalati dokumentáción vezetik, aminek alapján 
készülnek el a felülvizsgálathoz szükséges TESZ-3 adtalapok, a féléves tájékoztatók. Ezeken felül éves 
számadást, éves beszámolót, végszámadást és működési jelentést is készítenek a gyermekvédelmi gyámok, 
annak megfelelően, hogy a kiskorú rendelkezik-e vagyonnal.  
 
A gyermekvédelmi gyámok által ellátott kiskorúak száma 2017. december 31-i állapot szerint: 

Balogh Józsefné 39 

Biermann Ilona 37 

Bodó Eszter 29 

Bonda Péterné 34 

Buschor Anita 38 

Cseri Edit 39 

dr. Mezőné Szimonovics Natália 33 

Ecsedy Ildikó 36 

Gaskó Erika 37 

Hajdu Viktória 39 

Kovács Julianna 36 

Kovács Tímea 35 

Makói-Tóth Annamária 36 

Marelyin Ágnes 31 

Miklós Kinga 2 

Nagy Kristóf 34 

Olasz Anita 9 

Belényesi Melinda 23 

Osváth István 25 

Pap-Wellner Rita 4 

Ponácz Zsuzsanna 38 

Stéger Dóra 37 

Soós Zita 1 

Viniss Éva 35 
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A számokból is jól látható, hogy a gyermekvédelmi gyámok egy része a törvényi előírásoktól eltérően (maximum 
30 gyermek) látja el feladatait. A magasabb ellátotti létszámot az indokolja, hogy megfelelünk annak a törvényi 
elvárásnak, hogy az azonos gondozási helyen nevelkedő testvéreknek egy gyámja legyen. Továbbá törekvésünk 
az, hogy azoknak a testvéreknek is egy gyámja legyen, akik eltérő gondozási helyen nevelkednek, de ez 
nehézséget is jelent, mert előfordul, hogy a megye ellenkező pontjain kerülnek elhelyezésre a gyermekek, hiszen 
előfordulnak olyan esetek, amikor indokolt a testvérek eltérő gondozási helyen történő elhelyezése.  
A megnövekedett ellátotti létszám és a munkaerőhiány is okoz létszámtúllépést.  
A 2017-es évben a gyermekvédelmi gyámi területen is nagy munkaerő mozgás volt tapasztalható. Az év második 
felétől induló munkaerő elvándorlás 8 fő munkavállalót érintett. A távozó kollégák pótlása 5 esetben valósult meg. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy nehéz az üres státuszokra új kollégákat találni. Hiába került publikálásra a 
kozigallas.hu portálon és a Fejér Megyei Hírlapban a megüresedett gyermekvédelmi gyámi állás, nagyon kevés 
önéletrajz érkezett a pályázatra. Az önéletrajzok egy része nem felelt meg a pályázati követelményeknek, 
amelyek megfeleltek azok egy részében a munkavállal nem vállalta a gyermekvédelmi gyámi feladatokat. A 
megnövekedett ellátotti létszám komoly terhet ró a munkavállalókra és a munkáltatóra egyaránt. A helyzet 
normalizálása érdekében az intézmény vezetősége mindent megtesz, de azt tapasztalom, hogy ez a munkakör 
és a vele járó díjazás nem jelent perspektívát a munkavállalók számára. 
A gyermekvédelmi gyámok alapvetően területi elosztás alapján végzik munkájukat, de már több esetben 
bekövetkezett gondozási hely változások miatt ez már nehezen tartható.  
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A gyermekvédelmi gyámok által ellátott eseti gyámi feladatok száma: 34  
Örökbefogadási eljárás kapcsán ellátott gyermekvédelmi gyámi feladatok száma: 7 
Gyermekvédelmi gyám által végrehajtott azonnali gondozási hely változtatások száma: 26  
 
A gyermekvédelmi gyámok szoros kapcsolatban állnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival. (Nevelőszülői hálózat, Elhelyezési csoport, Örökbefogadási 
csoport, Szakértői bizottság, Lakás- és gyermekotthonok vezetői és munkatársai), továbbá munkájuk során jó 
kapcsolatot és együttműködést alakítottak ki a gyámügyi osztályokkal, járási hivatalokkal, gyermekjóléti 
központokkal, esetmenedzserekkel, oktatási intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal, rendőrséggel, 
ügyészséggel, pártfogó felügyelői szolgálattal.  
A jó kapcsolat és információcsere elengedhetetlen a munkavégzésünk során. Lényeges információkat 
szerezhetnek a kiskorú hazagondozásának elősegítéséhez vagy a szülőknél történő időszakos kapcsolattartás, 
szabadságolás engedélyezéséhez. A társszervek viszont a gyermek fejlődéséről, aktuális állapotáról kaphatnak 
információkat.  
Tapasztalataim szerint a vérszerinti szülőkkel történő együttműködés is megfelelő, bár vannak esetek, amikor a 
szülők fenyegetően lépnek fel a gyermekvédelmi gyámokkal szemben, de ezeket a helyzeteket a kollégáim 
megfelelő szakmai eszközökkel igyekeznek megoldani. Továbbra is fontosnak tartom, hogy a gyermekvédelmi 
gyámok lássák a vérszerinti szülő és gyermek között megvalósuló kapcsolattartás minőségét, ezért 
szorgalmazom, hogy lehetőségekhez mérten minél többen vegyenek részt a gyámhatóság által szabályozott 
kapcsolattartásokon. 
Fontosnak tartom, hogy a kollégák a hétköznapi munkavégzésen kívül is találkozzanak a gyámoltjaikkal. Erre 
remek lehetőséget kínálnak a Központ által szervezett események (Farsang, Gyermeknap, Gyermekvédelmi hét, 
Mikulásváró ünnepség, Gyermek- és lakásotthonok által szervezett programok). Ezeken az alkalmakon a 
gyermekek és a gyámjaik egy kicsit kötetlenebbül találkozhatnak egymással, talán egy kicsit másabb oldalukról 
ismerhetik meg egymást, erősíthetik kapcsolatukat, melyet a gyámok a későbbi munkájuk során 
kamatoztathatnak, hiszen a legfőbb dolog a munkánk során a bizalmi kapcsolat kiépítése.  
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4/o.     A Nevelőszülői Hálózat fejlesztése érdekében végzett toborzás eredményei, tapasztalatai, 
működése, fejlesztési területek, jogviszony megszűnése 

 
A Nevelőszülői Hálózat fejlesztése kiemelt feladat intézményünkben. Fokozottan indokolja a fejlesztés 
szükségességét a növekedő gyermeklétszám, a bekerülő gyermekek egyre speciálisabb problémáinak, egyéni 
szükségleteinek megfelelő elhelyezésének biztosítása. 

Intézményünk valamennyi szakembere személyes kapcsolati körében is népszerűsíti a nevelőszülői 
tevékenységet. Nagy jelentősége van, a médiában való rendszeres megjelenése intézményünknek, mely 
szélesebb körben ad képet mind a szakellátásról, ezen belül a nevelőszülői tevékenységről. 

A már működő nevelőszülőink saját településeiken, környezetükben személyes példát, mintát adnak a körülöttük 
élőknek, ezzel felkeltve mások érdeklődését. 

Az intézmény honlapján megtalálható részletes tájékoztatás a nevelőszülői tevékenységről, a nevelőszülői 
hálózat rendezvényeit bemutató fényképes összefoglalók szintén hozzájárulnak az érdeklődés felkeltéséhez. 

A nevelőszülői tevékenységre jelentkezők alkalmassági vizsgálatainak eredménye szerint a jelentkezők 
elsődleges motivációja a gyermekszeretet, a meglévő család bővítésének igénye, segíteni akarás, karitatív 
szándék, saját gyermek hiánya. 

Sajnos a jelentkezők száma a korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, ezért szélesebb körben,még 
nagyobb nyilvánossággal történik a toborzás.. 

2017-ben 5 fő jelentkező alkalmatlanság miatt elutasításra került. Ennek elsődleges okai, személyiségproblémák, 
nem megfelelő motiváció, együttműködés, őszinteség hiánya, leterheltség, vérszerinti családok elutasítása. 

Nevelőszülői foglakoztatási jogviszony azonnali megszüntetésére 1 esetben került sor.  A nevelőszülő a nála 
elhelyezett gyermeket fizikálisan bántalmazta. A gyermek azonnali gondozási helyének megváltoztatása után a 
nevelőszülő foglakoztatási jogviszonya azonnali hatállyal megszüntetésre került, a nevelőszülő ellen rendőrségi 
feljelentés történt. 

 
A 3 évenkénti kötelező felülvizsgálatra ebben az évben 81 nevelőszülő esetében került sor. A felülvizsgálatok 

eredményesek voltak. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a nevelőszülők igyekeznek megfelelően megoldani a 

gyermekekkel kapcsolatos problémákat, együttműködésre törekednek. Igénylik a szakemberek tanácsait, 

véleményét.  Fontos számukra a munkájukról való visszajelzés, sikerélmény. 

1 esetben a nevelőszülő rendkívüli felülvizsgálatára került sor. A nevelőszülő alkalmatlansága miatt a 
nevelőszülő foglalkoztatási jogviszonya megszűnt. 

Nevelőszülői képzések, továbbképzések szervezése 

Nevelőszülőnek jelentkezők létszáma alapján 2 csoport részére 60-60 órás FIKSZ képzést szerveztünk. A két 
csoportban összesen 15 fő nevelőszülő végezte el a tanfolyamot. 

A működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők kötelező féléves továbbképzését megszerveztük május, és 
november hónapban.  

Egy csoportban befejeződött a KOP képzés, 24 fővel. Egy csoport indítása megtörtént, szintén 24 fővel, a képzés 
folyamatban van. 

Kéthavonta Nevelőszülői Klubot szervezünk, melyen szakemberek, előadók közreműködésével a 
nevelőcsaládban felmerülő problémák feltárására, terápiás lehetőségek megismerésére van lehetősége a 
nevelőszülőknek. 
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A Nevelőszülői Hálózatból kilépő nevelőszülők távozásának oka, módja. 

Összesen 17 fő távozott a nevelőszülői hálózatból. 

Befejezte nevelőszülői tevékenységét, nem vállal több gyermeket: 15 fő 

Azonnali hatályú felmondással: 1 fő 

Indoka: A nevelőszülő a nála elhelyezett gyermeket fizikálisan bántalmazta. A gyermek azonnali gondozási 
helyének megváltoztatása után a nevelőszülő foglakoztatási jogviszonya azonnali hatállyal megszüntetésre 
került, a nevelőszülő ellen rendőrségi feljelentés történt. 

Nevelőszülői alkalmatlanság miatt: 1 fő 
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4./p.: Az Örökbefogadási Csoport tevékenységének értékelése (előkészítés, után követés, örökbe 
fogadhatóvá nyilvánítási adatok, tendenciák alakulása)  
 

Az örökbefogadási csoportban 3 fő örökbefogadási tanácsadó dolgozik. Az örökbe fogadni szándékozó 
személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatát megbízásos jogviszonyban 2 fő pszichológus látja el. 

A csoport ellátja mindazon feladatokat, amelyet a hatályos jogszabály az örökbefogadással kapcsolatosan a 
szakszolgálatok feladatkörébe utalt. 

2017-ben a gyermekvédelem és azon belül az örökbefogadás jogszabályi háttere nem változott.  

A csoport feladatainak súlypontját az örökbefogadással kapcsolatos teendők ellátása jelenti.  Az 
örökbefogadásra jelentkezők száma folyamatos emelkedést mutat. 2017-ben 131 fő új jelentkezőnk volt. Ebből 
108 fő házaspár, 5 fő egyedülálló, 4 fő élettársi kapcsolatban élő, és 14 fő rokoni/ házastársi örökbe fogadni 
szándékozó személy (akik nyilvántartásba nem kerültek) volt. A 2017-es évre is jellemző, hogy sok volt az 
ismételt jelentkező, vagyis, akiknek az alkalmassági határozatának érvényessége úgy járt le, hogy közben nem 
sikerült gyermeket örökbe fogadniuk. Több esetben előfordult, hogy azok az örökbefogadó szőlők, akiknek 
realizálódott a szándékuk, ismételten jelentkeztek, hogy még egy gyermeket szeretnének családjukba.  Más 
megyéből - lakhelyük változása miatt – 2017-ben 2 új házaspár került a nyilvántartásunkba, akiket az eredeti 
jelentkezési dátumukkal soroltunk be.  

2017-ben is jelentős feladatot jelentett az osztály számára a minisztériumban működő Országos Nyilvántartás 
felé az örökbe adható gyermekekről 26 fő (12 db XIII/A, 8 db XIII/B, 6db XIII/C), illetve a nyilvántartott (az 
országos listára kerüléshez hozzájáruló) szülőkről a XIII/D 49 fő (23 házaspár és 3 fő egyedülálló) a megfelelő 
adatlapok, vizsgálati anyagok továbbítása, valamint az ÖFR rendszer alkalmazása.  

Az örökbefogadó szülőkről, az előző évhez képest kevesebb adatlap került megküldésre, mivel a 2017. évi 2. 
örökbefogadó szülők képzése november hónapban került megrendezésre, ezért az alkalmassági javaslatok az év 
végén kerültek elküldésre az örökbefogadó szülők lakhelye szerinti illetékes gyámhivatalok felé. A gyámhivatalok 
leterheltsége miatt, ezen határozatok a 2018. évben válnak jogerőssé, ami a nyilvántartásba vétel jogalapjául 
szolgál.  

Megyénkben 2017. december 31-én 349 (159 házaspár- 318 fő, 14 fő élettársi kapcsolatban élő és 17 fő 
egyedülálló) fő örökbe fogadni szándékozó személy szerepelt az örökbe fogadók listáján, akik közül 279 
nyilvántartott fő rendelkezett jogerős alkalmassági határozattal (125 házaspár-250 fő, 12 fő élettársi 
kapcsolatban élő és 17 fő egyedülálló).   

Az év elején meghatározott időpontokban örökbefogadási team ülésre került sor, melyen az osztály munkatársain 
kívül a többi szakterület vezetői, érintett munkatársai is részt vesznek. A 2017. évben négy ülésre került sor, 
mindegyik esetében emlékeztető készült, amelyet a Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának is megküldtünk. 

Örökbefogadási ügyek és eljárások szakmai előkészítése 

Örökbefogadási szempontból a Gyermekvédelmi Központ 2017-ben is eredményes tevékenységet fejtett ki 
annak ellenére, hogy a nyilvántartásunkban szereplő örökbefogadó szülők száma és várakozási ideje egyre nő.  

2017-ban 31 gyermek örökbefogadása zárult le. Egészségügyi intézményből örökbefogadott babák száma 2017-
ben összesen 14 fő volt (Amelyből 13 gyermek esetében zárult le örökbefogadás a 2017. évben). Amelyből titkos 
örökbefogadás 8 fő volt. A Gyermekvédelmi Központ 5 fő esetében közvetített nyílt örökbefogadást. 1 fő a 
Gólyahír Alapítvány közvetítésével került családba. 

4  fő esetében Fejér megyei örökbefogadó szülők fogadtak örökbe Fejér megyében nyilvántartott gyermekeket, 

5 főt nevelőszülők. 6 fő gyermeket más megyéből fogadtak örökbe Fejér megyei örökbefogadó szülők.  

2 fő esetében más megyei örökbefogadó szülők fogadtak örökbe Fejér megyében nyilvántartott gyermekeket 
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2017-ben nem került sor külföldi örökbefogadásra. 

Célkitűzésünk az volt, hogy a gyermekek érdekében minél hamarabb, minél nagyobb számban történjen 
intézkedés, az örökbeadhatóság megállapítására és az örökbefogadási eljárások jogerős lezárására.  7 
gyermek esetében kerestük meg az Országos Nyilvántartást, hogy más megyei illetve külföldi örökbe fogadó 
szülőkre tegyen javaslatot. Ezen gyermekek közül 2 gyermeknél javasolt más megyei örökbefogadó szülőket. 2 
gyermek esetében elutasította, a gyermek egészségügyi, mentális állapotára hivatkozva, hogy a 
nyilvántartásukban nincsen olyan más megyei illetve külföldi örökbefogadó szülő, aki a gyermekek 
örökbefogadását vállalni tudná. 3 gyermek esetében folyamatban van a Központi Hatóság általi, külföldi 
örökbefogadó szülők keresése.   

Ellátjuk az örökbefogadó szülők tájékoztatását, és felkészítését, eleget teszünk az alkalmassági vizsgálatok, az 
örökbefogadás előtti tanácsadással kapcsolatos feladatunknak, a családgondozásnak, az ÖFR nyilvántartás 
vezetésének valamint az örökbe fogadás utánkövetése sok feladatot jelent a csoport számára.  

 A 2017-es évben 14 gyermek esetében hivatalból indított eljárás keretében kezdeményeztünk örökbe 
fogadhatóvá nyilvánítást.  3 gyermek esetében a Gyámhivatal elutasította a kezdeményezést, 4 gyermek 
esetében nem történt még döntés, 3 gyermeket nyilvánított örökbefogadhatóvá és az örökbefogadásuk 2017-ben 
jogerősen zárult. 2 gyermeket nyilvánított örökbefogadhatóvá a Gyámhivatal, az örökbefogadásuk Fejér 
megyében folyamatban van; 2 örökbefogadhatóvá nyilvánított gyermek számára a Központi Hatóság keres 
külföldi örökbefogadó szülőket.  

Az örökbefogadó szülők alkalmasságának megállapítása érdekében: 

 a 29/2003. (V.20.) ESZCSM. rendelet alapján 72 esetben nyújtottunk örökbe fogadni szándékozó 
személynek örökbefogadás előtti tanácsadást és 92 esetben elvégeztük el pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatot,  

 80 esetben szóban és írásban tájékoztattuk az örökbe fogadni szándékozó személyeket, 

 2017-ben kettő örökbefogadó szülői tanfolyamot szerveztünk, melyeken 38 személy szerzett 
örökbefogadói szülői tanúsítványt. 

 az alkalmasság megállapításához, gondozásba történő kihelyezéshez, alkalmasság felülvizsgálatához 
és meghosszabbításához szükséges környezettanulmányokat a helyszíni tájékozódás alapján 120  
esetben készítettük el. 

 az örökbefogadási tanácsadók félévente meglátogatták az örökbefogadó családokat  271 esetben, 
és tájékoztatást nyújtottak az örökbefogadás esélyeiről.  

 Gyermekek családba való beilleszkedésének nyomon követése 116 alkalommal,  

 Örökbefogadás előkészítését 75 esetben végeztük 

 az örökbefogadó szülők alkalmasságára vonatkozó szakszolgálati javaslatot határidőre az illetékes 
gyámhivatalnak – a szükséges mellékletekkel felszerelve - döntésre benyújtottuk. Javaslatainkat a 
gyámhivatalok elfogadták. Alkalmatlanságot nem állapítottunk meg.  

 a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségünknek- 60 napos tájékoztatás- 45  alkalommal tettünk 
eleget. 

 az előírt nyilvántartásokat napra készen vezettük, az ÖFR rendszerben és az Emberi Erőforrás 
Minisztériumban működő országos nyilvántartás részére az adatlapokat folyamatosan megküldtük.  

 2017. december 31-én 349 (159 házaspár- 318 fő, 14 fő élettársi kapcsolatban élő és 17 fő egyedülálló) 
fő örökbe fogadni szándékozó személy szerepelt az örökbe fogadók listáján, akik közül 279 
nyilvántartott fő rendelkezett jogerős alkalmassági határozattal (125 házaspár-250 fő, 12 fő élettársi 
kapcsolatban élő és 17 fő egyedülálló).   

 2017-ben a válságterhes anyák számára a krízistanácsadást  4 esetben nyújtottunk. 

 Az örökbefogadások lezárását követően a 2017-os évben 31 alkalommal végeztünk utánkövetést  

 az örökbefogadás előkészítésére során 7 esetben került sor a nevelőszülők tájékoztatására az 
örökbefogadási eljárás folyamatáról 

 Származáskeresési eljárásban 8 esetben nyújtottunk segítséget a gyámhivatal számára 
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2017-ben 31 gyermek örökbe adása zárult le jogerősen. Ebből: 

 a szakellátásból Fejér megyei örökbefogadó szülők által 4 gyermek;  

 a szakellátásból nevelőszülők által 5 gyermek 

 Titkos örökbefogadással egészségügyi intézményből 8 gyermek 

 Nyílt örökbefogadással FMGYK közvetítésével 5 gyermek 

 Nyílt örökbefogadással alapítványok közvetítésével 1 gyermek 

 más megyéből Fejér megyei örökbefogadó szülők által 6 gyermek  

 más megyei örökbefogadó szülőkhöz került Fejér megyei nevelésbe vett 2 gyermek  
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4./q.: Az intézményben igénybe vehető mentálhigiénés szolgáltatások (pszichológus, 
fejlesztőpedagógus) bemutatása:  
 
2017 év végére az intézmény szakmai egységeiben pszichológus és fejlesztőpedagógus álláshelyek - annak 
ellenére, hogy folyamatosan hirdettük és hirdetjük ma is - csak 64%ban betöltöttek; a 7 szakmai egységből 5-ben 
nem volt pszichológus. 
Sajnálatos módon, ez ideig a Nevelőszülői Hálózatban elhelyezett gyermekek megsegítésére sem pszichológus, 
sem fejlesztő pedagógus álláshelyet nem biztosított a fenntartó, pedig erre nagy szükség van. 
 

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd: 
Nagy segítség, hogy a szakmai egységben pszichológus és fejlesztőpedagógus is dolgozik. Mindketten 
havi munkaterv alapján dolgoztak. Megvizsgálták a bérkezett gyerekeket, és a helyzetkép alapján 
megtervezték meg a munkát. A tapasztaltakat megosztották a munkatársaikkal, mintegy útmutatót adtak a 
számukra. 
A fejlesztőpedagógus igen sokrétű feladatot látott el, hiszen segítette a tanulásban lemaradt gyerekek 
felzárkózását, a különböző rendezvények, hagyományos ünnepek alkalmával kezében tartotta a 
programok megvalósítását, gondozta a tehetségeket. Munkája eredményének tudható be, hogya zanév 
végi elégtalan érdemjegyek száma minimálisra csökkent. 

 
II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  

2017 évben a pszichológus álláshely június 01-től lett betöltve, a problémás gyerekekkel a segítségén 
kívül az országos ellátó helyeket kerestük fel, mint a dunaújvárosi és a székesfehérvári szakrendeléseket, 
Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulanciát. 
A fejlesztőpedagógus munkaidejének nagy részét a felzárkóztatásra szoruló gyerekek megsegítésére 
fordította. Egyik legfontosabb tennivalója a szövegértés, a logikus gondolkodás fejlesztése volt.  
Jó kapcsolatot ápolt az iskolák pedagógusaival. 
 

III. sz. szakmai egység, Előszállás: 
A fejlesztőpedagógus feladatai voltak különösen: 

Az újonnan bekerülő gyerekekkel a kapcsolat felvétel 
Az általános ismeretek bővítése 
Részképességek fejlesztése 
Megfelelő szociális viselkedés kialakítása 
Tanulási technikák kialakítása, motiváció fejlesztése 
Beszédkészség, kifejezőképesség fejlesztése 
Kapcsolattartás a munkatársakkal 
A tánccsoport működtetése 
Kézműves foglalkozások vezetése 
Javaslatokat ad az eltérő fejlődésű gyerekek mindennapjainak a megszervezéséhez 

A pszichológus feladatai voltak különösen 
Munkatársaival esetmegbeszéléseket tartson 
Annak megsegítése, hogy sikerélmények biztosításával erősödjön a személyes motiváció 
Kapcsolattartás az egészségügyi intézményekkel 
Bántalmazott gyerekek megsegítése 

 
IV. sz. szakmai egység, Dég: 

A szakmai egység vezető beszámolójában arról ír, hogy korábban volt pszichológusa és 
fejlesztőpedagógusa a szakmai egységnek. Mindketten heti munkarend szerint 1-1 napot a 4 
lakásotthonban, a fennmaradó egy napot pedig a szükség szerinti lakásotthonban töltötték. 
Résztvevői voltak a szakmai egység esetmegbeszéléseinek; szakmai tudásukkal segítették a többi 
dolgozót. 
A pszichológus a gyerekekkel való foglakozásokon felül tartotta a kapcsolatot a társintézményekkel. 
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V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 

Az utógondozó otthon szakmai létszám követelményei nem írják elő pszichológus és fejlesztőpedagógus 
alkalmazását kötelezően. 
A mentálhigiénés szolgáltatásokat a szakmai egység vezetője és a két nevelő nyújtotta a fiatal felnőttek 
számára. 
 

VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
A gyermekotthonban pszichológust nem tudtak alkalmazni, bár több fórumon hirdették az állást. A 
gyerekek ilyen irányú megsegítését a gyermekotthon vezető a fejlesztőpedagógus és a nevelők végezték. 
A fejlesztőpedagógus feladata volt a gyermekek számára egyéni és csoportos foglalkozások, szabadidős 
programok, terápiák szervezése és lebonyolítása, melyek segítik a gyerekek személyiségfejlődését, 
társadalmi integrációját és a közösségi kapcsolatok erősödését. 

48fh. Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
Az új, 48 férőhelyes gyermekotthonban a működés kezdetétől nem tudtak pszichológust alkalmazni, bár 
ide is folyamatosan kerestünk. Jelentkező nem volt. 
A fejlesztő pedagógus mind az 5 csoportban tevékenykedik. Segíti a rászoruló gyermekek 
felzárkóztatását, a gyerekek igénylik azt. Vezető szerepe van a gyermekotthon hagyományos 
rendezvényei programjainak a megtervezésében, megvalósításában. 
 

IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 
Pszichológus nincs a gyermekotthonban. 2017. júniusától viszont már fejlesztőpedagógus tevékenykedik. 
A rászoruló gyerekekkel egyéni terv alapján foglalkozik, ezekbe a mentálhigiéniás törődést is beépítette. 
A feladatok voltak különösen 

Döntéshozás 
Problémamegoldás 
Kreatív gondolkodás 
Hatékony kommunikáció 
Önismeret 
Stressz kezelés 

 

  



62 

4./r.: Az ellátás során felmerült problémák és a megoldásra vonatkozó javaslatok ismertetése:   
 

Problémák bemutatása intézményi összesítésben 

Szakmai munkánkban komoly kihívást jelent a változó szükségletű ellátotti kör, melyben jellemző a 
kamaszkorban bekerülő, deviáns gyermekek megjelenése, a speciális és kettős szükségletű gyermekek 
elhelyezésére szolgáló férőhelyek hiánya, a gyermekpszichiátriai ellátás szükségletet kielégítő kapacitásának 
hiánya, a súlyos pszichés problémákat mutató gyermekek megfelelő gondozási helyének hiánya. Ezen ellátottak  
egy gondozási helyen vannak a normál, vagy különleges szükségletű társaikkal. Gyakorta negálják a 
nevelőmunka eredményeit, sértik a többi gyermek jogát, miközben saját jogaik is sérülnek azáltal, hogy nem a 
szükségletüknek megfelelő gondozási helyen vannak elhelyezve.  
 

2017. évben intézményünk súlyos likviditási gondokkal küzdött. Ennek oka a költségvetés alultervezése volt. Az 
év során többször került sor keret előrehozási kérelem előterjesztésére. Előfordult, hogy a nevelőszülői ellátottak 
nevelési díját és külön ellátmányát 2 részletben, esetenként az előírt határidőn túl lehetett kifizetni a pénzügyi 
nehézségek miatt.  A pénztelenség sok többletmunkát indukált mind az intézményben, mind fenntartónknál. 

Nem sikerült a csoportgazdálkodás alacsony összegeinek emelése, valamint az utógondozói ellátottak 
ellátmányának emelése tekintetében sem. Ezek összege évek óta nem változott, alacsony összegben került 
megállapításra. Szükséges és indokolt az emelése. 

A pénztelenség enyhítése és a mozgástér növelése támogatói segítséggel valósult meg, ezáltal valamennyi 
tervezett programunk megvalósult és a kötelező feladat ellátása sem szenvedett hiányt. 

Nehézséget okozott a javítások, karbantartások minimalizálása, tisztasági meszelések elmaradása, kis értékű 
tárgyi eszközök, textíliák  beszerzésének elmaradása. 

A dolgozók jelentős mennyiségű önkéntes munkát végeztek ezen problémák enyhítésére. 

 A karbantartók kreativitása, konstruktivitása segítségével számos javítást házon belül sikerült megoldani az első 
félévben. Sajnálatos módon, az egyik karbantartó nyugdíjba vonulása miatt megüresedett az egyik álláshely, 
melyet azóta sem tudunk betölteni. A nyugdíjas karbantartó szívesen visszajönne dolgozni, akár nyugdíjas 
szövetkezeten keresztül is, azonban ennek engedélyezéséről a fenntartó a mai napig nem hozott döntést. Ezen 
állapot miatt számos javítás, karbantartás elmaradt a második félévben. 

Évek óta nem nyílik lehetőségünk ki értékű tárgyi eszközök pótlására, a likviditási problémák miatt. Ugyancsak 
elmaradt a textíliák pótlása, ágyneműk, törölközők, lakástextíliák pótlása. 

A nevelőszülői hálózathoz és a szakértői bizottságban évek óta nélkülözni kényszerülünk a segítő 
szakembereket, a hiányzó álláshelyek miatt. 

2016. óta 1 éven át nélkülözni kényszerültünk az Előszállás, Balatoni u. 49. sz. alatti lakásotthont, a kazán hiánya 
miatt. Ez 12 férőhely időleges kivonását jelentette. Továbbá szintén 2016. óta nem tudunk ellátást nyújtani az 
Előszállás, Árpád u. 20/A sz alatti lakásotthonban, tűzeset miatt. Ez 10 férőhely időleges kivonását jelenti. 

A velencei különleges gyermekotthoni egységbe fenntartói rendelkezés miatt nem helyezhettünk ellátottat 2017-
ben. Ennek az lett a következménye, hogy a normál gondozási helyeket terheltük be a különleges szükségletű 
ellátottakkal. Ennek mértéke meghaladta a jogszabályban adott lehetőséget. A szakmai egységek ezáltal 
túlterheltté váltak. 

A pénzhiány a mindennapi munkára blokkoló hatással volt, rengeteg többletmunkát indukált, amely a szakmai 
munkától vette el az időt és energiát. 
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Új feladatok, ezáltal új terhek rakódtak ránk, amely nem járt együtt kapacitásbővüléssel a szervezetünk 
vonatkozásában. Ilyen pl. a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügymenet, a GDPR felkészülés, stb. Mindezek 
azt eredményezik, hogy egyes munkakörökben dolgozó munkavállalók túlterheltek, azonban ezek mellé a terhek 
mellé javadalmazás nem jár. 

Az új képzési rendszerre való áttérés és a nevelőszülők KOP képzése már az előkészítés időszakában számos 
többletfeladattal jártak, ezt csak fokozza a megvalósítás időszaka. Intézményünkben 2 HR ügyintéző dolgozik, a 
mintegy 450 fő munkavállalóval.  

A munkavállalói fluktuáció sosem látott méreteket öltött 2017-ben. Ez a munka nehézségével és az ezzel 
arányban nem álló javadalmazással hozható összefüggésbe. A közalkalmazotti bértábla ma nem versenyképes 
bérezést jelent, még az ágazati bérpótlékkal együtt sem. Évek óta nincs béren kívüli juttatás, a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának nincs lehetősége a differenciált bérezésre, a kiemelkedő teljesítmény és többletmunka díjazására. 

A nagymértékű munkaerő elvándorlás instabillá teszi a szervezetet, sok időt és energiát kíván az utódlás. A 
munkaerőpiacon nem vonzó a feladatellátásunk, a bérezésünk, ez miatt kevés az alkalmas jelentkező. A 
kvalifikált munkaerőt többségében az államigazgatás területe szívja el. 

A problémák megoldására vonatkozó javaslatunk: 

 az intézmény költségvetésének konszolidálása, a biztonságos működés feltételeinek megteremtése. 

A probléma megoldására szükséges lenne speciális és kettős szükségletű gyermekek számára 
gondozási helyek létesítése. 
Szükséges volna továbbá a szakterületen dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének emelése. 
Az új feladatokhoz új státuszok biztosítása. 
A velencei különleges gyermekotthoni kiváltás realizálása. 
Az Előszállás, Árpád u. 20/A sz. alatti leégett lakásotthon felújítása. 
A nyugdíjas karbantartó foglalkoztatásának engedélyezése. 
Esetleges életpályamodell, a szakterület vonzóvá tételére. 
Hiányzó álláshelyek biztosítása. 
 
Problémák a szakmai egységek beszámolóiban megjelöltek szerint: 

 

A szakmai egységek lakóépületei folyamatos karbantartása, a keletkezett hibák kijavításának elhúzódása 

– több esetben elmaradása – miatt a lakóépületek rövid időn belül alkalmatlanná válnak a lakhatás 

biztosítására. 

Több éve nem került sor a lakásotthonok berendezésének (bútorok, konyhai és egyéb eszközök, 

textíliák, stb.) pótlására, cseréjére. 

A dolgozók az egyre szaporodó és nehezedő terhek, az anyagi és erkölcsi elismerés hiánya miatt 

elvándorolnak – a feladat ellátatlanul marad. Az idősödő (régebb óta szolgáló) szakemberek elérik a 

nyugdíjas kort, helyükre alkalmas személyek igen csekély számban jelentkeznek. 

Az ellátásba bekapcsolt szolgáltatók számláik kiegyenlítetlensége miatt elállnak a további szolgáltatástól 

(bizonyos szolgáltatásokra már nem vállalkozik a fenti ok miatt senki). 
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I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:   
A működés tárgyi feltételeiben tapasztalt hiányosságok okozták a legnagyobb problémát; mint pl. 

A napi használatban lévő meghibásodott elektromos berendezések javítása,  
A lakóépület állagmegóvásához szükséges munkálatok,  
A tisztító meszelések elmaradása 
A leamortizálódott bútorzat és eszközök cseréje. 

 
II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  

A gyermekkel ellátásán dolgozó szakemberek számára szükség lenne erkölcsi, anyagi megbecsülésre, a 
rekreiácójukhoz szükséges anyagi forrásokra. 
 

III. sz. szakmai egység, Előszállás: 
Az elmaradt műszaki és egyéb problémák megoldatlansága rontott a házak állapotán. 
A berendezések, eszközök amortizációjából adódó pótlások elmaradása nehezítette az ellátás 
körülményeit. 
A szükséges javítások fedezethiány miatti késése, elmaradása. 
Az Árpás u. 20/a alatti lakásotthon tűzesete miatti helyreállításának elmaradása. 
A Balatoni u. 49. alatti lakásotthon fűtőberendezése pótlásának, beüzemelésének hosszú ideig való 
elcsúszása. 
 

IV. sz. szakmai egység, Dég: 
A szakmai egység vezető arról számolt be, hogy nem merült fel probléma az ellátás során 
 

V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 
A fiatal felnőttek közül sokan küzdenek mentális problémákkal. Megsegítésükhöz szükség lenne a 
szakmai egységhez rendelt pszichológusra. 
Az intézmény által a fiatalok számára biztosított ellátmány igen alacsony szintű megélhetés biztosítására 
elegendő. Szükséges lenne az ellátmány összegek emelésére azok évek óta nem emelkedtek. 
 

VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
A különleges gyermekotthonban a dolgozók nagymértékű fluktuációja okozta a legnagyobb problémát. (Az 
évben 10 dolgozó távozott.)  
Az értelmileg akadályozott és sokszor más fogyatékosságokkal is társult sérült gyermekek és fiatal 
felnőttek ellátása igen nagy terhet ró a gyermekotthonban dolgozókra, ami nem áll arányban anyagi és 
erkölcsi megbecsültségükkel. 

48fh. Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
A szakmai egység vezető megítélése szerint nem merült fel kiemelkedő probléma. 

 
IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 

Nagy szükség lenne pszichológusra. A gyógypedagógus december végétől tartós táppénzen van. A 
gyermekotthonban a vezetőn kívül 1 fő felsőfokú végzettségű dolgozó (nevelő) dolgozik. 
Az év során 10 fő dolgozó távozott. 
A gyermekotthonban élő fiatal felnőttek közül sokan lelki problémákkal, mentális gondokkal küzdenek. 
Legtöbbjüknek nincsen családi kötődése, szocializációjuk alacsony szinten van. Az itt dolgozó 
szakemberek segítségnyújtása néha kevés ezeknek a gondoknak az orvoslására. 
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4./s.: Kiegészítő pont – a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálatnál elvégzett további szakszolgáltatási feladatok ellátása: 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál a 
szakszolgálati szakfeladat ellátása az alábbi szervezeti egységekben történik: 

Csoport elnevezése Feladata 

Gyermekvédelmi gyámi csoport gyermekvédelmi gyámság, eseti gyámság  

Nyilvántartási és elhelyezési csoport A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Szakvéleményére 
alapozott egyéni elhelyezési terv és javaslat készítése, 
elhelyezési konzultáció megtartása. A szakellátásban nevelkedő 
kiskorúak és utógondozói ellátott fiatal felnőttek nyilvántartása, 
üres férőhelyek nyilvántartása, gondozási nap szerinti 
nyilvántartás. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.  

Örökbefogadási csoport örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása, 
ügyiratforgalom 

Szakértői Bizottság szakértői bizottsági feladatok ellátása, nevelőszülői alkalmasság 
megállapítása, nevelőszülőnél ellátottak pszichológusi 
megsegítése szükség szerint, terepgyakorlatok koordinálása 

Nevelőszülői Hálózat nevelőszülői hálózat működtetése 

Közvetítői Szolgáltatás 

A szakszolgáltatási szakfeladat az intézmény vezetőjének irányításával, az általános intézményvezető-helyettes 
szakmai segítségével és ellenőrzésével kerül ellátásra.  

Az intézmény önállóan működő státusszal rendelkezik, gazdasági önállósága 2012. április 1. napjával megszűnt. 
A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási 
Főosztályának Fejér Megyei Gazdasági Osztálya látja el.  

Az intézménynél 2015. második félévében gazdasági csoport alakult, 1 fő csoportvezetővel és 4 fő ügyintézővel. 
Ez nagy előrelépést jelentett, mert végre megteremtődött a feltétele az intézménynél maradt számos gazdasági 
feladat ellátásának. A feladatok ellátásában jól működik együtt a fenntartóval, valamint az intézmény 2 HR 
ügyintézőjével és a szakmai egységek szakembereivel.  
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1. Nyilvántartási és Elhelyezési Csoport tevékenységének értékelése: 

 
Nyilvántartás (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 155.§. Gyvt. 141.§: 
 
A nyilvántartás gépi- és manuális úton történik. A manuális nyilvántartás a jogszabályban előírt nyilvántartó 
kartonokon történik, és a régi nyilvántartási könyvek segítségével. 

Intézményünkben 2012.07.01. napjától működik a KENYSZI rendszer. A Központi Elektronikus Nyilvántartás 
a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) nevű, a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról 
vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer a 415/2015. (XII.23.) Kormányrendelet értelmében minden 
gyermekvédelmi szolgáltató részére kötelező adatszolgáltatást jelent.  

A gyermekvédelmi szakellátás esetén az ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, illetve az utógondozói 
ellátás elrendeléséről szóló hatósági határozatban az ellátás kezdő időpontjaként megjelölt napot, ennek 
hiányában a határozat keltének napját követő munkanap 24 óráig, de legkésőbb a határozat engedélyessel való 
közlését követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásba a bekerülő kiskorúakat, illetve fiatal 
felnőtteket az intézmény adatszolgáltató munkatársa.  

Ezen kívül rögzítésre kerül fent nevezett nyilvántartási rendszerben a kiskorúak gondozási szükséglete illetve a 
fiatal felnőttek jogcím változása.  

Az adatszolgáltató munkatárs minden munkanapon napi jelentést rögzít a rendszerben az ellátottakról gondozási 
helyenként.  

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 155.§.(3) bekezdése szerinti hivatali időn túl működő ügyelet biztosítása 

A növendékügyi főelőadó mobiltelefonnal látja el az ügyeletet a munkaidőn kívül, azaz minden hétköznap 
16 órától másnap reggel 7.30 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában. Azonnali beutaláskor a hatóság 
megkeresésére javaslatot kell tennie az üres férőhelyeink tekintetében. 
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Gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak létszámadatai szükséglet szerint 

Sor- 
szám 

Megnevezés 2017.12.31. 2016.12.31. 2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2011.12.31. 

1. 
Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 
41 29 20 32 52 49 48 

2. 

Nevelésbe vett 
(átmeneti 

nevelt,tartós 
nevelt is) 

737 697 
670 

659 
552 538 558 

   42 29 35 

3. Összesen 778 726 690 691 646 616 641 

4. 

Összesenből 
Különleges 
szükségletű 

kiskorúak 
száma 

364 339 296 273 240 223 229 

5. 

Összesenből 
Speciális 

szükségletű 
kiskorúak 

száma 

11 11 17 31 28 21 23 

6. 

Összesenből 
Kettős 

szükségletű  
kiskorúak 

száma 

9 12 14 - - - - 

7. 

Utógondozói 
ellátásban 

részesülő fiatal 
felnőttek 

86 96 108 101 105 114 122 
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2017. december 31-ei állapot szerint gondozási helyek szerinti ellátotti létszám 

GONDOZÁSI HELYEK 
Össz. 

kiskorúak 
Össz. 
lány 

Össz. 
fiú 

Nevelésbe vett  I.H. 
Össz. 
UGE 

UGE 
lány 

UGE 
fiú 

Előszállás 28 12 16 27 1 25 11 14 

Dég 40 17 23 39 1 - - - 

Sárbogárd 29 10 19 29 1 - - - 

Sárbogárd/ Befogadó 
Otthon 

6 4 2 5 - - - - 

Mezőfalva 13 8 5 13 - - - - 

48 fh. gyermekotthon  42 27 15 41 1 1 1 - 

Martonvásár 
(különleges 
gyermekotthon) 

20 7 13 19 1 4 - 4 

Nevelőszülők 564 271 293 528 36 49 23 26 

Ápoló-gondozó 
Otthon Polgárdi 

9 3 6 9 - - - - 

Velence 8 1 7 8 - 7 3 4 

BV illetve 
javítóintézetben 
előzetes 
letartóztatásban 

2 - 2 2 - - - - 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 
Központi Speciális 
Gyermekotthona  

9 1 8 9 - - - - 

 

Gyermekotthon 
Bicske  

7 2 5 7 - - - - 

 

Máltai Családok Háza 
NSZ hálózat  

1 - 1 1 - - - - 

ÖSSZESEN 778 363 415 737 41 86 38 48 
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Javaslat leendő gondozási helyre, egyéni elhelyezési terv és elhelyezési javaslat elkészítése 

Megtartott tanácskozások és az érintett gyermekek száma havi bontásban 

Hó 
Elhelyezé-
si javaslat 

Lakásott-
honba 

Nevelőszülő-
höz 

Gyermekott-
honba 

Kapcsolattar-
tási 

javaslatok 

Speciális 
gyermekott-

honba 

Gondozási 
hely 

megváltozta-
tása 

I. 39 4 10 5 19 - 1 

II. 21 4 3 - 10 1 3 

III. 18 4 2 1 6 1 4 

IV. 28 4 5 9 3 - 7 

V. 41 9 10 2 13 2 5 

VI. 16 - 9 1 5 - 1 

VII. 25 3 4 3 7 3 5 

VIII. 30 4 11 1 11 1 2 

IX. 28 5 9 - 11 1 2 

X. 27 10 9 - 7 - 1 

XI. 14 1 5 1 6 - 1 

XII. 41 5 1 13 16 - 6 

Össz.
gy. 

szám
: 

328 53 78 36 114 9 38 

 

Az Elhelyezési Csoport 2017. január 1. és 2017. december 31. között összesen 80 gyermek sorsát érintően, 61 
alkalommal került sor elhelyezési konzultációra.  

328 gyermek esetében készítette el a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat az egyéni elhelyezési javaslatot és tervet a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 
Szakvéleménye alapján.  

A gyámhivatal számára adatlap nélkül megküldött javaslatok, a gyámhivatalokkal előre egyeztetett 
módon: 

IH-ból haza javasolt:        3 gyermek. 
NV megszüntetésre javasolt:     18 gyermek. 
Szakellátásba kerülés nem javasolt:    27 gyermek. 
Nem javasolt a kapcsolattartás újraszabályozása:     38 gyermek. 
Nem javasolt a nevelésbe vétel megszűntetése:   15 gyermek. 
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2. A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése: 
 

A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működésének személyi feltételei csak részben felelnek meg a 15/1998. 
(IV.30.)) NM rendeletben előírtaknak. A bizottság nem rendelkezik önálló vezetővel, valamint a családgondozók 
és a pszichológusok továbbra is az előírt esetszámot meghaladva dolgoznak, ami jelentős pszichés megterhelést 
okoz. 

A bizottság összetétele 2017-ben:  

Thurzó Nazira klinikai gyermek-szakpszichológus  

Király Anita pszichológus 2017. 02.12-től 2017.05.12-ig GYES utáni szabadságát töltötte. Munkába állásának 
ideje 2017.02.12. 

Kollárné Nagy Szilvia családgondozó 

Rónai Tóth Bernadett családgondozó, bizottságvezető  

Kovácsné Igaz Gyöngyi gyógypedagógus 

dr. Androsics Zsuzsanna gyermekorvos megbízással 

dr. Horváth Mária gyermekorvos megbízással 

dr. Gulyás Judit gyermekpszichiáter megbízással 

Tekintettel arra, hogy a Bizottságban 2016. február 01-től 2017 első negyedévében továbbra is 1 fő pszichológus 
végezte a vizsgálatokat, így az ő tartós távolléte idején helyettesítése, majd a magas vizsgálati számok miatt 
segítség céljából Virág László, Virág Lászlóné, és Farkas István gyermekotthoni pszichológusok, továbbá 
Király Anita pszichológus is végeztek vizsgálatokat. 

A bizottság működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. 

A Szakértői Bizottság által a tárgyévben elvégzett vizsgálatok számai 

 

Tevékenység Össz. Thurzó 
Nazira 

 

Király 
Anita 

Gyermek- 

otthonok 
pszicholó- 
gusai 

Kovácsné 
Igaz 
Gyöngyi 

 

Rónai- 

Tóth 
Bernadett 

Kollárné 
Nagy 
Szilvia 

  

Esetfelmérő 488     258 230 

Pszichológiai 339 183 118 38    

Gyermekorvosi 339       

Gyermekpszich
iátriai 

17   
 

 
 

 

Gyógypedagógi
ai 

47   
 

47 
 

 

A fentieken túl 
egyéb 
vizsgálatok, 
tanácsadás 

51 21 30 
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Az elmúlt évek adatait tekintve megállapítható, hogy a pszichológusok és családgondozók munkával való 
leterheltsége folyamatos emelkedést mutat.  

A gyógypedagógus vizsgálata a 2016-os évhez képest 16 fővel csökkent. 

A bizottsági vizsgálatokon túl a pszichológusokat érintő egyéb vizsgálatok száma közel azonos a tavalyi évhez 
képest.  

Szakértői Bizottság által tárgyévben elvégzett vizsgálatok számainak alakulása 

Elmúlt évekhez képest jelentősen és folyamatosan növekszik a szakértői bizottsághoz érkező felkérések száma. 
2017-ben 506 kiskorú gyermek esetében kérte fel a gyámhivatal a bizottságot javaslattételre, azonban 
szakvélemény 488 esetben készült. Ennek oka elsősorban az, hogy az otthonról történő nevelésbe vételi 
eljáráskor a szülő nem biztosítja a gyermek jelenlétét a vizsgálatokon, a vizsgálandó gyermek szökésben van, a 
kezdeményezést az érintett fél visszavonja, a szakvélemény készítésének ideje következő évre kerül át, illetve a 
gyámhatóság menet közben megszünteti a kezdeményezett eljárását. 
 
A felkérések számának alakulását tekintve megállapítható, hogy az év eleji viszonylag alacsonyabb vizsgálati 
létszámot követően minden hónapban igen magas a bizottság vizsgálati száma.   
A bizottság 2017-ben januárban 35, februárban 25, márciusban 58, áprilisban 47, májusban 57, júniusban 48, 
júliusban 43, augusztusban 30, szeptemberben 49, októberben 43, novemberben 35, decemberben 36 
gyermeket vizsgált.  
 

A vizsgálatok alapján kialakított bizottsági javaslatok megoszlása 

A nevelésbe vételi eljáráshoz kapcsolódóan 178 esetben készült szakvélemény. Ebből 86 esetben 
nevelőszülőnél való elhelyezésre, 45 esetben gyermekotthon/lakásotthonban való elhelyezésre, 3 esetben 
különleges gyermekotthonban történő elhelyezésre, 1 esetben ápoló-gondozó otthoni elhelyezésre tett javaslatot 
a bizottság. 43 esetben nem találta szükségesnek a gyermek szakellátásba való bevételét, ezért a családban 
való maradásra vagy visszahelyezésre tett javaslatot. 

A már nevelésben lévő gyermekekre vonatkozó javaslatok száma összesen 299 volt. Ebből 16 gyermeknél 
tett javaslatot a bizottság a nevelésbe vétel megszüntetésére, 212 gyermek esetében a gondozási hely 
fenntartására/kapcsolattartás szabályozására.  

Gondozási hely megváltoztatása ügyében 57 javaslat készült, melyből 32 esetben nevelőszülőnél való 
elhelyezésre, 17 esetben gyermekotthonba/lakásotthonba való elhelyezésre, 8 gyermeknél speciális 
gyermekotthonban való elhelyezésre, 1 esetben különleges gyermekotthoni elhelyezésre tett javaslatot a 
bizottság. 

2017-ben a vizsgálati célok szerinti megoszlást tekintve a már nevelésben lévő gyermekre vonatkozó javaslat 
kérések száma magasabb volt, mint a nevelésbe vételi eljáráshoz kapcsolódó felkérések száma, ebből 
számottevő (149) a kapcsolattartások szabályozása ügyében történő felkérések.  

2017-ben 43 gyermek esetében nem javasolta a bizottság a nevelésbe vételt, míg 16 esetben pedig nem tartotta 
a továbbiakban szükségesnek a nevelésbe vétel fenntartását, így hazahelyezésre tett javaslatot. A nevelésbe 
vétel megszüntetésére tett javaslatok száma a 2016-os évhez képest minimálisan emelkedett (12-ről 16-ra), 
emellett kis mértékben emelkedett (36-ról 43-ra) azon gyermekek száma is, akiknél a bizottság nem tartotta 
szükségesnek a szakellátásba való kerülést.  

A speciális szükségletű elhelyezési igények az előző évhez képest nem változott, a vizsgált évben ez 17 
kiskorúra vonatkozott. A 17 vizsgált gyermekből 8 esetben a minisztérium által fenntartott speciális 
gyermekotthonban történő elhelyezésre tett javaslatot a bizottság. 1 gyermek esetében a bizottság 
részvizsgálatai elkészültek, de a komplex szakértői vélemény a gyermek szökése miatt, egy részvizsgálat 
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hiányában nem tudott elkészülni. 3 gyermek esetében pedig a szükséges vizsgálatok elvégzésre kerültek, de 
szakvélemény nem készült tekintettel arra, hogy időközben a gyámhatóság visszavonta megkeresését 
illetékesség változása miatt. 

 

A vizsgált gyermekek életkori megoszlása 

0-3 év – 95 22% 4-6 év – 74 17% 

7-9 év – 62 14% 10-12 év – 68 16% 

13-15 év – 71 17% 16-18 év – 62 14% 

Az életkori megoszlás tekintetében jelentős változás nem történt a tavalyi évhez képest. 

Az elvégzett vizsgálatokból megállapítható volt, hogy a gyermekeknél tapasztalható magatartásproblémák, 
deviánsabb viselkedésjegyek egyre fiatalabb életkorban jelentkeznek, azonban megoldásuk továbbra is 
problémába ütközik az alapellátásban. A szülők nem rendelkeznek megfelelő tudatos nevelési attitűddel, ennek 
elősegítésére megfelelő programok (szülő magatartás hatékonyságának növelésére) nincsenek. 
Valószínűsíthetően ezért tapasztalható az a tendencia, hogy hatékony segítségnyújtás nélkül, kezdeményezik a 
gyermek nevelésbe vételét. 

 

Bekerülési okok 

A gyermek nevelésbe vételét megalapozó okok meghatározása igen összetett feladat, nagyon kevés esetben 
jellemezhető egy indokkal. Általában a családoknál összetett problémák vannak jelen, a család életkörülménye, 
életvitele, a megoldatlan lakhatási problémák, a szülő szenvedélybetegsége legtöbb esetben továbbra is 
alapproblémaként jelentkezik, és esetenként erre épülnek a gyermeket elhanyagoló vagy éppen veszélyeztető, 
bántalmazó szülői magatartások. 

elhanyagolás és bántalmazás: 34 

kk. magatartása és nem megfelelő szülői nevelési attitűd: 20 

életkörülmény, életvitel: 68 

szülői felügyeleti jogot érintő vizsgálatok: 3 

szülő kérte: 14 

szexuális abúzus: 3 

A vizsgált időszakban a szülők életkörülménye, életvitele jelentette legnagyobb számban a problémát. Az előző 
évekhez képest az idei évben is magas arányban szerepelt bekerülési okként a gyermeket elhanyagoló, 
bántalmazó szülői magatartás. A vizsgálatok alapján kimutatható volt, hogy az esetek többségénél a fizikai és az 
érzelmi elhanyagolás, valamint a fizikai és érzelmi bántalmazás egyaránt tapasztalható volt. Noha a szexuális 
abúzus, mint a gyermek szakellátásba való kerülésének oka „csak” 3 esetben volt megjelölve, a bizottság a már 
nevelésbe vett gyermekek esetében ennek a számnak a többszörösét vizsgálta a szakellátás szakembereinek 
jelzései alapján. -A tavalyi évhez képest a szülő kérelme alapján történő nevelésbe vételek száma duplájára 
emelkedett.  
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Összesítésként elmondható, hogy a gyermekek családban való tarthatósága érdekében egyre nagyobb feladat 
hárul az alapellátás szakembereire, nagy a felelősségük a családoknál kialakult veszélyeztető körülmények 
észlelésében és a megfelelő időben történő beavatkozásban.  Megelőzésként kiemelkedő feladatként emelhető 
ki a családok támogatása, segítése és nyomon követése. 

A gyermekek családból való kiemelése összetett feladatot ró mind az alapellátás, mind pedig a szakellátás 
területén dolgozó szakemberekre, mert nem csak a családban való problémát kell orvosolni, megszüntetni, - amit 
a gyermek jelenléte nélkül esetenként nehezebb megvalósítani -, hanem a gyermek kiemelésével járó gyermeket 
ért trauma feldolgozása is komoly feladat. 

Ahhoz, hogy a gyermekek legjobb érdekeit szem előtt tartva, a leginkább érdekükben álló javaslat születhessen, 
elengedhetetlen a szakemberek kölcsönös, egymást segítő együttműködése, a családok érdekében történő 
megfelelő és lehető legrövidebb időben lezajló információcsere. 
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5. Együttműködés a társintézményekkel, hatóságokkal, egyéb szervezetekkel 

(a gyermekjóléti szolgálatokkal), a gyámhatóságokkal, a köznevelési, 

egészségügyi intézményekkel, rendőrséggel, civil szervezetekkel, 

egyházakkal): 
 

A gyermekvédelmi munkában részt vevők együttműködése elengedhetetlen a szakellátásba kerülő gyermekek 
további sorsának alakulása szempontjából. A feladatellátás során az együttműködés formái, az együttműködők 
köre szerteágazó, a gyermekvédelmi gyámság jogintézményének bevezetését követően még tovább bővült. 
2017. évre vonatkozóan elmondható, hogy a korábbi jó gyakorlatok, munkakapcsolatok megerősödtek és a 
legtöbb esetben a szakemberek a jogszabályi előírás szerint, egymás munkáját segítve, kiegészítve látták el 
feladataikat. A gyermekjóléti központokkal, szolgálatokkal, gyámhatóságokkal való együttműködés eredményes, 
a gyermekek mindenekfelett álló érdekét, családjukba történő hazagondozását szolgálja. Ezen túl a 
rendőrséggel, egészségügyi alap- és szakszolgáltatókkal jó munkakapcsolatot alakítottunk ki.  
 
A települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, gazdasági egységek és magánszemélyek sok 
támogatást nyújtottak számunkra 2017-ben is. Ennek számos megnyilvánulási formája volt: közös programok, 
rendezvényekre meghívás, közös önkéntes munka, tematikus foglalkozások, pénzbeli és természetben nyújtott 
támogatások. 
 
Az integrált intézményünk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mintegy 460 támogató, segítő szervezetet, 
személyt tudhatunk magunk mellett, akik különböző módon segítik az ellátottak jobblétének, 
tehetséggondozásának és felzárkóztatásának megvalósulását. Támogatásuk pénzbeli értéke évente 15-16 millió 
Ft közötti, eszmei értéke felbecsülhetetlen. 
 
A Nevelőszülői Hálózatban nevelkedők esetén:  
 
A nevelőszülők, és a nevelt gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek az oktatási intézményekkel, 
egészségügyi szolgáltató intézményekkel való kapcsolatát a szoros együttműködés jellemezi. Minden felmerülő 
probléma esetén azonnali tényfeltárásra, problémamegoldásra törekedtek az érintettek. 
A legtöbb oktatási intézményben a szakemberek segítik a gyermekek beilleszkedését, elfogadóak velük. Ahol az 
intézmény súlyosabb problémát jelzett, esetlegesen intézményváltás merült fel, ott konzultáció, esetmegbeszélés 
történt az oktatási intézmény, és a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek, gyermekvédelmi gyám, 
nevelőszülő bevonásával. Az intézményi mobil telefonok használata nagyon nagy segítséget nyújt az 
együttműködés terén. 
 
Együttműködési tapasztalatok a szakmai egységek beszámolói alapján: 

 

Az együttműködés formái különbözőek az eltérő területeken dolgozó szakemberek és a gyermekjóléti szolgálat 
szakemberei között. Az együttműködés köre a gyermekvédelmi gyám jogintézményének bevezetését követően 
tovább bővült. A korábbi jó gyakorlatok, munkakapcsolatok megerősödtek és a szakemberek a jogszabályi 
előírás szerint látják el együttműködésben a feladatukat. 
A megkeresésre minden esetben együttműködés jellemzi a gyermekjóléti szolgálatokat, azonban szinte minden 
esetben a gondozási hely és a gyám kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.  
A gyermekjóléti szolgálatok szakemberei jellemzően a gyermek szakellátásba kerülése után az előírt határidőn 
belül meglátogatják a gyermekeket. 
Elmondható, hogy a gyermek ügyeinek intézésében, hiányzó dokumentumok, személyi és egészségügyi 
anyagok beszerzésében a gondozási helyek minden esetben segítséget kapnak. 
A kapcsolattartásra jogosult családtagok, rokonok aktuális élethelyzetéről, továbbá engedély nélküli eltávozás 
esetén pontos információt, segítséget nyújtanak az alapellátás szakemberei. 
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Az elhelyezési koordinációs tanácskozások során a gyermekjóléti szolgálatok családgondozóinak aktív 
részvétele nagyon fontos a végleges, megalapozott javaslattétel szempontjából. Sok esetben a tanácskozáson 
kerülnek felszínre olyan információk, amely, akár a korábban kialakított véleményt, javaslatot más megvilágításba 
helyezik. 
 
Összességében elmondható, hogy minden területen a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködés 
eredményes, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét, családjukba történő hazagondozását szolgálja. 
A gyámhatóságokkal, rendőrséggel, egészségügyi alap- és szakszolgáltatókkal jó munkakapcsolatot alakítottunk 
ki. A települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek sok támogatást nyújtanak számunkra. Ennek 
számos megnyilvánulási formája van: közös programok, rendezvényekre meghívás, közös önkéntes munka, 
tematikus foglalkozások, pénzbeli és természetben nyújtott támogatások. 
Az integrált intézményünk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mintegy 400 támogató, segítő szervezetet, 
személyt tudhatunk magunk mellett, akik különböző módon segítik az ellátottak jobblétének, 
tehetséggondozásának és felzárkóztatásának megvalósulását. Támogatásuk pénzbeli értéke évente 15-20 millió 
Ft közötti, eszmei értéke felbecsülhetetlen. 
 
A szakmai egységek vezetői beszámolójukban összességében a fent leírt jó kapcsolatok ápolásáról számolnak 
be. 
Az oktatási intézményekkel való kapcsolataik vonatkozásában arról írtak, hogy nagy hangsúlyt fektettek a 
pedagógusokkal való személyes kontaktus kialakítására. Fontos, hogy a pedagógusok és a lakásotthonok 
dolgozói kölcsönösen tájékoztatást adjanak egymásnak, különösen a problémás gyermekek esetében. 
A szakmai egységek a településeken ugyanúgy kialakítják a saját kapcsolatrendszerüket, mint az intézmény 
vezetése. A jól működő és szerteágazó kapcsolatok lényegesen segíthetik az ellátottjaink elfogadását, továbbá a 
szakmai egységek működését is. 

 
.
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6. Panasz és közérdekű bejelentések, valamint azok kezelése:  
 

MEGYE:  FEJÉR Ellátási forma 
Panasz 

beérkezésének 
időpontja 

Panasz 
bejelentésének 

módja 
Panasz rövid leírása 

Panasz 
kivizsgálás 
időpontja 

Panasz kivizsgálás 
eredménye 

 

Panaszügy 

eredménye  
SZÉKHELY 

MEGNEVEZÉSE 
SZÉKHELY 

CÍME 
TELEPHELYEK 
MEGNEVEZÉSE 

TELEPHELYEK 
CÍME 

(pl. ápoló-
gondozó, rehab. 

otthon stb.) 

 

Fejér Megyei 

Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

Székesfehérvár, 
Tüzér u. 6. 

 

Bognár Istvánné  
nevelőszülő 

2016.11.20. szóban, írásban 

Az utógondozói ellátott 
panasszal élt a 

nevelőszülő nevelési 
módszereit illetően. 

2017. 01. 26. 

lezárult 

Nem volt megalapozott az 

állítás. 

Nem történt 
további 

intézkedés. 

 

Fejér Megyei 

Gyermekvédelmi 

Központ és Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

Székesfehérvár, 
Tüzér u. 6. 

 

Müller Katalin  
nevelőszülő 

 

 

2017. 01. 09. 

 

 

írásban 

Az oktatási intézmény a 
gyermekjóléti szolgálaton 
keresztül jelzett, a nevelt 
gyermekek ellátása, és az 
alkalmazott nevelési 
módszerek miatt. 

2017.03.04. 

lezárult 

Nem volt megalapozott az 

állítás. 

Nem történt 
további 
intézkedés. 
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A Nevelőszülői Hálózatban 2017 évben 2 alkalommal fordultak panasszal intézményünk fele.   2 bejelentés 

kapcsán belső vizsgálatot rendelt el az intézmény igazgatója.  A panaszbejelentések mindkét esetben a 

nevelőszülő nevelési módszereit kifogásolta. Két esetben a kivizsgálás befejeződött, egy esetben még 

folyamatban van. A lezárult belső vizsgálatok eredménye egyik esetben sem támasztotta alá a bejelentő állítását. 

További intézkedésre nem volt szükség. 

A szakmai egységek tekintetében, minden lakásotthonba, csoportba panaszládák kerültek kihelyezésre, 

intézményvezetői utasítás rendelkezik ezek használatáról, a panaszok kezelésének módjáról. 

Az ellátottak számára mindenhol elérhető helyen van kifüggesztve a gyermekjogi képviselő elérhetősége. 

Az intézményvezető a hozzá beérkező közérdekű bejelentéseket, panaszokat minden esetben a vonatkozó 

intézményi szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően kivizsgáltatta. 

 

A szakmai egység vezetők a beszámolójukban három olyan panaszról számoltak be, amit a gyerekek a 

gyermekjogi képviselő részére jeleztek. A gyermekjogi képviselő levélben értesítette az intézményvezetőt, aki az 

eseteket kivizsgáltatta. Mindhárom eset vizsgálata lezárult, megállapítást nyert, hogy a panaszok nem volt 

megalapozottak. 

A velencei gyermekotthon vezetője a panaszládában három panaszt talált, mindhárom panasz az étkeztetéssel 

volt kapcsolatos. Az intézményvezető egyeztetett a szolgáltatóval – ezután sem az ételek mennyiségére, sem a 

minőségére nem érkezett kifogás. 

Ezen három szakmai egységben jelzett panaszon kívül a többi vezető nem számolt be a tárgyévre vonatkozó 

panasz bejelentéséről. 
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7. Érdekképviseleti Fórum működése: 
 

Az intézmény Érdekképviseleti Fóruma szabályzatban rögzítettek szerint végzi tevékenységét. Az ÉFO tagság 

összetétele jelenleg 8 fő, Lovas Katalin a fenntartó képviseletében, Ánosi Péter és Magán Judit az intézmény 

képviseletében, Bogács István, Váry Krisztina és Czigler Zsófia az ellátottak képviseletében, Osváth István és 

Varga Péter gyermekvédelmi gyám és gyermekvédelmi gyámi csoportvezető az ellátottak törvényes 

képviseletében.  

  

A tanácskozásokon a tagokon kívül meghívottként részt vesz az intézmény igazgatója, a kiskorúak eseteihez 

meghívást kap a gyermekjogi képviselő is.  

 

2017. évben az ÉFÓ tagsága 2 esetben ülésezett, 1 ellátott fiatal ügyében tárgyalt: 

 

1./ 2017. február 17-én Balogh Ádám utógondozói ellátásának megszüntetése volt az ülés témája. A fiatal az 

utógondozói otthonban való tartózkodása alatt több alkalommal megsértette az otthon házirendjét. A lakásban 

idegeneket fogadott, nem tartotta be az együttélés szabályait, tiltott helyen dohányzott, lakókörnyezetét nem 

tartotta rendben, elmulasztotta a takarítást. Iskolája jelzése alapján 51 óra igazolatlan hiányzása volt. Az ÉFO 

tagságának egyhangú szavazással kialakított véleménye az volt, hogy a fiatal utógondozói ellátása abban az 

esetben maradhat fenn, ha betartja azokat a szabályokat, amit az UGE otthon házirendje előír. Nem követheti el 

ismételten azokat a szabályszegéseket, melyek megszegése miatt már egyszer figyelmeztetést kapott. Az 

Érdekképviseleti Fórum feltételként szabta meg a fiatal számára, hogy vállalnia kell tanulói jogviszony 

fennmaradása esetén a rendszeres iskolába járást, vagy munkaviszony esetén a rendszeres munkába járást kell 

teljesítenie. A fiatal felnőtt vállalta, hogy a megszabott feltételeket teljesíti, a javaslatot elfogadta.  

 

2./ 2017. április 19-én, 14.00 órára összehívott ÉFO ülés határozatképtelen volt, emiatt 2017. április 19-én, 15.00 

órára ismét összehívásra került.  

A megjelent tagok az intézmény házirendjének változásával kapcsolatban tárgyaltak. Ismertetésre került a 

panaszláda kihelyezésével és kezelésével kapcsolatos módosítás. A házirend változásával kapcsolatban 

elmondták, hogy a panaszláda elhelyezésével és kezelésével kapcsolatos szabályok az ellátottak érdekeit 

szolgálják, azzal egyetértenek, változtatásra senki nem tett javaslatot. Az ÉFO egyhangú szavazással elfogadta a 

házirend változásokat. 
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8. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos statisztikai adatok, tapasztalatok : 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál 2017. év során 55 
alkalommal történt rendkívüli esemény az alábbiak szerint:  

 45 eset gyermek- illetve lakásotthonban, 

 10 eset a Nevelőszülői Hálózatban történt.  
 

A nevelőszülői Hálózatban a 10  eset az alábbiak szerint csoportosítható: 

1. Engedély nélküli eltávozás egy alkalommal 
2. Kettő alkalommal fordult elő, hogy nevelőszülőnél nevelkedő lány gyermeket szexuálisan 

bántalmaztak. 
3. Nevelőszülőnél nevelkedő gyermek öngyilkossági szándékkal kedélyjavító gyógyszert szedett be. 

24 órás megfigyelésre a kórházban tartották. 
4. Nevelőszülőnél nevelkedő gyermek kutyaól építés közben megvágta magát. A kórházba szállították, 

ahol a sebet ellátták. 
5. Nevelőszülőnél nevelkedő fiú nem megfelelő magatartása az iskolában, az utcán, és a társaival 

szemben. 
6. Kettő esetben történt fizikai bántalmazás. 
7. Egy esetben történt műtéti beavatkozás kutyaharapás miatt. 
8. Egy esetben égési sérülés történt. A nevelőszülő az otthonában ellátta a sérülést. A gyám a 

szakszerű ellátás érdekében felkérte a nevelőszülőt, hogy haladéktalanul vigye a gyermeket 
orvoshoz. 

 (Minden esetben értesítve lett a gyermekvédelmi gyám, nevelőszülői hálózat vezetője, az 
intézményvezető, az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltsége. Egyes esetekben értesítve lett az orvos, a 
kórház, a rendőrség.   Kettő esetben indult belső vizsgálat.) 

A lakás- és gyermekotthonokban a 45 eset az alábbiak szerint csoportosítható:  

1. Drogfogyasztás és szerhasználat 1 alkalommal, valamint 3 alkalommal alkoholfogyasztás. 
(Értesítve lett a gyermekvédelmi gyám, orvos, rendőrség és az intézményvezető.) 

2. Az ellátottak egymás közötti bántalmazása 19 alkalommal történt. 
3. Szándékos rongálás, károkozás a gondozási helyeken 2 alkalommal (az intézményvezető minden esetben  

tájékoztatva lett  mindkét  esetben sor került rendőrségi feljelentésre is) 
4. Az intézmény működésének súlyos zavarai 1 alkalommal. Viharos erejű szél a Központ épületének 

tetőszerkezetét megrongálta. A szél cserepeket sodort le a tetőről. Az intézményvezető megtette a 
szükséges intézkedéseket a károk helyreállítására.  

5. 3 esetben történt szexuális bántalmazás.  (Mindhárom esetben értesítve lett a gyermekvédelmi gyám, az 
orvos/ nőgyógyász,  a rendőrség, és az intézményvezető.)  

6. Gondozottak, vagy dolgozók egészségét érintő események öt alkalommal történt.   Orvosi, vagy kórházi 
ellátás mindegyik esetben megtörtént. 

7. Konfliktus helyzet alakult ki 3 alkalommal az ellátottak és a dolgozók között.  
8. Engedély nélküli eltávozás 8 alkalommal. 

 

Összegezve: az intézményvezető minden esetben megtette a szükséges bejelentést a rendőrhatóság felé, a 
szakmai egységekben illetve a nevelőszülői hálózatban dolgozó munkatársak gondoskodtak szükség esetén az 
ellátottak orvosi ellátásának biztosításáról, kapcsolatot tartottak az egészségügyi intézményekkel a kiskorúak 
kezelésének ideje alatt.  

Belső vizsgálat lefolytatására 18 alkalommal került sor.  
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9. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás 
 

2013. ősze óta az intézményünk, mint fogadó szervezet részt vesz a középiskolások számára kötelezően 
teljesítendő közösségi szolgálatban. A tárgyévet érintő 2016/2017. valamint a 2017/2018. tanévben 3 
középiskolából jelentkeztek közösségi szolgálatra a diákok intézményünknél. 2017. évben 8 középfokú oktatási 
intézménnyel volt érvényes együttműködési megállapodásunk (Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lórántffy 
Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma; Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál 

Tagintézménye; Kodolányi János Középiskola és Kollégium; Lánczos Kornél Gimnázium, Ciszterci Szent 
István Gimnázium, Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium; Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium, valamint a Dunaföldvári Bölcskei-Madocsai Általános Iskola A.M.I. és Gimnázium).  

2017. évben a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz 3 
középiskolai diák jelentkezett közösségi szolgálat keretében segítő tevékenységre. 2017. novemberében 

a Gyermekvédelmi Napok rendezvénysorozat keretében a Támogatók Napja programunkon 1 fiatal középiskolás 

ellátott gyermekünk a műsorban vett részt. 2 diák két szakmai egységünknél teljesített 40-40 órában 
közösségi szolgálat keretében segítő munkát.  

A tavalyi évben kisebb érdeklődés mutatkozott a diákok részéről ezen tevékenység kapcsán. Az iskolai közösségi 
szolgálattal kapcsolatban, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban továbbra is elmondható, hogy kialakult a 
jó együttműködés a minket megkeresett középiskolák és intézményünk között. Ez az együttműködés 
példaértékű, hiszen intézményünk értékes segítséget kap a fiatalok munkája által, ők pedig értékekkel bíró 
tapasztalatokat szerezhetnek ezen segítő tevékenység során.  
 
A 2017. évben a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
szakmai egységeinél végzett önkéntes, segítő tevékenységek bemutatása: 
 

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:   

 Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával a szakmai egységben elhelyezett gyermekek 5 
napos élményterápiás táborban voltak 

 Generali a Biztonságért Alapítvány szervezésébenmentőtisztek általi egy napos elsősegény 
oktatásban részesültek a gyerekek 

 Egy versenyszférában érdekelt cég az egyik lakásotthon területén nagyobb értékű önkéntes 
munkát végzett 

 Önkéntes adományból rendszeresen gyümölcsöt kaptak. 

 Óriási társadalmi összefogás jellemezte a karácsony elötti időszakot; értékes adományok jutottak el 
minden szakmai egységbe 
 

II. sz. szakmai egység, Mezőfalva:  
A két lakásotthon dolgozói és családtagjaik folyamatosan végeztek önkéntes munkát a házakban 
és házak környékén 

III. sz. szakmai egység, Előszállás: 

 1 középiskolás diák 40 órányi közösségi szolgálatot teljesített a szakmai egységben. 

 A LEGO cég dolgozói nagy értékű önkéntes munkával hozták rendbe a közösségi helységül 
szolgáló ingatlant 

IV. sz. szakmai egység, Dég: 
A szakmai egység az intézmény részére felajánlott adományokból részesült. 

V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 
Az utógondozó otthon lakói többnyire élelmiszer-adományokból részesültek 
Két székesfehérvári alapítványtól is kapott minden fiatal névre szóló karácsonyi ajándékot  

VI. sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
Az intézmény számára felajánlott adományokból részesült.  
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48fh. Gyermekotthon, Székesfehérvár: 

 1 középiskolás diák 40 órányi közösségi munkát végzett 

 Biztosító cég dolgozói önkéntesei segítségével lettek a házak kifestve 

 Székesfehérvári cég önkéntesei festették le a 0-3 évesek kiságyait 
 

IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 
A szakmai egység 2016. decemberétől az integrált intézmény működtetésébe került. Ezt követően sok 
segítő szándékú támogató adományaiból került felújításra a  gyermekotthon bútorzata, eszköztára.  A 
gyermekotthon dolgozói több óra önkéntes munkavégzéssel segítette az élhetőbb környezet 
kialakítását. 
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10. Intézményi programok: 

Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, 

település) 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Téli madárvédelem Madáretetők javítása és feltöltése 

január 
20. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                       Farsang Farsangi mulatság február 23. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Tavaszi madárles Kerékpártúra március 20. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Húsvéti készülődés Tojásfestés, húsvéti díszek készítése április 13. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Húsvét Locsolkodás április 17. Sárbogárd 

      FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Tavaszköszöntő délután Kézműves és sportdélután szalonna és kürtöskalács sütéssel április 28. Sárbogárd 

Hit és Sport Alapítvány Grassroots Focitorna május 6. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Madarak és Fák Napja kerékpártúra (időjárástól függően Iringó gyalogtúra - Nagylók) 

 

május 

 

10. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Gyermeknap Sportolás, ügyességi feladatok, Pünkösdi király és királynő választás május 29. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Cirkusz Camponában szervezett gyermeknapi cirkusz június 02. Siófok 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 

 

Munkadélután önkéntesekkel Konditerem festése, kerítés javítás június 10. 

Sárbogárd 
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FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Környezetvédelmi Világnap Kerékpártúra  - Rétimajori tavakhoz, szemétszüret június 12. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Ballagás Általános iskolai ballagás június 

15., 

17., 

24. 

Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Nyári Tábor kajaktábor június 19. 

Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Olimpia világnapja Házi olimpia június 23. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Generali élménytábor Önismereti tábor június 26. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Strandolás Fürdőzés, kirándulás július 06. Szekszárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Strandolás Fürdőzés, kirándulás július 14. Balaton 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Tábor Táborozás, kirándulás július 31. Balatonkenese 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Tábor Táborozás, kirándulás augusztus 07. Balatonakali 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége Strandolás Fürdőzés, kirándulás augusztus 16. Velence 

Generali Mosolyvadász Bakonybéli túra erdei túra kisvonatozással október 3. Bakonybél 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Kézműves délután őszi kopogtatók, képek készítése szeptember 24. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                       Gyermekvédelmi Vándorkupa Focitorna november 18. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                       Gyermekvédelmi hetek Gyermekek Napja november 20. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ                       Gyermekvédelmi hetek Támogatók Napja november 23. Székesfehérvár 
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FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Télapó Délután Kézműveskedés, mikuláscsomagok átadása december 06. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Kézműves délután Luca napi néphagyományok felelevenítése december 11. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ                      

I. számú szakmai egysége 
Karácsony ünnepe Karácsonyi vacsorák a lakócsoportokban december 22. Sárbogárd 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Vízkereszt Vetélkedő 

január 
6. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Lelki gondozás Farsangi időszak kezdete-beszélgetés január 10. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Újrahasznosítható anyagok felhasználása január 11. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Magyar Kultúra Napja Vetélkedő 

január 
20. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Madáretető készítése január 24. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Búza csíráztatása és gondozása PET palackban február 8. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Társasjáték készítése február 13. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Lelki gondozás Beszélgetés valláshoz kötődő ünnepekről február 16. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ 

Székesfehérvár            
Farsangi bál Jelmezbe öltözés, játék február 23. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Farsangolás Farsangi fánk sütése és jelmezbe öltözés, kiszebáb égetése február 28. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Ajándék készítés Nőnapra újrahasznosítható anyagból március 2. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Nőnapi ünnepség Ünneplés március 8. 

Mezőfalva 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
1848 március 15. Vetélkedő 

március 
14. Mezőfalva 
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FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Fák Világnapja Közös faültetés március 21. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Víz Világnapja Vetélkedő március 22. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 

 

Lelki gondozás 

Jézus Krisztus feltámadása- beszélgetés március 28. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Húsvéti Játszóház Vetélkedő-húsvéti dekorációk készítése március 29. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Ajándéktárgyak készítése árusításra 

március 
31. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ    

Székesfehérvár 
"Gyere- K- épbe" Gyermekjogi roadshow ismeretterjesztő és szórakoztató programok április 8. Szekszárd 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Költészet Napja versolvasás április 11. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás húsvéti díszek készítése húsvéti vásárra is április 13. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Húsvét Húsvéti hagyományok felelevenítése, húsvéti játszóház április 14. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Föld Napja vetélkedő április 22. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás hulladékból tárgyak készítése április 26. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Májusfa állítása közös májusfa állítás, díszítés április 28. 

Mezőfalva 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Majális Dunaújvárosi programok május 1. 

Dunaújváros 
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FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás hulladékból tárgyak készítése május 03. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Anyák Napja Ajándék készítése május 05. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Férfi Nap Közös vetélkedő, főzés május 18. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ             
Jótékonysági Bál Szereplés május 19. 

 

Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Papírgyűjtés A községi hulladékgyűjtéshez kapcsolódva május 22. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás Kertrendezés, növények ültetése május 23. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Pünkösdölés Pünkösdi király választása május 24. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Gyermeknap Játszóház, bográcsozás május 26. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Környezetvédelmi Világnap Vetélkedő június 05. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Ballagás Ballagáson való részvétel, vendégek fogadása, ünnepi vacsora megtartása június 16. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Zene Ünnepe A zene szeretete, a zenei műfajok bemutatása június 21. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Mezőfalvi Vigasságok A községi rendezvényen való részvétel június 29. 

Mezőfalva 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
kreatív foglalkozás újrahasznosítható anyagok felhasználása, július 5. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            Kirándulás állatkert július 6. Veszprém 
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II. számú szakmai egység 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Strandolás fürdés július 12. Siófok 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Strandolás fürdés július 19. Dunaújváros 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Kirándulás Városligeti séta július 20. 

Budapest XXI. 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Kirándulás történelmi helyek megtekintése július 27. 

Székesfehérvár 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Strandolás élményfürdő augusztus 02. Kecskemét 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
kirándulás belváros megtekintése augusztus 09. Szentendre 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
kirándulás Millenáris  Park augusztus 17. Budapest XXI. 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Lecsófesztivál községi  programokon való részvétel augusztus 19. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
2017.augusztus 20-i ünnepség községi rendezvényen való részvétel augusztus 20. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
kreatív foglalkozás kertrendezés augusztus 23. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység nyárbúcsúztató bográcsozás, grillezés, sportprogramok a lakásotthon udvarán augusztus 25. 

Mezőfalva 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Papírgyűjtés A községi hulladékgyűjtéshez kapcsolódva szeptember 8. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ    Civil Nap kézműves foglalkozások tartása szeptember 14. Székesfehérvár 
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Esély Alapítvány           

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Takarítási Világnap őszi nagytakarítás a lakásotthonokban szeptember 18. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
kreatív foglalkozás újrahasznosítható anyagok felhasználása, szeptember 27. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Idősek Napja Kedveskedés műsorral és apró ajándékkal az időseknek október 1. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Aradi Vértanúk Napja Rövid megemlékezés gyertyagyújtás október 6. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
kreatív foglalkozás Tárgyak készítése papírból október 11. Mezőfalva  

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység Őszi nagytakarítás  nagytakarítás, udvar, kert rendezése a lakásotthonokban október 13. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Az 1956-os Forradalom Rövid megemlékezés október 23. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Világtakarékossági Nap Beszélgetés a takarékosság fontosságáról október 31. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Mindenszentek Közös gyertyagyújtás, töklámpás készítése november 2. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Szociális Munka Napja Ünneplés november 16. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ             

Gyermekvédelmi Napok Részvétel, műsor november 
20-

23. 

Székesfehérvár 

Mezőfalva 

 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Adventikészülődés Ajándéktárgyak készítése, készülődés karácsonya november 20. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            kreatív foglalkozás tárgyak készítése adventre, karácsonyra november 3. Mezőfalva 
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II. számú szakmai egység 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Adventi készülődés Ajándéktárgyak készítése, készülődés karácsonya december 3. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Mikulás Mikulás ünneplése, ajándékozás december 6. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ             Adventi vásár Ajándéktárgyak készítése, árusítása december 15. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Karácsonyi ünnepség Lakásotthononként illetve Központ december 19. Mezőfalva 

FMGYK és TEGYESZ            

II. számú szakmai egység 
Szilveszter Az Óév búcsúztatása december 31. Mezőfalva 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Gett Dance táncpróba Szakmai egység tánccsoportjának próbája január 12. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Befagyott tó által nyújtotta élmények Korcsolya, fakutya kipróbálása 

január 
15. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délután agyag figurák, illetve kerámia festése január 21. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Mozi Dunaújváros gyerekek által választott film megtekintése január 29. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Uszodalátogatás  február 05. Dunaújváros 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
készülődés a farsangra Jelmezek készítése, műsor gyakorlás február 13. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
közös vacsora Fenyő étteremben Torkos Csütörtök 

február 
23. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
közös sütés farsangi fánk készítése 

február 
24. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
farsang jelmezverseny 

február 
25. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délután agyag figurák, illetve kerámia festése március 03. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Március 15-i ünnepség megtekintése fáklyás felvonulás, koszorúzás március 15. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Gett Dance táncpróba Szakmai egység tánccsoportjának próbája március 18. 

Előszállás 

 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység kézműves délután tavaszi, húsvéti  díszek készítése március 25. 
Előszállás 
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FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Bűnmegelőzési program Helyi körzeti megbízott felkérése március 31. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
közös bográcsozás, ügyességi játékok, csillámtetoválás, egyéb 

gyermeknapi programok  
gyermeknap - Iroda, III/4.cs. május 28. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Pünkösdi napok Dunaföldvár  Vár udvar június 04 Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
úszás, strandolás Dunaújvárosi Uszoda június 18 Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kábítószer ellenes világnap helyi KMB és háziorvos előadása  június 24 Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
múzeumok éjszakája Dunaföldvár  Vár udvar június 25 Simontornya 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Balatoni fürdőzés  strandolás július 01 Siófok 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Dunaföldvár strand fürdőzés július 6. Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délután  agyag figurák ,illetve kerámia festése  július 09. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Tájház látogatás, fagyizás  Honismeret  július  13. Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Kézműves tábor Kirándulás Budapestre, kerámiák készítése, szabadidős programok  július 17. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Uszodalátogatás  július 24. Dunaújváros 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Foci mérkőzés csoportok között  Verseny után szalonna sütés  július 26. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Élményfürdő 

 

július 31. Kecskemét 
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FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Közös film nézés ,pattogatott kukorica, üdítő  Helye az új közösségi tér  augusztus 02. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Tábor  SZGYF üdülőjének nyaralójába  

augusztus 
8. Balatonkenese 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Strandolás  

 

augusztus 
17. Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Zsebpecázás, szalonna sütés helyi halas tó 

augusztus 
19. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
augusztus 20-ai ünnepség Kultúrális, szórakoztató műsorokon részvéte, tűzijáték augusztus 20. Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délután  agyag figurák ,illetve kerámia festése  augusztus 23. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Nyárbúcsúztató Bűnmegelőzés, iskola kezdéssel kapcsolatos információ átadás augusztus 31. Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Búcsúi napok  Kirakodó vásár, dodzsem, körhinta  szeptember 10. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
szüreti napok  felvonulás, pincelátogatás  szeptember 19. Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délután  agyag figurák  ,illetve kerámia festése  szeptember 23. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Szüreti nap Felvonulás megtekintése, Kulturális programok október 1. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Gett Dance táncpróba Szakmai egység tánccsoportjának próbája október 5. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Aradi vértanuk megemlékezés október 6. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza Lakók, hozzátartozók, önkéntesek, hitoktató október 6. Győr 
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FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délután Agyagozás október 13. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
1956. szabadságharc Megemlékezés a helyi Műv.Házban október 23. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délelőtt Tökfaragás, őszi termésekből kép készítése  október 31. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Mindenszentek gyertyagyújtás az elhunyt szeretteinkért november 01. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység Gett Dance táncpróba Tánccsoportok próbája november 16. 

 

Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ            
Gyermekvédelmi Napok Szakmai egységek közös programjai november 

20-

24. 

          Előszállás 

Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Úszás Dunaújvárosi Uszoda december 2. Dunaújváros 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
kézműves délelőtt Agyagozás, karácsonyi díszek készítése december 3. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Télapó várás Falusi Télapó várása a csoportokban december 6. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ           

III. számú szakmai egység 
Karácsonyi ünnepség Csoportokban karácsonyi ünnepség megtartása december 22. Előszállás 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Korcsolya 

 

Január  23 Kastély 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Korcsolya 
 

Január  25 Kastély 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Korcsolya 
 

Február  13 Kastély 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Farsang 

 

Február  18. 

 

Gyermekvédelmi 

Központ 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Színház 

 

Február  21 Székesfehérvár 

Vörösmarty Színház 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Nordic - Walking 
 

Február  20; 27 Dég és környéke 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Konyhakertek kialakítása lakásotthononként; kertészkedés 
 

Március  lakásotthonok 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

kerékpártúrák a környéken 
Velencei tó körbe kerekezése 

április 1. Velence 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Az internethasználat veszélyei-tematikus 

foglalkozás(www.saferinternet.hu) 
 

április  7 lakásotthononként 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Vándortábor 
túra 

április 7-9. Nagybörzsöny 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Tanulmányi kirándulás - Dolgozói 
Speciális gyermekotthon látogatás 

Április  11  Kalocsa 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Tavaszi szünet 

 

Április  13-18  

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Dolgozói grill party 
csapatépítés 

Április  14  Dég 
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FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Színház 
 

Április 22 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Medvehagyma fesztivál 

 

Április  23 Dég 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Operakaland (Bánk bán) 
Bánk bán 

Május  6  Budapest, Erkel 

színház 

FMGYK és TEGYESZ           Bál-jótékonysági 

 

Május  19  Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Bálint Gyula Gyermekvédelmi nap 

 

Május  20 Gyermekotthon 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Gyereknap 

 

Május  20 3.sz.lakásotthon 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Balaton körbe kerekezése 
kerékpártúra 

június  3. Balaton 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Film-klub 

 

Június  10.  Közösségi terem 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Nagyszakácsi főzőverseny 

 

Június  17. Nagyszakácsi 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Gyermekotthoni Évzáró  

Év embere díj átadása 

Június  

 

19.  

 

gyermekotthon 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Nordic-Walking 

 

 

Június  

 

24. Dég 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Kenus tábor 

 

Július  3-7 Szigetköz 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Tamási élményfürdő 
fürdőzés 

július 24 Tamási 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Strandolás 

Balaton 
július 31.  
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FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Balaton körbekerekezése 

kerékpártúra 
augusztus 15.  

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Várlátogatások 

Mezőföld 
augusztus 18.  

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Strandolás, Balaton 

 
augusztus 21. Siófok 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
"Hagyjál főzni" hét 

 

Főzés 

augusztus 27. Dég 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Mozi 

 
augusztus 28.  

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Nyárbúcsúztató 
közösségi rendezvények 

szeptember  03.  Dég 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

„Év embere” pályázat 

kiírása a lakásotthonokban 

Éves pályázati kategória a gyermekeknek 

Szeptember  16. Gyermekotthon 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Operakaland 

 

Szeptember  29. Budapest 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Csillebérc 
kisvasút 

Október 21 Budapest 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Operakaland 

 

Október 28.           Budapest 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Koronáspark  
 

November 11.       Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Szociális munka napja ünnepség 

 

November  17. Dég 

 

FMGYK és TEGYESZ           Gyermekvédelmi Napok 

 

November 20-24. Gyermekvédelmi 

Központ 
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FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 

Színház 
 

November 25. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Mozi 

 
December 09. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Adventi vásár 

 
December  Gyermekvédelmi 

Központ 

FMGYK és TEGYESZ          

IV. számú szakmai egység 
Karácsonyi ünnepségek 

 
December 21. Lakásotthonok 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Csoport megbeszélések 

félévi bizonyítvány értékelése,  házirend, 

aktuális dolgok 
január 

havonta 1 

alkalommal, 

ill. szükség 

szerint 

Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Szülői értekezleten, fogadó órán megjelenés nevelők konzultációja az osztályfőnökökkel január folyamatos 

Dunaújváros, 

Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Gyakorlati helyek felkeresése a fiatalok oktatóival megbeszélés január folyamatos 

Dunaújváros, 

Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Szalagavatók 

segítség nyújtás ruhavásárlásban, 

előkészületekben, megjelenés az 

ünnepségen 

január 10. 

Székesfehérvár 

Dunaújváros, 

Dunaföldvár 

 

FMGYK és TEGYESZ          
Bűnmegelőzési előadások fiataloknak 

Rév munkatársai több alkalommal 

foglalkoznak a fiatalokkal 
február folyamatos Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Farsangi előkészületek dekoráció készítése, közös fánk sütés február 19. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Intézményi farsang 

segítség nyújtás a fiatalok részéről : 

szendvicskészítés, felvigyázás 
február 23. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Tavaszi készülődés az otthon takarítása, dekorálás, stb. március 02-18. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Márc.15.ünnepélyek falu, iskolai rendezvények március 15. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység Nőnapi köszöntés fiatal felnőtt fiúk meglepetése az otthonban március 08. 

Előszállás 

 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 

húsvéti előkészületek ,ünnep 

 

otthon dekorálás, tojás festés, beszélgetés 

 

április 12 Előszállás 
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FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
sport bál a falu rendezvényén való megjelenés április 14. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Tavaszköszöntő közös program a fiatalokkal: főzés, sport április 15. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Felvilágosító előadás a védőnő tart előadást, tájékoztatást április 26. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Ballagások 

a ballagó fiatalok iskoláiban megjelenés, 

ünnep az otthonban 
május 05. Dunaújváros, 

Székesfehérvár, 
Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Tavaszi munkák a házban, ház körül nagytakarítás, gereblyézés, virágosítás május 09. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Gyermeknapi rendezvény közös program a fiatalokkal május 26. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Falunap részvétel a falu eseményén június 02. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Csoport megbeszélés felkészülés a nyári veszélyekre június 20. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Nyárköszöntő bográcsozás, játékos feladatok június 28. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
csoport megbeszélés 

nyári feladatok, balesetveszélyek 

megbeszélése 
július 07. Eőszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
udvar-kert rendezése fűnyírás, virágosítás, ültetgetés július 10. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Szakmai gyakorlatok, nyári munkák figyelemmel kísérése 

gyakorlati oktatokkal konzultáció, 

munkahelyek kontrolálása 
július 19. 

Dunaújváros, 

Székesfehérvár, 

Dunaföldvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Nyárbúcsúztató 

a fiatal felnőttekkel közös sportolás, főzés 

"csapatépítés" 
augusztus 15. Előszállás 
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FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Iskolába készülés A tanszerek beszerzése, pótlása augusztus 19. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Bűnmegelőzési program előadás a fiatal felnőttek részére szeptember 07. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
udvar, kert rendezés fűnyírás, virágosítás, ültetgetés szeptember 17. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
falusi "búcsú", templom látogatás a község rendezvényén való megjelenés szeptember 23. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
csoport megbeszélés 

iskola kezdéssel, házirenddel kapcsolatos 

feladatok 
szeptember 25. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység csoport megbeszélés 
konfliktus kezelés, őszi szünetre való 

felkészülés 
október 6. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység udvar-kert rendezése ház körüli őszi munkák 
október 

10. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység szakmai, gyakorlati helyek látogatása 
a fiatalok szakmai gyakorlati oktatóival 

konzultáció 

október 
16. 

Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység falu rendezvényén való megjelenés szüreti bál, szüreti mulatság 
október 

15. 
Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Mindenszentek 

Csoporton belül emlékezés a halottainkra, 

mindenszentek. 
november 1. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ          
Gyermekvédelmi Napok 

Részvétel a fiatal felnőttekkel a 

Gyermekvédelmi Napokon 
november 20-24. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
felvilágosító oktatás előadás a fiatal felnőttek részére. november 22. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység önkéntes munkák adventi árusítás megszervezése november 28. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység adventi ajándékok készítése fiatalok bevonása a munkába november  Előszállás 
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FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység ünnep előtti házdíszítés, takarítás a ház díszítése, ünnepi hangulat teremtés 
december 

16. 
Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Mikulás 

Hagyományok felidézése, a Falumikulás 

megtekintése, bál. 
december 6. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ          
Adventi vásár 

Az adventi vásáron a készített tárgyak 

árusítása a fiatalokkal. 
december folyamatos Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
csoport megbeszélés 

a szünet hasznos eltöltése, feltöltődés. 

Programok felajánlása a fiataloknak 
december 13. Előszállás 

FMGYK és TEGYESZ         

V. számú szakmai egység 
Karácsony 

Hagyományos csoportkarácsony a fiatal 

felnőttek részvételével. 
december 22. Előszállás 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Tropicarium Vizek élővilágának megismerése január 20. Budapest XXII. ker. 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Farsang Farsangi mulatság, felvonulás, játékos vetélkedő február  .23. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Nemzetközi nőnap Nők, lányok köszöntése 

március 
8. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység Március 15. ünnepség Megemlékezés, városi ünnepségen való részvétel március 15. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          Cirkusz Cirkuszi előadás megtekintése március 25. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Mozi Szépség és a szörnyeteg c. film megtekintése április 05. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Virágvasárnap Hagyományok ápolása, kiszebáb égetés április 09. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Húsvét Az ünnep megtartása  (húsvéti ajándékok keresése, locsolkodás, stb.) április 16. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Költészet világnapja Versmondó verseny  

április 
11. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kirándulás a TordasZoo Farmra A Farm tevékenységei és az ott folyó terápiák bemutatása április 22. Gyúró 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Föld Napja Rajz-és fotópályázat április 22. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység Majális Májusfa állítás és vidám, játékos vetélkedő május 1. 

Martonvásár 

 

FMGYK és TEGYESZ          Tavaszköszöntő Jótékonysági Bál A Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány május 19. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          Gyereknap Kirándulás a Koronás Park játszótérre május 29. Székesfehérvár 
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VI. számú szakmai egység 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység Pünkösd Népszokások felelevenítése június 05. 

 

Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Nyári tábor Táborozás Balatonszemesen június 12. Balatonszemes 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Élménytábor Bakonybélen Természetjáró és művészeti tábor július 3. Bakonybél 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kézműves tábor 

Különböző kézműves technikák kipróbálása, önkifejezés, kreativitás 

fejlesztése 
július 24. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Strandolás Strandolás, fagyizás a Velence korzón július 31. Velence 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Mezítlábas park Taktilis érzékelés fejlesztése a tabajdi mezítlábas parkban augusztus 15. Tabajd 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kirándulás, állatkert Kirándulás a Fővárosi Állat-és Növénykertbe 

augusztus 
18. Budapest 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Strandolás Strandolás augusztus 21. Siófok 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kirándulás Kirándulás a Gellért-hegyre, játszóterezés 

augusztus 
27. Budapest 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kutyás terápiás tábor Kutyával asszisztált terápiás tábor 

augusztus 
28. Gyúró 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Nyárzáró bográcsozás Élmények összegzése, közösségfejlesztés 

szeptember 
03. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Magyar Népdal Napja 

 

Városi rendezvényen való részvétel szeptember 16. 

Martonvásár 

 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kutatók Éjszakája Látogatás az MTA Kutató Intézetében szeptember 29. Martonvásár 
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FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység Farmlátogatás 
A Farmon élő állatok megismerése, lovas és kutyás programok az Állatok 

Világnapja alkalmából 
október 4. 

Gyúró 

 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Festés terápiás kiállítás 

Házi kiállítás a festésterápián készült alkotásokból a Festészet Napja 

alkalmából 
október 18. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Nemzeti ünnep Részvétel a városi ünnepségen október 23. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Mindenszentek Tökfaragó verseny, beszélgetés november 1. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Kirándulás Túrázás, termésgyűjtés a pákozdi dobokon november 4. Pákozd 

FMGYK és TEGYESZ           
Gyermekvédelmi Napok Rendezvénysorozat november 

20-

24. 
Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Mikulás Mikulás ünnepség, ajándékozás hagyományaink szerint december 6. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Adventi készülődés Kézműveskedés, ajándékok, díszek készítése december 4. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Karácsonyi vásár A budapesti karácsonyi vásár megtekintése december 14. Budapest V. ker. 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Karácsony Hagyományos karácsonyi ünnepség, ajándékozás december 24. Martonvásár 

FMGYK és TEGYESZ          

VI. számú szakmai egység 
Szilveszter Szilveszteri vacsora és mulatság december 31. Martonvásár 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
BSI Zúzmara Félmaraton Január 14 Budapest IX. ker. 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Farsang Gyermekotthonok farsangja 

Február 
23 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Cseppkő gyermekotthon VII. Varázscsepp Tehetségkutató Február 23 Budapest XIV. ker. 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
V. Jótékonysági Szeretet Futás Jótékonysági futás 

Február 
25 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
V. Egyházmegyei Ki mit tud 

 

Március 8 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Kutyamenhely látogatás 

 

Március 13 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Koronáspark Játék Játszóterezés Március   10 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Festés-grafika tanulás 

 

Március 12 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Szertelenül csoport Rév Ambulancia Drogprevenciós foglalkozás Március 14 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 Színházlátogatás  Március  

Nemzeti Színház 

Budapest XIV. ker. 



107 

fhes Gyermekotthon 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Színházlátogatás Anconai Szerelmesek 

Március 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Cirkusz látogatás  Cirkusz látogatás  

Március 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 
Mc Donalds  közös program 

Március 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

IV. Székesfehérvári Halünnep 

 

Halászléfőző verseny 

 

április 08. 

 

Székesfehérvár 

 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Budapest Sportiroda Vivicitta április 09. BSI 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Kirándulás Csókakőre 

 

túra április 13. Csókakő 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

III. CEP Félmaraton Fehérvár Félmaraton április 23. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Katonai hagyományőrző bemutató 

 

bemutató május 15.  

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

VI. TESZ Futás a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért 

 

Futóverseny június 05. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

Nyári tábor Táborozás július 
10-

14 
Terecseny 
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fhes Gyermekotthon 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

gyümölcsszedés  július 11,18 Csala 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

strandolás  július 12,19 Velence 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Nyári tábor táborozás július-augusztus 
31-

04 
Bodajk 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Union tábor táborozás augusztus 

7-11 

  

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Közös főzés 

 

augusztus 19. 

Székesfehérvár 

 

 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Nyárbúcsúztató Sportvetélkedők, szalonnasütés augusztus 30. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

 

Wizz Air Félmaraton Félmaraton futása szeptember 10. Budapest 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

32. Budapest Maraton Futóverseny október 15. 

Budapest 

 

 

FMGYK és TEGYESZ       Játszótéravató A 48 féróhelyes gyermekotthon játszóterének átadása október 18. Székesfehérvár 
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FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

4. Velencei Tókerülő Kerékpáros és Futótalálkozó Kerékpáros és Futóverseny október 22. Agárd 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Bográcsolás Közös főzés november 10. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

14. K&H mozdulj! Balaton maraton és félmaraton  Futóverseny november 26. Siófok 

FMGYK és TEGYESZ       Gyermekvédelmi Napok Sportverseny, kulturális ea. november 
20-

24. 
Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ      

székhelyén működő           48 

fhes Gyermekotthon 

Közös karácsony karácsonyi ünnepség december 21. Székesfehérvár 
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Téli sportok Szánkózás, korcsolyázás a velencei tavon 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi dekoráció készítés 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Korcsolyázás Korcsolyázás a velencei műjégpályán 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi jelmezek készítése 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Születésnap A hónapban aktuális születésnapok ünneplése 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi műsor próbálása 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Mozi Születésnaposok kívánságára 

január 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Téli sportok Szánkózás, korcsolyázás a velencei tavon 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Úszás uszodalátogatás 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Vers és mesemondó verseny Emlékezés a Magyar Kultúra napjára 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Korcsolyázás Korcsolyázás a velencei műjégpályán 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi műsor próbálása 

január 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi műsor próbálása 

január 
 Velence 
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FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi műsor próbálása február  Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Farsangi készülődés farsangi műsor próbálása 

február 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ  Farsang farsangi műsor bemutatása február  Székesfehérvár 

Velence Város 

Önkormányzata 
Velence Karnevál Farsangi mulatság, középkori vásártér 

február 

 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Sport Házi ping-pong 

február 

 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Születésnap A hónapban aktuális születésnapok ünneplése 

február 

 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Mozi Születésnaposok kívánságára 

február 

 

Budapest 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Korcsolyázás Korcsolyázás a velencei műjégpályán 

február 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Vetélkedő Jeles napok vetélkedő csoportok között 

február 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Sport Tollaslabda bajnokság 

február 

 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Kreatív foglalkozás tavaszi dekoráció készítése március 

 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Sport tavasz eleji gyalogtúra Pákozdra 

március 

 

Pákozd 

Velence Város 

Önkormányzata 
Ünnepség Március 15-re emlékezünk 

március 

 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Ünnepség Részvétel a városi megemlékezésen 

március 

 

Velence 



112 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Sport Uszoda látogatás 

március 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Tánc, vers, mese Ki miben jó? Vetélkedő 

március 
 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Születésnap A hónapban aktuális születésnapok ünneplése 

március 
 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Sport Kerékpározás a velencei tó körül 

március 
 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Mozi Születésnaposok kívánságára 

március 
 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ IX-es 

számú szakmai egység 
Húsvéti készülődés Dekorációk készítése 

március 
 

Velence 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Húsvéti készülődés Húsvéti dekoráció készítése április  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Régen volt, hogy is volt? Húsvéti néphagyományok felelevenítése 

április 

 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

A költészet napjára emlékezés Házi vers és prózamondó verseny 

április 

 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Húsvéti ünnepek Húsvét ünneplése a gyermekotthonban 

április 

 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Húsvéti túrázás Gyalogtúra 

április 

 Pázmánd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Szülinapi party A hónapban aktuális szülinapok és névnapok ünneplése 

április 

 Velence  
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

A föld napja Környezetünk szépítése, díszcserjék ültetése 

április 

 Velence  

Cseppkő Gyermekotthon 

Budapest 
Varázscsepp  Tehetségkutató Verseny 

április 
 Budapest XI. ker. 

Velence Város 

Önkormányzata 
Városi Majális Majális programjainak csoportos meglátogatása 

május 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Focitorna Házi kispályás labdarúgó bajnokság 

május 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermeknap Gyermeknap ünneplése ügyességi játékokkal, vetélkedőkkel 

május 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Vissza a természethez Gyalogtúra 

május 
 Pákozd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Szülinapi party A hónapban aktuális szülinapok és névnapok ünneplése 

május 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Így kerek a világ Kerékpártúra a Velencei-tó körül 

május 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

Székesfehérvár 
Regionális focitorna Fejér Megyei gyermekotthonok focikupája 

május 
 Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Pünkösd ünnepe Pünkösdhöz kapcsolódó hagyományok ünneplése június  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Ballagás Végzős diákok búcsúztatása  

június 
 Velence  
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Miénk a vár Kirándulás Budapestre vonattal, Budai Vár megtekintése 

június 
 Budapest XIV. ker. 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Így kerek a világ Kerékpártúra a Velencei-tó körül 

június 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Irány a part Strandolás a Velencei-tóban 

június 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Szülinapi party A hónapban aktuális szülinapok és névnapok ünneplése 

június 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Kirándulás Tordasra Western falu  július  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Miénk a vár " A kövek beszélnek" kirándulás a Bory várba 

 

július 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Régen volt, hogy is volt? Vetélkedő  

július 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Irány a part Strandolás a Velencei-tóban 

július 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Hegyek között völgyek között… A vasutas nap alkalmából vetélkedő 

július 

 

Velence 

 

 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Hegyek között völgyek között… Látogatás a Vasúttörténeti Parkba 

július 
 Budapest XI. ker. 
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

"Balatonnál sej-haj…" Strandolás a Balatonban 

július 
 Zamárdi 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Szülinapi party A hónapban aktuális szülinapok és névnapok ünneplése 

július 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mozi látogatás Születésnaposok ajándéka 

július 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Most mutasd meg! A tordasi kalandparkba látogatunk 

július 
 Tordas 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

"Csak ámulunk és bámulunk.." Csodák palotájába látogatunk augusztus  Budapest XII. ker. 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Focitorna Házi kispályás labdarúgó bajnokság 

augusztus 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Irány a part Strandolás a Velencei-tóban 

augusztus 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Vissza a természethez Gyalogtúra 

augusztus 
 Pákozd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Szülinapi party A hónapban aktuális szülinapok és névnapok ünneplése 

augusztus 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Így kerek a világ Kerékpártúra a Velencei-tó körül 

augusztus 
 Velence  
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Állatkertek Világnapja Kirándulás a Veszprémi állatkertbe 

augusztus 
 Veszprém 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mi a szemnek ingere Balaton környéki látnivalók kirándulás 

 

augusztus 
 Tihany 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

A forint születésnapja Házi verseny a forint születésnapja alkalmából 

augusztus 
 Velence  

Velence önkormányzata Új kenyér ünnepe  Velence város születésnapja Az ünnepi rendezvény megtekintése, tűzijáték augusztus  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Őszi dekorációk készítése Az iskolakezdésnek és évszaknak megfelelő díszek elkészítése szeptember  Velence 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Így kerek a világ Kerékpártúra a Velencei-tó körül 

szeptember 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Magyar Dal napja  Házi verseny a Magyar Dal napja alkalmából 

szeptember 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Vissza a természethez Gyalogtúra 

szeptember 
 Sukoró 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Kutatók éjszakája Kirándulás Martonvásárra a Kutató intézetbe 

szeptember 

 

Martonvásár 

 

 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Fegyveres erők napja Kirándulás a pákozdi emlékparkba 

szeptember 
 Pákozd 
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Születésnapi party A hónapban aktuális szülinapok és névnapok ünneplése 

szeptember 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Születésnapi party A hónapban aktuális születésnapok megünneplése október  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Aradi vértanuk napja Megemlékezés a csoportokban 

október 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Őszi dekorációk készítése Évszaknak megfelelő dekoráció készítése 

október 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Így kerek a világ Kerékpártúra a Velencei tó körül 

október 
 Pákozd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Vissza a természethez Gyalogtúra 

október 
 Pákozd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mókás házi verseny Tojás világnapja alkalmából 

október 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Tökfaragás Töklámpások készítése 

október 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mindenszentekre készülődés Koszorúkészítés 

október 

 

Velence  

 

 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermekvédelmi napokra készülünk Műsor összeállítása 

október 
 Velence  
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

 

Mozi látogatás Gyerekek által választott film megtekintése 

október 

 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

 

Születésnapi party A hónapban aktuális születésnapok megünneplése november  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Novemberi népszokások Házi vetélkedő 

november 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermekvédelmi napokra készülünk Gyakorlás 

november 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermekvédelmi napokra készülünk Ajándék készítés 

november 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mozi látogatás Gyerekek által választott film megtekintése 

november 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermekvédelmi napokra készülünk Gyakorlás 

november 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Így kerek a világ Kerékpártúra a Velencei tó körül 

november 

 

Velence 

 

  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Vissza a természethez Gyalogtúra Sukoróra 

november 
 Velence  
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FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermekvédelmi napokra készülünk Gyakorlás 

november 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

 
Részt veszünk a Gyermekvédelmi napokon Sportolás, játék 

november 
20-

24. 

Székesfehérvár 

 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mozi látogatás Gyerekek által választott film megtekintése 

november 
 Velence 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Vissza a természethez Téli túra a Pákozdi Arborétumba december  Pákozd 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Adventi készülődés Ajándék készítés 

decemberben 4 

alkalommal  Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Mozi látogatás Gyerekek által választott film megtekintése 

december 
 Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Karácsonyi készülődés Ünnepi dekoráció, díszítés elkészítése 

december 
 Velence  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Gyermekotthoni Karácsony Ünneplés 

december 

 

Velence 

 

  

FMGYK és TEGYESZ 

IX. számú szakmai egysége 

Velence 

Szilveszteri party A Szilveszteri sütés főzés 

december 
 Velence  
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Szervező intézmény 
Program/pályázat/ 

esemény címe 

Program/pályázat/ 

esemény rövid tartalma 
Hó Nap 

Helyszín 

(város, település) 

FMGYK és TEGYESZ          Bűnmegelőzési előadások fiataloknak Rév munkatársai több alkalommal foglalkoznak a fiatalokkal február folyamatos Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ  Farsang farsangi műsor bemutatása február 23. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ Cirkusz Cirkuszi előadás megtekintése március 25. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ 

Székesfehérvár 
Regionális focitorna Fejér Megyei gyermekotthonok focikupája 

május 
 Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ           Tavaszköszöntő Jótékonysági Bál A Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány május 19. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ    

Székesfehérvár 
Würth tábor táborozás 

július 
03. Pilisszentkereszt 

FMGYK és TEGYESZ    

Székesfehérvár 
Honvéd tábor táborozás - katonai életpálya bemutatása 

július 
03. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ    

Székesfehérvár 
UNION tábor táborozás 

augusztus 
07. Balatonakali 

FMGYK és TEGYESZ    

Esély Alapítvány          
Civil Nap kézműves foglalkozások tartása szeptember 14. 

Székesfehérvár 

 

FMGYK és TEGYESZ       Játszótéravató A 48 féróhelyes Gyermekotthon játszóterének átadása október 18. Székesfehérvár 

FMGYK ÉS TEGYESZ Gyermekvédelmi Vándorkupa Focitorna november 18. Sárbogárd 

FMGYK és TEGYESZ 

 
Gyermekvédelmi Napokon Sportolás, játék 

november 
20-24. Székesfehérvár 

FMGYK és TEGYESZ Adventi vásár Az adventi vásáron a készített tárgyak árusítása december folyamatos Székesfehérvár 
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Gyermekek, nevelőszülők  számára szervezett szabadidős programok, ünnepek: 
 
Nevelőszülői Hálózat által szervezett programok: 
 
Farsang 
Gyermeknap 
Nevelőszülők napja 
Karácsonyváró ünnepség 
Nevelőszülői klub 
 
Külső felajánlásból megvalósult programok 
 
Fővárosi Nagycirkusz előadásainak látogatása 
Zenede Bábszínház 
Királyi Napokon Óriásbáb mozgatás 
Kézműves foglalkozássorozat 
Civil nap rendezvény 
Vörösmarty Színház előadás látogatása 
Nemzeti Színház előadás 
Seregélyes Színházi előadás 
Videoton labdarúgó mérkőzés látogatása 
Budapest Cirkusz, ás Állatkert látogatás 
Sárkányhajózás a Velencei tavon 
 
Pályázat útján megvalósult program 
Szandavár Gyermektábor 30 fővel  
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11. Terepintézményi tevékenység:  
,  
Intézményünk szívesen vesz részt OKJ szakirányú képzések bonyolításában, azt remélve, hogy jól felkészült 
munkaerő utánpótláshoz jutunk a hallgatói körből. 2017-ben gyermekfelügyelői képzésben működtünk közre, 
gyakorlati helyet biztosítva a képzésben részt vevők számára. A felsőfokú képzésben részt vevő szakirányú 
hallgatókat is fogadtuk különböző időtartamú gyakorlatra. Ezek a feladatok ugyan többletmunkát jelentenek a 
tereptanároknak, azonban lehetőséget adnak a tapasztalatok, ismeretek átadására. 
  
Terepintézményi tevékenység bemutatása a szakmai egységekben: 

 

A szakmai egység vezetők a beszámolókban arról számoltak be, hogy nem volt terepintézményi tevékenységre 
felkérés, ez 2017-ben csak a Központot érintette. 
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12. Az intézmény fejlesztési terve, a jövőre vonatkozó célok, javaslatok, 

elképzelések:  
 

Az integrált intézmény színvonalas és biztonságos működéséhez elengedhetetlen a pénzügyi helyzet 
konszolidálása.  

Szükséges továbbá a hiányzó álláshelyek biztosítása, a munkatársak terhei csökkentése érdekében is. 

Az ügyiratok megfelelő tárolása érdekében szükséges 2 irattári helyiség kialakítása, melyből egyik az 
intézmény ügyiratai tárolására, másik a pénzügyi iratok tárolására szolgál. 

Törekednünk kell az üres pszichológus álláshelyek betöltésére. Fontos lenne a Nevelőszülői Hálózatban 
segítő szakemberek alkalmazása, valamint a tavalyi évben kért 7 nevelőszülői álláshely megadása. 

A nevelő- gondozó munka feltételei javítása - karbantartások, kis értékű beszerzések, elhasználódó 
berendezési tárgyak pótlása, tisztasági meszelések, érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt 
hiányosságok megszűntetése - érdekében a beszámoló első részében bemutattuk karbantartási és 
beszerzési igényünket a fenntartó felé. 

Indokolt és szükséges a gépjárműpark részleges cseréje és bővítése, a megnövekedett területi 
munkavégzés miatt. 

A szakemberek kiégésének megelőzésére szupervízió, esetmegbeszélések, szakmai továbbképzések 
nagyban segítik munkavégzésüket, pályán tartásukat. Ennek érdekében regisztráltunk térítésmentes 
képzésekre.  

Megvalósítjuk a nevelőszülők KOP képzését 3 csoportban. 

A Nevelőszülői Hálózat további, folyamatos fejlesztését kiemelt feladatként kezeljük. 

Indokolt és szükséges az intézmény informatikai és irodatechnikai eszközparkja további fejlesztése, 
minden telephely internet és kábel-tv elérhetősége biztosítása. 

Megnyert és új pályázati lehetőségekkel törekszünk forrásaink, lehetőségeink bővítésére. 

Hagyományainkat megtartjuk, törekszünk új hagyományok teremtésére. 

Támogatóink körét folyamatos, kitartó munkával, lobby tevékenységgel bővítjük. 

Feladatellátásunk során továbbra is a gyermekközpontúságra, a színvonalas, tartalmas feladatellátásra 
törekszünk. 

A munkaerő stabilitására, a fluktuáció csökkentésére törekszünk. 

Velencei különleges gyermekotthon kiváltása, az előszállási leégett lakásotthon felújítása, elhasználódott 
tárgyi eszközök, berendezések pótlása. 
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Jövőre vonatkozó tervek, célok szakmai egységenként: 

 

I. sz. szakmai egység, Sárbogárd:   
Fejlesztési terv: a szakmai egység épületeinek infrastrukturális fejlesztése, az épületek felújítása, a bútorzatok, 
használati tárgyak, konyhai eszközök, lakástextíliák javítása, cseréje, korszerűsítése 
Pályázatok: Generali a Biztonságért Alapítványnál nyertes pályázat 1.000.000.- ft összegben; nyári balatoni 
tábor, bakonybéli túra, falmászás, gokartozás, paint ball, nagy értékű sportszer beszerzés 
 
II, sz. szakmai egység, Mezőfalva:  
Fejlesztési terv: informatikai fejlesztés a lakásotthonokban 
 
III. sz. szakmai egység, Előszállás: 
Fejlesztési terv: Szükséges az Árpád utcai lakásotthon épületének helyrehozása, a csoporthoz rendelt dolgozók 
biztosításával a gondozási-nevelési feladatok újra szervezése. 
Nyugodt nevelői-gondozói légkör fenntartása. A szakmai egységben elhelyezett gyermekek teljes körű ellátása, 
egészséges személyiségfejlődésük és a sikeres szocializációjuk biztosítása. A házak karbantartása, szükség 
szerinti javítások elvégzése. Feladat a gyereke számára minél sokszínűbb és kihasználtabb szabadidős 
tevékenységeikhez források felkutatása, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. A helyi programokban, 
rendezvényeken való részvétel. 
 
IV, sz. szakmai egység, Dég: 
Fejlesztési javaslatok: A szakemberek tekintetében fő célkitűzés, a mentális egészség helyreállítása. Anyagi 
megbecsülés, béren kívüli juttatások lehetőségének beemelése 
 
V. sz. szakmai egység, Előszállás UGE ház (fiatal felnőttek): 
Fejlesztési javaslatok:  
Karbantartási munkálatok folyamatos elvégzése, leázások kijavítása, tisztasági meszelés az otthonban és a külső 
férőhelyen 
Az ellátottak tanulmányainak befejezése – szakmaszerzés 
Dolgozók részére szupervízió, továbbképzések kiégés megelőzését szolgáló programok 
Az ellátottak ellátmányának emelése 
Pszichológus alkalmazása   
Dolgozók erkölcsi, anyagi megbecsülése, bérem kívüli juttatásokkal motiválás 
 
VI, sz. szakmai egység, Martonvásár: - különleges gyermekotthon 
Fejlesztési javaslatok: 
Legfontosabb az üres státuszok betöltése. Munkaerő megtartás. 
Elhelyezési körülmények javítása. Elhasználódott tárgyi eszközök cseréje, tisztasági meszelés. 

48fh. Gyermekotthon, Székesfehérvár: 
Nem jelzett fejlesztési javaslatot 
 
IX. sz. szakmai egység Velence: - különleges gyermekotthon 
A gyermekotthon kiváltása – lakásotthonok megépítése 
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A Nevelőszülői Hálózat szakmai, módszertani fejlesztésére vonatkozó elképzelések: 

 

A hatékonyabb együttműködés érdekében erősíteni kell az együttműködést, bizalmat a nevelőszülő, és a 
szakemberek között, mely közös programokon, kirándulásokon való részvétellel, gyakoribb esetmegbeszélések 
összehívásával segíthető elő. 
 
Szükséges erősíteni a nevelőszülőkben, hogy probléma esetén, vegyék igénybe az intézményen belüli 
szakemberi, pszichológiai, gyógypedagógiai segítségnyújtást. 
 
Az intézmény rendelkezésére álló, nevelőcsaládokban élő gyermekek problémáit is érintő szakmai könyvek 
kölcsönzésének lehetősége. Egyéb szakmai könyvek, bibliográfia ajánlása. 
 
A nevelőcsaládokkal való színvonalasabb munka érdekében helyi kommunikációs tréning szervezése a 
szakemberek részvételével. 
 
Nevelőszülői toborzás kiterjesztése a települések intézményei fele. 
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13. Összegezés 
2017. évi munkánkat a hatályos jogszabályok, fenntartói utasítások, belső szabályzatok, szakmai, etikai normák, 
vezetői iránymutatások alapján végeztük. Hosszú és nagy terhet jelentő ÁSZ ellenőrzés érintette intézményünket 
2017. évben. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az ellenőrzés eredményes legyen. Az ellenőrzés nem 
zárult le 2017-ben. 
Törekedtünk a ránk bízott gyermekek ügyében a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényre juttatására, 
valamint a hozzánk forduló ügyfelek maximális, magas színvonalú kiszolgálására.  
A szakterületen dolgozó szakemberek munkájukat elhivatottan, magas szakértelemmel, hozzáértéssel 
lelkiismeretesen végezték.  
2017. évben is nagy terhet jelentett számunkra a gyakorta rövid határidővel kért adatszolgáltatások teljesítése. 
Ezen feladatokhoz több esetben nem állt rendelkezésre megfelelő informatika, illetve a szakember kapacitás is 
hiányos volt. Ilyen volumenű adatszolgáltatás már négy éve terheli rendszerünket. Ezek a feladatok időt, energiát 
vettek el szakmai feladataink ellátásától.  
2017. évben is nagy terhet róttak ránk a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyból adódó adminisztratív 
feladatok, valamint az intézmény költségvetésének alultervezése.  
A likviditási helyzet miatt szigorú, néha már a szakmai munkát negatívan érintő takarékosságra kényszerültünk. 
A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekekre adott juttatások előfordult, hogy határidőn túl kerültek kifizetésre. Ez 
feszültséget okozott a nevelőszülők körében.   
2016. júliusától ÁSZ ellenőrzés folyt intézményünkben, amely jelentős többletfeladattal terhelt bennünket. 
2017. rendkívül dolgos esztendő volt számunkra. Egyebek mellett meg kellett küzdenünk az időlegesen kivont 
férőhelyek hiányával és a növekvő ellátotti létszámmal. 
A férőhelyeink ez miatt szűkösebbé váltak. 
 
2017. évben kötelező feladatainkat minden nehézség ellenére színvonalasan, maradéktalanul teljesítettük.  
 
Részt vettünk jogszabály tervezetek véleményezésében, a bevezetésre kerülő jogszabályok előkészítésében.  
 
Elismerés és megbecsülés illeti mindazon munkavállalókat, akik szakmai munkájukkal lehetővé tették, hogy az 
ellátottak és ügyfelek ellátása színvonalasan megvalósuljon. 
Köszönet a többletmunkáért, felajánlásokért, amellyel hozzájárultak a gyermekek ellátásához. 
 
2017. évben sem volt lehetőségünk a dolgozók számára béren kívüli juttatás biztosítására. Ez a dolgozók 
körében elkeseredést váltott ki. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ez évben sem oldódott meg a szakterületen dolgozók 
bérezésének problémája. Ez a munkaerő elvándorlásához vezet, melynek pótlása egyre nehezebb feladat elé 
állítja a munkáltatót. 
Mintegy 460 támogató – multinacionális cég, gazdasági társaságok, vállalkozók, egyházi és civil szerveztek, 
magánszemélyek, pénzintézetek – segítették megvalósítani jogszabályban előírt feladatainkat és a fentiekben 
említett projekteket. Támogatásuknak köszönhetően gazdagabb lett a gyermekek szabadidős tevékenysége, 
színvonalasabbak lettek rendezvényeink, a természetbeni adományok hozzájárultak a gyermekek jobblétének és 
ellátása színvonalának emeléséhez.  
Hagyományainkat megtartottuk, egy-egy új programmal hagyományt teremtettünk. 
 
Intézményünk kiterjedt széleskörű kapcsolatait társhatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel ez évben is 
ápoltuk, törekedtünk új kapcsolatok építésére a meglévők gazdagítására. 
Az intézmény fenntartójával együttműködésre törekedtünk, munkakapcsolatunk konstruktív volt. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk szakterületünk média nyilvánosságára, mely megítélésünk szerint jól szolgálta a 
szakmai munka presztízsének emelését, a társadalom toleranciájának és empátiájának erősítését.  
 
Köszönettel tartozunk a kapott lehetőségekért, támogatásokért, együttműködésért, a jobbító szándékú 
észrevételekért, az odaadással végzett színvonalas szakmai munkáért. 
 
Székesfehérvár, 2018. február 16.                 Deresné Tanárki Mária 
         intézményvezető 


