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Humán Szolgáltatások Intézménye 

2018. évi beszámoló  

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

Az év folyamán a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásaink biztosításához szükséges, 

az 1/2000. SZCSM rendeletben előírt szakmai feltételeknek eleget tettünk. Munkánkat az 

intézmény Szakmai programjában és Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően végeztük. 

Szociális Foglalkoztatás – Foglalkoztatási Központ 

A szociális foglalkoztatás célja megváltozott munkaképességű munkavállalók 4 órás 

foglalkozatása. A munkavégzés által a munkavállalók életvitelének javítása, közösségi 

kapcsolataiknak könnyebb kialakítása, rehabilitációjuk elősegítése. 

2018-ban a feladatellátás teljes kiegyensúlyozottsággal zajlott.  

Munkavállalók 

A Képviselő Testület döntése értelmében kizárólag aktív korú, megváltozott munkaképességű 

személyeket foglalkoztatunk. Egyik dolgozónk több hónapon keresztül tartós 

betegállományban volt, de ősszel vissza tudott állni a munkába. A csapat, az összetartozás 

fontos volt számára, kezelései alatt is rendszeresen látogatta a munkahelyét. 

Két olyan férfi is dolgozni kezdett nálunk idén, akikre támaszkodhatunk nehezebb munkák 

elvégzésében is.  

2018. december 31-én a dolgozói létszám 14.  

Az év folyamán összesen 17 fő megváltozott munkaképességű személynek biztosítottunk 

rendszeres munkát, akik közül 15 fő pesterzsébeti lakos volt.  

Tevékenység 

2018-ban 50 cég megrendelése alapján végeztünk munkát.  A megrendelők összesen 99 féle 

feladatot bíztak ránk, melyben változatos feladatokat biztosítottak. A nyomdai, 

könyvkötészeti és stancoló munkák mellett a kollégáknak kellett vágott textileket 

összehordani katalógus készítéshez, ajándékcsomagot összerakni, csomagolni, egyedi 

papírtáskát összeállítani, hajtogatni, borítékolni, naptárakat összeállítani, ársínt duplózni, 

parafát kasírozni, vágni, fatapasz színmintát készíteni, csapágyat összeállítani.  

2018-ban 7 olyan cég kérését tudtuk teljesíteni, akinek ez volt az első megrendelése.  

 

6 olyan cég volt, akitől folyamatos volt a megrendelés az év folyamán.  
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6 olyan megrendelést kaptunk, amely visszatérő volt az év folyamán, tehát több megrendelés 

is érkezett ugyanazon konkrét feladat végrehajtására.  

Az egy időben párhozamosan futó több megrendelésnek köszönhetően sikerült a 

részlegvezető irányításával biztosítani a változatos munkavégzést, azaz elkerülni azt, hogy 

adott munkanapon 4 órán keresztül ugyanazt a monoton tevékenységet kelljen végezni. Ezzel 

elkerülhetővé válik a megromlott egészségi állapotban álló munkavégzők számára az, hogy 

mindig egy bizonyos izomcsoport legyen leterhelve a munkavégzés által. 

A működésünk során gondot okoz, hogy a munkavállalók egészségi állapotából adódóan 

nagyobb számban fordul elő megbetegedés, rövidebb, de akár hosszabb időre is. A felvállalt 

munkáinknak szállítási határidejük van, amit teljesítenünk kell ahhoz, hogy máskor is minket 

válasszanak, az adott feladatra, és így folyamatosan munkát tudjunk biztosítani dolgozóink 

számára. Ezt nem mindig könnyű teljesíteni. Attól függően, hogy az egészsége-betegsége 

kinek, hogy engedi, ilyen esetekben csak rugalmas munkaidővel tudjuk áthidalni a problémát, 

mert dolgozóinkkal együtt mindent megteszünk a határidők betartásáért, a munkák 

megtartásáért. 

Adott hónapban kiszámlázott megrendelések  

értékének alakulása 2018-ban 

 

A Foglalkoztatási Központ bevételeinek alakulása, a nyári hónapokra jellemző kevesebb 

megrendeléstől eltekintve, kiegyensúlyozottnak mondható.  

Elutasítottunk 9 munkát, melyből 3-at kapacitás hiánya, illetve a rövid határidők miatt, kis 

kapacitásunk és raktárhelyiségünk hiánya miatt 2 megrendelést, 4 feladatot pedig azért, mert 

nem volt alkalmas szerszámunk hozzá. 

A visszatérő megrendeléseknek köszönhetően azonban nem volt olyan időszak, amikor ne 

tudtunk volna tevékenységet biztosítani a foglalkoztatottaknak.  

Az év folyamán kiszámlázott munkáink értéke 10 383 785 Ft.  

Közalkalmazottak 

Közalkalmazott munkatársak feladata elsősorban a munkavállalók feladatellátásának 

elősegítése, a megrendelések ügyintézése, áru átvétele-átadása, a szakfeladatok ellátása. 

Szakképzett munkatársunk segítséget nyújt a megváltozott munkaképességűek életvitelében 

felmerülő problémák ellátásában, ellátások igénybevételének eléréséhez információt ad, és 

figyelő jelenlétével segíti a lelki akadályok leküzdését a munkavégzés során.  
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A közalkalmazottak sokszor segítenek a foglalkoztatottak ügyintézéseiben, járulékuk, 

vizsgálataik, sőt még lakhatásuk megoldásában is. A munkavállalók gondozást, támogatott 

foglalkoztatást igénylik, segítségért bizalommal fordulnak hozzánk.  

Egy 4 órás férfi munkaerőhiányunk folyamatos, aki az árumozgatásban, pakolásban, 

csomagolásban segítené a stábot. 

Szociális Szolgáltató Központok 
 

Étkeztetés 

Az étkeztetés keretében cél azoknak az időseknek, szociálisan rászorultaknak, fogyatékos 

személyeknek, pszichiátriai betegeknek, hajléktalan személyeknek, szenvedélybetegeknek 

legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása, akik önmaguknak, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel ezt nem tudják biztosítani.  

Az étkeztetést hétfőtől szombatig melegítő-tálaló konyhán keresztül biztosítjuk. 

A HACCP előírásokat betartottuk, az év folyamán az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 

feladatokat megfelelően vezettük. 

Az étkeztetés keretében normál menün felül 13 féle diétát volt szükséges biztosítani a 

hozzánk fordulóknak. A diabetikus diéta igénybevétele is három kategóriában (180-160-130 

CH szegény) került megrendelésre. A diabetikus menü 3 esetben halmozódott egyéb pl. 

tejmentes vagy epekímélő diéta elvárással is.   

Egész évben a minőségi problémák hullámzása volt jellemző.  

Megrendelt étel adagszám 2014-2018-ban  

 

2017-ben rendelt étel adagszámhoz képest a 2018-as adat újabb 6%-os csökkenést mutat, ami 

azt jelenti, hogy 5424 adag étellel fogyasztottak el kevesebbet az ellátottak az előző évhez 

képest. A megrendelés majdnem 32 ezer adaggal kevesebb 2018-ban, mint 2014-ben. 

 2018. Lajtha u. 
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Marót u. 
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Jelentősen csökkent (233 helyett 158) a megszűnő megállapodások száma az év folyamán a 

tavalyi évhez képest, míg az új megállapodások száma szinte azonos, így év végére 23 fővel 

több ellátottal volt érvényben lévő együttműködésünk.   

Ezen adatok az étkezés igénybevételében némi javulást mutatnak.  

Az év folyamán csupán 5 esetben történt megállapodás felmondása dokumentáltan 

elégedetlenség miatt, ami a 25%-a a tavalyi értéknek.   

Az előforduló reklamációkat, problémákat azonban továbbra is összesítjük, naponta értékeljük 

az ebédet egy táblázatban, amelyben részletesen leírjuk a tapasztalatainkat. 

Szolgáltató 

2017. októberétől a Lampart konyha vette át a telephelyeinket mind a normál, mind a diétás 

ételek tekintetében. Az étkeztetés kapcsán 2018. első félévében egyre emelkedett az ételek 

minőségének javulása, ami a nyári hónapok helyettesítésével erősen visszaesett. A második 

félév kezdeti nehézségeit követően év végére kiegyensúlyozottá vált az ételek minősége. 

Egyre kevesebb minőségi és mennyiségi problémával találkozhattunk, az ételek ízvilága az 

idősek igényeihez alkalmazkodott. Kevesebbszer fordult elő a húsok, köretek keménysége. 

A konyhával való rendszeres egyeztetések hatására az együttműködés folyamatosan változott, 

alakult, javult. Pozitívan tapasztalhattuk a rugalmasságot és az előforduló hibák gyors 

korrigálását.  

A megbeszéléseknek köszönhetően az étlapok jól össze voltak állítva és az esetek nagy 

részében a konyha tartotta is magát a megbeszéltekhez.  

A HSZI munkatársai rendszeresen meghívást kapnak az Polgármesteri Hivatal óvodavezetői 

értekezletének idejére szervezett étkeztetés megbeszélésre, ahol az iskolákkal együtt havonta 

értékelik a szolgáltatást.  

Évek óta visszatérő probléma, hogy a diétás ételtípus csomagolása nem a leghigiénikusabb, 

mivel a műanyag dobozok nem záródnak rendesen, ezáltal kilötyög az étel. Ebben változás 

nem volt. A diétás ételek minősége sajnos nem javult a normálhoz hasonló mértékben. A 

pépesítéssel folyamatos a probléma (túl híg vagy elmarad a pépesítés), a cukrosban nagyon 

sok a szénhidrát alapú menü.  Sok esetben íztelen vagy pont ellenkezőleg, túl fűszeres az étel. 

Gyakori a panasz az egyhangúságra, pl: tejbedara minden héten van.  

A jelentős problémákról telephelyeinken jegyzőkönyv felvételére egész évben összesen 6 

alkalommal került sor. A 2017-ben elkészített több, mint 50 jegyzőkönyvhöz képest ez 

jelentős csökkenést mutat. Az év során két alkalommal került sor kötbér kiszámlázására, 

összesen 9.106,- Ft összegben. 

Továbbra is naponta értékeljük az ételeket, melyet eljuttatunk a konyhának, a Pensio 

Magyarország Kft.-nek, illetve a fenntartónak.  

Ellátottak 

A Szociális törvény módosításával lehetőség nyílt az ellátás megszűntetésére térítési díj 

nemfizetés miatt. Ez a lehetőség gyakorlatilag megszűntette a nem fizetők folyamatos 
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étkezését és térítési díj tartozásának halmozását. A tartozást felhalmozók száma elenyésző. A 

3 havi tartozással rendelkezőknek felszólítást küldünk, és amennyiben nem fizet, 

megszűntetjük az ellátását.  

2018-ban 11 étkezőnek küldtünk felszólítást, 8 ellátottnak szűntettük meg az ellátását és 1 

fővel kötöttünk részletfizetési megállapodást.  

Étkeztetést igénybe vevők megoszlása 2018-ban  

 

Az ellátottak között jellemző az étkeztetést szállítással igénybevevők számának emelkedése. 

Ezzel párhuzamosan – az aktív korú rászorultság szigorítása óta- az elviteles ellátottak száma 

csökken. A helyben étkezést - néhány esettől eltekintve - a nappali ellátást igénybevevők 

veszik igénybe.  

Étkeztetési megállapodással rendelkezők számának összehasonlítás 2012-2018 között 

Időpont Megállapodások száma 

2012. december 31-én  672 

2013. december 31-én 601 

2014. december 31-én 577 

2015. december 31-én 476 

2016. december 31-én 446 

2017. december 31-én 395 

2018. december 31-én 418 

Az elmúlt 5 év csökkenéséhez képest 2018. év végére emelkedett az ellátásban részesülők 

száma.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az igénybevétel számának alakulásában az ételek 

minősége mérvadó: amikor az étel minősége javul, akkor a megrendelések száma emelkedik, 

tehát a megfelelő ellátás esetén a csökkenés folyamata megfordítható, hiszen az ellátásra a 

kerület lakosainak nagy szüksége van. 

Házi segítségnyújtás 

Ezen szolgáltatás keretében azokról az időskorú, egészségi állapotuk miatt rászoruló 

személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erejükből nem 

képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve 

azokról, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés 

céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

Minden ellátottunk tekintetében szem előtt tartjuk az időskor tiszteletét és megbecsülését. 

Elvitellel Kiszállítással Helyben étkezők
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A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a szolgáltatást igénybe vevő egészségi 

állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembe vételével az egyéni 

szükségletekhez próbáltuk minél pontosabban igazítani azáltal, hogy a szükségleteknek 

megfelelően folyamatosan egyeztettünk az ellátást igénybevevőkkel, esetlegesen 

hozzátartozóikkal, valamint a háziorvosokkal. 

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte 

már nem léteznek, így növekszik az egyedül élő idősek száma. Az egyedüllét miatt több 

gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nehezen élik meg, ha magukra maradnak, mert 

elszigetelődnek, befelé fordulnak és elkeseredetté válnak. Az időskorúak gyakran mentálisan 

is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradnak. 

Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a 

mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújthat és idővel nélkülözhetetlen 

családtaggá is válhat. Nagyon fontos egy ilyen jellegű szolgáltatásban az állandóság, a 

kiszámíthatóság, hiszen az igénybevevők egyre nehezebb anyagi, mentális állapotban 

fordulnak hozzánk, és tőlünk dolgozóktól várják a segítséget. Ezt csak magas hivatástudattal, 

empátiával rendelkező személyek képesek nyújtani hosszú évekig.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január 01-

től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az óraalapú 

szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért 

pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát. A módosítás célja 

az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek konkrét 

időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként kerül 

megállapításra. Ez a változás egy rugalmasabb ellátási lehetőséget biztosít az intézmény 

számára.  

Az ellátás jellemzői  

• Az idősebb korosztálynak szüksége van a lehető legnagyobb stabilitásra, már nem 

szeretnek újdonságokkal megismerkedni, idősebb korban csökken a flexibilitás 

képessége. A gondozónők lelkiismeretes munkáját és elhivatottságát is igazolja ez a 

ragaszkodás és az, hogy a kórházba került ellátottjaikat rendszerint maguktól 

látogatják. 

• Egyre több igénybevevőnek romlik a mentális és fizikai állapota.  

• Az esetek nagy részében meg kell küzdenünk a depresszív hozzáállással is az 

ellátottak részéről, mert az elmagányosodás fokozódik, ahogy az ismerősök, barátok, 

családtagok eltünedeznek, elhunynak. Mindezek egyre több lelki terhet rónak a 

kollégákra, hiszen a segítő beszélgetés, a mentális támogatás itt elengedhetetlen, ami 

szintén tudást és türelmet igényel. 

• Az ellátottak lakáskörülményei gyakran nem feleltek meg a minimális elvárásoknak 

sem. Sok esetben az alapvető higiénés feltételek sem adottak, a lakások nagy része 

elhanyagolt, ahol nehéz a szükséges feladatokat ellátni. A többlakásos udvarú, 

sufniszerű építményekben lakók esetében vízhordás az udvarról, higiéniás vödör 

ürítése, fertőtlenítése, tisztántartása is feladat. 
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• A házi segítségnyújtás mind fizikailag, mind lelkileg igen megterhelő a gondozónők 

számára, s ezt fokozza tovább a rapszodikusan változó munkaidő és munkamennyiség. 

• Komoly probléma adódott a betöltetlen státuszok, tartós betegállományok adta 

kapacitáshiányból. Több hónapon keresztül kellett a látogatások gyakoriságát 

csökkenteni.  

• A mai napig találkozunk olyan háziorvosokkal, akik még mindig váratják a 

kollégáinkat, egy-egy gyógyszerfelíratás alkalmával vagy az ellátáshoz szükséges 

értékelő lap kitöltése végett.  

Ellátottak 

Az év során összesen 373 személy vett igénybe házi segítségnyújtást.  

Az év végén az ellátottakkal kötött megállapodások száma emelkedést mutat az év elején 

rendelkezésünkre álló megállapodásokhoz képest (11 %). 

Házi segítségnyújtást igénybevevők száma 

 2016-2018 folyamán Szolgáltató Központonként  

 

Az ellátást igénylők száma az eddigi években is emelkedett, de 2018-ban kiugróan magas 

volt. Arányaiban több az ellátásból kikerülő és az új jelentkező is.  

Házi segítségnyújtás gondozási napjainak megoszlása 2016-2018 folyamán  

 
A gondozási napok 2016-hoz képest határozott emelkedést mutatnak. 2018. januári adatok év 

folyamán végbement csökkenése azzal magyarázható, hogy a betöltetlen státuszok és a tartós 

betegállományban lévő munkatársak miatt kialakult kapacitáshiány miatt a 

megállapodásokban rögzített gondozási alkalmak gyakoriságát csökkentenünk kellett 42 

ellátott tekintetében. Az állások teljes kapacitásában a januári értékek a jövőben is 

biztosíthatóak lennének, hiszen az ellátottak igénye és létszáma ezt lehetővé teszi.  
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Idősek nappali ellátása 

Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes időskorú, illetve 18. életévét betöltött személyek napközbeni ellátására, 

gondozására szolgál. Az ellátás hétfőtől szombatig áll az érdeklődők rendelkezésére. Nagy 

jelentősége van a mindennapokban a mentális és fizikai állapot folyamatos szinten tartásának, 

ezt segítették elő, például a különböző játékok, vetélkedők (ország-város, memória-fejlesztő 

játékok, dominó, keresztrejtvény). Programjainkkal az együttlét örömét kívántuk fokozni, 

ezért a klubtagokkal közösen szerveztük és kiviteleztük azokat.  

A klubok aktív programot biztosítanak az ellátottak részére, ami azt jelenti, hogy minden 

nyitvatartási napon konkrét szervezett tevékenységen vehetnek részt az idősek, amelyet a 

klubvezető 2-2 klubgondozó segítségével szervez meg és bonyolít le.   

Ellátottak 

A nappali ellátásban megállapodással rendelkezők száma  

2018.01.01-én és 2018.12.31-énSzolgáltató Központonként  

 

Intézményi szinten a megállapodások száma egyenletesnek mondható.  
 

A Lajtha utcai idősek klubjának 2018-ban is több fokozott gondozási igénnyel rendelkező 

klubtagja volt. Az év folyamán két fő középsúlyos mentális hanyatlásban szenvedő klubtagot 

láttunk el, akiknek egyéni, illetve kiscsoportos készség szintentartó foglalkozásokat 

szerveztünk. 

 

Kiemelt gondozási feladataink voltak: 

 - gyógyszerelés, 

 - folyamatos folyadékpótlás, 

-  folyamatos idő – tér orientáció, 

 -szociális és - egyéb ügyintézési feladatok. 

A nappali ellátás pótolhatatlan kiegészítője a szállítási lehetőség, amivel a kevésbé mobil 

idősek számára is nap, mint nap elérhetővé válik a klubtagság. A Marót utcai ellátottak közül 

17-en, a Lajtha utcaiak 14-en, a Vágóhíd utcába 5-en, a Nagy Győry István utcai klubosok 

közül pedig, 13 fő vette igénybe a gépkocsis szállítást.  

A mikrobusz a napi beszállításon túl a klubtagok kisebb kirándulását is biztosítani tudja közeli 

helyekre (Tropikárium, szigethalmi Vadaspark, Máriabesnyő), azon ellátottak számára is, akik 

a közösségi közlekedést már nem tudják igénybe venni. 2018-ban is minden klub számára 4 

kirándulást ingyenesen biztosítottunk.   
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A gondozási napok számának alakulása nappali ellátásban  

2017-2018 között Szolgáltató Központonként 

 

A gondozási napok száma két központnál emelkedést mutat, intézményi szinten közel azonos 

az érték 

A Nagy Győry utcai központ igénybevételén az ellátást érintő személyi változások 

megmutatkoznak. 

A klubgondozók és a területen dolgozó minden munkatárs komoly erőfeszítéseket tesz azért, 

hogy a valóban magas szakmai színvonal mellett minél több rászoruló időst érjen el és vonja 

be a klubok mindennapi életébe.  

A nappali ellátást 2018-ben igénybevevők korcsoport szerinti megoszlása nemenként   

a négy Szociális Szolgáltató Központ tekintetében 

    

Az ábrán látható, hogy a 60 év alatti korosztályban magasabb létszámban jelennek meg a 

férfiak, míg nemükön belül a 80-90 év közötti korcsoportnak nagyobb az aránya a nőknél, 

mint a férfiaknál. 70 éves kornál az arány azonban megegyezik.   

Programok  

A HSZI nappali ellátásában a havonta előzetesen megtervezett programot a klubban 

kifüggesztve olvashatják az idősek.  

A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány jellemző klubprogramot.  

Nagy Győry utcai Szolgáltató Központ:  

• Adni jó: Klubtagjainkkal közösen különböző jótékony célok érdekében készítettünk 

adományokat. Az év első felében a koraszülöttek számára varrtunk babatakarókat. A 
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program közben az adományozás történelméről és fontosságáról beszélgettünk 

időseinkkel. Az év második felében házi áldásokat készítettünk időseinkkel rászoruló 

családok részére. A program közben az otthonteremtés és a családalapítás 

témakörökben tartalmas és mély beszélgetések alakultak ki. 

• Honfoglaló: Elkészítettük a közismert játék „akadálymentesített” változatát 

időseinknek. Eredeti kérdéskártyákat használva interaktív csapatjátékban 

mérkőzhettek meg klubtagjaink, olykor vendégeink, négyházas program keretén belül.  

Marót utcai Szolgáltató Központ:  

• Bibliai Ki-Mit-Tud?: Ez a program a Biblia játékos úton történő megismerésére 

szolgált. Két csapat vett részt a vetélkedőn azonos létszámmal, megegyező 

kérdésekkel. A játék végén az a csapat nyert, akinek több volt a helyes megfejtése. Két 

havonta került megrendezésre.  

• Kire gondolok? – játékos vetélkedő: Csapatjáték, mely során ki kellett találni, hogy 

vajon kire gondoltunk. Három kategóriában olvastunk fel 5-5 tényt és adatot, melyek 

az adott személyre jellemzők. Először nehéz, majd közepes és végül könnyű 

információk hangzottak el, ezekből kellett rájönniük, hogy ki a megfejtés. 

Lajtha utcai Szolgáltató Központ:  

• Új programként indult a kutyaterápiás foglalkozás, mely alkalmakon Trüffel kutyus 

azonnal belopta az idősek szívébe magát. A terápiás foglalkozás mind a gondozóházi, 

mind a klubtagok körében nagyon népszerű. A kutya jelenléte már önmagában oldja a 

feszültséget és javítja a hangulatot, pozitív hatású a demencia esetében is. 

• Ez évben Budapest te csodás! néven hirdettük meg kirándulós programsorozatunkat, 

melynek keretein belül az alábbi helyszínekre látogattunk: 

- Máriaremete (mikrobuszos, két alkalommal), 

- Margitsziget (BKV hajóval), 

- valamint megtekintettük az Iparművészeti Múzeum legjelentősebb szecessziós 

műtárgyainak helyt adó Ráth György – villát. 

Vágóhíd utcai Szolgáltató Központ:  

• Újdonságok között szerepel a hónap írója vagy költője, amit interaktívan a klubtagok 

részvételével tartunk. Első körben szavazással kiválasztjuk az aktuális költőt vagy írót. 

Itt igyekszünk olyan alkotót választani, akinek valamilyen évfordulója van a 

hónapban. Miután választottunk, a klubgondozó kollégák anyagot gyűjtenek, amiben a 

klubtagok is segíthetnek. A klubgondozó összeállítja az esemény menetét, megtervezi 

a sorrendet, majd a kitűzött napon levezeti a programot, majd kötetlen beszélgetés 

következik az íróról vagy költőről és műveikről. 

• Szintén újdonságként vezettük be a vitamin napot, amit igyekszünk az idénynek 

megfelelő gyümölcsökből, zöldségekből összeállítani. Nagy kedvenc a 

gyümölcssaláta, amelyet cukormentes tejszínhabbal teszünk még vonzóbbá. Szívesen 

fogyasztják klubtagjaink a minél színesebb zöldségekből összeállított zöldségsalátát is, 

amit energiaszegény öntetekkel próbálunk ízletesebbé tenni. Ezzel a programmal 

szeretnénk rávezetni időseinket az egészségesebb étkezésre, és elérhetőbbé tenni a 

friss gyümölcsöt és zöldséget azok számára is, akik azt nem engedhetik meg 

maguknak. 
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Kiemelt események 

Az idősek nappali ellátása keretében két nagy kirándulást, egy nagy, közös, kerti rendezvényt 

és egy színházi programot tartottunk 2018-ban.  

Ezen felül lehetőség nyílt színházi előadások - az ellátottak részére ingyenes -megtekintésére 

az Operettszínházban. A négy házas programot a Lajtha utcai klub szervezte. 2018–ban a 

Kékszakáll, A víg özvegy, a Luxemburg grófja és az Apáca show című előadást nézték meg 

az érdeklődők. 

A tavaszi nagykirándulást a Vágóhíd utcai klub szervezte. A kirándulás első állomása a Korda 

filmpark volt, ahol egy animátor segítségével bepillantást nyertünk a film forgatás 

kulisszatitkaiba. Kipróbálhattunk effekteket, fordított szobába mehettünk be. 

Megismerkedtünk Korda életrajzával. Ezt követően busz vitt ki bennünket egy forgatási 

helyszínre, ahol a Pokolfajzat 2 filmet is forgatták. A film park látogatása után az egyik etyeki 

pincészetben fogyasztottuk el az ebédet. Ebéd után elmentünk Martonvásárra, ahol megnéztük 

a Beethoven múzeumot. Klub tagjaink kellemesen elfáradtak a kirándulás végére, melyen 40 

fő klubtag és 8 fő kísérő vett részt. 

A Juniálist a Marót utcai klub szervezte, amelynek helyszínéül a Nagy Győry István utcai 

Szociális Szolgáltató Központ kertjét választottuk. Az egész rendezvény hawaii hangulatban 

telt, az érkező vendégek nyakába virágkoszorút akasztottunk és így köszöntöttük őket. Az 

első produkció ukulelén játszó zenész páros volt, majd őket követték a hula táncosok, akik a 

bemutatójuk után néhány mozdulatot és tánclépést is tanítottak a bátrabbaknak. Sztárfellépőnk 

Bakacsi Béla előadóművész, egykori táncdalénekes volt, aki remek műsorával megkoronázta 

ezt a vidám eseményt. A vendéglátás sós és édes aprósütemény, szendvics és természetesen 

ananász szörp volt. 90 fő klubtag és 15 fő vendég, valamint 7 fő segítő vett részt a 

rendezvényen. 

 

Az őszi nagykirándulást 2018-ban a Nagy Győry utcai központ szervezte, melynek keretein 

belül Dinnyésre, majd Kápolnásnyékre látogattunk el. A Várpark, amit elsőként tekintettünk 

meg a történelmi Magyarországon állt középkori várak anyag hű makettjeinek együttesét 

alkotta, ahol jelenleg 35 vár makett áll. Ezt követően Kápolnásnyékre vezetett az utunk, a 

Finom Étkek Házába, ahol kétféle menüből lehetett választani időseinknek. A bőséges és 

finom ebéd után, a Vörösmarty Emlékmúzeumot tekintettük meg. A költő ebben a házban 

töltötte gyermekkorát 1802 és 1811 között. Emlékeiben érzelmileg ez a ház töltötte be a 

szülőház szerepét. Külön öröm volt számunkra és nem kis megelégedésére időseinknek, hogy 

módunkban állt indulásnál sós perecet osztani az úton, illetve hazafelé a busz indulásakor 

mindenkit meglepni egy kis meggyes piskótával. Talán mindenki nevében mondhatom, 

kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagon tértünk haza. 

 

A 2018-as évben a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ szervezte a színházi előadást, 

melyen Mészáros János Elek énekes és a Botafogó Táncegyüttes gyermek csoportja lépett fel. 

A program helyszíne a CSILI Művelődési Központ volt. A program megtöltötte a Vízvári 

termet. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (JHSNY) 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása, a krízishelyzet elhárítása céljából, 24 órás készenléttel nyújt segítséget.  

 Működtetés 

2018-ban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó által kötött szerződés 

alapján biztosítottuk az ellátást, 58 támogatott készülékre.  

Intézményünk 60 db készüléket bérel a Sonaris Kft-től, amelyeknek az üzemeltetése, és a 

karbantartása is a szerződő fél feladata. 

2016. februárjától a Sonaris Kft. ügyfélszolgálati portált hozott létre, melyen keresztül a 

szakmai koordinátor írásban rögzítheti kérését, problémáját, melynek beérkezéséről rövid 

időn belül dokumentált visszajelzés érkezik, illetve a folyamatban lévő intézkedések, „ügyek” 

folyamatosan nyomon követhetők.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátottaknak a lakás és kapukulcs 

őrzésének biztonságos szabályozottságának köszönhetően, 30-35 fő ellátott kulcsának 

tárolását oldottuk meg. 

Ellátottak 

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

ellátottainak száma havi bontásban 2018-ban  

 

Az igénybevétel - egész évet tekintve - kiegyensúlyozott. 

2018-ban 19 új ellátottnak szereltünk fel jelzőkészüléket. 21 fő ellátása szűnt meg. Várakozás 

a készülékre egész évben 10 fő között mozgott, a várakozási idő 2-3 hónap volt.  
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A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

ellátottainak életkori megoszlása 2018-ban  

 

2018–ban 78 fő ellátását végeztük, ellátottjaink mindegyike szociálisan rászorult volt, az 

ellátottak közül 73 fő 65 év feletti egyedül élő személy, 5 fő kétszemélyes háztartásban élő 65 

év feletti, egészségileg rászoruló személy. Az igénybevevők 75%-a 80 év feletti.  

Átlagosan 24 fő részesült házi segítségnyújtás ellátásban is, illetve többen a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás mellett egyéb alapszolgáltatásban is részesültek (klub, étkezés).  

Az ellátás 

JHSNY riasztások 2018-ban havi bontásban 

hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

jelzések száma 256 299 293 199 192 258 764 252 192 189 194 180 

kimenetelt igénylő jelzések 1 4 7 2 1 1 2 3 1 1 2 1 

valós megjelenés 1 5 7 4 1 1 2 3 4 1 3 3 
A jelzések számánál a kézi, mozdulatlanság, technikai jelzések szerepelnek, az sms formájában érkező érzékelő le- és felvétek nem. 

Mind a kimenetelek száma és a valós jelzések száma az előző évhez képest megduplázódtak.  

 20 esetben elesés/leesés, 15 esetben betegség, rosszullét miatt kellett segítséget nyújtani. 

26 esetben kellett személyesen felkeresnie a szociális gondozónak az ellátottat. 

 

Megtett intézkedések: 

7 esetben elegendő volt a közelben tartózkodó hozzátartozó értesítése, aki felsegítette 

hozzátartozóját vagy intézkedett a további ellátásról. 12 esetben mentőhívás, 1 esetbe mentő-

tűzoltó-rendőr hívás, 10 esetben munkatársuknak kellett felsegíteni az ellátottat, de orvosi 

ellátást nem igényelt, 2 esetben tanácsadás az orvosi ügyelet segítségével, 3 esetben az 

állapotellenőrzést követően az ellátott megnyugtatására került sor, a folyadékbevitelt 

segítettük.  

Történések: 

• A műszaki meghibásodások nagyobb részét az elemcsere tette ki, melyet a Sonaris 

Kft. munkatársa, az ellátottal történt időpont egyeztetés után elvégzett. Néhány 

esetben elég volt részéről a telefonon keresztüli szóbeli tanácsadás, melynek 

hátterében áramellátási hiba vagy a telefontársaság részéről vonalhiba állt. 

• 2 esetben a készülék teljes cseréjére volt szükség. 
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• A Sonaris Kft. a szerelési munkák hatékonysága érdekében 2017-től állandóan pénteki 

napokra szervezték a felszerelési, javítási munkálatokat. Rendkívüli meghibásodás 

esetén 24 órán belül, vagy az ellátottal egyeztetett, kért időpontban a problémát 

orvosolták, a készüléket esetekben cserélték. 

• Néhány ellátottnál előfordul, hogy az érzékelő karperecet a használati útmutatóban 

foglaltaktól eltérően használja pl. lazán veszi fel, vagy éjszakára leveszi, így 

felesleges, téves jelzések érkeznek.   

• A bekötéskor adott szóbeli és írásbeli tájékoztatás ellenére is, segítségkérésnél az 

ellátott a pánik helyzetben folyamatosan nyomja a jelzőgombot, melyet a kolléga nem 

tud fogadni, illetve intézkedni, visszahívni, tájékoztatni arról, hogy „útban a segítség”. 

• A szolgáltatás igénybevétele problémás a hallókészülékkel élőknél. Az ellátottak 

gyakran, illetve éjszaka kiveszik a készüléket a fülükből, így a segítő kolléga 

telefonon nem tudja felvenni a kapcsolatot velük, hogy meggyőződjön arról, hogy a 

beérkezett jelzés valós–e. 

Időskorúak gondozóháza 

A szociális törvény megfogalmazása szerint az idősek gondozóházába azok az időskorúak, 

valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról 

betegségük miatt vagy más okból időlegesen nem képesek gondoskodni, és állandó orvosi 

felügyeletet nem igényelnek. 

Az átmeneti gondozóházban 23 fő engedélyezett elhelyezésére van lehetőség.  

Ellátottak  

60 fő adott be elhelyezési kérelmet, ebből 29 fő igényét tudtuk kielégíteni. Összesen 51 fő 

ellátását végeztük. 2018. márciusától a nagy számú női jelentkezők miatt, a férfiak számára 

fenntartott szobában is női ellátottakat helyeztünk el.  

 A gondozóházi lakók életkori megoszlása 2018-ban  

 

A Gondozóház ellátottainak életkora 20 ellátott esetében 80 év feletti.  
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2018. december 31-én a gondozóházban lakók szociális kapcsolatai 

 

A gondozóházban ellátottak körében zömmel rendszeresek a családi kapcsolatok, de jelenleg 

is 2 olyan személy tartózkodik az otthonban, akiknek csak a gondozóházi közösség jelent 

támaszt. Számukra a gondozók figyelme, a szervezett programok hatványozottan értékesek 

állapotuk szintentartásában, lelki egészségük megtartásában. 

A 2018-ban megszűnt ellátások kimeneti megoszlása gondozóházi elhelyezés esetén 

 
Átlagosan egy ellátott 11 hónapra vette igénybe a szolgáltatásukat. Ebben az évben 8 fő 

esetében rövidebb időre, a család pihenése alatt vagy kórházból kikerülve megerősödés 

céljából tudtunk elhelyezést biztosítani. Sok ellátott esetében kell figyelembe venni, hogy 

végleges, tartós bentlakásos elhelyezésig veszik igénybe a gondozóházi elhelyezést, melyet 

elsődlegesen egészségi problémák, illetve a 24 órás ellátás megszervezésének nehézsége tett 

szükségessé. Az idősotthoni várakozási idő, a választott intézménytől függően, 0,5-2 év közé 

tehető.  

Az ellátás 
A gondozóházi lakók  

állapotára vonatkozó adatok 2018. december 31-én 

Mozgásában erősen korlátozottak (kerekes széket 

használnak, felálláshoz is személyes segítőt igényelnek) 

3 fő 

Segédeszközzel és/vagy személyi segítővel járóképes 9 fő 

Szellemi hanyatlásban szenved 13 fő 

Incontinens 15 fő 

Súlyos érzékszervi fogyatékosságban szenved 1fő 

A táblázat halmozott adatokat tartalmaz, tehát egy személynél több jellemző is megjelenhet. 

Az adatok mutatják, hogy az állandó szakápolói jelenlét szükséges a bentlakók ellátásánál, 

gondozásánál. Az intézmény orvosa heti látogatásával nyomon követi az ellátásban részesülők 

egészségi állapotának változását, biztosítja az egészségügyi tanácsadást, szűrést. Pszichiáter 

szakorvosként figyelemmel kíséri, felismeri a lakók pszichés állapotának változásait, segíti a 

felmerülő feszültségek, szorongó, depresszív érzések egyéni beszélgetésekkel való oldását.  
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A gondozóházi lakók 

gondozási szükségleteinek megoszlása 2018. december 31-én 

Teljes ápolásra szoruló 

- testi higiéné kielégítésében 

 - pelenkacserét 

- étkezés segítését 

- szoros felügyeletet, folyamatos 

irányítást 

- hely-, helyzetváltoztatásnál 

segítséget igénylők 

Részleges ápolásra szoruló 

- testi higiéné kielégítésében 

- étkezés segítését 

- helyváltoztatás segítését 

-WC használat segítséget-

felügyeletet, kisebb mértékű 

irányítást igénylők 

-egészségi állapot, gyógyszerelés 

napi követése, ellenőrzése 

Szociális helyzetük és egészségi 

állapotuk szinten tartásához való 

közreműködést igénylők 

- egészségügyi és szociális 

ügyintézésben, segédkezés, szervezés, 

egészségügyi felügyelet 

10 fő 11 fő 3 fő 

A fenti adatokból is kitűnik, hogy a teljes ápolásra szorulók, illetve az erőteljes szellemi 

hanyatlásban szenvedők (demencia) teszik ki a lakók felét, mely egy állandó, intenzív 

megterhelést jelent az ápoló személyzet számára. 

A fizikai hanyatlás miatt a napi feladatok elvégzése (fürdetés, pelenkacsere, hely-

helyzetváltoztatás stb.) nagy fizikai igénybevételt jelent dolgozóink számára, ha az általunk 

kitűzött ápolási, morális célokat el akarjuk érni (pl.fel legyen mindenki nappali ruhába 

öltöztetve, ágyból kikeltés, kiültetés, mobilizáció, közösségi lét biztosítása a társalgóban, 

étkezés az ebédlőben, másnaponta teljes fürdő).  

A demenciában szenvedőknél a napi feladatok végzése- súlyosabb esetekben az étkezés, 

folyadékfogyasztás nehézsége, az incontinencia, a folyamatos irányítás, térben-időbeni 

orientáció, a magatartás-, viselkedés megváltozása, a nappal-éjszaka felborulása miatt- 

folyamatos készenlétet, figyelmet, pszichés és fizikai megterhelést jelent a dolgozók számára. 

Mi is a demencia? 

Az előrehaladott szellemi hanyatlás, a demencia, mely az időskorral együtt járó szellemi képességek 

csökkenésétől eltérően, már kóros mértéket ölt.  

A demencia a gondolkodás, érzelmek és a társas képességek hanyatlása, ami korlátozza a társas életet és a 

teljesítőképességet. 

A demencia tünetei 

A szellemi teljesítőképesség csökkenése 

- az emlékezés rövidül, csökken 

- a gondolkodás lassul 

- a részletek összerakásának, szintetizálásának képessége csökken 

- nem jutnak eszükbe a szavak 

- romlik a tájékozódási képesség 

Pszichés tünetek 

- ingerültség 

- agresszió (szóbeli, súlyosabb esetben fizikai) 

- a személyiségjegyek változása: ez részben a károsodás következménye, reakció a félelemkeltőnek, 

ellenségesnek tűnő környezetre, elutasító magatartás (pl.öltözés, toalett használat, étkezés elutasítása) 

Az Alzheimer-kór tünetei, mely a demencia egyik típusát képezi, kiegészül a hibás vagy csökkent 

ítélőképességgel, beszédzavarokkal, a begyakorolt mozgások zavarával (pl.nem tud nyelni, leülni, felállni), 

passzivitással, hallucinációkkal, téveszmékkel. 

Egész évben a munka megszervezésében nagy segítséget nyújtottak a társadalmi gondozó 

kollégák, mert az előzőekben leírt okokból adódóan az ápolói feladatokat 1 ápoló nem tudta 

volna elvégezni. A meglévő ápolói létszámmal, a délelőtti műszakban a 2 ápoló kolléga 

jelenléte megoldhatatlan lett volna. Az aktívák segítségével legalább néhány órában tudtunk 
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azokon a napokon is párt biztosítani, amikor párként állandó munkatárs beosztására nem volt 

lehetőség. Az aktívák főként az ápolóink mellett az alapápolási tevékenységek végzésénél 

segítőként tevékenykedtek. 4 ápoló összesen 1244 óra plusz segítséget jelentett a 

gondozásban. Technikai segítséget 2 személy összesen 899 órában biztosított. 

Készség/képesség szintentartó foglalkozásaink: 

 

2018-ban a foglalkozásokon részt vevők leszűkült, a szellemi állapot romlása miatt, 

(középsúlyos-súlyos demencia) az emlékezést aktivizáló, figyelem összpontosítást segítő, írás, 

olvasás számolási képességeket gyakorló, térben-időben orientáló feladatok nem voltak már 

megvalósíthatóak.  

A foglalkozások többségét a játékok, illetve színezős, ragasztós kézműves foglalkozások 

tették ki. A kézműves foglalkozások az adott évszakhoz kötődtek, pl. napraforgót, 

gyümölcsbefőttet ragasztottak, hóembert, téli képet színeztek, hajtogattak, mellyel a 

környezetük szépítéséhez is hozzájárultak.  

Ellátottjainkra jellemző, hogy minden munkafolyamatnál segítséget igényelnek, ezért egy 10 

fős csoportnál 2-3 segítőre volt szükség. 

A gondozóházi ellátottak térítési díját az önkormányzati rendelet a bentlakók jövedelmének 

60%-ban állapítja meg. 2018-ban a térítési díjak bevétele 19,2 millió forint volt.  

Szociális alap és szakellátásban megjelenő normatíva számok 

 ÉTEZTETÉS 
HSNY 

gondozás 

HSNY segítés  IDŐSEK NAPPALI 

ELÁTÁSA 
GONDOZÓHÁZ 

2018 350 142 2 93 22 

Munkatársaink 

A szociális étkeztetést telephelyenként 2-2 fő konyhai munkatárs és 1-1 szociális asszisztens 

biztosította. A házi segítségnyújtásban 26 gondozónő dolgozott, a nappali ellátásban 

telephelyenként 2-2 gondozónő vett részt. A foglakoztatási központban 4 fő közalkalmazott, 

14 egyéb munkavállaló dolgozik, míg a gondozóházban 13 státusz áll rendelkezésünkre.  

A Foglalkoztatási Központot részlegvezető irányítja, míg a Szociális Szolgáltató 

Központokban a központvezető és helyettesének (Lajtha utcai SZSZK-ban helyetteseinek) 

felelőssége a szakfeladatok megfelelő biztosítása. Minden telephelyen a szakmai létszám a 

törvényi előírásoknak és a működési engedélyben szereplő elvárásoknak megfelelő volt.  

A házi segítségnyújtásban dolgozók a munkájuk végzéséhez minden védőeszközt megkaptak 

(kézfertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk, lábzsák, kézkrém, bevásárló táska, nyári 

kánikulában ásványvíz).   

Minden szakfeladaton dolgozó munkatárs számára elérhető a rendszeres havi szupervízió.  

A továbbképzési kötelezettségek nyomon követése és tervezése napra kész, számos egyéni 

részvétel történt 2018-ban is. 

Minden telephelyünkön dolgozók számára komoly rekreációs eredménnyel bír az évente 

megtartásra kerülő gondozás nélküli munkanap, melyet a kollégák egymással, együtt 

tölthetnek.  
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GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI  

FELADATOK 
 

( A teljes 2018.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót a Képviselő Testület 058/2019. (III. 14. ) ÖK. 

sz. határozatával fogadta el. Az intézményi beszámoló ennek a működésre vonatkozó legfontosabb adatainak 

kivonatát tartalmazza csak. )    

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszáma 2018. december 31-én 11 főállású, 

felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkatárs (1 szolgálatvezető, 10 családsegítő). 

Ebben az évben a munkaerő és a megfelelő szakképzettség hiánya jelentette a legnagyobb 

problémát. Állásaink folyamatosan hirdetve voltak, azonban nagyon nehezen lehetett az üres 

státuszokat betölteni, főleg hosszútávon. Mindennek oka, részben a szociális szakmára 

jellemző magas szakember hiány, részben az alacsony anyagi megbecsülés, illetve a 

munkafeltételek minősége. 

Tárgyi feltételek: 

A 2018-as évben is az ügyfélfogadásra rendelkezésükre álló helyiségek tekintetében 

igyekeztek az azokban még meglévő lehetőségeket kihasználni. A Központ és a Szolgálat 

szakmai feladatainak ellátása szempontjából a beszélgetők alacsony száma továbbra is gondot 

okozott a családsegítők, esetmenedzserek, illetve tanácsadók számára, a helyiségek használata 

jelentős szervezést igényel. Az irodák zsúfoltsága nem teszi lehetővé, hogy a kollégák 

nyugodt körülmények között átgondolják az aznapi szakmai teendőiket. Ügyfél fogadásra 4 

beszélgető áll rendelkezésre. 

Az egyes szakmai feladatok ellátásához a termeket változatlanul át kellett rendezni. A 

szükséges berendezési tárgyak megfelelő tárolása emiatt időnként problémát okozott. 

Az év során a családgondozói szobában szűkösen fért el a 12 fő együtt, ez sok esetben 

megnehezítette a munkavégzést. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatai: 

2018–ban 1177 új kliens került be a nyilvántartásukba, mely a tavalyi évhez képest 

emelkedett. Mindez 687 családot jelent. 

Elsődleges probléma típusok: 

Kiemelkedő a családi kapcsolati konfliktus, szülők alacsony iskolázottsága, anyagi 

megélhetési problémák, elégtelen lakhatási körülmények, életvezetési gondok, nem megfelelő 

mentális állapot. Az önérdek érvényesítés és öngondoskodás képességének hiánya is 

életvezetési gondokat eredményez, mely szintén a fent felsorolt probléma típusokból 

következhet. Ügyfeleik körében megfigyelhető, hogy sokproblémás családokkal dolgoznak. A 

családok életében jelentkező elakadások összetettségének orvoslása, megoldási stratégiák 

kidolgozása az egyéni és a családi értékek, valamint a gyermeki jogok szem előtt tartásával 

történik. 
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A családok, egyének megélhetési problémáik miatt nem tudnak a szabadidős és kulturális 

programok finanszírozására pénzt fordítani, vagy ezek kiválasztása nehézségekbe ütközik, 

ezért Szolgálatuk folyamatosan figyelemmel kíséri és tájékoztatja a gyerekeket, azok 

családjait, valamint a kerületben élő gyermektelen családokat a környéken található ingyenes 

lehetőségekről. Elsődleges szempontként, a törvényi előírásoknak megfelelően céljuk a 

veszélyeztetettség megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, krízis 

helyzetek megoldása, negatív hatásuk elkerülése. A megelőzés szempontjából, szakmai 

indokok figyelembe vételével Szolgálatuknál magas számú a „tanácsadott” esetek száma, 

mely 1282. Ezekben az esetekben nem indokolt a szoros együttműködés, azonban a 

problémák további súlyosbodásának elkerülése végett kiemelkedőek a megelőző 

tevékenységek (pl. Központ szolgáltatásainak bevonása). 

A személyes ellátást nyújtó intézményektől (1196) érkező jelzések ebben az évben is sok új 

kapcsolatfelvételt eredményeztek.  Az Önkormányzattól érkező felkérések (54) a kerületben 

élő családok életvitelével kapcsolatos jelzésekből és óvodáztatással kapcsolatos információk 

szükséges begyűjtéséből álltak. A gyámhatóság (406) által indított gyermekvédelmi ügyek és 

eljárások száma ebben az évben csökkent, elsősorban annak köszönhetően, hogy a feladatok 

elosztása miatt, ezen jelzések a Központhoz érkeztek. Továbbra is kiemelkedő a köznevelési 

intézményekkel történő együttműködés, a beérkező levelek száma is jól mutatja mindezt, 

amely 2018-ban 344 volt. 

A jelzőrendszerrel való együttműködés: 

A 2016-os jogszabályi előírásoknak megfelelően a Szolgálatnál az észlelő és jelzőrendszer 

koordinálását 1 fő jelzőrendszeri felelős látja el, aki szorosan együttműködik a Központ 

jelzőrendszeri tanácsadójával. Heti jelentést készít a beérkezett jelzésekről és azokra 

vonatkozó szakmai lépésekről, megtett intézkedésekről. 

A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal (KEF) együttműködve több előadáson vettek 

részt a Szolgálat munkatársai, valamint a munkatársak számára is szerveződött előadás, 

intézménylátogatás, tájékoztatás, kortárssegítés, droghasználat, drogfüggőség témakörben. 

A családgondozók a kerületi köznevelési intézményekkel évek óta szoros munkakapcsolatban 

állnak, látogatják az adott intézményeket. Igyekeznek az igényekhez igazodó mértékű 

segítséget nyújtani a pedagógusoknak a felmerülő problémák rendezésében. A Szolgálatnál 

tartott esetkonferenciákra minden esetben meghívják az illetékes pedagógusokat, az ügyben 

érintett más területek szakembereit is. A gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldása 

során kölcsönösen keresik egymást. A fontos és az eredményes gondozási tevékenységhez 

szükséges információkat levélben is továbbítják. Igyekeznek megosztani minden esetben 

tapasztalataikat a jövőre vonatkozóan is. 

A szakmai irányelveken alapuló Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, 

a Szolgálat munkatársai minden olyan esetben jelzéssel élnek a Központ felé, amikor a 

gyermek veszélyeztetettsége felmerül, és az általuk nyújtható szolgáltatásokon keresztül már 

nem szüntethető meg. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival elsősorban a pszichológus 
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és fejlesztőpedagógus tart rendszeres munkakapcsolatot. A családsegítők az egyéni 

esetkezelésben szükségessé vált mértékben és intenzitással keresik a kapcsolatot a 

szakemberekkel.  

A kerületi házi gyermekorvosok a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által kért 

„Gyermekeink védelmében” GYSZ-4 adatlapot az esetek többségében már kitöltve 

visszaküldik, ugyanakkor lényegesen kevesebb jelzés érkezik, mint a védőnői hálózattól. 

A védőnői szolgálattal évek óta kiemelkedő és hatékony a kapcsolat. Ezt segítette elő az is, 

hogy a szervezeti változás következtében közös intézményként működnek.  

A Szolgálat jelzőrendszeri felelőse folyamatos kapcsolatot tart a kerület óvodáival, részt vesz 

a Gyermekvédelmi Kör megbeszélésein. 

Törekednek a gyors és kétirányú tájékoztatásra, sok esetben a közös családlátogatásra, mely a 

prevenciós tevékenység eredményességének egyik fontos eleme, így megelőzve a családból 

való kiemelést is.  

A kerületi rendőrkapitánysághoz a kapcsolattartójukon keresztül több esetben fordulhattak 

segítségért, tájékoztatásért a Szolgálat munkatársai. A kapcsolattartó a szakmaközi 

konferenciákon is részt vett. 

A kerületi Rendőrkapitányságra küldött, gyermekveszélyeztetésről szóló jelzések sorsáról 

viszont nem érkezik visszajelzés a Szolgálathoz. 

Az ügyészség, bíróság elsősorban konkrét esetek kapcsán kereste meg a Szolgálatot. Több 

esetben a hosszan elhúzódó gyermek elhelyezési perek, illetve kapcsolattartási problémák 

ügyében kértek tájékoztatást. 

A pártfogó felügyelővel az egyéni esetkezeléseknek megfelelő intenzitású a kapcsolat. A 

megkeresések száma az előző évekéhez képest megnövekedett, valamint az elrendelt 

intézkedésekre vonatkozóan is több tájékoztatást kaptak. A 2018. évben helyet biztosított 

Intézményük a pártfogó felügyelő számára. 

A pártfogó felügyeletre kötelezett gondozottak esetében írásos információcsere mellett, már 

személyes találkozókra is sor került. A fiatalok gondozása összehangoltan történik.  

Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal folyamatos a kapcsolat. A szakmai munka hatékonyabbá 

tétele érdekében még előzőleg bevezetett gyakorlat szerint két fő családsegítő között oszlik 

meg a feladat ellátása, akik így személyesebb és rendszeres kapcsolatot tartanak az ott lévő 

családokkal. A gondozási tevékenységek formai kiválasztását a jelzések és esetmegbeszélések 

alapozzák meg. Szakmaközi konferenciák szervezésével is igyekeztek segíteni a közös munka 

eredményességét. A Szolgálatnál lecsökkent szakmai létszám miatt, azonban előfordul, hogy 

más kolléga is bekapcsolódik a közös munkába, főként a már „futó esetek” tekintetében. 
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Magas a fluktuáció. Sok család, vagy szülő abban a hitben költözik fel gyermekével, 

gyermekeivel Budapestre, hogy itt könnyebb lesz munkát találnia, ugyanakkor nem 

tájékozódnak előre, így hosszabb-rövidebb idő elteltével tovább mennek. Így folyamatosan 

érkeznek a jelzések a be- és kiköltözésről, mely megnöveli az adminisztrációs terheket, és 

nehezíti az érdemi munkavégzést. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége: 

• információ nyújtás az év folyamán 9154 esetben, 2024fő, 

• segítőbeszélgetés 5173 esetben, 2351 fő, 

• tanácsadás 2403 esetben, 694 fő, 

• ügyintézésben való segítségnyújtás 2691 esetben, 881 fő, 

• konfliktus kezelés 114 esetben, 697 fő, 

• esetkonferencia 148 esetben, 56 fő, 

• esetmegbeszélés 3894 esetben, 1051 fő, 

• esetkonzultáció 455 esetben, 139 fő, 

• közvetítés 1178 esetben, 534 fő, 

• kríziskezelés 119 esetben, 50 fő, 

• környezettanulmány készítésében való közreműködés 368 esetben 198 fő, 

• családlátogatás 3559 esetben, 1078 fő,  

• adományközvetítés 914 esetben, 572 főt érintve történt. 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

2018-ban 6 esetmenedzser, 5 szociális asszisztens, 7 főállású tanácsadó és 1 központvezető 

látta el a kötelező feladatokat. Továbbá a jogszabály által előírt új kötelező feladatok miatt 8 

tanácsadó státusszal növekedett a Központ létszáma 2018. év végére. A központvezető, az 

esetmenedzserek és a főállású tanácsadók mindegyike felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

A jelzőrendszeri tanácsadó végzi a Központban a kapcsolatügyelet koordinálását, mediációt, a 

kórházi szociális munkát. A jelzőrendszeri tanácsadón kívül munkavállalási tanácsadó, 

mentálhigiénés tanácsadó, hátralékkezelési tanácsadó, utcai szociális munkás és pszichológus 

segíti Pesterzsébet lakosait. 

A 2017-ben bevezetésre kerülő, 2018. január 1-től kötelezően ellátandó feladatként megjelenő 

szociális diagnózis felvételt jelenleg az SZGYF-vel szeptember óta munkaviszonyban álló 

munkavállalási tanácsadó látja el, heti plusz 20 órában. 

Megbízási szerződéssel foglalkoztat az intézmény továbbá családkonzultációs szakembert, 

jogi tanácsadót, társadalombiztosítási tanácsadót, fejlesztőpedagógust. 

Tárgyi feltételek: 

2017-ben sikerült megoldani, hogy a Központ minden szolgáltatása egy telephelyen legyen 

elérhető, azonban az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével, 2018. 

szeptemberétől erre a jelenlegi telephelyen nincs lehetőség. Az óvodai és iskolai szociális 
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segítők munkacsoportja a HSZI Nagy Győry István utcai telephelyén kapott két 

irodahelységet, melyhez mosdó és egy teakonyha is tartozik. A jogszabály értelmében az 

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozó 

kötelező feladat, így a két telephelyen való működés jelentősen akadályozza a munkavégzés 

gördülékenységét, valamint a munkatársi kapcsolatok gyengüléséhez vezet. 

Az óvodai és iskolai segítők az állam által minden Központ számára biztosított összegből 

bútorokat, irodai eszközöket (nyomtató, laptopok, telefonok) kaptak. 

A forgalom alakulását meghatározó tényezők: 

A Központ személyes megkereséseinek száma 2017-ben 2722, 2018-ban 2512. Ebből a 

tanácsadók forgalma 1959-re nőtt (2017-ben 1796), az esetmenedzsereké 926-ról 553-ra 

csökkent. 

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelkedő az anyagi és gyermeknevelési 

nehézségek, mint a gyermek egészséges testi és lelki fejlődését veszélyeztető tényezők. Ezt 

követi a tankötelezettség mulasztása és az elhanyagolás. Az adatok szerint a családon belüli 

konfliktusok, a családon belüli bántalmazás, - mint elsődleges probléma -, továbbra is magas, 

illetve az előző évekhez képest növekedett a ‘szülők életvitele’, mint elsődleges probléma, 

amely a gyermeket nevelő szülők szenvedélybetegségét, antiszociális viselkedését jelenti.  

Védelembe vétel: 

2018-ban a védelembe vételek száma 186-ra emelkedett. 

Az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzások miatti védelembe vételek leggyakoribb oka 

továbbra is a szülői elhanyagolás, a család életvezetéséből adódó problémák, a szülő-gyerek 

közötti konfliktusok, kamaszkori problémák, valamint egyre gyakrabban a szülők közti 

konfliktusok, kapcsolattartási problémák. 

Ideiglenes hatályú elhelyezés: 

Közvetlen életveszély esetén ideiglenes hatályú elhelyezést mind a Szolgálat, mind a Központ 

kezdeményezhet. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2016-ban 31, 2017-ben 33, 2018-ban 26 ideiglenes 

hatályú elhelyezéssel érintett gyermek gondozását látta el. 

Az érintett családok esetében az elsődleges probléma továbbra is az anyagi nehézségekből 

adódik (ellátás, lakhatás megoldatlansága) és az ezzel gyakran szorosan összefüggő 

gyermeknevelési gondok, családon belüli elmérgesedett viszonyok, konfliktusok, súlyos 

elhanyagolás, bántalmazás. 

Nevelésbe vétel: 

A nevelésbe vételek száma 2018-ban 190. Az előző évekhez hasonlóan a nevelésbe vett 

gyermekek esetében a hazagondozás csak néhány esetben valósulhat meg. Ezekben az 

esetekben a munka leginkább a szülők és gyermekeik kapcsolattartásának megsegítésére, a 

láthatás megszervezésére, biztosítására irányult. 
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Utógondozás: 

A nevelésbe vétel megszüntetését követő egy év során látja el a Központ a kiskorúak esetében 

az utógondozást. Ekkor a fiatal már ismét eredeti családjában él. Az utógondozás célja a 

szakellátásba való visszakerülés megelőzése, a családba való visszailleszkedés segítése, a 

bekerüléshez vezető problémák visszatérésének megakadályozása. Az utógondozottak száma 

2018-ban 8 volt. 

Egyéb tevékenységek, szolgáltatások: 

• Kapcsolattartási ügyelet 

• Mediáció 

• Családi mediáció 

• Kórházi szociális munka - várandós anyák segítése 

• Szakmaközi megbeszélés 

• Készenléti szolgálat 

• Az utcai és lakótelepi szociális munka 

• Pszichológiai tanácsadás 

• Családkonzultáció 

• Fejlesztő pedagógiai tanácsadás 

• Mentálhigiénés tanácsadás 

• Munkavállalási tanácsadás 

• Hátralékkezelési tanácsadás 

• Szociális diagnózis felvétel 

• Adományosztás 

• Klubok, csoportok, tréningek 

Szociális diagnózis felvétel: 

A 2017. szeptemberében meghirdetett EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 „A Szociális 

Ágazat Módszertani és Információs Rendszereinek Megújítása” című kiemelt projekten belül 

egy fő szociális diagnózis felvételi szakértő heti 20 órás foglalkoztatása vált lehetővé, hogy a 

2018. 01.01-től kötelezően ellátandó feladat szakmai tartalmának kidolgozása minél inkább 

gyakorlatorientált legyen és a tapasztalatokat felhasználva készüljön. A 2018-as évben 

összesen 36 ügyfél esetében készült szociális diagnózis.  

2019.01.01-től a Szoc. törvény egy konkrétabb feladatleírást tartalmaz a diagnózis 

elkészítésére vonatkozóan. Minden részlet még nem áll a vezetők és a szakemberek 

rendelkezésére abból, amit a projekt záró alkalmával összefoglalóan elmondtak, de várhatóak 

további jogszabályváltozások, amelyek a szociális diagnózisok készítésének feltételeire, 

illetve részleteire vonatkoznak. Ezek közül kiemelendő a főállású státusz létrehozása, illetve 

az ehhez tartozó képzési elvárások megfogalmazása, illetve a gyermekjóléti alapellátásokra 

vonatkozó protokollba való beépítés, valamint a végső, rögzítésre alkalmas online felület 

bevezetése. 
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Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: 

2018. szeptember 1-től kötelezően ellátandó feladat minden Család- és Gyermekjóléti 

Központ számára. Célja, hogy az óvodai és iskolai szociális segítők a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel 

támogatást nyújtsanak a köznevelési intézményekbe járó gyermeknek, a gyermek családjának 

és az intézmény pedagógusainak, továbbá a gyermekkel foglalkozó további szakembereknek. 

2018. novemberétől 4 fő látja el a feladatot (8 státusz van). A jogszabály által meghatározott 

cél értelmében meghatározták a konkrét gyakorlati lépéseket a feladat ellátásához, 

kidolgozták az óvodákkal és iskolákkal kötendő megállapodások részleteit, melyhez 

elkészítették a szükségletfelmérésre irányuló adatlapokat. 

Pince Ifjúsági Klub 

A Pince Ifjúsági Klub a gyerekek, elsősorban a pesterzsébeti 10-20 év közötti korosztály 

közösségi tere. Feladata olyan közösségi tér kialakítása illetve fenntartása, amely az általános 

iskolás gyerekektől az idősebbekig mindenki számára a hasznos idő eltöltését biztosítja. Ez 

egy alacsonyküszöbű szolgáltatás, tehát bárki bejöhet az utcáról is, nincsenek szűrők vagy 

bekerülési feltételek. A Pince Házirendje ugyanakkor tartalmaz szabályokat, pl. tilos a lopás, 

verekedés, durvaság, csúnya beszéd, rongálás és a Házirend megsértése bizonyos szankciókat, 

legtöbbször kitiltást von maga után, de ennél több szabályozást nem bír el sem a hely, sem az 

ide betérők.  

A Pincében lehetőség van ping-pongozni, dartsozni, csocsózni, számítógépezni, 

társasjátékozni, kártyázni, alkotni, beszélgetni, zsonglőrködést tanulni, zenét hallgatni, leckét 

csinálni, tanulni, főzőcskézni, enni stb. 

A Pincében rendszeresen lejáró fiatalok: 

• 9-13 év fiú:9 

• 15-18 év fiú:17 

• 9-13 év lány:6 

• 15-18 év lány:3 

Összesen: 35 

Kerületi iskolák ahonnan érkeznek a fiatalok: 

Hajós Alfréd, Benedek Elek, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós, Gyulai István 

Házi gyermekfelügyelet 

Intézményük a szolgáltatást elsősorban 0-14 éves korú gyermekek számára biztosítja, 

hétköznaponként a szülő munkarendjéhez igazodva. 

A napközbeni ellátás (házi gyermekfelügyelet) szolgáltatásának keretén belül, egyéb speciális 

problémákkal küzdő –elsődlegesen a szociálisan rászorult- családok gyermekeinek időszakos 

felügyeletét biztosítják, mindezt egyénhez igazodva, az életkori sajátosságok és szükségletek 

figyelembevételével. A kerületben lakó kisgyermeket nevelő családok segítését célozza meg, 

ezért egyéni élethelyzetekhez is igyekszik igazodni. Így az oktatási-nevelési intézményekbe, 

illetve onnan a gyermek otthonába kísérést is magában foglalja, amennyiben a szülő (k) 
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munkahelyi elfoglaltsága, akár kórházi tartózkodása miatt gyermeke/gyermekük felügyelete 

megoldatlan maradna. A szolgáltatás térítésköteles, a helyi rendeletben szabályozottaknak 

megfelelően.  

Családok száma Gyermekek száma Gondozási alkalmak Gondozási órák Gyermekfelügyelők száma 

10 18 1108 4299 6 

Bölcsőde 

A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban 

nevelkedő 6-36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű 

gondozást, nevelést.  

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem 

érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követő aug. 31-ig látható el a bölcsődében. 

A bölcsődei nevelés-gondozás célja:  

A bölcsődei gondozás és nevelés célja a családban nevelkedő kisgyermekek számára  

▪ a családi nevelést segítve, 

▪ napközbeni ellátás keretében, 

▪ a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével,  

▪ odaforduló szeretettel, elfogadással,  

▪ a gyermek kompetenciájának figyelembe vételével,  

▪ tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával,  

▪ viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést. 

A csoportban gondozható, nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, a 

feladat a minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában 

segíteni a mobilizációt és a rehabilitációt. 

Dajka képzés 

A bölcsődék 2018. január 1-jéig alakították ki az új bölcsődei dajka munkaköröket, melyeket 

a korábban technikai dolgozóként tevékenykedő kollégák tölthetnek be. A dajka munkakör 

betöltésének azonban feltétele a bölcsődei dajka képzés elvégzése. A 100 órás elméleti és 

gyakorlati modulokból álló tanfolyam során a résztvevők pedagógiai-pszichológiai 

alapismereteket, gondozási ismereteket, munkajogi, munkavédelmi, elsősegélynyújtás és 

betegápolás alapismereteket, illetve kommunikációs ismereteket sajátíthatnak el, valamint 

szakmai gyakorlaton is részt vesznek. 2018-ban több kolléga sikeresen elvégezte a bölcsődei 

dajka képzést. 
Bölcsődei férőhelyek számának alakulása 2018-ban 

Bölcsőde férőhely  

Bp. XX. ker. Mártírok útja 178. 42 
Bp. XX. ker.  Köztársaság tér 1. 56 

Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 89. 136 

Bp. XX. ker. Ady E. u. 83.-87. 136 
Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 3. 136 

összesen 506 
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Hársfa Játszótér – alternatív napközbeni ellátás 

Elsősorban a kerület lakosai, másodsorban minden érdeklődő számára kulturált, biztonságos 

játék, sport és szórakozási lehetőség, illetve játszó és sport környezet biztosítása, valamint 

közösségi élet szervezése a különböző programokon és egyéb rendezvények keretén belül - 

kiegészítve azzal, hogy természetesen helyet biztosítva a csak egyszerűen betérő és 

megpihenni vágyó embereknek.  

Gyermekek Átmeneti Otthona 

Az Otthon tevékenységének jogszabályi háttárét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó rendeletek, valamint 

Pesterzsébet Önkormányzatának kapcsolódó rendeletei alkotják. 

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

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

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, gondozásról, nevelésről, lakhatásáról - a 

továbbiakban: teljes körű ellátás - gondoskodik. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonának forgalmi adatai 2018-ban  

Adott évben újként bekerülők száma: 49 fő 

Ebből 20 fő esetében kizárólag ideiglenes gondozásra került sor, valamint 6 fő két éven belül 

második alkalommal is átmeneti gondozásban részesült. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2018-ban ideiglenes és/vagy átmeneti gondozásban részesült gyermekek 

száma gondozási napok számával, havonkénti bontásban: 

időszak KENYSZI 

gondozási 

napok 

ideiglenes 

ellátás 

havi 

mutatószám január 319 67 10, 29 

február 152 47 5, 43 

március 129 15 4, 16 

április 245 41 8, 16 

május 249 6 8, 03 

június 82 8 2, 73 

július 34 8 1, 10 

augusztus 77 0 2, 48 

szeptember 97 8 3, 23 

október 148 4 4, 77 

november 111 4 3, 7 

december 102 1 3, 29 

  1745 209   

Éves mutatószám az Otthon kihasználtságát tekintve: 4, 78 fő. 
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Helyettes Szülői Hálózat 

A helyettes szülő, a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.  

Pesterzsébet Önkormányzata biztosítja a helyettes szülői hálózat működéséhez szükséges 

feltételeket. 2018-ban nem történt elhelyezés. 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

Felnőtt háziorvosi ellátás 

2018-ban 34 privatizált háziorvosi praxis - 7 telephelyen – látta el a kerület felnőtt lakosságát. 

A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik még különösen 

az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés is.  

A praxisokban a praxisvezető háziorvosok mellett dolgozó 34 fő körzeti-közösségi ápoló a 

háziorvosi ellátás körébe sorolt ápolási feladatokon túl részt vesz a megelőzési, szűrési, 

gondozási és egészségnevelési feladatok ellátásában is. 

Felelős tevékenység célja, hogy a háziorvosi ellátásban dolgozó szakemberek megfelelő 

felkészültsége, együttműködése és tevékenysége révén tőle szakmailag elvárható széleskörű, 

helyben igénybe vehető ellátást nyújtson az érintett és hozzá ellátásért forduló lakosság 

számára. 

A háziorvosi alapellátási feladatokat meghatározó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

törekszik a kötelező és ellátható tevékenységek biztosítására, valamint az ellátott lakosság 

egyéni és közösségi szintű egészségi állapotának javítására. 

A 3. számú körzet 2018. szeptemberében, Dr. Takács Aliz nyugdíjba vonulása miatt 

megüresedett. A betegeket Dr. Mityuk Antal helyettesíti a Jókai Mór utcai rendelőben.  

A felnőtt háziorvosaink jelentős része már nyugdíjas korban van, tényleges nyugdíjba 

vonulásukkal ellátási zavarok keletkezhetnek. 

  Házi gyermekorvosi ellátás 

A házi gyermekorvos gyógyító, megelőző ellátást végez, ideértve az egészséges gyermekek 

tanácsadását és szűrését is a 0-14 éves korosztály számára, de szülői kérésre a gyermeket 18. 

életéve betöltéséig is elláthatja. 

Gyermekorvosaink két telephelyen dolgoznak.  

A 10 gyermekorvosi körzetből 3 ellátásáról gondoskodik intézményünk. 
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Dr. Mozi Diana betegeinek ellátását 2018. március 31-ig Dr. Laczkó Judit látta el. 2018. 

áprilisától a helyettesítést Dr. Molnár Magdolna vette át. A Képviselő Testület döntése 

alapján 2018. november 1-től a körzet a szomszédos körzetek között szétosztásra került.  

A 9. számú körzet betegeit Dr. Acerboni Erzsébet halála után Dr. Lancsár Ilona látja el 

2017.február 1-től folyamatosan.  

Dr. Drenyovszky Kálmán betegeit Dr. Laczkó Judit látta el 2018. március 31-ig. Az 1.számú 

házi gyermekorvos körzet 2018. április 1-től a Pacsirta utcai gyermekrendelőbe került, ahol a 

helyettesítést Dr. Hazadi Éva vállalta.  

2018. szeptemberében Dr. Molnár Magdolna elhunyt. Körzetének betegeit kezdetben a Vas 

Gereben rendelő orvosai, majd 2018. december 1-től Dr. Müller Éva látta el.  

Érdeklődés hiányában sajnos a fenti házi gyermekorvos praxisok egyike sem lett értékesítve.  

Házi gyermekorvos átlagéletkora magas. A házi gyermekorvos túlnyomó többsége már 

nyugdíjas korú. A házi gyermekorvos praxisok iránt még kisebb a kereslet, mint a felnőtt 

praxisok iránt. 

Védőnői ellátás 

20 területi védőnő 2 telephelyen a házi gyermekorvosokkal szorosan együttműködve látják el 

feladatukat. 

A területi védőnő feladata: 

0 – 7 éves korú gyermekek gondozása, nővédelem, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

anyaságra való felkészítés, szűrővizsgálatok szervezésében részvétel, gyermekágyas 

időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással 

kapcsolatban, a védőnői tanácsadás, illetve a várandós tanácsadás keretében folyamatos, 

célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, óvodában a védőnői feladatok végzése. 

A védőnő fő tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett megelőzés, humánus szemléletű, 

segítő értékrend alapján végzett családközpontú gondozás, melynek alap elemei: a 

segítségnyújtás és elfogadás. 

Csoportos egészségnevelést rendezvényeken (Anyatejes Világnap, kerületi Egészségnap, 

AIDS Világnap és klubfoglalkozások: baba-mama klub, szülésre felkészítés) végeznek. 

A Vas Gereben utcai Védőnői Szolgálatnál működik a központi helyről ideszállított női tej 

biztosítása, orvosi javaslatra, a rászoruló csecsemők részére. 

A működési engedélyek szakfelügyeleti felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 

kiadott engedélyek az ellátási terület arányában megfelelőek, létszám arányában 1 védőnői 

körzet (XVIII.) nem felel meg a rendeletekben előírtaknak, ezért védőnői körzetmódosításra 

van szükség. 
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2 betöltetlen, illetve 1 betöltött területi védőnői állás tartós helyettesítéssel ellátott. 

A XX. és XXIII. kerületi Önkormányzat által eddig közösen működtetett, Pacsirta u. 157. 

szám alatt található telephelyből a soroksári ellátás kivonult 2018.11.01-től. A felszabadult 

helységek lehetőséget biztosítanak a Vas Gereben utcából körzetek áthelyezésre az ottani 

tanácsadó helyiségek tehermentesítése okán. 

A 2017. szeptember 1-től bevezetésre kerülő új védőnői szűrővizsgálatokhoz a tárgyi 

feltételeket intézményünk a védőnők igénylésének megfelelően teljesítette. 2018-ban a 

szűrőeszközök felmérése során hiányként mutatkozó eszközök beszerzése megtörtént. 

Jelenleg minden eszköz alkalmas a szűrővizsgálatok végzésére 

A védőnői szűrővizsgálatok számának jelentős növekedése a tanácsadási idők növelését tette 

szükségessé, ezzel párhuzamosan a nyomtatási feladatok is nőttek. 

A védőnők az év során 3254 családot gondoztak, ezen családokban 13 211 esetben történt 

családlátogatás. 

Szaklátogatások száma: 16 770 fő 

Egy védőnőre jutó havi családlátogatások átlaga: 55 fő 

Egy védőnőre jutó havi szaklátogatások átlaga: 70 fő 

Szűrővizsgálatok mutatói 0-7 éves korban: 

-szűrésre kötelezett gyermekek száma: 7807 fő 

-teljesült védőnői szűrővizsgálat száma:7070 fő 

A kerületi gyermekjóléti szolgálat felé a védőnők / mint a jelzőrendszer tagjai / 86 esetben 

éltek a törvény által előírt jelzési kötelezettségükkel. 

Felnőtt fogászat 

10 kerületi felnőtt fogászati praxis 2 telephelyen, a kerület 18 év feletti lakosságának fogászati 

ellátását végzi, privatizált formában.  

Az Ady rendelőben Dr. Méreg Sarolta és Dr. Kishegyi Edit látják el 1-1 praxis betegeit. 5 

fogorvosi körzetet az ER-FOG, illetve a Fodi-Dent Kft. biztosít.  

A Székelyhíd utcai telephelyen a Dental Kings Global Kft. két alkalmazott fogorvosa látja el 

az odatartozó körzet felnőtt lakosságát. 

Az év végén két körzet fogorvosi kezelőegységének felújításába, illetve cseréjébe kezdett bele 

az intézmény a fenntartó jóváhagyásával.  

Gyermek-, ifjúsági és iskola fogászat 

Az év kezdetén a XX. kerület 0–18 éves lakosainak 6 fogászati körzetének ellátását 2 

közalkalmazott fogszakorvos látta el. 
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A szolgálatnak kell biztosítani a kerületünkben működő fővárosi és kerületi fenntartású 

óvodák, általános és középiskolák tanulóinak iskolafogászati ellátását, ami preventív és 

terápiás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. 

A hónapok óta előkészített munka eredményeképpen a februári testületi ülésen döntés 

született a gyermekfogászati praxisok privatizációjáról. Sajnos az 5-ös körzet átadása nem 

tudott megvalósulni az egyik fogorvosnő visszalépése miatt. A másik 5 körzetben Dr. Hara 

Mária, Dr. Szabados Nóra, Dr. Hashemi Seyedeh Parya, Dr. Shariati Sabet Mahrou és Dr. 

Nagy Melinda látják el a feladatot. Az 5-ös körzet ellátásának helyettesítésére a Fodi-Dent 

Kft-vel kötött megállapodást a HSZI 2018. április 1-től 2018. november 30-ig. Decembertől 

az utolsó körzet privatizációja is megtörtént.  

Iskola-egészségügyi ellátás 

Az iskola-egészségügyi szolgálat a kerületben működő óvodák, általános és középiskolák 

kötelező iskola-egészségügyi ellátását végzi NEAK szerződés alapján. A kerület bölcsődéinek 

kötelező orvosi ellátását a SZCSM rendelet írja elő. 

E szolgálatunknál 4 iskolaorvosi és 8 iskola védőnői státuszunk van, melyből 2018. április 1-

től már két orvosi állás betöltetlen, a feladatot helyettesítéssel látjuk el. Kerületünk 5 

bölcsődéjének orvosi ellátását 2 iskolaorvos, illetve 1 privatizált gyermekorvos végzi. 

A kerület óvodáinak ellátásában az iskolaorvosok mellett gyermek háziorvosok is részt 

vesznek. 

Az iskola-egészségügyi védőnők által ellátható tanulói létszámot szintén a 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM. rendelet szabályozza. Minden tanév kezdetén az oktatási-nevelési intézmények által 

megadott tanulói létszám alapján történik az iskolaorvos és védőnő körzetének beosztása, 

mivel a rendeletben meghatározott létszámot nem lehet túllépni. Az iskolaorvosi munka 

mellett az iskolavédőnőknek jelentős szerepe van pl. az önállóan végzett szűrővizsgálatok 

elvégzésében (látásélesség, színlátás, hallás, golyva, vérnyomás, mozgásszervi stb.), valamint 

az egészségnevelésben, melyet csoportos, illetve egyéni formában is végeznek. 

Nyolc iskola-védőnői körzet van a kerületben. Egy kilépett munkatárs státuszát még nem 

sikerült betöltenünk. Iskolavédőnői körzetmódosítás vált ismét szükségessé szeptemberben 

annak érekében, hogy a NEAK finanszírozásunkat maximalizálni tudjuk.  

Adatok a 2017/18-as tanévről  

Beíratottak száma: 6003 fő, az évek folyamán fokozatosan csökken. 

Kötelező szűrővizsgálaton részt vett tanulók száma: 3121 fő 

Az oltási rend érvényesülését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény járványügyre 

vonatkozó rendelkezései, továbbá a 18/1998.(VI.3.) rendelet biztosítják. Az iskolai 
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kampányoltások szervezése az iskola védőnő feladata. A legutolsó NEAK által közölt adat 

szerint az országos átoltottság 99.9%-os, mely dicséretes.  

A 2014/15. tanévtől a 12. életévüket betöltött 7. osztályos leánygyermekek a méhnyakrák 

megelőzésére kifejlesztett Cervarix oltóanyagot kampányoltás keretében kérhetik. A 

méhnyakrák halálozási mutatójának javulásához a gyermekek 90%-os átoltottságára van 

szükség. A kerületben a 2018-as évben 299 HPV oltás került beadásra, mely 7 %-kal több 

mint a tavalyi évben. 

A 2018. évben 1852 védőoltás szervezését, bonyolítását, dokumentálását segítették az 

iskolában dolgozó védőnők. 

Ellenőrzések 

A kerületben az elmúlt évben valamennyi területi védőnő munkájának szakfelügyelete 

megtörtént. Összegzésképpen megállapítást nyert, hogy a védőnők feladataikat ismerik, 

jogszabályok betartásával dolgoznak. Intézkedés megtételére nem volt szükség. 

További szakfelügyelet 2018. évben 7 iskolában történt.  

Témája: az iskolavédőnő iskola-egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok 

teljesülése. A szakfelügyeleti vizsgálat során bebizonyosodott, hogy az iskola-védőnői ellátás 

100% - ban megoldott, a védőnők az iskolai feladataikat ismerik. Jogszabályok betartásával, 

tervezett és egyeztetett munkaterv alapján dolgoznak.  

Működési engedélyünkben történt változások esetén az egészségügyi szolgálatok minimum 

feltételeinek ellenőrzése a Népegészségügyi Osztály részéről történik. A jegyzőkönyvben 

feltüntetett hiányosságokat lehetőségekhez mérten szüntetjük meg. 

Otthoni szakápolás 

Az otthonápolási szolgálat alapvető feladata a kerületi lakosok részére a kórházi ágyat kiváltó 

otthoni szakápolás és egyéb szakirányú terápiás tevékenység biztosítása. A betegek részére a 

szolgáltatás térítésmentes, az NEAK által finanszírozott. Az ellátáshoz minden esetben a 

háziorvos elrendelése szükséges. 

Szolgáltatás 

Az otthoni szakápolás körébe tartozó szakápolást és szakirányú terápiás szolgáltatásokat 

(gyógytorna, fizikoterápia, logopédia) kizárólag szakorvosi javaslatra rendelheti el a 

háziorvos.  

Az otthoni szakápolás finanszírozását a NEAK végzi a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 35. §-

a alapján.  
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Az OEP / NEAK szerződött havi normatív kapacitás és pótkapacitás 

időszak szakápolás szakirányú 

terápiás ellátás 

pótvizit 

2013.11.01-2014.01.31. 202 201 20 

2014.02.01-2014.10.31. 204 200 26 (08.31-ig ) 

   41 ( 10.31-ig ) 

2014.11.01-2015.01.31. 204 200  

2015.02.01-2015.10.31. 207 206  

2015.11.01-2016.01.31. 207 206  

2016.02.01-2016.10.31. 212 211 37 (07.31-ig ) 

49 (10.31-ig ) 

2016.11.01-2017.01.31. 212 211  

2017.02.01-2017.10.31. 235 235  

2017.11.01-2018.01.31. 235 235  

2018.02.01-2019.10.31. 244 244  

2018.11.01.-2019.01.31. 244 244  

Munkánk során szorosan együttműködünk a háziorvosokkal és a körzeti ápolókkal. Szükség 

esetén kapcsolatba lépünk más egészségügyi intézmény szakorvosaival (pl. szakrendelő, 

kórház). Szoros az együttműködés intézményünk házi segítségnyújtásban dolgozó 

munkatársaival, valamint az egységek vezetőivel is. 

2018-ban a leadott vizitszám 4986 volt, melyet 428 betegnél teljesítettünk. A 4986 vizitből 

2688 esetben szakápolást és 2298 esetben szakirányú terápiás szolgáltatást végeztünk.  

2018-ban ellátott vizitek megoszlása 

 

Az előző éveknek megfelelően még mindig több a szakirányú terápiás jelzések száma, de 

szigorúbban vettük az NEAK által kiadott szakmai ajánlást, és a krónikus betegek gyógytorna 

helyett szakápolás keretében mobilizálást kaptak, ezáltal a szakápolások száma is 

növekedhetett. 

Mivel egész évben kapacitás hiánnyal küzdöttünk a betegellátás folyamatossága érdekében 

szorosan együttműködtünk más Otthonápolási Szolgálatokkal (Schwester Kft., Banai és Társa 

Kft., Szilárd Segítség Bt.), akiknek 12 beteget adtunk át. 
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2018-ban ellátott vizitek számának megoszlása munkatársak szerint 

 

Más munkakörben dolgozó HSZI alkalmazottak között egyre kevesebb az olyan végzettségű, 

aki a szakápolási tevékenységben tudna közreműködni. 

A szakápolási tevékenységet minden esetben felnőtt szakápolói, illetve OKJ-s ápoló 

végzettséggel rendelkező szakemberek végzik, megbízási szerződéssel. 

Sokkal súlyosabb állapotú betegeket láttunk el, és egy beteg – főleg szakápolás tekintetében – 

többször is visszakerült az otthonápolásban ellátott betegek közé. Az ellátott vizitek száma 

növekvő tendenciát mutat a szakápolás tekintetében, ez pedig azzal magyarázható, hogy 

hosszabb ideig tartozott egy-egy beteg az ellátottaink körébe, vagy kórházi ápolásra szorult a 

leromlott állapota miatt, és újra visszakerült az ellátásba. 

Szakirányú terápiás ellátás keretében a gyógytornát vállalkozói közreműködéssel 1 főállású és 

1 félállású gyógytornász aktívan végezte. 

A fizikoterápiát fiziotherápiás asszisztensek, és fizikoterápiás asszisztens végzi megbízási 

szerződéssel.  

A szakirányú terápiás szolgáltatást indokoló leggyakoribb diagnózisok: 

• Protézis beültetések (térd, csípőprotézis) 

• Traumatológiai sérülések (combnyaktörés, bokatörés, válltörés) 

• Cerebrovasculáris leasió következményei- féloldali bénulások, 

beszédzavar (STROKE, agyi infarktus, koponyasérülések) 

• Különböző reumatikus megbetegedések (artrózisok, ízületi gyulladások, 

csontritkulás) 

Az otthoni szakápolás stábja egy főállású közalkalmazottal bővült 2018-ban, aki az 

adminisztrációs feladatokon és a szolgálatvezető helyettesítésén túl szakápolási feladatokat is 

ellát.  

Megbízással 10 fő dolgozik a szakápolásban, 2 fő gyógytornász, 3 fő fizioterápiás asszisztens, 

illetve 1 fő logopédus végez szakirányú terápiás ellátást. 

0

100

200

300

400

500

saját dolgozó megbízással külsös dolgozó számlás/ megbízással



35 
 

 

Ellátottak  

Új jelzések megoszlása 2017-2018-ban 

 

Az új jelzések száma 2018-ban pontosan megegyezik a 2017. évivel. Megnőtt a várakozás az 

egyes szakirányú terápiás ellátásra. Gyógytornára akár hónapokat is kell várni.  

Az ellátásra várakozók száma 2018. december 31-én   

 

Számottevő várakozás kizárólag a gyógytorna igénybevétele esetén látható. A várólista száma 

egész évben hasonló értéket mutat.  

Rehabilitációs raktár 

Az otthonápolási szolgálat szolgáltatása még a kerületi lakosok részére a rehabilitációs 

raktárunk, ahonnan térítésmentesen kölcsönözhetnek gyógyászati segédeszközöket a 

rászorultak, kölcsönadási szerződéssel.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy igény mutatkozik ezeknek az eszközöknek a 

kölcsönzésére, hiszen sok betegnek nagy segítséget nyújt addig, amíg nem sikerül beszerezni 

egy saját eszközt. Sajnos sok esetben nem csak addig szeretnék igénybe venni, hanem hosszú 

távon kellene a betegnek, ilyenkor a kölcsönzési szabályzat alapján lehetőség nyílik a 

hosszabbításra, illetve egy újabb szerződés megkötésére.  

Leggyakrabban kölcsönzött eszközök: 

szoba WC, járókeret, kerekesszék, kifordítható kádülőke, állítható járóbot, 3 lábú bot, szivacs 

ülőpárna, kerekes járókeret (rollátor), antidecubitus matrac, könyökmankó, WC magasító, 

súlyzó (1 kg, 45 dkg, 75 dkg), félautomata vérnyomásmérő, vércukorszintmérő készülék.  
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Eset ismertetés 

 Idősek nappali ellátása 
 

Emőke, 2016. szeptembere óta kap ellátást a Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központtól, nappali 

ellátás és étkeztetés formájában. Az ellátás első időszakában Emőkén semmi különöset nem lehetett 

észrevenni. A hatvanöt éves asszony barátságos és közlékeny volt. Minden nap tisztán, jól öltözötten 

jelent meg az intézményben. 

A klubba kicsit lassabb tempóban illeszkedett be, de végül mindennapos látogató lett. Pár hónap után, 

a napi kapcsolatnak köszönhetően, már pontosabb képet tudtak alkotni róla a kollégák. Kicsit 

különcnek, kicsit „bogarasnak” kezdték látni, de ezt a viselkedését a klubtagok még jól tolerálták, 

elfogadták. A klubos rendezvényeken rendszeresen részt vett, és vesz a mai napig.  

Ahogy teltek a napok, és Emőke egyre jobban, egyre otthonosabban érezte magát klubunkban, 

mindinkább megnyílt úgy a tagok, mint a kollégák előtt. Fokozatosan kezdett furcsa, ellentmondásos 

történetekkel előállni. A klubtagokkal ugyan próbált jó kapcsolatot kialakítani, de a többség nehezen 

értette történeteit. A sztorik sajnos legtöbbször zavarosak, életszerűtlenek, a bennük elhangzó adatok 

egymásnak ellentmondóak voltak.  

Arról beszélt mindenkinek, hogy valakik bejárnak hozzá, éjszakánként átrendezik az edényeit, 

elcsavargatják a gáztűzhely gombjait, zaklatják, üldözik, veréssel fenyegetik. Kérdéseinkre, hogy tűnt-

e már el valami a lakásból, vagy bántotta-e őt valaki, minden esetben nemleges választ kaptunk, 

bántalmazásnak nyomát, félelmet nem láttunk rajta.  

Az asszony sokszor mesélt a lányáról, aki -történeteiben- hol külföldön élt és már évek óta nem látta, 

hol az ő házának a padlásán lakott, és a kéményben közlekedett. Hol jó viszonyt említett, hol 

elviselhetetlen, kibékíthetetlen ellentéteket. Hol jó anyának tartotta, hol pedig azon kesergett, hogy 

állami gondozásba akarják venni mindkét unokáját, mert a lánya nem foglalkozik velük, csak az új 

„pasija” érdekli. Emőke volt férjét is emlegette, akiről volt, hogy semmit sem tudott, de volt, hogy 

töviről hegyire elmesélte milyen zavaros a magánélete az utóbbi években, sőt meggyanúsította az 

egyik klubtársát azzal, hogy a férfi az ő lakásán kötött új házasságot valamely, az utcában lakó nővel. 

Egy évvel Emőke klubba való beiratkozása után történt eset azonban megváltoztatta a tagok 

viszonyulását az asszonyhoz. Emőke egyszerűen elvitte az egyik klubtag szatyrát, amiben annak 

minden irata, kulcsa és a pénztárcája is volt. Mikor felfedeztük az eltünést, és arra a következtetésre 

jutottunk, hogy valószínűleg Emőkénél lehet a vászonszatyor. A klubgondozó rögtön az asszony után 

eredt. Már csak a lakásán érte utol, ahol rákérdezett az esetre. Emőke zokszó nélkül visszaadta a 

táskát, és a benne található dolgokat is, és mintha nem is értette volna, hogyan kerültek hozzá. Ez az 

eset -sajnos- teljes bizalomvesztéssel járt a klubtársak részéről. 

Mivel Emőke az ellátás kezdete óta egyre zavartabban viselkedett, próbáltunk vele minél többet 

beszélgetni, hátha fény derül valós helyzetére, kapcsolataira.  
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Egy ilyen beszélgetés alkalmával jutott tudomásunkra, hogy a számláit nem rendezi, és nem is érti mit, 

mikor és miért kellene fizetnie. Mivel megjelenése mindig rendezett és ápolt, rendszeresen új 

ruhákban jár, ritkán látni rajta kétszer ugyanazt a darabot, érdeklődtünk, hogy mindezt miből 

finanszírozza. Erre azt válaszolta, hogy a lánya hordja oda neki zsákszámra a ruhákat, de -szerintünk- 

sokkal valószínűbb, hogy a sok vásárlás miatt fogy el a pénze és emiatt nem tudja fizetni számláit. 

Feltételezésünket -hogy nem érti a számlákat- alátámasztja, hogy bár a térítési díjakat minden 

hónapban rendezi, sosem tudja, éppen melyik hónapot fizeti. 

Többszöri érdeklődésünkre, elmondta, hogy gyógyszereit sem szedi rendesen, vagy nem tudja, hogy 

szedi-e. Sokszor nem emlékszik arra sem, hogy mi történt az előző napon a klubban, de lehet, hogy 

pár hét múlva ugyanarról a napról pontos információkkal szolgál. 

Mindezek miatt, múlt év elején felvettük a kapcsolatot a Család- és Gyermekjóléti Központtal, 

segítséget kértünk Emőke ügyeinek rendezésére, esetleges gondokság alá helyezésének elindítására. A 

családgondozót tájékoztattuk ellátottunk problémáiról, állapotáról, és segítettük kettejük találkozását. 

A komplex ellátás keretében két oldalról támogatjuk őt hivatalos ügyeinek intézésében, az orvosaival 

való kapcsolattartásában és -kompetencia határainkat betartva- bármi másban, amit kér vagy amit mi 

látunk szükségesnek és javaslunk neki. Így odafigyelve rá, személyiségét, önérzetét szem előtt tartva, 

kicsit nagyobb biztonságban tudjuk Emőkét. 

 

 
Készítette: Földényi Zsuzsanna , Vágóhíd utcai SZSZK, központvezető 


