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Kedves Olvasó!

Ön most az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú

„A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek meg-

újítása” európai uniós forrásból megvalósult kiemelt projekt ered-

ményeit bemutató kiadványt tartja a kezében.

A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ha-

tékony működéséhez, az eredményes szociális, gyermekjóléti,

gyermekvédelmi munkához szükség van folyamatos szakmai fej-

lesztésre, minőségbiztosítási elemekre. A módszertani tevékenyég

ezért kiemelt szerepet játszik a színvonalas szolgáltatások hosszú

távú fenntarthatóságában. A feladatmegvalósítás fő célkitűzése volt

a szolgáltatók számára közvetlenül elérhető, elméleti - gyakorlati

ismeretátadásra alkalmas szakmatámogatás fejlesztése, a min-

dennapi szakmai munkát támogató tevékenység és informatikai

eszközök fejlesztése. A szolgáltatók és az ágazatirányítás között

folyamatos párbeszéd erősítése.

A fenti célok elérésében a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai

Intézet, mint konzorcium vezető három konzorciumi partnerével kö-

zösen valósította meg a kiemelt projektet az elmúlt években.

Fogadják szeretettel kiadványunkat, amely bemutatja szakmai

eredményinket.
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Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt pro-

jekt elsődleges célja volt a szociális ágazat korsze-

rűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai,

technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási fel-

tételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a köz-

szolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A

szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat

jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítá-

sát szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető

vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és

technológiák, újítások, az ágazati szereplők – bele-

értve az igénybe vevőket és a nyilvánosságot – szá-

mára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek

és információk transzferálása a felhasználás szem-

pontjából a lehető legkevesebb költséggel (és idővel)

járjon. Ennek társadalmi hatása, hogy a hatékony és

minőségi feladatellátás révén, egyrészt a célzás ha-

tékonyságának, másrészt a szolgáltatás vagy bea-

vatkozás minőségének javítása lehetővé teszi az

erőforrások, kapacitások átcsoportosítását a súly-

pontiként azonosított területekre, célcsoportokra.

Másfelől a helyi, területi feladatellátás az intézmény-

és szolgáltatásközpontú szemlélet felől újabb lépést

tehetett a kliensközpontúság és az ennek érdekében

vállalt együttműködés elvének teljesülése felé.

Az elmúlt években megvalósult projekt
részcéljai voltak:

• A szakmatámogató rendszerek modernizációja,

hatékonyabbá tétele az új EFOP standard pályá-

zatos projektek eredményességét segítő központi

funkciók kialakításával, a szociális területen dol-

gozó szakemberek, intézményvezetők mindennapi

szakmai munkájának támogatásával

• A központi ágazati informatikai eszközök hozzáfé-

résének kiterjesztése, minőségének javítása

• Az ágazati tervezés, szakmafejlesztés empirikus,

tudományos alapjainak naprakésszé tétele

A projekt közvetlen célcsoportjait a szociális szolgál-

tatásokban, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátá-

sokban dolgozó szakemberek, a szociális, gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat fenntartó

szervezetek munkatársai, a pénzbeli és természet-

beni ellátások ügyében illetékes hatóságok munka-

társai, a szociális és gyermekvédelmi igazgatás

munkatársai; a szociális, gyermekjóléti és gyermek-

védelmi intézmények működését engedélyező ható-

Bevezető
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ságok és a működést ellenőrző szakértők; valamint

a projektgazda és az ágazati irányítást végzők mun-

katársai jelentették. 

Továbbá a projekt célcsoportját alkották azok is, akik

a szakmai megvalósítás eredményekből közvetlenül

profitálni tudnak: egyfelől a döntéshozók, az állami,

önkormányzati és elkülönült alapok szintjén valamint

a fejlesztéspolitika résztvevői. Másfelől a kisgyerme-

kes családokkal, koragyermekkori intervencióval fog-

lalkozó közszolgáltatásokat nyújtó intézmények

(egészségügyi, szociális szolgáltatások, gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátási intéz-

mények, stb.) vezetői, a szolgáltatásnyújtás mened-

zselésével foglalkozók. 

A projekt közvetett célcsoportjait a szociális igazga-

tásról és szociális ellátásokról szóló törvény (1993.

évi III. törvény) és a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben nevesített szakemberek adták.

A projekt által megfogalmazott célokat a Slachta Mar-

git Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által vezetett négy

tagú konzorcium valósította meg. A konzorcium ke-

retében a szakmai munkában részt vett a Magyar Ál-

lamkincstár, a Központi Statisztikai Hivatal Népese-

déstudományi Kutatóintézet és az Oktatási Hivatal. 

Slachta Margit

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
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A demencia napjainkra népegészségügyi prioritássá

vált, az egyik legnagyobb kihívás a társadalmak szá-

mára. Hazánkban közel 250 ezer ember él demenci-

ával, az érintettek száma a hozzátartozókkal együtt

meghaladhatja az 1 millió főt, ez a teljes magyar la-

kosság 10%-át jelenti!

Az esetek közel 70%-a hátterében az Alzheimer kór

áll, melynek hatékony gyógyszeres kezelése jelenleg

nincs. A kórlefolyás hosszú, 10-15 év. 

Rendkívül hiányos az egyén és a társadalom rele-

váns ismerete a témában, az idősödő személyek/

családok nem készülnek tudatosan arra, hogy érin-

tetté válhatnak.

A gondozó családok nagymértékben magukra ma-

radnak, hiszen nincs megfelelő szolgáltatási kínálat

és támogatói háttér, a szakemberek ismeretei bőví-

tésre szorulnak. Fokozottan jelentkezik tehát az

igény az idősellátás fejlesztésére, hatékony módsze-

rek alkalmazására.

Az érintettek életminőségének megőrzése érdeké-

ben a korai felismerés elősegítése és a diagnózist

követő támogatása a szociális szolgáltatók és az in-

tézmények módszertani támogatásával, valamint in-

novatív komplex gondoskodási modell kialakításával

egyaránt fontos.

Szemléletváltás és tudásbővítés a korszerű, az

érintettek megelégedésére végzett és fenntartható

demencia gondozás alapfeltételei. Ehhez a pályázat

keretei több oldalról is jó támogatást adtak. 

Közvetlen célcsoportunk a szakemberek és a de-

menciával élő személyekről gondoskodó hozzátarto-

zók voltak. A szakemberek körébe   ágazatközi

együttműködés keretei között nemcsak a szűken vett

szociális szakmát, hanem az egészségügyi és egyéb

kapcsolódó területeket is megszólítottuk, bevontuk.

Ily módon a projekt közvetett célcsoportja a demen-

ciával élő személyek köre, hiszen a fenti célcsoportok

tudásbővítése az ő életminőségük javítását szolgálja.

A társadalmi figyelemfelhívás és szemléletformálás

révén pedig valójában az egész társadalom  közve-

tett célcsoportként jelenik meg.

1. Szakemberek szakmatámogató hálózata 

- Jó gyakorlatok gyűjtése 

- Szűrés

2. Hozzátartozói támogatás, társadalmi érzékenyítés

- Alzheimer Cafék módszertani támogatása 

3. Ágazatközi interprofesszionális munkacsoport lét-

rehozása 

- Demencia tanácsadó javaslat és pilot program 

lebonyolítása

Módszertani támogatás és segítségnyújtás a demenciával élő idősek nappali ellátásában vagy idősek
ápoló-gondozó otthonában ellátásban részesülő személyek ellátását végzők, illetve a hozzátartozók
részére egyéni, csoportos, közösségi színtereken, különböző helyszíneken.

Slachta Margit
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
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A demenciával élő személyek ellátását végző szak-

emberek szakmatámogató hálózata az idősellátás

országos hálózataként működött a projekt ideje alatt

7 fő regionális koordinátor és 20 fő megyei hálózati

szakértővel, akik az idősek számára biztosított, sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgálta-

tásokat és szakellátásokat képviselték. A szakem-

berek felkészítése a demenciával élő betegről való gon-

doskodásra, a szakmaközi és ágazatközi együttműkö-

désre, folyamatos háttértámogatásuk műhelymunkák,

offline és online találkozók révén valósult meg. 

Kulcsfontosságú volt a szakemberek személyes kap-

csolatainak megerősítése, szakmai műhelyek szer-

vezése regionális vagy igény szerint megyei szinten

- ugyanakkor az online eszközök tudatos használata,

a levelezőlista és a Hírlevél a közbejött pandémia

idején is fenntartotta a működést. Ez az időszak meg-

erősítette, milyen fontos a gyors információáramlás

és az intézmények/ szakemberek tudásmegosztása. 

A hálózati szakértők munkacsoportja részt vett az

Alzheimer/Memória Cafék létrehozását és mű-

ködtetését támogató útmutató elkészítésében1 va-

lamint a települési önkormányzatokkal való együtt-

működések megalapozásában. 

Szakértői hálózat idősügyi szakemberek számára

1 https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/06/AC_utmutato.pdfp
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Európai Uniós irányelvek alapján, az Európai Unió

Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Magyar

Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MO-

TESZ) által koordinált szív,- és érrendszeri megbe-

tegségek megelőzésének és gyógyításának Nemzeti

Programjával konszenzusos együttműködésével va-

lósult meg.

A szűrőkamion nyílt lakossági eseményein jelentünk

meg szakemberekkel, a memóriavizsgálatot a 60 év

felettiek számára megajánlva. 

Az egyes helyszíneken 2-2- fő, szociális munkás,

pszichológus, diplomás ápoló, demencia gondozó

végzettségű, korábban már kliensekkel és demenci-

ával is tapasztalatot szerzett kolléga részmunkaidő-

ben látta el a feladatot.

2019 és 2021 között az ország különböző települé-

sein mindösszesen 1000 vizsgálat történt. Az adatok

feldolgozásához részben a kamionba való belépte-

téshez használt egészségkönyvet, másrészt saját

online kezelhető adatbázisunkat vettük igénybe- eze-

ket az adatokat egymásnak megfeleltetve.

Az elemzés során vizsgáltuk az életmód tényezőit il-

letve ismert rizikófaktorok összefüggéseit.2

A demencia kialakulásának megakadályozásában il-

letve a kialakult betegség előrehaladásának lassítá-

sában az érrendszeri betegségekkel összefüggő

esetekben a másodlagos megelőzés szerepe rend-

kívül fontos! Életmódbeli tényezők befolyásolásával,

a magasvérnyomás betegség kezelésével, a szívbe-

tegség karbantartásával, testmozgással idegsejteket

tudunk megőrizni, ezáltal pedig az érintettek életmi-

nőségét tudjuk javítani. 

A projekt keretében lezajlott kutatás3 alátámasztotta

hogy  összességében a legnagyobb igény informá-

cióra és az otthoni gondozást támogató szolgáltatá-

sokra van. A kutatás eredménye megerősítette azt a

hipotézist, hogy a működő, elérhető szolgáltatások

köre is kevéssé ismert a gondozó családok körében.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Demencia szűrés

2 A demencia kockázata -összefoglaló a Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramjával együttműködésben megvalósult
memóriaszűrés tapasztalatairól 2019-2021
3 http://szocpoltukor.hu/wp-content/uploads/2021/06/Szoctukor-2021-1-2-szam-WEBRE.pdf
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Az ágazatközi munkacsoport-

ban a szociális és egészségügyi

szakemberek mellett jogász, jog-

védő és rendvédelmi szakembe-

rek vettek részt. A szakemberek

IP együttműködése hozzájárul-

hat a különböző szakmaterületek

fejlődéséhez/megújulásához, a

szolgáltatások újradefiniálásá-

hoz. Kidolgoztak egy olyan pilot

programot, amely segíti a meg-

lévő elláttások közötti eligazo-

dást, életviteli tanácsadást,

információt jelent a diagnózissal

szembesülő érintetteknek.

Demencia tanácsadó pilot

program

Budapesten Zuglóban és az V. kerületben, Győrben,

Pécsen, Miskolcon, Biatorbágyon, Hajdúböször-

ményben és Szamossályiban 2-2 szociális szakem-

ber részvételével zajlott a fél éves pilot program.

Elősegítheti -e a demencia tanácsadó munkája a be-
tegek és a gondozók jóllétét, terheik csökkentését? 

A pandémia a személyes találkozásokat megnehe-

zítette, a pilot program mégis egyértelműen alátá-

masztotta,hogy a tanácsadásra szükség van, az

ellátórendszerek közötti eligazodást, az információt

és szakmai támaszt jelent az érintetteknek. Az esetek

közel felében nem maga a beteg, hanem hozzátar-

tozó fordult a tanácsadókhoz – és az is kiderült, hogy

az érintettek a meglévő szolgáltatások tekintetében

is tájékozatlanok, nem veszik igénybe a meglévő le-

hetőségeket (pl. nappali ellátás) sem. A megkeresé-

sek indoka elsősorban információkérés, illetve

életviteli tanácsadás volt.4

A pilot program sikere igazolta, szükséges hogy le-

gyenek olyan demencia tanácsadók, akiket a családi

gondozók bármikor megkereshetnek, ha valamilyen

kérdésük, problémájuk van.

4 A demencia tanácsadó munkatársak szerepe és feladatai - döntéselőkészítő szakmai javaslat

Interprofesszionális együttműködések
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Az EFOP-1.9.4 kiemelt projekt egyik kiemelt feladata

volt  az „Óvodai, iskolai szociális segítő tevékeny-

ség”, melynek fő fókusza a standard pályáztatás ke-

retében induló 53 db járási Család- és Gyermekjóléti

Központ szakmai támogatása volt. A projekt megva-

lósítása során megtörtént a pilotprogramban részt

vevő pályázatok folyamatos szakmai monitorozása,

majd a gyakorlati tapasztalatok alapján a kapott ada-

tok feldolgozását követen az iskolai és óvodai segí-

tés szakmai tartalmának kidolgozása. A szakmai tel-

jesítés támogatása érdekében a résztvevők számára

tréningek és szakmai műhelyek kerültek megrende-

zésre. 

Az alábbi térképen láthatóvá tettük a pilot-program-

ban részt vállaló járási központok elhelyezkedését,

valamint az adott járásban a projekttel elért, adott

korosztályú gyermekek százalékos elosztását.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
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2017 szeptemberétől 2019 márciusáig havi rendsze-

rességű monitoring látogatásokat (összesen 86 mo-

nitoring látogatás) tettek projektben dolgozó szakértő

kollégák  a pilot-programot megvalósító intézmé-

nyeknél. A monitoring látogatások során felmerült

kérdéseket továbbítottuk az illetékes szakmai irányí-

tók felé. A monitoring látogatások során segítséget

nyújtottunk a projektek adminisztratív működésével

kapcsolatban is tekintettel arra, hogy kisebb járási

család- és gyermekjóléti központok közül több még

soha nem valósított meg EU támogatásból finanszí-

rozásra kerülő projektet. 

A projekt monitoring tevékenységének hatékonnyá

tétele érdekében 2018. áprilisától online felületen ke-

resztül is elérhették a projektet a  pilot-projektet meg-

valósító intézmények.

A pilot-programba összesen a 13.410 fővel több

gyermek került bevonásra, így összesen a 175.514

gyermek került a pilot projektek fókuszába. 

Az iskolai, óvodai segítő te-

vékenység bevezetésének

egyik kimondott célkitűzése

volt, hogy az új szolgáltatás

nyújtásával segítse a hátrá-

nyos helyzet csökkentését,

a gyermekek tanulását,

hosszú távú társadalmi in-

tegrációját.  A projektekbe

bevont gyermekek össze-

sen 19 %-a volt hátrányos

helyzettel érin- tett: szociáli-

san hátrányos helyzetű (H,

HH, HHH,) 13 % 24.353 fő,

egészségügyi állapotából kifolyólag hátrányos hely-

zetű  (BTM, SNI) 6 % 10.262 fő.

A pilot programba összesen 516 intézmény került be-

vonásra országosan összesen 188.858 db projekt

esemény került megvalósításra ebből: 30,7 % óvo-

dai, 59,2 % általános iskolai, 9,3 % középiskolai és

0,8 % kollégiumi  esemény volt.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a

szociális munka 3 munkaformáját használta, az

egyéni-, a közösségi- és csoportos szociális munkát.

Az egyéni-, csoportos és közösségi szociális munka

keretében időbeli bevont esetek összehasonlító gra-

fikonja megerősítette azon feltételezésünket, hogy

olyan szolgáltatást kell az iskolai és óvodai segítőnek

nyújtani, ami szervesen épül a közoktatási intézmény

tanmenetéhez, hiánypótló szolgáltatást képes bizto-

sítani, és hatékony választ képes adni a felmerülő

problémák kezelésére. 
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Projektet megvalósító konzorciumi tag a Magyar Ál-

lamkincstár, mely koordinálja a szükséges informati-

kai fejlesztéseket. A Központi Elektronikus

Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről

(KENYSZI) rendszer fejlesztésében a projekt mun-

katársai részt vettek  az új feladatként megjelenő

óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység digitális

adminisztrációs hátterének kialakításában.

A projekt keretében az óvodai és iskolai szociális se-

gítő tevékenységhez kapcsolódóan  elkészítésre ke-

rült szakmai dokumentumok: 

• Projekt keretében dolgozó szakemberek részt

vettek  a „Szakmai ajánlás az óvodai és iskolai

szociális segítő tevékenység bevezetéséhez”

című szakmai dokumentum összeállításában,

amelyet 2018. augusztusától használhatnak az

érintett intézmények. 

• A projekt megvalósítása során összeállításra ke-

rült a „Javaslat az óvodai és iskolai szociális

segítő differenciált normatív támogatásának

bevezetésére” szakmai javaslat.

• Több szakmai munkacsoport komplex munkája

által elkészült a „Óvodai és iskolai szociális se-

gítő tevékenység szakmai útmutatója”

• „Óvodai és iskolai szociális segítő pilot prog-

ram monitoring jelentése”. 
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A területi szinten szerveződő módszertani támogatás

rendszere 2012 nyarán megszűnt Magyarországon.

A családsegítő és gyermekjóléti intézményhálózat

2016-ban gyökeresen átalakult. A terület részéről ha-

tározott igényként fogalmazódott meg egy központi

szakmatámogató rendszer létrehozása, amely segít-

séget tud nyújtani a szolgáltatóknak az átalakulás

zökkenőmentes lebonyolításában.

A szaktárca támogatásával 2016 januárjában a Ma-

gyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Or-

szágos Egyesülete (MACSGYOE) szervezésében,

hazai forrásból finanszírozva elindult a Család- és

Gyermekjóléti Központok és Szolgálatok átalakításá-

nak megsegítésére létrejött szakmai hálózat kiépítése. 

E szakmai hálózat 2016. évben regionális, majd a

2017. évben megyei szinten szerveződött. Működése

folyamán kiderült, hogy egy valódi kommunikációs

csatornaként is működött, gyorsan és hatékonyan

oda-vissza csatolódott az információ. A hálózat szak-

mai munkájának értékelésekor, visszacsatolásként

elhangzott, hogy először történt a szakma kialaku-

lása óta, hogy a legalsó szinten dolgozó szakembe-

rek véleménye, kérdése eljutott a szakmai igazgatás

legfelső szintjére, meghallgatásra talált, és igyekez-

tek a tapasztalatokat beépíteni a jogszabályokba. Ezt

a szakma pozitívan értékelte, és fontosnak tartotta,

hogy a továbbiakban is rendelkezésre állhasson. 

A projekt közvetlen célcsoportja a 197 járás 197 csa-

lád- és gyermekjóléti központja, közvetett célcso-

portja pedig az országban működő, - a projekt indu-

lásakor – 706 család- és gyermekjóléti szolgálata. 

A projekt keretében az Országos Megyei Módszer-

tani Hálózat 20 fő megyei szakértőből állt, akik 2017.

júliusa és 2022. februárja közötti időszakban látták el

feladataikat, a szakértők ellátási területe 1-1 me-

gyére, illetve Budapestre terjedt ki. A megyei szakér-

tők a projekt által elvárt egyik feladata a saját me-

gyéjében található összes járási család- és gyermek-

jóléti központ, valamint lehetőség szerint a család és

gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása volt.

Szociális diagnóziskészítés módszertani 

kialakítása és támogatása, a kialakítást végző

szakértői hálózat felállítása, szakértők felkészítése,

szakmai támogatása, próbafelvételek elvégzése. 

A Projekt keretében 197  db (tervezett 170 db)

együttműködési megállapodás került megkötésre a

szociális diagnózisok fejlesztésével kapcsolatban

szervezetfejlesztésben érintett család- és gyermek-

jóléti központokkal. 

A felvételi esetmenedzserek felkészítése, - a hálózat

mellett működő S munkacsoport tevékenysége ered-

ményeként - szeptember – december hónapokban

250 fő vonatkozásában megtörtént.

„A család- és gyermekjóléti szolgáltatás kibővülő
feladatkörének módszertani támogatása” 
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E felkészítés keretében valósult meg 2021-ben a

szolgálatok családsegítőinek érzékenyítése is.

A szervezetfejlesztésben érintett család- és gyermek-

jóléti központokkal kötött együttműködés keretében

414 fő szakember felkészítése történt meg a szociális

diagnózis bevezetése és alkalmazása tekintetében.

A szociális diagnózist érintően  114 db esetmegbe-

szélő műhelytalálkozó került megtartásara a projekt

fizikai megvalósítsa során. 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást támogató

hálózati munka

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás kibővülő fel-

adatkörének módszertani támogatása feladatellátá-

sának legfőbb munkamódszere a hálózati munka

volt. A hálózati tevékenység kiemelt céljai a területi

szakemberek kompetenciáinak fejlesztése, a külön-

böző szintű szakmai együttműködések javítása, a

szemléletformálás és a szemléleti egységesítés volt.

E munkamódszer kifejezett előnye, hogy a célcso-

port közvetlenül elérhető, így a rendszer gyors rea-

gálásra képes. A kommunikáció kétirányú, ezért folya-

matos visszacsatolásra van lehetőség. A szakembe-

rek motiváltsága, elköteleződése fenntartható, ezáltal

a változások aktív részeseivé válnak, a módszertani

fejlesztések a „gyakorlat talaján” jönnek létre. 

A hálózati munka  legfontosabb célterületei voltak:

a) Szolgáltatások szervezésével kapcsolatos támo-

gatás;

b) Jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos támo-

gatás;

c) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ

közti feladatmegosztással, járási család- és gyer-

mekjóléti központok szakmai támogató szerepkö-

rével kapcsolatos támogatás;

d) Esetmenedzsment folyamatával kapcsolatos tá-

mogatás;

e) Speciális szolgáltatások biztosításával kapcsola-

tos támogatás;

A hálózati munka öt színtéren valósult meg: orszá-

gos hálózati találkozók, megyei műhelyek, járási lá-

togatások (központok), a folyamatos elérhetőség,

kapcsolattartás biztosítása (telefon, e-mail), valamint

az önállóan és/vagy munkacsoportokban végzett

szakértői tevékenység (pl. szakanyagok véleménye-

zése, írása).

Az országos hálózati szakértői találkozók negye-

dévente kerültek megszervezésre, melyeken részt

vett az ágazati és a módszertani irányítás is. Össze-

sen 19 db ilyen rendezvény valósult meg a projekt

megvalósítása során. 

Az országos találkozókon történtek az éves munka-

tervek elkészítései, valamint a megyei szinten elvég-

zett tevékenységről, eredményekről szóló be-

számolások. A területen jelentkező szükségletek, ne-

hézségek és a szabályozással kezelhető problémák

ágazatirányítás felé történő jelzésének, továbbá az

aktuális feladatok egyeztetésének, a közös szemlélet

alakításának is a legfőbb eseménye az országos ta-

lálkozó volt.

A megyei szakmai műhelyek bizonyultak a legha-

tékonyabb, a területi szakemberek által leginkább

kedvelt és igényelt módszernek.
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Egy-egy megyében évente 7-9 alkalommal szerve-

ződtek a workshopok, melyen elsődlegesen az adott

megye központjaiban dolgozó szakemberek vettek

részt, de gyakran kaptak meghívást az érintett járás-

ban működő szolgálatok is. A műhelyek témáit az

éves munkatervben közösen rögzített tematikák, va-

lamint az aktuálisan felmerült helyi problémák hatá-

rozták meg.

Kialakításra kerültek és rendszeressé váltak az

együttműködő társszervekkel a kapcsolatok, akik

szintén igényelték a szakértői hálózatunk együttmű-

ködését. Rendszeresen részt vettek a hálózatunk

rendezvényein, illetve a hálózati szakértőink meghí-

vást kaptak az együttműködésünket érintő társszer-

vezeti rendezvényeikre! Az együttműködések

eredményei már érzékelhetők az adott működési te-

rületek szakmai mutatóiban.

A projekt megvalósítási időszaka alatt a megyei szak-

értő kollégák a szakmai műhelyek során 17.648 fő

szakembert értek el (halmozott adat), amely éves át-

lagban közel 4.000 főt jelent. A megvalósulási alkal-

mak száma is magas. Összesen 786 db megyei

műhely szerveződött, amely éves bontásban átlago-

san 175 alkalmat jelent.

A hálózati szakértők évente visszatérő feladata a mű-

ködési területükön működő járási központok hely-

színi megkeresése, támogatása, a felkeresett

terület problémás területeinek azonosítása, a prob-

lémákkal hozzá forduló intézmények, szakemberek

egyéni mentorálása. A hálózati munka fentiekben be-

mutatott feladatainak megvalósítását (szolgáltatások

szervezésével kapcsolatos támogatás; jelzőrendszer

működtetésével kapcsolatos támogatás; esetmenedzs-

ment folyamatával kapcsolatos támogatás; speciális

szolgáltatások biztosításával kapcsolatos támogatás;

központ – szolgálat együttműködésének támogatása

stb.) a workshopok mellett a járási szintű látogatások

jelentették, amelyek szükség szerint, de évente leg-

alább egy alkalommal

minden intézmény vo-

natkozásában meg

kellett valósítani. A

4,5 éves működés

során 779 db járási

látogatást regisztrál-

tak a megyei szakér-

tők, amellyel 6.848 főt

értek el.

Szakmai műhelyek eredménymutatói

* Részadatok arányosításával számított adat
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A hálózati szakértők az intézmények bevonásával

évente megadott szempontok alapján elkészítették a

járási központok helyzetértékelését, melyek me-

gyei és országos szinten is összesítésre kerültek. A

napi információ áramlás és tájékoztatás gördülékeny

végrehajtása céljából a hálózat országos cím adat-

bázist hozott létre, amely évente frissítésre került, il-

letve a 197 db járási központ és a 706 db szolgálat

bekapcsolásával megyei levelezőlistát működtetett,

amely segítségével - mondhatni állandó - kapcsola-

tot, tájékoztatást tudott nyújtani a célcsoport részére.

A szakértő munkatársak folyamatosan biztosították

az e-mail-es, telefonos és személyes elérhetőségü-

ket, személyes mentorálást, heti átlagban egy-egy

szakértő 4-5 db egyedi szakmai megkeresést kapott

a területről. A mentori tevékenységet elsődlegesen a

szakmafejlesztési témában (szoc. diagnózis, KENY-

SZI, GYVR stb.), speciális helyzetekben, elakadások,

bizonytalanságok esetén (helyi, intézményi, vezetői),

aktuális kérdésekben (pl. jogszabályváltozások,

Covid) vették igénybe a szolgáltatók. E tevékenység

eredményei kapcsán

születhettek meg az

elakadt egyedi ügyek

megoldását elősegítő

ágazati állásfoglalá-

sok, sikerült és sike-

rülhet megelőzni

súlyosabb következ-

ményekkel járó gyer-

mekveszélyeztetett-

ségi állapotokat.

A területi tájékoztatások és disszeminálások kap-

csán is jelentős munkát végzett a hálózat: Több mint

250 db szakmai anyagot juttattunk el az összes szol-

gáltatóhoz, amelyek útmutatók, protokollok, tájékoz-

tató dokumentumok, szakmai állásfoglalások,

szabályozó anyagok, kutatási tanulmányok voltak.

Hasonló számban továbbítottuk az új és aktuálisan

módosult jogszabályokat is, ezáltal biztosítva a szak-

terület naprakész jogi ismereteit.

A hálózati szakértők folyamatosan részt vettek az el-

készült és véleményezésre megküldött jogszabá-

lyok módosítási javaslatainak kidolgozásában, illetve

a megyék havi beszámolóiban folyamatos visszacsa-

tolást biztosított azok gyakorlatban történő megvaló-

sításának tapasztalatairól.

A speciális szolgáltatások támogatása és a „Jó gya-

korlatok” gyűjtése feladatok végrehajtása érdekében

több alkalommal alakultak munkacsoportok a háló-

zati szakértőink részvételével, akik munkacsoport ve-

zetőként, illetve tagként tevékenykedtek.

Járási látogatások eredménymutatói

* Részadatok arányosításával számított adat
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E munkacsoportok témakörei: Konfliktuskezelés/me-

diáció; Utcai (lakótelepi) szociális munka. Az óvodai

és iskolai szociális segítő tevékenységhez össze-

gyűjtött jó gyakorlatokat tartalmazó esetleírások fel-

dolgozása.

A hálózat szakembereinek kezdeményezésére, de

szintén munkacsoportos formában dolgoztuk fel a te-

rületen felmért és összegyűjtött szakmai problémák

csoportosítását a további feladatok meghatározása,

azok ütemezése céljából.

A szakmafejlesztéshez kapcsolódóan több survey tí-

pusú kutatást, adatgyűjtést is végeztünk, amelyek

eredményeként képet és visszacsatolást adhattunk

az ágazatirányításnak döntései napi szakmai gyakor-

latban történő megvalósításáról, megvalósíthatósá-

gáról, képet kaptunk az intézmények infrastrukturális

és HR állapotáról, illetve javaslatokat tehettünk a

szükségesnek ítélt módosításokra. Végeztünk kuta-

tásokat a család- és gyermekjóléti szolgáltatók tevé-

kenységéről a veszélyhelyzet ideje alatt, ügyfelek jogi

képviseletéről és a közfeladatot ellátó személyekkel

szembeni agresszív magatartási formák előfordulási

gyakoriságáról is.

Feldolgozásra került a 19 megyei és 1 fővárosi prob-

lématérkép.

A megyei szakértők értékelése szerint a hálózat

legnagyobb erénye, hogy van. Rendkívüli hiányt

pótolt, és valós támaszt nyújtott, mert gyors és

közvetlen információforrást, konzultációs lehetősé-

get, közös értelmezési felületet, rendszerességet és

folyamatos rendelkezésre állást (egyéni esetekben

is) biztosított a területen dolgozó szakembereknek,

szervezeteknek.

Az egységes szemlélet, elvek, eljárások kialakításá-

val standardizált. Hatékony megyei együttműködé-

sek jöttek létre, melyekre jellemző a bizalomra

épülő szakmai és emberi kapcsolatok, a jó gyakorla-

tok terjedése, a problémák azonnali kezelése és az

egymás megerősítése. Közvetítő szerepet biztosí-

tott az ágazatirányítás és a terület között, melynek

következtében a döntések valós igényekre támasz-

kodhattak. A struktúra hálózati jellege biztosította,

hogy minden központ elérhetővé vált.

A terület szakemberei nélkülözhetetlennek ítélték

a hálózat munkáját. Úgy nyilatkoztak, hogy volt egy

rendszer, volt egy személy, volt egy biztos szakmai

pont, akitől segítséget vártak, kértek kaptak, akire

bármikor számíthattak, aki gyorsan reagált, akitől

mindig napi aktuális információkat kaptak, aki képvi-

selte a területet, aki még egyéb ügyekben is segített

(munkáltatói, költségvetési stb.). 

Másrészt szakmai „pezsgést” hozott és a szakmai

megerősödését eredményezte, mert a szolgáltatók

megismerhették egymást „közelről” (vándor works-

hopok), egyenrangú párbeszéd és team munka folyt,

mert a szakmai dilemmákon együtt gondolkodtak, kö-

zösen oldották fel, miközben sokat tanulhattak egy-

mástól is, jó gyakorlatokat ismerhettek meg és

cserélhettek ki.
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A projekt feladata volt az EFOP-1.1.4-16 és VEKOP-

7.1.5-16 Elsőként Lakhatás standard projektek mód-

szertani segítése, így a szolgáltatók, szakemberek

szakmai támogatása regionális műhelyek, esetmeg-

beszélések, tanácskozások szervezésével. A projekt

munkatársai a megvalósítás során monitoring tevé-

kenységet is folytattak, melynek eredménye monito-

rig jelentésben került összegzésre. 

A cél a minél gyakoribb, de még a napi projektmeg-

valósítást nem terhelő helyszíni látogatások megva-

lósulása mentén végzett módszertani segítség-

nyújtás volt.

A helyszíni látogatások során a projekt munkatársak

tapasztalataikkal, tanácsaikkal segítették a Standard

projektek eredményes megvalósulását. A szakértők,

amennyiben lehetőségük engedte nem csak a szak-

mai és projekt vezetővel cseréltek tapasztalatot,

hanem a projekt többi munkatársával is. Esetmegbe-

szélésekhez, teamekhez csatlakozva lehetőség nyílt

az egyes megvalósítási helyszínek alaposabb meg-

ismerésére. Ezek az első kézből kapott közvetlen in-

formációk hozzájárulhattak a szakmai alapokon

nyugvó segítségnyújtáshoz és támogatáshoz. 

A teljes projektidőszak alatt (a Monitoring jelentés

összeállításáig, 2019. februárjától 2021. május 31-

ig) a projekt szakértői két szakmai műhelyt és egy

szakmai egyeztetést tartottak a megvalósítók szá-

mára, továbbá 14 megvalósítási helyszínen össze-

sen 35 személyes látogatás valósult meg, ami azt is

jelenti egyben, hogy minden Standard projektmegva-

lósítót a projektidőszak alatt legalább két, bizonyos

esetben három alkalommal is felkeresték. Mindezek

mellett 59 telefonos egyeztetésre és 4 videokonfe-

renciás megbeszélésre is sor került a megvalósítók-

kal. A szakértők rendszeres, havi több alkalommal,

személyes, vagy az online térben megvalósuló kon-

zultációs napokat tartottak egymás között a tapasz-

talatok megvitatására.

Magyarországon az EFOP-1.1.4-16 - VEKOP-7.1.5-

16 „Elsőként Lakhatás” standard pályázati kiírás ke-

retében mind a 7 régióban, köztük 11 megyében és

Budapesten is valósult meg Elsőként Lakhatás pro-

jekt. Ez azt jelenti, hogy az ország minden régiójában

lehetőség nyílt hajléktalan személyek önálló lakhatá-

sának megszervezésére és biztosítására – a hazai

forrásból biztosítottakon túl - e program keretében. A

szakmai indikátorokat (vendégéjszakák száma, be-

vont személyek száma, EFOP -1.1.4-16 esetén, 25

éven aluliak aránya) a megvalósítók minden esetben

teljesítették, több esetben túlteljesítették azokat. Az

egyéb, a pályázatokhoz rendelt szolgáltatásokat meg

tudták tölteni szakmai tartalommal. A Covid-19 jár-

vány ellenére a projekttel történő együttműködés

minden esetben megvalósult.

„Elsőként Lakhatás” standard projektek
monitoring tevékenysége
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A kutatások jellemzően a tervezetnél későbbi idő-

pontban kezdődhettek meg projekt szakmai megva-

lósítása során. A kutatások elkészítését nehezítette

a 2020-ban fellépő COVID-19 járvány illetve a vész-

helyzet kihirdetése, amely szükségessé tette a fel-

adatok megvalósításának újra gondolását (pl.: ahol

lehetséges volt a személyes felvételt igénylő mód-

szertanok, megbeszélések vagy konferenciák online

megvalósítását vagy átütemezését). 

Mindezek ellenére a kutatások szakmai teljesítése

összességében sikeresen megtörtént, hiszen majd

mindegyik esetében 2022. májusáig elkészült a zá-

rótanulmány.

A módszertanok kidolgozásához az adott témakörök-

höz, alternatív munkacsoportok formájában a témá-

ban gyakorlott kutatókat és szakértőket kértünk fel

konzultációra, alkalmanként szakértői workshopokat

szerveztünk, különösen az összetettebb kutatási fel-

adatok előkészítéséhez: így a lakhatási szegénysé-

get, a hajléktalan ellátást és programokat, gyermek-

védelemhez kapcsolódó felméréseket, valamint a

szociális humánerőforrás-kutatás előkészítését

előzte meg hosszabb felkészítés.

A kutatások, hatásvizsgálatok illetve monitoring je-

lentések elfogadásra javasolt zárótanulmányait meg-

előzte egy-egy, a kutatási eredményeit bemutató

workshop,  konferencia illetve több anyagból már

publikáció született (lásd például a Szociálpolitikai 

Tükör).

A projekt keretében elvégezett kutatások első cso-

portja a lakhatás, a lakhatási szegénység körére

összpontosult. Ezek olyan „belső” erőforrásból meg-

valósuló kutatások voltak, amelyekbe a témához

kapcsolódó szakértő szervezetek vezető kutatói is

csatlakoztak (Városkutatás Kft részéről vagy a Máltai

Szeretetszolgálat részéről). Az ide kapcsolódó, rész-

ben feltáró részben leíró kutatások jellemzően elsőd-

leges adatfelvételeken alapultak (interjúk, résztvevő

megfigyelések, kérdőíves felvételek), valamint ko-

rábbi témához kapcsolódó tanulmányok (irodalmak),

gyakorlatok és programok (másodlagos adatelem-

zés) vizsgálatait ötvözték. Akadt közöttük hosszabb

időtávú ún. longitudinális adatfelvétel, amelyben rög-

zíteni és vizsgálni lehetett a bemeneti és a kimeneti

állapotokat, változásokat (ilyen volt például az Első-

ként lakhatás programok hatásvizsgálata). 

A belső kutatások többsége egy-egy szolgáltatás,

vagy ellátási terület vizsgálatára fókuszált, de volt

olyan is, amely egész ágazati szinten térképezte fel

a szociális szektorban dolgozók helyzetéről vagy a

járványhelyzet következtében elrendelt vészhelyzeti

munkavégzés megéléséről készített pillanatfelvételt. 

Az adatfelvételek és az adatok elemzése részben saját

adatfelvételekre részben pedig a közigazgatásban rög-

zített avagy OSAP adatok elemzésével valósult meg.

Kutatások
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Talán a legnagyobb hatású ezek közül a humánerő-

forrás felvétel volt, amely rávilágított a szociális élet-

pálya kialakításnak szükségességére, valamint az

egyes ellátási területeket súlytó munkaerőhiány és

fluktuáció jelenlétére.

A projekt szakmai megvalósítása alatt elkészült

kutatásaink: 

- Hátralékos családok túlélési stratégiái és az ellá-

tórendszer nyújtotta lehetőségek

- A marginalizált helyzetű (szegregációval veszé-

lyeztetett) városi településrészek vizsgálata, az e

területen élő lakosság integrálásának lehetősé-

gei)

- Az „Elsőként lakhatás” program hatásvizsgálatá-

nak módszertani kidolgozása, a mérések lefoly-

tatása és az adatok elemzése

- Közösségi lakhatás és lakásmobilitás koncepció-

jának kidolgozása

- A veszélyeztetett lakhatással és a hajléktalanság-

gal kapcsolatos társadalompolitikai ajánlás, kö-

zéptávú szakmai koncepció kidolgozása

- Szociális intézmények / szolgáltatók humán erő-

forrás kapacitásának felmérése

- Aktívkorúak ellátására jogosultak szocidemográ-

fiai jellemzői, munkaerőpiaci helyzete

- Fogyatékos személyek, pszichiátriai - és szenve-

délybetegek (3) részére nem kiváltással létrejött

támogatott lakhatás szolgáltatás

- A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett

gyermekek gondozási helyről történő engedély

nélküli eltávozásának és az ahhoz kapcsolódó in-

tézményi eljárások teljes körű országos vizsgálata

- A szünidei gyermekétkeztetés bevezetésének

eredménye és az ellátás célzottságának vizsgálata

-  Demens személyek ellátásának országos vizsgálata

- Hajléktalan ellátó rendszer vizsgálata („hajlékta-

lan kutatás)”

- Adósságcsapdába kerültek vizsgálata („uzsora

kutatás”)
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Nevelőszülői ellátás vonatkozásában

• Nevelőszülői támogatás és toborzás – célzott to-

borzási technikák 

A módszertani anyag gyakorlati alkalmazásának

modellezésében történő közreműködés.

A kapcsolódó zárótanulmány véleményezése, ja-

vaslatok (kiegészítések, módosítások) megfogal-

mazása.

• Nevelőszülők kiválasztására, vizsgálatára és fe-

lülvizsgálatára, kockázatalapú ellenőrzésére vo-

natkozó irányelv 

A módszertani anyag gyakorlati alkalmazásának

modellezésében történő közreműködés

A kapcsolódó zárótanulmány véleményezése, ja-

vaslatok (kiegészítések, módosítások) megfogal-

mazása

• A nevelőszülők osztott gyámságára vonatkozó ál-

lásfoglalás

Az állásfoglalás kidolgozásában történő közremű-

ködés, vélemények becsatornázása

Gyermek-és lakásotthoni ellátás 

vonatkozásában

• "Életrevaló" program

Új pedagógiai módszer gyermekvédelmi alkalma-

zásának modellezése

Gyermekvédelmi szakszolgáltatás

vonatkozásában

• A gyermekvédelmi szakszolgálatok "kapuőr" sze-

repe: a szakszolgáltatás szakmai lehetőségeinek

meghatározása az indokolatlan családból történő

kiemelések megelőzésében

• Gyermekvédelmi gyámi igazolvány: igényfelmé-

rés, jogszabályi háttér feltérképezése, javaslat

tartalmi elemeinek meghatározása

A Hálózat tagjai rendszeresen (átlag évi 10 alkalommal) személyesen illetve virtuálisan tartották a kapcsolatot

és látták el a szakmatámogató és szak- mafejlesztési feladataikat.

A módszertani hálózat egyrészt az adatgyűjtés, a gyakorlat feltérképezésében vállalt szerepet, másrészt a

szakértői anyagok tartalma, azok gyakorlati megvalósíthatóságának szakmai véleményezésében, illetve gya-

korlati modellezésében. 

Hálózatiságából adódóan nemcsak koncepcionális szinten van jelentősége, hanem a mindennapi szakmai

munka támogatásában is, a kiépített és még továbbfejlesztendő információs csatornák működ- tetésével

(eseti tanácsadás, szakmai-módszertani támogatás, segítés, információk gyakorlat számára történő kicsa-

tornázása).

Jelenetős a szerepe az információk szakmapolitika és szakpolitika így a döntéshozók részére történő be-

csatornázásában, így segítve a döntéselőkészítést.

Országos Gyermekvédelmi Módszertani Hálózat

A Hálózat tevékenységei 
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Mindhárom területet érintő tevékenységek

• A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmé-

nyekben, nevelőszülői hálózatokban és a javító-

intézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek

bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelé-

sére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati

módszertan 

- A Módszertan gyakorlati alkalmazása tapasz-

talatainak összegyűjtése, rendszerezése és

erre alapozott javaslat megfogalmazása

- A modellezés eredményeit tartalmazó tanul-

mány véleményezése, javaslatok (kiegészíté-

sek, módosítások) megfogalmazása

• A 2021-27-es  programozási időszak gyermekvé-

delmi tematikájú konstrukciói tartalmi kialakításá-

ban történő közreműködés

• A nevelőszülői ellátást támogató gyógyászati se-

gédeszköz és háztartási gép pályázat tartalma ki-

alakításában történő közreműködés 

• Jogszabály előkészítésben történő közreműkö-

dés (utógondozói ellátás, nevelőszülői és gyer-

mek közötti korkülönbség, osztott gyámság,

képzési rendelet stb.)

• A járványhelyzet alatt a gyermekek hasznos idő-

kihasználását támogató kézikönyv készítésében

történő közreműködés

• Gyermekotthoni kihívások kutatásban közremű-

ködés

• „Így vagyunk itthon” pályázatban történő közre-

működés

• Gyermekotthoni csoportnapló kialakításában tör-

ténő közreműködés

• Engedély nélküli eltávozás protokoll kidolgozásá-

ban történő közreműködés

• Nevelőszülői Központi Oktatási Programban újra-

tervezéséhez javaslatok

• Befogadási kötelezettséggel kapcsolatos kihívá-

sok beazonosítása és válaszok

• Ukrán menekültváltság kezelésére vonatkozó ja-

vaslatok megfogalmazása gyermekvédelmi szak-

ellátást illetően
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A 2018. őszén elkezdődött és 2019. májusában zá-

rult nevelőszülő toborzó kampány lebonyolításában

történő közreműködés is a projekt egyik részfeladata

volt.

A projektünk keretében megvalósításra került:
• gyerekvédelmi szakellátásban részesülő gyer-

mekek részére rajz és videopályázat 

• a nevelőszülői toborzó kampány záró rendez-

vényének megvalósításában való közreműködés

Nevelőszülői toborzást célzó országos kampány megvalósítása

Forrás: jnsz.hu

Bedogadlak rajzpályázat
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Forrás: https://music.youtube.com/watch?v=8h3VT7gUDnM

Forrás: szgyf.gov.hu
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A https://www.neveloszuloiprogram.hu/ honlap a fenti célok megfogalmazott tevékenység megvalósulását

segítette elő.

Forrás: neveloszuloiprogram.hu/
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Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár, mint konzorciumi partner

célja a projektben a szociális és gyermekvédelmi,

gyermekjóléti ágazat szakrendszereinek - Országos

Szociális Információs Rendszer (OSZIR) keretrend-

szer és szakmoduljainak - továbbfejlesztése, integ-

rációjának biztosítása és új szakrendszerek beve-

zetése.

Az átláthatóság, tervezhetőség, a hatékony ellenőr-

zés megalapozása; a szolgáltatók, intézmények, hi-

vatalok adminisztrációs terheinek csökkentése, vala-

mint a költségvetési támogatás hatékonyabb, a szük-

ségletekhez jobban igazodó felhasználása.

További cél a szociális ágazat korszerűsítése; meg-

feleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kuta-

tási/tudományos és igazgatási feltételeknek a

hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások

jobb hozzáférhetősége érdekében.
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Az Országos Szociális Információs Rendszer
szakrendszereinek bemutatása

1. A KENYSZI - Igénybevevői Nyilvántartás 2012.

január 1-jén került bevezetésre, fél év türelmi idő

után 2012. július 1-től működik kötelezően, finan-

szírozási jogkövetkezményekkel. A rendszer költ-

ségvetési támogatással nyújtott szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület szolgál-

tatásainak felhasználását teszi átláthatóvá, bizto-

sítva egyúttal annak ellenőrzését.

2. A PTR - Pénzbeli és Természetbeni Ellátások

Rendszere, mint központi, egyes adatait tekintve

közhiteles hatósági nyilvántartás 2013. decem-

bere óta tartalmazza az összes települési önkor-

mányzat és járási hivatal által megállapított

segélyeket és támogatásokat. 

3. A MŰKENG - Szolgáltatói Nyilvántartás közhiteles

hatósági nyilvántartása a szociális, gyermekjóléti

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és

hálózatok működési engedélyeinek, egyúttal ki-

szolgálja a kormányhivatalok működést engedé-

lyező szerveinek szolgáltatói nyilvántartásba

történő bejegyzési, módosítási, törlési és ellenőr-

zési eljárásaihoz kapcsolódó hatósági feladatait.

4. Az IDM az OSZIR szakrendszerek jogosultságke-

zelő rendszere, mely az OSZIR rendszerek folya-

matos bővülése és fejlesztései miatt egyre több

újonnan csatlakoztatott szakrendszer belépési és

jogosultságkezelési feladatát látja el.

5. A GYVR– Gyermekeink Védelmében elnevezésű

Informatikai Rendszer, egy olyan gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban érintett szervezetek

és szakemberek számára közös információs bá-

zist biztosító, az Országos Szociális Információs

Rendszer (a továbbiakban: OSZIR) keretrend-

szerbe integrált, országos szinten egységes, a

gyermekvédelemi szakellátást, alapellátást, vala-

mint az örökbefogadás előkészítését és utánkö-

vetését támogató ügyviteli és szakmai

feladattámogató informatikai rendszer, amely a

gyermekvédelmi eljárások gyorsítása mellett le-

hetővé teszi az átláthatóság és az ügyviteli haté-

konyság növelését, a korszerű elektronikus

ügyintézést az ágazat szakemberei között.

6. A VIR - Vezetői Információs Rendszer funkciója

az ágazatirányitási és ellenőrzési, valamint fenn-

tartói tervezés támogatása. A VIR fejlesztése

során adattárház és adatkockák kerültek létreho-

zásra, mely alkalmas elemzési felületek kialakítá-

sára és szakrendszeri riportok készítésére,

valamint azok vissza származtatására. A megal-

kotott verzió a PTR, a KENYSZI, a GYVR és a

MŰKENG szakrendszerek adatbázisaira épül.
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OSZIR szakrendszerek rendszerkapcsolatai
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Gyermekeink Védelmében elnevezésű Informatikai
Rendszer (GYVR) bemutatása

A szakrendszer fejlesztésének ütemei,

elért eredmények

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 projekt ke-

retében három fejlesztési csomag készült el. A

három fejlesztési szakasz végére a Gyermekeink Vé-

delmében Elnevezésű Rendszer több alrendszerre

bontva lefedi a gyermekvédelem teljes területét. A ko-

rábbi programidőszakban különálló Örökbefogadási

Rendszer (ÖFR) beintegrálódott ebbe a hatalmas

rendszerbe, ahol az alábbi területeket kü-

lönböztetjük meg:

- GYVR általános

- Gyámhatósági alrendszer

- GYVR alapellátási alrendszer

- GYVR szakellátási alrendszer

- Örökbefogadási alrendszer

Felkészítések, szakmai tájékoztató

napok

A GYVR bevezetésével kapcsolatosan

2019. végétől folyamatosan tartottunk

szakmai tájékoztató napokat szerepkörön-

kénti és funkciónkénti tematikákban, ösz-

szesen 87 alkalommal, 3363 fő rész-

vételével. A GYVR bevezetésének idővonala
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A GYVR rendszerben található alrendszerek és azok moduljai
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Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 2016. január elsejével változá-

sokat vezetett be a szociális és gyermekjóléti szol-

gáltatások működésében.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok rendsze-

rének átszervezése új alapokra helyezte a családok

és gyermekek ellátásának e területi szinten működő

formáját. Az azóta eltelt években további változások

történtek a család- és gyermekjóléti szolgálatok, va-

lamint központok szakmai tevékenységében. A csa-

lád- és gyermekjóléti szolgálatok már megvalósult

integrált működéséből eredően szükségessé vált a

szolgáltatói tevékenységadminisztrációs funkciók fe-

lülvizsgálata, módosítása. Ennek okán a család- és

gyermekjóléti szolgálatok és központok kibővült te-

vékenységét támogató alrendszer került kifejlesz-

tésre CSGYJK néven. Mivel ez az alrendszer

tartalmilag szervesen kapcsolódik a KENYSZI szak-

rendszerhez, a KENYSZI rendszerbe integráltan ke-

rült kialakításra.

Bár a CSGYJK tartalmilag a KENYSZI-hez kapcso-

lódik, funkcióját és folyamatát tekintve eltér a napi /

havi igénybevétel jelentéstől, így a KENYSZI felüle-

tén, de külön menüpontban került kialakításra.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok

(CSGYJK) esetében az egyik legfontosabb szakmai

változást az ún. „szociális diagnózis” készítésének

bevezetése jelentette, amellyel egy egységes, a szo-

ciális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételét

megelőző bemeneti szűrő került széles körben alkal-

mazásra. A szociális diagnózist a járásszékhely tele-

püléseken működő család- és gyermekjóléti köz-

pontok esetmenedzsere készíti el. A diagnózis meg-

alapozza az egyén szociális támogatását és a maj-

dani szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését,

valamint megvalósítását. 

A fejlesztés során új felhasználói szerepkör (Esetme-

nedzser) került kialakításra. Emellett a KENYSZI

rendszeren belül létrehoztunk egy új menüpontot

Szociális diagnózis néven. Ezen belül lehetőség van

új szociális diagnózis felvételére, a diagnózisok átte-

kintésére, valamint a szociális diagnózisok eredmé-

nyeinek lekérdezésére.

További új CSGYJK szakmai feladat, hogy a család-

és gyermekjóléti központ tevékenysége 2018. szep-

tember 1-től bővült az óvodai és iskolai szociális se-

gítő tevékenységgel, papír alapon.
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Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

egyéni és csoportos/közösségi tevékenység is a

KENYSZI-ben valósul meg, 2020. január 1-től az

adatszolgáltatást az KENYSZI felületén kell teljesí-

teni. A fejlesztés során a KENYSZI szerepkörök két

új, „Óvodai és iskolai szociális segítő”, valamint

„Adatszolgáltató koordinátor” felhasználói szerepkör-

rel bővültek.

Az Igénybevételek kezelése fülön egy új menüpont,

az Egyéni tevékenység napló került kialakításra; a

szociális segítő a TAJ egyedi azonosító alapján itt

rögzíti fel az egy adott gyermekkel, több alkalommal

megtartott személyes foglalkozás során a konkrét te-

vékenységeket. A szociális segítő itt jelenti TAJ nélkül

az egyszeri segítő tevékenységeket, illetve a csopor-

tos, vagy közösségi tevékenységeket. A Jelentések

fülön belül új menüpontot hoztunk létre. A szociális

diagnózishoz hasonlóan itt is lehetőség van tevé-

kenységek jelentésének lekérdezésére.

A KENYSZI mint országosan egységes, operatív, a

napi tevékenységet nyilvántartó rendszer célja a szo-

ciális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatá-

sok állami finanszírozása ellenőrzésének megala-

pozása. Ennek megfelelően a KENYSZI szakrend-

szerben az egymással párhuzamosan igénybe nem

vehető szolgáltatások esetében az ütközések keze-

lésének általános szabálya szerint az ütközést három

napig jelzi, majd ezt követően a később jelentő jelen-

tését törli a rendszer. Az új jogszabályoknak megfe-

lelően egyes meghatározott esetekben az általános

szabálytól eltérően nem a korábban jelentő, hanem

az az igénybevétel marad meg a rendszerben, ame-

lyik a költségvetési törvény szerint minden esetben

megelőzi („erősebb”) a másik ütköző szolgáltatás

igénybevételéhez képest. Szintén jogszabályválto-

zás alapján a házi segítségnyújtás igénylés, valamint

a fejlesztő foglalkoztatás felülete is aktualizálva lett. 

A rendszerben az országos statisztikai jelentések

köre bővült. 

A KENYSZI felületén a Riportok fülön több új menü-

pont került kialakításra. Emellett számos fontos le-

kérdezés könnyebbé, gyorsabbá vált.

Felkészítések, szakmai tájékoztató napok

Az óvodai és iskolai szociális segítők részére 2019.

októbere és 2020. márciusa között tartottunk több

mint 300 résztvevő részére jelenléti, számítógépes

felkészítést.

KENYSZI szakmai felkészítő nap
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Szolgáltatói Nyilvántartás (MŰKENG)

A projektben megvalósult feladatok rövid

áttekintése:

• Nevelőszülői és nevelőszülői tanácsadó nyil-

vántartás kialakítása, riport funkciók bővítése

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50/I. § alapján

a szolgáltatói nyilvántartáson belül került kialakí-

tásra a nevelőszülői és nevelőszülői tanácsadó

nyilvántartás. A jogszabálynak való megfelelés-

hez továbbfejlesztésre került a bejegyző- és mó-

dosító e-kérelem űrlap, valamint a hatóság

részére, új űrlap a nevelőszülők rögzítésére, va-

lamint a törzsadatok megtekintésére szolgáló új

menüpont. A hatóság munkáját segítik a Nevelő-

szülők- és Nevelőszülői életút riportok letölthető-

sége a felületről.

Bejegyzett MŰKENG szolgáltatások megyénként
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• Új szolgáltatás esetén kezdő dátum

visszaírása

A hatóság részére kialakított szolgáltatás űrlapon

megjelenik egy jelölő négyzet, ahol meg lehet

adni, hogy a szolgáltatás nyújtás kezdete meg-

egyezik a döntés hatályával. Ha ez pipálásra

kerül, akkor a szolgáltatás kezdete mezőbe nem

lehet dátumot megadni, azt a rendszer tölti ki a

döntés hatályának dátumával.

• A fenntartónak döntés véglegessé válásáról

szóló elektronikus értesítése

Döntés véglegessé válásakor automatikus üze-

netet küld a rendszer a fenntartó Szolgáltatói Nyil-

vántartásban rögzített elektronikus címére, az

Igénybevevői Nyilvántartásban elvégzendő fel-

adatairól. Döntés véglegessé válásakor a követ-

kező esetekben kerül kiküldésre az e-mail:

- Új szolgáltatás bejegyzésekor, 

- Fenntartóváltáskor.

• Hiánypótlás bevezetése

Az új fejlesztéssel lehetőség nyílt a hiánypótlás

indítására, az érintett e-képviselő pedig feladat-

ként eleget tud tenni a hiánypótlási kötelezettsé-

gének akár egy módosított űrlap, akár csatolmány

elküldésével.

• Fenntartó váltásnál együttes kérelem 

benyújtása

Fenntartóváltás esetén, az e-kérelem benyújtását

a két szolgáltató egymás után, közösen tudja

megtenni,a MŰKENG rendszeren keresztül. A

fenntartó váltásról szóló alapkérelem együttes be-

nyújtása után a kérelem módosítását és a kére-

lem visszavonását a fenntartók önállóan

(külön-külön) végzik. A nyilvántartásba vételkor

mindkét szolgáltatót értesíti a rendszer a bejegy-

zés sikerességéről.

• E-kérelem lista továbbfejlesztése sorrendez

A hatósági és fenntartói munkavégzés megköny-

nyítésére, a felületi lekérdező űrlapoknál új sor-

rendezhetőségi funkció került kialakításra, az

elektronikus kérelmek listázó és összefűzött lis-

tázó menüpontjaiban.

• E-kérelem űrlap továbbfejlesztése

- pdf generálás kötelező mezők kialakítása

A fenntartók e-kérelem benyújtására szolgáló be-

jegyző, módosító és törlő űrlapok áttekinthetősé-

gét és az adatok pontos kitöltését szolgáló

fejlesztés. A felület blokkosítva került újraparamé-

terezésre; ennek következtében nem az összes

lehetséges mező, hanem a kiválasztott szolgálta-

tásoknak megfelelő űrlapmezők kerülnek struktu-

ráltan megjelenítésre a felületen.
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Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere (PTR)

Adattisztítást támogató rendszerfunkciók

fejlesztése 

A fejlesztés 11 alfeladatot tartalmazott. Az adattisz-

taságot segítő, ügyintézők által használt új funkciók

illetve háttérben futó automatikus folyamatok kerültek

fejlesztésre.

Szabályozás-követő módosítások,

tovább-fejlesztések

A fejlesztés 6 feladatot tartalmazott. Csoportos rög-

zítési funkciók, kibővített kereső felületek és lekérde-

zési lehetőségek könnyítik a napi munkát, illetve

kialakításra került a jogszabályváltozásból eredő ösz-

szegváltozás automatizálása is. 

PTR-SZL interfész kapcsolat kialakítása

Lehetőség van a lakcímadatok ellenőrzésére a

Kincstári TAJ rendszeren keresztül. 

MEP – PTR és Egészségbiztosítási pénztár

A Megyei egészségpénztár felé jelentésköteles ellá-

tások listázására szolgál.

Pénzügyi funkciók kialakítása

Az önkormányzati hatáskörben tartozó ellátások Uta-

lási listáinak összeállítására alkalmas funkció. 

Ügymenettámogatási rendszer kialakítása és

ehhez kapcsolódó RGYK űrlap fejlesztés

Önkormányzati hatáskörbe tartozó ellátások esetén

a rögzített döntések határozat formájában kinyerhe-

tőek a rendszerből.
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Vezetői Információs Rendszer (VIR)

Az projekten belül a VIR továbbfejlesztése kapcsán az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

• A VIR összekötése az IDM rendszerrel;

• Adatkapcsolat létrehozása a VIR adattárháza és a Kincstár központi adattárháza között; 

• Egyes OSZIR szakrendszerek definiált adatköreinek betöltése a VIR adattárházába.

Elektronikus OSZIR (E-OSZIR)

A projektben került kialakításra az E-OSZIR felülete és támogatta annak bevezetését.

A fejlesztések a következőket foglalták magukban:

• felhasználók regisztrációját és belépését szolgáló IDM-be való kialakítása (ügyfélkapus regisztrációhoz kötött)

• fő menüsor és almenüpontjainak tartalmi fejlesztése

• keresés indításának lehetősége

• hivatali felhasználói és admin funkciók kialakítása

Felkészítések, szakmai tájékoztató napok

2021. október 14-én tartottunk felkészítést 90 fő rész-

vételével. A felkészítéseken a projekt szakmai veze-

tője beszélt az alkalmazás fejlesztésének céljáról, az

adat betöltésekről, és a felhasználói körről, illetve az

azt megalapozó gyámhivatali hatáskörök jogszabályi

hátteréről is. A E-OSZIR alkalmazást a szakmai fe-

lettes szerv (EMMI) egyik szakembere mutatta be.

Bemutatójában kitért a rendszerhez történő regiszt-

rációra, valamint teszteseteken keresztül az alkalma-

zás működését is elsajátíthatták a résztvevők. E-OSZIR felkészítő nap 2021. október 14.
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Az OSZIR szakrendszerek jogosultságkezelő rendszere
(IDM) 

A projektben, több lépcsőben az IDM rendszer alá

került a GYVR, E-OSZIR, SzocVIR és SzocEIR rend-

szerek jogosultságkezelése, valamint az ezekhez tar-

tozó felhasználók Központi Azonosítási Ügynök

(KAÜ) keresztül történő beléptetése. Felhasználóba-

rát fejlesztésekkel átalakult a regisztrációs folyamat.

Különböző űrlap-paraméterezéssel és szabályrend-

szer alkalmazásával segíti a felhasználót a rendszer

a regisztráció során, így kiszűrve a helytelen regiszt-

rációt és a későbbi hibás működést. Beépítésre ke-

rült több, az adminisztrátorok részére készült funkció,

mellyel javítani tudnak a felhasználókkal történő ügy-

intézés színvonalán, és gyorsaságán.

Új felhasználói regisztrációk a projektidőszak alatt.
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Központi Statisztikai Hivatal
Népességtudományi Kutatóintézet

A Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat a

KSH Népességtudományi Kutatóintézet által indított

longitudinális kutatás, amely közel 9000, 2018–2019-

ben született gyermek felnövekedésének vizsgálatát

célozta meg, magzati kortól kezdődően 3 éves koru-

kig, több adatfelvételi hullámon keresztül.

A Kohorsz ’18 esetében klasszikus társadalomkuta-

tásról van szó, ám a vizsgálatnak köszönhetően lét-

rejövő tudásbázis tudományos célú felhasználása

mellett arra is szolgál, hogy eredményei az ellátó-

rendszerben, a gyermekvédelemben és -fejlesztés-

ben érintett szakemberek, szolgáltatók, kormányzati

szereplők és civil szervezetek munkájához olyan in-

formációt biztosítsanak, amelyek segíthetik hatékony

működésüket, döntéshozásukat. Mindemellett a vizs-

gálatból születő eredmények a közvélemény szá-

mára figyelemfelhívó, tájékoztató célt is szolgálnak

majd. 

A kutatás egyedisége, hogy míg a kohorszvizsgála-

tok döntő többsége a gyermek születése után indul,

addig a Kohorsz ’18 induló mintája a magzati korra,

a várandós anyák megkeresésére támaszkodik. Az

alkalmazott adatgyűjtési módszerek sokszínűek, a

primer adatfelvételi technikák mellett a védőnői és ál-

lami adminisztratív rendszerek adatállományának

bevonására is sor került. A válaszadók köre az

anya/elsődleges gondozó mellett az apára is kiterjedt

. 

A projekt keretei között a gyermekek követése 3 éves

korig valósult meg. Az NKI törekvése az, hogy a vizs-

gálat a felnövekedés teljes időszakában tudja követni

a gyermekeket.

Alapsokaság és minta

Kutatásunk születési kohorszvizsgálat, mert a részt-

vevő gyermekek azonos időszakban, 2018/19-ben

születnek, vagyis közös kohorszot (nemzedéket) al-

kotnak. Az adatgyűjtés magzati korban, a várandó-

sokkal kezdődött 2018 elejétől, kb. 10 ezer fős induló

mintán, melyet ismételt adatfelvétel követ a projekt

keretein belül a gyermek fél-, másfél- és hároméves

korában.
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A vizsgálat elvi alapsokaságát a 2018. április 1. és

2019. március 31. közötti egy éves időszakban Ma-

gyarországon született újszülöttek (és családjaik) je-

lentették. Figyelembe véve az adatfelvétel módját és

az alapsokaság definíciós sajátosságait, technikai ér-

telemben a vizsgálat alapsokaságába azon élő, leg-

alább 7 hónapos magzatok tartoztak, akiknek az

édesanyja a magyarországi várandósgondozási

rendszerben részt vett, és ahol (a várandósgondo-

zási kiskönyv megfelelő rovata alapján) a szülés vár-

ható időpontja a 2018. április 1. és 2019. március 31.

közötti időszakra esett. 

A kutatás mintavételi alapegységének a védőnői kör-

zeteket tekintettük. A mintavétel során az ország já-

rásait négy területi rétegre osztottuk, és az egyes ré-

tegekben részben eltérő eljárással – de egységes

elvek5 mentén kialakított sorrenden alkalmazott vé-

letlen kezdőpontú szisztematikus mintavétellel – vá-

lasztottuk ki a mintába került 628 db védőnői

körzetet, több szempontból leképezve a teljes hazai

várandós populációt. 

A Kohorsz ’18 kutatás nagymértékben támaszkodik

a magyarországi védőnői rendszerre. Egyfelől a ku-

tatás első két – várandósok és féléves gyermeket ne-

velők körében lebonyolított – hullámában az

adatfelvételt a védőnők végezték. Másfelől a minta

kialakításának alapját a védőnői körzetek adták. 

A kutatás mintája

5 Ezek az egységes elvek az alábbiak: a 2018-ban várható élveszületések becsült száma (a 2013–2015-ös évek átlagának
megfelelően); a becsült válaszadási hajlandóság és mintakopás; az átlagos társadalmi helyzet, és a fejlettség szerinti sorrendje.
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Ütemezés

A Kohorsz ’18 kutatás longitudinális módszertanából

adódóan a kiinduló – várandós – minta lekérdezését

a szülést követően fél-, másfél és három évvel kö-

vette a mintatagok ismételt személyes megkeresése.

Mindemellett a szülésre vonatkozóan adminisztratív

adatátvételre is sor került a Születésértesítő Rend-

szerből. A személyes lekérdezési szakaszok között

illetve azok mellett telefonos adatfelvételi hullámok is

lezajlottak. Az első ilyen, a kutatásba került gyermek-

eket nevelő apák körében zajlott telefonos vizsgálat

volt, a gyermekek 18 hónapos korában, ráépülve az

anyai interjúkra. A másik telefonos adatfelvételi hul-

lám során az anyákkal készült interjú, elsősorban a

munkavállalási helyzetük és terveik témájában, a

gyermekek 27-30 hónapos korában. Ez kiegészült

egy Covid-19 kérdőívmodullal is a párhuzamosan

zajló megkerülhetetlen történések következtében. Az

adatfelvétel ellenőrzésére irányuló, a projekt lezáru-

lásához igazított telefonos megkeresés  célja a kiin-

duló minta lehető legteljesebb helyreállítása volt, a

nem válaszoló, nem elért címek megkeresésével és

státuszuk tisztázásával. 

A Kohorsz ’18 kutatás szakaszai
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Várandós adatfelvételi hullám

Indulás: 2018. január

Zárás: 2019. március

Adatfelvétel időzítése: A várandósság 28-30. hete

Adatfelvétel módja: személyes interjú, önkitöltős kérdőív, adatátvétel,

védőnői kérdőív 

Adatfelvevő: védőnő

Válaszadó: várandós 

Válaszadók száma: kb. 8300

Státusz: lezárt, tisztított, súlyozott, publikált adatbázis

Lezajlott adatfelvételi hullámok főbb adatai 

Összegző infografika a várandós
kutatási hullám adatairól

Féléves adatfelvételi hullám

Indulás: 2018. június

Zárás: 2019. november

Adatfelvétel időzítése: A gyermek 6 hónapos kora (-1/+3 hét)

Adatfelvétel módja: személyes interjú, önkitöltős kérdőív,

védőnői kérdőív 

Adatfelvevő: védőnő

Válaszadó: vér szerinti anya

(hiányában a gyermek elsődleges gondozója)

Válaszadók száma: kb. 8000 

Státusz: lezárt, tisztított, súlyozott adatbázis

Összegző infografika a féléves
kutatási hullám adatairól
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18 hós adatfelvételi hullám

Indulás: 2019. június

Zárás: 2020. november

Terepmunka felfüggesztése (Covid-19 járványidőszak alatt):

2020. március-május

Adatfelvétel időzítése: A gyermek 18 hónapos kora (-1/+3 hét)

Adatfelvétel módja: személyes interjú, önkitöltős kérdőív,

kérdezői kérdőív 

Adatfelvevő: Közvéleménykutató cég kérdezőbiztosai

(Inspira Research Kft.)

Válaszadó: vér szerinti anya

(hiányában a gyermek elsődleges gondozója)

Válaszadók száma: kb. 5000

Státusz: lezárt, tisztított adatbázis

Apakutatási adatfelvételi hullám

Indulás: 2019. július

Zárás: 2020. december

Terepmunka felfüggesztése 

(Covid-19 járványidőszak alatt): 2020. március-május

Adatfelvétel időzítése: A gyermek 18 hónapos korá-

ban (-1/+3 hét) zajlott anyai interjút követő 2 hétben

Adatfelvétel módja: telefonos interjú

Adatfelvevő: Közvéleménykutató cég

kérdezőbiztosai (Inspira Research Kft.)

Válaszadó: a gyermek anyával együttélő vér szerinti

apja (avagy az anyával együttélő társadalmi apa)

Válaszadók száma: kb. 2000

Státusz: lezárt, tisztított adatbázis

Anyai munkavállalás adatfelvételi hullám

(Covid-19 kiegészítő modullal)

Indulás: 2020. szeptember

Zárás: 2021. december

Adatfelvétel időzítése: A gyermek 27-30 hónapos

kora között

Adatfelvétel módja: telefonos interjú

Adatfelvevő: Közvéleménykutató cég 

kérdezőbiztosai (Inspira Research Kft.)

Válaszadó: a gyermek vér szerinti anyja

Válaszadók száma: kb. 5700

Státusz: lezárt, tisztított adatbázis

Összegző infografika a 18 hós
kutatási hullám előzetes adatairól
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Eredmények

A Kohorsz ’18 kutatás főbb kimeneteinek összeg-

zése során hivatkozás-szinten mutatjuk be a

megvalósítási időszakban megjelent kutatási ki-

adványok, az adatok elemzésén alapuló tudomá-

nyos publikációk forrásadatait. Emellett ismer-

tetjük a kutatás válaszadói aktivitás megtartását

és a közvélemény tájékoztatását célzó tudo-

mánykommunikációs felületeit és néhány tartalmi

elemét.

Hároméves adatfelvételi hullám

Indulás: 2021. március

Zárás: 2022. június

Terepmunka felfüggesztése (Covid-19 járványidő-

szak alatt): 2021. március-május

Adatfelvétel időzítése: A gyermek 3 éves kora (-1/+3

hét)

Adatfelvétel módja: személyes interjú, önkitöltős

kérdőív, kérdezői kérdőív 

Adatfelvevő: Közvéleménykutató cég

kérdezőbiztosai (Inspira Research Kft.)

Válaszadó: vér szerinti anya (hiányában a gyermek

elsődleges gondozója)

Válaszadók száma: kb. 6000 (becsült)

Státusz: zajló adatfelvétel

Ellenőrző adatfelvételi hullám

Indulás: 2021. szeptember

Zárás: 2022. június (szeptember)

Adatfelvétel időzítése: A gyermek 3 éves korában

megkísérelt sikertelen lekérdezést követő 3 hónap

Adatfelvétel módja: telefonos interjú 

Adatfelvevő: Közvéleménykutató cég 

kérdezőbiztosai 

Válaszadó: vér szerinti anya (hiányában a gyermek

elsődleges gondozója)

Válaszadók száma: 2000 (becsült)

Státusz: zajló adatfelvétel
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Kutatási kiadványok 

A kutatás előkészítési fázisának és az egyes hullá-

mainak lezárultával a KSH NKI magyar és angol

nyelvű kutatási reportok és jelentések publikálásával

összegezte az eredményeket. Ennek keretében je-

lentek meg az alábbi kiadványok:

Tudománykommunikációs kimenetek 

A Kohorsz ’18 kutatás a válaszadók és a közvélemény tájékoztatás érdekében folyamatos tudománykommu-

nikációs tevékenységet vállal. A kutatás saját honlapot üzemeltet, www.kohorsz18.hu címen, melynek angol

verziója párhuzamosan frissül (www.kohorsz18.hu/en). Emellett az érdeklődők a kutatás Facebook oldalán is

tájékozódhatnak a legfrissebb eredményekről, aktualitásokról (Facebook/Kohorsz ’18). 

Magyar nyelven megjelent intézeti kiadványok:

• Féléves kutatási szakasz. Technikai riport.

Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat.

Kutatási Jelentések 105. (2022)

• Várandósság Magyarországon. Jelentés a

Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat

1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. (2021)

• Várandós kutatási szakasz. Technikai riport.

Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat,

Kutatási Jelentések 102. (2020)

• Kutatási koncepció - Kohorsz '18 Magyar

Születési Kohorszvizsgálat (Kutatási jelentések

100.) (2018)

• Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat

módszertani leírás - A várandós kutatási szakasz

előkészítése (Kutatási jelentések 99.) (2018)

Angol nyelven megjelent intézeti kiadványok:

• Pregnancy in Hungary. Report on the First Wave

of the Cohort ’18 - Growing Up In Hungary. 

(Working Papers No. 39.) (2021)

• Growing up in Hungary - Cohort ’18 Hungarian

Birth Cohort Study. Technical report 2. Prenatal

wave (Working Papers No. 38) (2021)

• Conceptual framework. Growing Up in Hungary -

Cohort ’18 Hungarian birth cohort study (Working

Papers No. 32.) (2019)

• Technical report. Growing Up in Hungary - Cohort

’18 Hungarian birth cohort study. Prenatal 

research, preparational phase (Working Papers

No. 30.) (2019)
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Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal konzorciumi partnerként részt

vállal az óvodai és iskolai szociális támogató szolgál-

tatások fejlesztésében, és az alábbi célok elérését

tervezte:

A szociális munka módszereinek óvodai, iskolai kör-

nyezetben történő adaptálását célzó „EFOP-3.2.9-16

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fej-

lesztése" című standard pályázat végrehajtását se-

gítő, összehangolt folyamatok támogatása, nyomon

követése.

A szociális segítés eszköztárának fejlesztése során,

a köznevelési intézmények működésének sajátos

szabályait is figyelembe vevő együttműködési eljárá-

sok, eszközök kialakításának támogatása, ezek egy-

ségesítése.

Az Oktatási Hivatal által megvalósítandó programe-

lem nyomon követte a család- és gyermekjóléti köz-

pontok pályázatainak megvalósulását a köznevelési

intézményekben. Támogatta a különböző ágazati

szabályok szerint működő intézmények munkatársait

az együttműködések kialakításában. A szociális szol-

gáltatók és a köznevelési intézmények együttműkö-

désének közös eljárásrendjét helyben alakítják ki az

együttműködő felek. A központi programelem fel-

adata volt az eljárások, jó gyakorlatok feltérképe-

zése, összegyűjtése, elemzése, majd egységes

módszertani útmutatók fejlesztése, jogszabályi aján-

lás elkészítése.

A kiemelt projektben az Oktatási Hivatal részéről ki-

alakított szakértői stáb információkat gyűjtött a neve-

lési-oktatási intézményekben dolgozó szakemberek,

valamint a szociális segítők együttműködésének

módszereiről, a szereplőkről, azok feladatairól, az

együttműködés során kialakított eljárásokról, az in-

tézménytípusok specifikus gyakorlatairól. A projekt

munkatársai elkészítették az óvodai és iskolai szoci-

ális segítés tartalmi elemeit, működésének feltételeit

érintő javaslataikat.6 Ezek a javaslatok alapozták

meg a módszertani útmutató elkészítését. 

6 „Javaslatok az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez”; EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt
projekt, Oktatási Hivatal, kézirat, Budapest, 2018.
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A család- és gyermekjóléti központok óvodai- és iskolai
segítő tevékenysége tervezésének elemzése

A szakmai tervezés (szükségletfelmérések,

szolgáltatási tervek) elemzése

Az elemzés elkészítésének elsődleges célja volt,

hogy részletes szakmai információkat szerezzünk az

óvodai és iskolai szociális munka tervezésének fo-

lyamatáról, valamint várható megvalósulásáról az

EFOP-3.2.9-16 pályázatban nyertes család- és gyer-

mekjóléti központok, illetve a velük együttműködési

megállapodást kötött nevelési-oktatási intézmények

közös munkája alapján. Célunk volt továbbá az óvo-

dai és iskolai szociális munka tervezési folyamatai-

nak elemzése, valamint az észlelő- és jelzőrendszer

hatékony működtetését, az egységes szemléleten

alapuló szociális és pedagógiai segítségnyújtást, va-

lamint a nevelési-oktatási intézmény munkatársainak

támogatását szolgáló újszerű szakmai elképzelések

feltérképezése és támogatása.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység be-

vezetését célzó modellprogramban részt vevő pályá-

zók közül 29 szociális szolgáltató szakmai és

szolgáltatási terveit elemeztük. A vizsgálat elvégzé-

séhez a dokumentumelemzés, tartalomelemzés

módszerét használtuk, melynek során a beérkezett

szolgáltatási terveket dolgoztuk fel előre meghatáro-

zott szempontrendszer szerint.

A család- és gyermekjóléti központok szakmai terveit

két nagy tartalmi egység alkotja: a szükségletfelmé-

rés és a szolgáltatási terv. Az elemzési szempontsor

elsősorban ezt a tartalmi logikát, valamint az EFOP-

1.9.4.-16 projekt által készített ún. „Monitoring 1. kér-

dőív“ fő szempontjait (személyi feltételek, tárgyi

feltételek, szakmai feltételek) követte. A szempontsor

kidolgozásához további kiindulópontot jelentett az

EFOP-3.2.9-16 pályázati felhívás, valamint a benyúj-

tott tervezetek (véletlenszerűen kiválasztott) 25%-

ának előzetes áttekintése, elemzése.

A szükségletfelmérések elemzésének 

tapasztalatai

A szakmai tervek vizsgálata során az adatgyűjtésünk

célja annak megállapítása volt, hogy melyek azok

makro- és mikrokörnyezeti problémák, amelyek az

óvodai/iskolai szociális segítő munkaköri környezetét

alapvetően meghatározzák és a gyermekek/tanulók

többségének mindennapi életére vonatkozóan kie-

melt hatást gyakorolnak. A dokumentumok elemzé-

sét úgy terveztük meg, hogy a problémaleltár

elkészítése kiindulópontként szolgáljon a szociális

segítő egyéni, csoportos és közösségi tevékenysé-

gének vizsgálathoz. Megállapítottuk, hogy – bár a pá-

lyázók többsége nem készített külön problémaleltárt

- a pályázó intézmény tevékenységének és a pályá-
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zatba bevont köznevelési intézmények környezeté-

nek bemutatásáról szóló pályázati fejezetekből kimu-

tathatók a főbb problémakategóriák:

• a hátrányos helyzetű, periférikus térségekre jel-

lemző gazdasági-társadalmi elmaradottság;

• munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság,

alacsony jövedelem;

• nem megfelelő lakókörnyezet, szegregált telepü-

lésrészek;

• diszfunkcionális családi működés;

• szegregált oktatás.

A vizsgált szakmai tervekben kiemelt problémaként

jelzik a gyermekek/tanulók beilleszkedési és teljesít-

ményzavarát, interperszonális kapcsolati problémá-

kat, az óvodai/iskolai konfliktusokat eredményező

agresszív viselkedést.

A szolgáltatási tervek elemzése

A pályázó család- és gyermekjóléti központok szol-

gáltatási terveiben vizsgáltuk a különböző tervezett

szolgáltatásokat (egyéni, csoportos és közösségi se-

gítő tevékenységek bontásban), a tevékenységek

megvalósításához illeszkedő tárgyi, személyi erőfor-

rásokat, a külső-belső együttműködési kereteket, a

feladatellátás szakmai támogatását. 

A szolgáltatási tervekben megjelenő gyermek-

és ifjúságvédelmi tevékenységekkel

kapcsolatos tapasztalatok

A gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatban jól lát-

hatóan zavarban voltak a központok. A szolgáltatás

tervezése során ugyanis abban a kérdésben kellett

dönteniük, hogy átvállalják-e a gyermek és ifjúság-

védelmi felelősök munkájának egy részét, avagy a

saját eszközeikkel támogassák a nevelési-oktatási

intézmények ez irányú tevékenységeit. A problémát

az okozhatta, hogy nem látták világosan, milyen fel-

adatai vannak a nevelési-oktatási intézményekben

dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek. Az

is szembetűnő volt, hogy a vizsgált központok jelen-

tős hányada nem fogalmazott meg érdemi javaslatot

a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat önállóan tá-

mogató tevékenységekre. Úgy értelmezték, hogy a

szociális segítő egész tevékenysége támogatja a ne-

velési-oktatási intézmények gyermek-és ifjúságvé-

delmi feladatainak ellátását. 

A szakmai tervek vizsgálata alapján

megfogalmazott javaslatok

A szolgáltatási tervek szakmai elemzése során a két

ágazat együttműködésének támogatása érdekében

javaslatokat fogalmaztunk meg. Javaslataink az

elemzés során felmerülő, az együttműködésből fa-

kadó problémákra reagáltak, és az alábbi területekre

terjedtek ki:

• a szakmai segítő intézményi bemutatása, tanácsadás,

• szociális segítő által végzett ún. csoportmunka,

• szociális segítő által végzett közösségi tevékeny-

ségek,

• szakmai együttműködés rendszerének kialakítása,

• gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységek össze-

hangolása,

• személyi feltételek, a szociális segítő végzettsége,

foglalkoztatása,

• tárgyi feltételek.
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A projektben végzett monitoring tevékenység

Monitoring a köznevelési intézményekben

A Hivatal a Projekt - több mint 2 éve alatt -rendszeres

monitoring tevékenységeket végzett. Megfogalma-

zásra kerültek a programelem operatív céljai is. 

A célok közül az első, és az Oktatási Hivatali konst-

rukció lebonyolítása szempontjából meghatározó je-

lentőségű „a standard pályázat nyertesei által végzett

helyi fejlesztések szakmai monitoringjának biztosí-

tása, az eredmények, problémák visszacsatolása a

szakpolitikák felé.”

A cél megvalósítása az alábbi, egymásra épülő tevé-

kenységcsoportok ellátásával történt.

1. A szakmai monitoring tevékenység céljainak meg-

határozása, a monitoring rendszer koncepciójá-

nak, értékelési szempontjainak fejlesztése. 

2. Monitoring eljárások informatikai támogatásának

kialakítása és működtetése.

3. Szakmai értékelés, összegzés, elemzés.

Monitoring tevékenységünk során meghatározó

szempontunk volt, hogy a bevezetésre kerülő kérdő-

íves adatfelmérésen, a benyújtott szolgáltatási ter-

vek, beszámolók elemzésének eredményein, vala-

mint a helyszíni látogatások tapasztalatain keresztül

pontos és megbízható információkat kapjunk:

• a napi szintű feladatellátásáról, 

• a szakmai együttműködéséről,

• az együttműködés során kialakított eljárásokról,

• a felmerülő problémákról, akadályokról.

A szakmai monitoring rendszerrel közvetlenül elérni

kívánt célcsoportok a köznevelési intézmények ve-

zetői, pedagógusai, pedagógiai munkát segítő szak-

emberei, a család- és gyermekjóléti központok

vezetői, szakemberei, szociális munkások, család-

gondozók voltak. 

A monitoring rendszerrel közvetetten elérni kívánt

célcsoportok a gyermekek (óvoda), tanulók (iskola)

és a szülők voltak. A nyomon követési tevékenysé-

günk közvetlen célcsoportokhoz történő illeszkedését

a következő táblázat mutatja be.

A projekt megvalósítása során az OH konstrukció

első, a fejlesztés kezdeti szakaszában folyamatosan

végzett tevékenysége a monitoring rendszer terve-

zése majd kiépítése és működtetése volt. 

7 Megvalósíthatósági tanulmány: A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása című konstrukció keretében
megvalósuló „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének módszertani támogatása”, Oktatási Hivatal, Bp. 2016.
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A monitoring tevékenység során gyűjtött 

eredmények mint a további fő tevékenységeink

inputjai

A monitoring tevékenység során gyűjtött eredmények

és tapasztalatok nélkülözhetetlen alapként szolgáltak

a további fő tevékenységeink szakmai előkészítésé-

ben és lebonyolításában.  

A monitoring eredmények tehát elsőszámú inputjai

voltak az alábbi tevékenységeinknek:

• helyszíni látogatások, 

• mentorálás, 

• javaslatcsomag elkészítése,

• módszertani útmutatók elkészítése. 

8 EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt (2017): A szakmai monitoring rendszer működésének koncepciója,
eljárásrendje. Kézirat, Oktatási Hivatal, Budapest,

A célcsoportok és a monitoring tevékenységek illeszkedése 8
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Tereptapasztalataink (interjúk és helyszíni látogatások)

Az Oktatási Hivatal az óvodai és iskolai szociális se-

gítő tevékenység bevezetésének módszertani támo-

gatását látta el az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai

szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályá-

zattal kapcsolatban. E tevékenységének keretében

nyomon követte a család- és gyermekjóléti közpon-

tok pályázatainak köznevelési intézményekben tör-

ténő megvalósulását. A feladat megvalósításának

módszere az interjúztatás és mentorálás volt. A hely-

színi látogatások fontos részét képezték a projekt-

nek, elsődlegesen abból a szempontból, hogy a

szolgáltatás 2018. szeptemberi bevezetéséhez a

köznevelési intézmények részéről is legyenek vissza-

jelzések a döntéshozók számára. 

Az interjúk lehetőséget teremtettek arra, hogy a

résztvevők - a kezdeti tapasztalatok birtokában – a

projekt nyújtotta lehetőségeket összevessék intéz-

ményeik működésének sajátosságaival.

Az intézményben végzett helyszíni látogatások

előkészítése, lebonyolítása

A helyszíni látogatások során meghatározó szempon-

tunk volt, hogy a POK munkatársai által felvett interjúk,

valamint a helyszíni látogatások tapasztalatain keresz-

tül pontos és megbízható információkat kapjunk:

• a program alkalmazása során azokról az elemek-

ről, amelyek jó gyakorlatokká fejleszthetők, ajánl-

hatók az intézményhálózat többsége számára, 

• a napi szintű feladat ellátásáról, 

• a szakmai együttműködésről,

• az együttműködés során kialakított eljárásokról,

• a felmerülő problémákról, akadályokról,

• a problémákkal küzdő intézmények lehetőségeiről

és erőforrásairól.

A helyszíni látogatás során a célok megvalósításá-

hoz három módszert alkalmaztunk: a helyszíni bejá-

rást, interjút és mentorálást. 

A helyszíni látogatások lebonyolításához a projekt

keretében koncepció és eljárásrend készült. Össze-

állítottuk a kijelölt intézmények listáját (minta), a lá-

togatások ütemezését, protokollját és interjúterv is

készült. Ezt követően felkészítettük a POK munka-

társakat a helyszíni látogatások lebonyolítására. A

felkészítés szakmai műhely keretében történt, ahol a

résztvevők a fent említett dokumentumokon túl meg-

ismerhették és megkapták a tapasztalatokról készí-

tendő összefoglaló szempontjait (sablonját) is. 

A minta elemszáma: 65

Legfontosabb eredmények, összehasonlítások,

megállapítások 

Az interjúkon részt vettek jellemzői9

Az interjúkon a bevont 65 intézményben összesen

83 fő vett részt. Munkakör szerinti megoszlásukat a

következő grafikon mutatja:

9 A fejezet tartalma Az „EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című standard pályázatban résztvevő
intézményekben végzett helyszíni látogatások összefoglaló elemzése Oktatási Hivatal Kézirat 2018 alapján készült.
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Javaslatok az óvodai, iskolai szociális segítő

tevékenység bevezetéséhez

Az összegyűjtött információk és tapasztalatok alap-

ján elkészítettük az óvodai- és iskolai szociális segí-

tés tartalmi elemeit, működésének feltételeit érintő

javaslatainkat.10 Javaslataink szociális és pedagógus

szakemberek együttműködésének eredményeként

születtek. Ezek  alapozták meg a későbbi fejlesztő

munkát, megvitatásukat követően alapját képezték a

módszertani útmutatók, a jogszabályi javaslatok el-

készítésének.

A projekt keretében elkészült javaslatok forrásául az

alábbi adatgyűjtések szolgáltak:

• a bevezetést támogató TÁMOP projekt (az EFOP-

3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevé-

kenység fejlesztése" című pályázat) nyerteseivel

együttműködő köznevelési intézmények monitoro-

zása kérdőíves adatgyűjtésekkel és helyszíni láto-

gatással,

• huszonkilenc család-és gyermekjóléti központ

szakmai és szolgáltatási terveinek elemzése,

• köznevelési intézmények vezetőivel készített interjúk.

Javaslataink nem csupán adott csoportosítás szerinti

felsorolása szakmai elképzeléseinknek, hanem a

köznevelési intézmények jellemzőit, működési, jog-

szabályi sajátosságait is tartalmazzák. Ajánlásainkat

a szociális segítő tevékenység céljainak kijelölésétől,

a feladatellátás tervezésétől a tevékenységeken ke-

resztül a kapcsolatrendszerig, tematikus fejezetekbe

gyűjtve fogalmaztuk meg.

A tájékoztatásra tett javaslatok

Mindkét érintett ágazat számára elengedhetetlen fel-

adat az új szociális szolgáltatás beillesztése az intéz-

ményrendszer működési környezetébe, szerve-

zetébe, feladatrendszerébe. Ennek általános előfel-

tétele, hogy megismerjék a másik ellátórendszer mű-

ködésének jellemzőit, elengedhetetlen, hogy a

szolgáltatást igénybevevők tájékozódjanak a szolgál-

tatásokról, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés

módjáról.

A projekt keretében részletes javaslatok készültek a

következő célcsoportok tájékoztatására: fenntartók,

intézmények vezetői, pedagógusok, szülők, tanulók,

az intézményi feladatokban közreműködő, az intéz-

ménnyel együttműködő szakemberek. A javaslatok

kitérnek a tájékoztatás alkalmaira, módszereire és

tartalmára egyaránt.

Az interjúkon résztvevők száma, aránya

10 Javaslatok az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez. Oktatási Hivatal, 2018
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A kapcsolattartásra, együttműködésre,

feladatmegosztásra tett javaslatok

A feladatok jogszabályban előírt elvégzése, valamint

magának a szolgáltatási célnak a teljesülése érdeké-

ben a tevékenység ellátásában résztvevő felek köl-

csönös kapcsolattartása kulcskérdés. A pilot

tapasztalatok azt mutatták, hogy ez a terület számos

ellentmondást tartalmaz. 

Munkánk során elsődlegesen a központok és a köz-

nevelési intézmények együttműködésére összponto-

sítottunk, de tettünk javaslatokat a szociális segítő

intézményen belüli kapcsolataira, valamint a nem in-

tézményi, de a köznevelésben segítőként, támoga-

tóként jelen lévő szakemberekkel való együtt-

működésre is. 

Ajánlásunk szerint a rendszeres, tervezhető, érdemi

kapcsolattartást lehetővé tevő fórumok a következők:

tanévnyitó értekezlet, szakmaközi megbeszélés, in-

tézményvezetők fóruma, szociális koordinátorok

klubja, szociális segítők fóruma (klubja), közös szak-

mai képzés, továbbképzés, szakmai rendezvény,

tanévzáró közös értekezlet. A további szereplőkkel

való kapcsolattartási javaslataink a szakszolgálat

munkatársaira, az utazó gyógypedagógusokra, vala-

mint a külsős segítő szakemberekre vonatkoztak.Ki-

emelt figyelmet szenteltünk a gyermek- és ifjúság-

védelmi feladatoknak.

A szociális segítő tevékenység tervezésére

tett javaslatok

A tervezés tekintetében két területre terjedtek ki javasla-

taink, a humán erőforrás és a szolgáltatások tervezésére.

A humán erőforrás tervezése

A szociális segítő tevékenység módszereiben jártas,

kvalifikált humánerőforrás biztosítása alapfeltétele a

stratégiai célok elérésének. Javasoltuk, hogy a szo-

ciális segítő foglalkoztatásának időkeretét az intéz-

ményi sajátosságokhoz, a szolgáltatások tartal-

mához és a célcsoport optimális eléréséhez iga-

zodva, rugalmasan alakítható munkaidőkeretben cél-

szerű meghatározni.

A szociális segítő és a nevelési-oktatási intézmény

közötti hatékony együttműködés kialakítása érdeké-

ben ajánlottuk, hogy a köznevelési intézményekben

nevezzenek ki egy szociális koordinátort, aki tájéko-

zott a szociális segítő tevékenységében és a helyi

feladatok végrehajtásában, szervezésében ad támo-

gatást. 

A szolgáltatások tervezése

A szolgáltatások tervezésének igény- és szükségfel-

mérésen kell alapulnia. A célcsoportok szerint az

igényfelmérés módszerére, tartalmaira tett ajánlása-

inkat táblázatban foglaltuk össze.

A szociális segítő tevékenységének, szolgáltatásai-

nak meghatározása a szolgáltatási tervben fogalma-

zódik meg. A szociális segítő éves szolgáltatási

tervre alapozott munkaterve tartalmazza a közneve-

lési intézményben ellátandó részletes feladatait, el-

végzendő tevékenységeit, s azok időtervét. 
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Javasoltuk a nevelési-oktatási intézményi munkater-

vezés és a szociális segítő munkatervi tervezésének

összehangolását az alábbiak figyelembe vételével:

• Mivel a nevelési-oktatási intézmények munkatervét

tanévre szólóan kell elkészíteni, ezért javasoltuk,

hogy a szociális segítő éves munkaterve, a közne-

velési intézmény munkatervéhez alkalmazkodva,

szintén a tanévhez igazodva készüljön. Célszerű

kidolgozni a két tervezés összehangolásának pro-

tokollját.

• Az igény- és szükségletfelméréseken alapuló, a

család- és gyermekjóléti központ munkatársa által

elkészített éves munkaterv feladatai és tevékeny-

ségei jelenjenek meg a nevelési-oktatási intéz-

mény éves munkatervében.

A szociális segítő által végzett 

tevékenységekkel kapcsolatos javaslatok

Javaslatainkat külön fogalmaztuk meg az óvoda, az
iskola és a kollégium esetében, ám minden esetben

megjelentek azok a speciális tevékenységek, ame-

lyek az adott intézményben a szülőkkel kapcsolato-

san felmerülhetnek, a gyerekek/diákok részére

nyújthatók, illetve az érintett pedagógusok támoga-

tását szolgálják. Megjegyeztük ugyanakkor, hogy az

óvodás gyermekek életkori sajátosságaira figyelem-

mel, a tevékenységek közvetlen célcsoportját a szü-

lők és a pedagógusok képezik, a gyermekek

jellemzően a közvetett célcsoportba tartoznak. 

A kollégiumok sajátos elemei köznevelési feladatel-

látásunknak. A pedagógusok, így a szociális segítők

számára is olyan lehetőségek adódnak a kollégiumi

segítő tevékenység számára, amelyek egyetlen más

intézménytípusban sem. Ezt a sajátosságot fokozza

még a tény, hogy a kollégista tanulók valamely köz-

nevelési intézmény tanulói is, ahol szintén folyik szo-

ciális segítői tevékenység. Az e területen dolgozó

szociális segítők, és természetesen a központok szá-

mára ezért alapvető követelmény, hogy megszervez-

zék a segítők közötti szoros munkakapcsolatot, a

kölcsönös információcserét, a szerzett tapasztalataik

megosztását.

A tevékenység feltételeire vonatkozó javaslatok

A szociális segítő számára biztosított feltételeket

(annak tervezését) javasolt együttműködési megál-
lapodásban rögzíteni. 

A köznevelési intézmények által biztosított feltételek

közé soroltuk a szolgáltatás nyújtásához biztosított

helyiséget alapvető berendezéssel, számítástechni-

kai eszközök használatának lehetőségét és internet-

kapcsolatot. Javaslatunk szerint a család- és

gyermekjóléti központnak kell biztosítania azokat az

eszközöket, amelyeket több intézményben is használ

a szociális segítő (pl. laptop, a célzott tevékenysé-

gek/programok megvalósításához szükséges eszkö-

zök stb.). Fontos szempontnak tartottuk ugyanis,

hogy hordozható, mobil eszközök álljanak rendelke-

zésre a szociális segítő gördülékeny, rugalmas mun-

kavégzésének érdekében. 

A biztosítandó feltételeket a következő ábra ösz-

szegzi:
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A tevékenység nyomon követésére vonatkozó

javaslatok

Természetesen a szociális szolgáltatás monitoro-

zása, a szociális intézmények közreműködésének

értékelése is a szociális ágazat kompetenciájába tar-

tozik. Ugyanakkor, tekintettel a szociális segítő szol-

gáltatás ágazatközi jellegére javaslatokat

fogalmaztunk meg háromszintű nyomon követési, ér-

tékelési tevékenység, – köznevelési intézményeket

is érintő - szempontjaira, értékelési adatainak kelet-

kezésére, azok felhasználására. 

A jogszabályok módosítására tett javaslatok

A szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1-

jei bevezetése számos - mindkét ágazat működését

meghatározó és előíró - jogszabályt érintett. A műkö-

dés szempontjából a két alapvető törvény (1997. évi

XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi

igazgatásról a továbbiakban: Gyvt., valamint a 2011.

évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről a további-

akban Nkt.) mellett a legfontosabb változás e két fenti

törvény ágazatai végrehajtási rendeleteit érintette. 

Javaslataink több olyan, a jelenlegi működéssel meg-

teremtendő koherenciát érintettek, amely jogszabályi

módosításokat is maga után von. Tekintettel arra,

hogy a bevezetendő tevékenység teljes spektrumát

igyekeztünk javaslatainkkal lefedni (tervezéstől a

kapcsolatrendszerig), a jogszabályok módosítására

tett javaslataik is széles kört érintettek. 

A szociális segítő számára biztosított feltételek összefoglaló ábrája 
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A projekt munkatársai elkészítették az óvodai és is-

kolai szociális segítés tartalmi elemeit, működésének

feltételeit érintő javaslataikat.11 Ezek a javaslatok ala-

pozták meg a módszertani útmutatók elkészítését. 

Az útmutatók létrehozásával a projekt munkatársai-

nak az volt a célja, hogy segítsék nevelési-oktatási

intézményeket az új feladat gyakorlatának kialakítá-

sában és befogadásában, továbbá, hogy – közvetve

- elősegítsék az óvodai és iskolai szociális segítők

támogatását, valamint a nevelési-oktatási intézmé-

nyekben történő eligazodását. 

Az útmutatók a nevelési-oktatási intézmények mun-

katársainak szóló segédanyagok, ezért értelemsze-

rűen nem térnek ki a szociális szakemberek szakmai

tevékenysége módszertani kérdéseire. 

Az útmutató folyamat szemléletű, felépítésében és

tartalmában egyaránt törekedett arra, hogy a kapcso-

latfelvételtől a szolgáltatások értékeléséig követhető

és megvalósítható folyamatok alapján mutassa be a

szociális és oktatási szakembereknek az eredmé-

nyes szociális szolgáltatások érdekében végzett te-

vékenységét, együttműködését. A folyamatok, tevé-

kenységek megértését részletes fogalomtár segíti.

Intézményspecifikus útmutatók készültek, melyek oly

módon szabottak a köznevelés egyes intézménytí-

pusaira, hogy a szociális segítés során eltérő hang-

súlyokat, eltérő sajátosságokat jelölnek meg az

óvodában, az iskolában (ezen intézménytípus alatt

értve az általános iskolát, gimnáziumot, szakgimná-

ziumot, szakközépiskolát, szakiskolát) és a kollégiu-

mokban. A szolgáltatás szempontjából egységes

elveket, alapvető folyamatokat, tevékenységeket ha-

tároznak meg.

Az útmutatók elkészítéséhez felhasznált

információk

• Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító

számú „A szociális ágazat módszertani és informá-

ciós rendszereinek megújítása” című kiemelt pro-

jekt keretében elkészített írásbeli anyagok

(elemzések, javaslatok).

• Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

kapcsán érintett szakemberek képviselőivel folyta-

tott eszmecserék (workshopok).

• A szociális ágazat által késztett szakmai ajánlások,

dokumentumok.

• A köznevelési rendszer működéséről szerzett szak-

értői tapasztalatok.

A workshopok szerepe

Az útmutatók elkészítését követően workshopok ke-

retében lehetőség nyílt a dokumentumok tartalmi

megvitatására. Ezeken az alkalmakon meghívott

gyakorlati szakemberek fogalmazhatták meg véle-

ményüket a munkaanyagról. Az óvodai és iskolai

szociális segítő tevékenység szakszerű és eredmé-

nyes bevezetése érdekében a felmerült javaslatok,

vélemények beépültek a végleges dokumentumokba,

ezzel is támogatva a szociális segítővel való eredmé-

nyes együttműködés folyamatát a mindennapokban.

Útmutatók készítése

11 „Javaslatok az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez”; EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt
projekt, Oktatási Hivatal, kézirat, Budapest, 2018.
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