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Kedves Olvasók! 

 Soron következő hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat. 

 Új rovatot indítunk hírlevelünkben „Lélek-üdítő” címmel, melyben Gyenes Csaba 

Atya, kifejezetten a kollégák számára próbál minden hónapban erőt adó gondolatokat 

közvetíteni a hírlevél oldalain keresztül. 

Szintén új rovatunk a Bemutatkozunk…, mely segítségével alaposabb 

betekintést nyerhet a kedves Olvasó a programstruktúrába, valamint a nyújtott 

szolgáltatásokba is. Szívesen fogadjuk az együttműködő területekről is a 

bemutatkozásokat, melyek közelebb hozhatnak minket egymáshoz. 

Jó gyakorlatok címmel, melyhez várjuk minden területet érintő módon a kollégák 

írásait- közös tudásbázisunk létrehozásához. Mi hiszünk abban, hogy az egyházi 

fenntartású intézményekben fellelhető nevelési-pedagógiai jó gyakorlatok 

összegyűjtésével egy általános érvényű, gyermekvédelmi gyakorlati tudásbázist 

hozhatunk létre közös erővel. 

 Szakmai eszközeink elnevezésű blokkunkban a mindennapi munkánk során 

alkalmazott módszereket, alapvető nevelési elveket, segítői attitűdöket elevenítjük fel. 

Szentek élete címet viselő sorozatunkban minden alkalommal egy kiemelkedő 

szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink megismerkedjenek 

választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. Kiírtunk egy 

képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen tapasztalat, 

jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg nekünk a 

modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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Aktualitások 
A megszólított jövő – fát ültettek az állami gondozott gyerekek 

A 8 megyében mintegy 5 ezer fiatalról gondoskodó Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató környezettudatos magatartásra neveli a rábízottakat: 32 telephelyen több 

mint ezer fát ültettek a fiatalok és önkéntes segítők. 

– Fenntartónk, a Szeged-Csanádi Egyházmegye mint zöld egyházmegye 

szemléletmódjához és tevékenységéhez illeszkedik a nemrégiben útjára indított 

szakmai programunk. A különböző előadásokon, eseményeken a gyerekek a 

környezettudatos magatartás fontosságával ismerkedhetnek, de a globális 

felmelegedés okozta veszélyhelyzetet is szeretnénk bemutatni, számukra érthető 

módon. Az ismeretterjesztésbe környezetvédelmi szakembereket, a Kiskunsági 

Nemzeti Park munkatársait és a kormányhivatalok hatóságait kérjük majd fel – 

hangsúlyozta Görbe Tünde, a környezetvédelmi divízió vezetője. 

Görbe Tünde (jobbról) a zöldprogram koordinátora szerint fontos, hogy átadják a 

gyerekeknek a környezettudatos gondolkodást 

https://szemlelek.net/2020/11/23/a_megszolitott_jovo
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A szervezet célja, hogy a gyerekeket is aktívan bevonja programjába. Ennek keretében 

novemberben egy-egy facsemetét ültettek a szolgáltató összes lakásotthonának 

udvarán az ott lakók. Elsősorban olyan fákat telepítettek, amelyek gyorsan nőnek, 

hamar terebélyesednek, így rövid időn belül nagy árnyékot képesek adni. Több 

lakásotthonban azonban összekötötték a fásítást a mindennapi gyümölcsfogyasztás és 

feldolgozás lehetőségével is, mert gyümölcsfát – meggyet, cseresznyét, körtét és 

barackot – ültettek. 

– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy gyermekeinket környezettudatos magatartásra 

tanítsuk. A ránk bízott fiatalokat mi is gyakran nevezzük csemetéknek, ezért is szerepel 

szolgáltatónk logójában a facsemete. Most, hogy ők is részt vesznek a fásításban, talán 

bennük is jobban tudatosul, hogy a gondoskodás, a törődés akkor eredményes, ha 

hosszú távú és folyamatos – hangsúlyozta Balogh Zsolt főigazgató-helyettes. 

 

Balogh Tibor (balról) az otthon lakója gondozza a nemrég elültetett barackfacsemetét 
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Számos lakásotthonban konyhakertet és virágoskertet is ápolnak az ott élő gyerekek. – 

Együtt választottuk ki, hogy gyümölcsfát, kajszibarackot ültessünk. Azért döntöttünk 

emellett, mert van egy hobbikertünk, ahová paradicsomot, paprikát és epret 

veteményeztünk, pár év múlva pedig már barackot is ehetünk – magyarázta a dr. Foltán 

József Lakásotthonban élő Balogh Tibor, aki környezetvédelmi technikusként végzett. 

Elmondta, fontos, hogy szelektíven gyűjtsék a szemetet, erre figyelnek a 

lakásotthonban. – Mostantól az is feladat lesz, hogy a facsemetét locsoljuk, beosztjuk 

majd, hogy hetente ki gondozza – részletezte Tibor. 

A program megvalósításáért felelős munkatárs, Görbe Tünde hozzátette, a faültetés az 

egyik legfontosabb, de nem egyetlen eleme a környezettudatosságnak: 

lakásotthonaikban szelektíven gyűjtik a szemetet, és amit csak lehet, újrahasznosítanak. 

– A program része az ismeretterjesztés is. Reméljük, tavasszal meg tudjuk tartani a 

környezettudatos gondolkodást segítő előadás-sorozatot. Fontosnak tartom saját 

környezetünk megismerését, ezért sokat járnak gyermekeink kirándulni. Itt maguk 

fedezhetik fel, milyen gyönyörű a természet és milyen csúnya tud lenni, amikor teli van 

szeméttel dobálva egy nagyon szép táj – magyarázta a szakember. Kifejtette, amint a 

vírushelyzet engedi, környezetvédelmi élménypedagógiai programot szerveznek, 

szemétszedéseket is terveznek saját környezetükben. 

– Hiszek a példamutatás erejében. Otthonainkban a nevelők mutathatnak mintát, 

míg a nevelőszülői családoknál a nevelőszülői tanácsadók tudják a tudatos 

magatartás fontosságára felhívni a figyelmet – fejtette ki. 

A monori gyermekotthonban 15 gyermek él, valamennyi itt dolgozó gyermekfelügyelő 

és a gyerekek egyaránt elkötelezettek a környezettudatos gondolkodás 

népszerűsítésében. – Az elmúlt hónapokban nagy hangsúlyt fektettünk az otthon 

udvarának szépítésére, ápolására. A gyerekekkel közösen szoktuk vágni a füvet, 

gondozni a bokrokat, cserjéket, locsolni a virágokat. A műanyag hulladékot szelektíven 

gyűjtjük, a lebomló hulladékot, faleveleket, füvet elszállítjuk a Monor közelében 

található erdős területre, ahol komposztálódik – mondta Pozbai Tibor nevelő. 

Fontosnak tartja még azt is, hogy a gyermekek megismerjék a mezőgazdasági termelés 

és a betakarítás folyamatát, mely később – fiatal felnőttként – segítheti őket ennek 

alkalmazásában. Borbély Krisztián, az otthon lakója beszámolt róla hogy az előző héten 
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gyümölcsfákat ültettek Tibor bácsival az otthon udvarában. – Mesélt nekünk a fák 

jótékony hatásáról, arról, hogy oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, megakadályozzák 

a talajeróziót, árnyékot adnak, lakhelyet biztosítanak a madaraknak és jó esetben még 

gyümölcs is terem rajtuk. Már nagyon várom, hogy a hűs, árnyas udvaron, a saját fánkon 

termett gyümölcsöt eszegessem – összegezte tapasztalatait Krisztián. 

(Ez a cikk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a SZEMlélek értékmagazin 

együttműködésének keretében készült.) 
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„ Színes ősz ” - élményprogramok a megyéinkben 
 

 

 A kellemes őszi időt kihasználva sok színes program valósult meg a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató szervezésében. Az őszi szünet kiválóan alkalmas volt arra, 

hogy a tanulásmentes időszakot kikapcsolódással, új élmények szerzésével töltsék 

gyermekeink. A járványügyi helyzetre való tekintettel, óvva-védve csemetéinket és a 

felnőtteket, inkább a szabad levegőn tartott programok kerültek előtérbe.  

 Egyik ilyen nagyobb programunk volt a Csillagösvény Labirintus kihívása 

Ópusztaszeren. 4 megyében (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Jász-Nagykun Szolnok 

megye és Csongrád-Csanád megye)  került meghirdetésre és több, mint 400 fő vett rajta 

részt az őszi szünetben több napon keresztül. Hatalmas kihívás volt mindenki számára 

a labirintus teljesítése, ugyanis kérdéssorozatok segítségével lehetett rajta végig menni. 

A természettel kapcsolatos kérdések a  gyerkőcök tudástárát is gyarapította. A  

tartalmas időtöltéshez hozzájárult, hogy sok egyéb játék is volt itt, pl népi játékok, amit 

szívesen ki is próbáltak. Ez a program azon kívül, hogy a friss, jó levegőn valósult meg és 

együtt lehettek, gyakorolhatták a gyermekek csapatban való együttműködést, az 

egymásra való hagyatkozást, segítette őket  a tájékozódó képességük és a kitartás 

gyakorlásában. A visszajelzések alapján jól érezte magát mindenki, sőt, jövőre 

szeretnének még visszajönni. 

Október 23. egy fájdalmas nap a magyar nemzet életében. Ezen a napon megemlékezést 

tartottak a nap eseményiről a Tatabánya Kőszikla és Sárberek úti, az ácsi és Gyula 

Temesvári úti   lakásotthonok gyermekei. Beszélgettek a forradalomról, volt, ahol filmet 

néztek a témával kapcsolatban. Kilátogattak a településük 56-os emlékművéhez 

tiszteletüket leróni, mécsest gyújtani. Számunkra fontos, hogy gyermekink tisztában 

legyenek nemzeti múltjukkal, megtanuljanak tiszteletet adni az emlékeknek. 

Ha ősz, akkor tök. Ha tök, akkor faragás-festés. Gyermekeink kedvelt őszi elfoglaltsága 

ez. Több nevelőszülői hálózatban és lakásotthonban valósult meg. Többek között 

Komárom-Esztergom megye és  Békés megye lakásotthonaiban, de szívesen alkottak 

Békés  megye nevelőszülői hálózatában a dévaványai és orosházi gyerekek is. Ősz adta 

ajándékokat, ötleteket felhasználva  több tanácsadói iroda is kapott új „ruhát” a 

gyerkőcöktől.  Ilyen öltöztetés volt Bács-Kiskun megyében Baján és Páhin valamint  

Békés megyében Orosházán. Kiscsoportos foglalkozás keretében  valósultak meg, ezzel 
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vigyázva egymásra.  Ezek a kézműveskedések fejlesztették a gyerekek kreativitását, 

tanulták a közösségben való együttműködést, kiváló közösségépítő elfoglaltság volt. 

Békés megyében, Békéscsabán játszva tanultak a gyerekek közlekedni. Egy szuper 

szabadidős park van itt, ahol a KRESZ szabályait gyakorolva, betartva elektromos 

kisautón autóztak  a gyerkőcök. A program többek között fejlesztette 

tájékozódóképességüket, gyakorolták a többfelé illetve a  másokra való odafigyelést és  

a biztonságos út és autóhasználatot. 

 Sajnos a novemberi hónap folyamán súlyosbodott a járványügyi helyzet, ami 

miatt a kormány szigorúbb korlátozásokat vezetett be. Ez miatt az élménypedagógiai 

programok klasszikus értelemben határozatlan ideig szünetelnek. Igyekszünk azonban 

online formában ötleteket adni a szabadidő hasznos eltöltéséhez, amelyeket a 

nevelőszülői hálózat családjai valamint a lakásotthonok csemetéi az otthon 

biztonságában megtudnak valósítani. Bízunk abban, ha hasznos dolgokkal lekötjük 

gyermekeinket és a rendszeresség is megmarad az életükben akkor könnyebben viselik 

a bezártság terhét. 

 

 

 

Kis Tünde Sarolta  

Élménypedagógiáért felelős divízió vezető 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
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Isteni fényképek 

 

 

Isteni fényképek születtek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak 

meghirdetett pályázaton  

Mintegy 240 pályamunkából 36 fotó szerepel azon a kiállításon, amelyet a Szeged-

Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója Csongor téri 

épületében mutattak be a hétvégén.  

Az Isteni fénykép címmel hirdetett fotópályázat nevelőszülőknél és 

lakásotthonokban élő gyermekek számára teremtett lehetőséget arra, hogy 

megörökítsék az őket körülvevő világot.  

A nyár elején közzétett felhívásra érkezett fotókból a zsűri végül 23 alkotót díjazott. A 

tárlat hamarosan útra kel, és a szolgáltató teljes ellátási területén – az ország nyolc 

megyéjében – látható lesz. 

A munkákat három korcsoportban értékelték: 10-12, 13-15 és 16-21 év közötti 

korosztályban pályázhattak a gyerekek, de minden alkotáson visszaköszönt a fiatal 

fotográfusok gazdag lelki világa.  

A zsűri döntése alapján a 10-12 évesek között a nevelőszülőnél élő, zsombói Janó 

Szimonetta lett az 1. helyezett, Csiga című képével. A 13-15 évesek korosztályát Ajtai 

Natália Erzsébet nyerte, Együtt című pályamunkájával - ő szintén nevelőszülői családban 

él, Fóton. A 16-21 évesek versenyében a Nap barátai című fotót ítélték a legjobbnak, 

amelyet a 17 éves Sárközi Zsanett készített – ő a szolgáltató egyik gyulai 

lakásotthonában nevelkedik. Zsanettnek három pályamunkáját is kiállították a 

záróeseményen. 

A rendezvényen Kothencz János főigazgató, a zsűri egyik tagjaként is méltatta a 

kiállított munkákat. Mint mondta, a fotók alkalmasak arra, hogy megértsük, mit 

jelenthet a transzcendens, egy gyermek szemszögéből. Ez, a köznapi valóságnál többet 

és szebbet sejtető, vágyott világ sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő csemetének 

jelentheti a reményt.  

A szolgáltató pasztorációs munkacsoportjának tagja, a fotópályázat ötletgazdája 

és főszervezője, Dlubala Róbert pedig azt emelte ki, abból, ahogyan a fiatalok 

megörökítették az őket körülvevő világot, tanulni lehet. Üzenik nekünk a természet, a 
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környezet és a másik ember jelenlétét, gazdagságát, szépségét, és arra hívnak, hogy 

megajándékozzuk egymást szeretettel. 
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Országos Gyermekkonferencia 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos 

Egyházi Módszertani Intézménye Országos Módszertani Gyermekkonferenciát szervezett 

lakásotthonban és nevelőszülői családokban élő gyermekek számára, 2020. október 29- én.  

 

 

A Gyermekkonferencia során: A katolikus egyház fenntartásában működő lakásotthonokban 

és nevelőszülői családokban élő gyermekek és fiatalok számára hatékony tanulási stratégiák 

bemutatása, valamint saját belső erőforrásaik felderítése, megerősítése volt a cél, melyet 

előadónk, Görbe Tünde prezentált. Az előadás ppt-je levelünk mellékletét képezi. . 

 

A Gyermekkonferencia által érintett tématerületek:  

• A hatékony tanulás eszköztárának gyarapítása céljával szervezünk országos 

gyermekkonferenciát, ahol a XXI. századi digitalis eszközök konstruktív használata 

mellett különböző, eredményes felkészülést segítő tanulási stratégiákat mutatunk be 

előadónk, Görbe Tünde segítségével. 
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• Lelki immunerősítés a pandémia idején- Belső erőforrások, kapaszkodók felderítése, 

megerősítése (Dr. Osváth Viola) 
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Lélek-üdítő 
 

Kedves Munkatársak! 

 

 

Az adventi koszorú első gyertyájának a meggyújtásával új egyházi év kezdődik. 

Ez az időszak nemcsak várakozást jelent, hanem Isten eljövetele utáni vágy átélését is. 

Ebben az időszakban újra átélhetem: Isten belép a sötétségbe. Viszont ha valaki mindezt 

már sokszor megélte és mégis megfeledkezik róla, az lemarad a karácsonyról. Ajándékot 

szépen becsomagolva kaphat, de a karácsony megmarad számára a vásárlás 

ünnepének.  

Vannak akik ugye hónapokig spórolnak, hetekig gondolkodnak az ajándékon, 

majd napokig válogatnak az üzletekben és ha megvan minden, átadják, de már kis idő 

múlva a következőt mondják az ajándékozottnak: - " Jaj nincs időm, szia, majd 

legközelebb folytatjuk? Mit is ? Amit el se kezdtünk: -egymás megismerését, megértését. 

De tételezük fel, hogy mindenkinek ajándékba három kérdést vinne az ajándékozó, 

amire nem lehet igennel s nemmel válaszolni. Az ajándékozott örömeiről, terveiről, 

hobbijáról, fájdalmáról. Mennyivel nehezebb ez, de mégis emberhez méltó, nem úgy 

mint a fenti  " karácsonyi ámokfutás". 

Persze késhet sok minden, de ez nem ok arra, hogy a várakozást abbahagyjuk. S 

amikor Jézus eljövetele nem következett be az első nemzedék életében, nem vezetett 

krízishez. S nálam? Mi történik ha nem jön Jézus csak  később? S ha nincs itt rögtön Isten 

már nem is létezik? S már nem is szeret? Úgy kétségbeesek, mint amikor egy óvodás 

csalódik a szerelmében? 

Sajnos sokszor kötve vagyunk a saját elképzeléseinkhez, alig vagyunk képesek 

eloldódni önmagunktól.  

A mi adventünk egyik lényege sem más, mint az, ha el tudunk oldódni 

önmagunktól, ha úgy mond  "el tudjuk hagyni magunkat", akkor, de csak akkor lép be 

Isten az életünkbe.  

Viszont, ha ezt nem teszem meg, akkor csak beteljesületlen várakozás lesz ez az 

idő, s félő az egész életem is. 

A várakozó lélek jellemzően nem magára gondol, hanem arra akit vár. Nincs bezárva 

önmagába, az egyedüllét számára nem börtön, hiszen VALAKI már benépesíti 
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magányát. Szíve nem olyan, mint a falra függesztett óra, mely ketyeg, de nem tudja 

kinek. 

Az adventi szentírási részekben többször elhangzik a "Virrasszatok" felszólítás. 

Ma a következő formában is fordíthatnánk:  

- Le ne késsétek a fejlődést, le ne maradjatok semmiről. Virrasszatok, nehogy 

megfeledkezzetek életetek céljáról és el ne cseréljétek Isten Országát csecsebecsékre. 

- Virrasszatok, hogy tevékenységetekkel azt építsétek amit Isten akar, mert mennyi 

mindent építünk, tervezünk, amit Ő lehet nem is akar. Ezért nem arra  a jóságra kíváncsi 

amit kommunikálok magamról, hanem arra, ami túlmutat rajtam. 

 

 

Gyenes Csaba 
plébános 
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Szakmai eszközeink 
 

A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében 

 

A gyermek azonosságtudata, önbecsülése és a család 

A család fogalma Andorka Rudolf szociológus értelmezésében: Családnak nevezzük a 

szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, 

vagy leszármazás, más szóval vérségi (illetve örökbefogadási) kapcsolat köti össze.  

Minden történelmi korban és társadalmi rendszerben kiemelt jelentőségű, hogy valamilyen 

családi kapcsolatban élje le a gyermek első éveit, társadalmi lénnyé válásához szükséges 

alapokat e mikrokörnyezetben kell megszereznie. 

A család szocializációs funkciói: 

- elvégzi a gyermek életbemaradásához és fejlődéséhez szükséges gondozást; 

- a szülő és a gyermek intim kapcsolata létrehozza a személyiségfejlődés érzelmi alapjait; 

- a családi interakciókban tanulja meg a gyermek a verbális és metakommunikációt; 

- a családban kell elsajátítania az alapvető szocio- kulturális szokásokat, viselkedési 

sémákat, értékeket; 

- a családtagokhoz való viszonyulásban alapozódnak meg a fejlődő egyén életkori, 

családi, nemi és társadalmi szerepeinek feltételei; 

- kialakul énképe, identitása, én- ideálja. 

 

 A családban való felnevelkedés bármely más neveltetéssel szemben a legkedvezőbb a 

gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából. A szocializáció alapja, hogy van 

olyan közösség, amelyhez tartozom, akikben bízhatok, akikhez érzelmi kötelékek fűznek, 

akiket szerethetek és én is szerethetem őket.  

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi Törvény a gyermek alapvető jogaként határozza meg 

a családban történő felnevelkedését: 

„A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. „ 

A család tagjai, elsősorban szülők adják át saját mintájukon keresztül a társadalom által 

elvárt értéket, szerepeket, viselkedési mintákat, családi hagyományokat, szokásokat, 

konfliktusmegoldási stratégiákat. A család az a közeg a gyermek számára, melyben 

megélheti a feltétel nélküli elfogadást, a gondoskodást, az odafigyelést, törődést, a védelmet, 

a megerősítést, a bizalmat, a megbocsátást. Az érzelmi biztonság megélése ott lehetséges, 
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ahol feltétel nélkül elfogadnak és támogatnak.  Ebben az érzelmi biztonságban alakul ki a 

gyermek reális önértékelése, önbecsülése, önbizalma. A családban a biztonság elsajátítása 

az élethez való bátorság megszerzését jelenti.   

 

 Az állami gondoskodásba vett gyermekek zöme nem ilyen ideális családban nevelkedett. 

Vér szerinti családjukban jobbára az alábbi feltételek között élt:  

- ingerszegény családi környezetben, elhanyagoltan, személyiségfejlődésükben 

visszamaradottan; 

- deviáns családban, brutális bánásmódtól traumatizálva; 

- széthullott családban, többnyire a kezdeti jó légkör után, a szülők ellenségeskedése miatt 

pszichésen terhelten; 

- rosszul strukturált vagy strukturálatlan családban, patogén kapcsolatok és jelentős 

nevelési hibák miatt elmagányosodva, családjukkal és a társadalommal szembefordulva. 

A fenti élethelyzeteken kívül még számos egyéb traumát élhettek át, például 

„örökbefogadók”- tól kerültek intézetbe, vagy a széthullott család egyúttal deviáns, 

estenként bűnöző életmódot folytató család is. 

Az állami gondoskodásba kerülő gyermek a vérszerinti családból hozott mintákkal, 

értékekkel, viselkedésmintákkal, szerepekkel rendelkezik. Ezek határozzák meg identitását, 

énazonosságát. Vagyis azt, hogy ki ő valójában. Ezek sok esetben azonban nem felelnek 

meg a társadalmi elvárásoknak, szabályoknak. A nevelőszülői családba való befogadáskor 

nagyon fontos a gyermek vérszerinti családjának, a múlt történéseinek, az elszenvedett 

traumák megismerése. Ezek az ismeretek sok esetben segítik a nevelőszülőt a gyermek 

viselkedésének megértésében. Az nevelőszülő elsődleges feladata a gyermek feltétel nélküli 

elfogadása a múltjával együtt. Ebben az elfogadásban alakítható ki egy új érzelmi kapcsolat, 

kötődés, melyen keresztül átadhatóak lesznek új viselkedési minták, értékek, melyek 

megtanulása segíti a gyermeket a társadalomba való beilleszkedésbe. A gyermek számára a 

nevelőszülő válik az új referenciaszeméllyé.  

 

Az állandóság szerepe a gyermek életében 

 

Mit befolyásol a gyermek életében a biztonságos családi légkör? 

 A család légköre, életformája megalapozza a gyermek jellemét; testi- erkölcsi, lelki 

fejlődését; feltétel nélküli szeretet kap, egyéni bánásmódban részesül; állandó személyi és 

tárgyi környezetben van; a gyermeknek mindkét szülőjére szüksége van, akik számára 

ezeket az egészséges személyiségfejlődése szempontjából optimális feltételeket biztosítják 
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számára a családban. Ezeknek a feltételeknek a biztosítása nyújtja a gyermek számára a 

biztonságot. 

Abraham Maslow, amerikai pszichológus alkotta meg az emberi szükségletek piramisát, 

amelyet az alábbi ábrán mutatunk be. 

 

 

 

A gyermek legalapvetőbb fiziológiai szükségletei közé tartozik a biztonságérzet szükséglete. 

Ha ezek az alapvető szükségletek (levegő, víz, étel, biztonságérzet) a gyermek számára nem 

adatik meg a családja vagy család hiányában a gondozója részéről, a piramis magasabb 

szintjén levő szükségletek nem  tudnak beteljesülni. A szintek teljes körű kielégítése után 

tud a gyermek egy magasabb szintre lépni. Egy éhező, fázó, bántalmazott, biztonságérzetét 

vesztett gyermek nem fogja becsülni önmagát, és nem fog tudni teljesíteni az iskolában. 

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen lény, aki születése pillanatától kezdve vágyik 

a világ komplex megismerésére. Fő célunk a gyermek segítése ebben a tanulási folyamatban: 

egy kiegyensúlyozott, önálló személyiség nevelése, aki saját adottságaihoz, ismereteihez 

képest a legjobban el tudjon igazodni jelenlegi, ill. későbbi életében a világ dolgaiban. Mivel 

az ember elsősorban biológiai lény, ezért nem tudja magát a természeti környezet állandóan, 

meghatározott ritmusban történő változásaitól függetleníteni. 

Ebben az állandóan változó külső környezetben, amit a gyermek tapasztal, érzékel maga 

körül kapaszkodót, biztonságot nyújt számára a személyi és tárgyi állandóság. 
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A családjából való kiemelés a gyermek számára a teljes talajvesztés állapota. Abból a 

megszokott környezetből, számára megszokott személyek mellől, a családjából kerül el, 

amely tárgyak, és személyek számára a megszokott biztonságot jelentették. Még akkor is ezt 

jelenti a gyermek számára, ha ezek a feltételek nem szolgálják az ő egészséges fejlődését. 

Ebben a környezetben nőtt fel, ezt szokta meg. A családjának tagjai jelentik számára az 

érzelmi kötődést, a gyökereket. 

A családból való kiemeléskor biztonságának az elvesztését éli meg, ami veszteségélmény a 

gyermek számára. A család elvesztésének traumáját a befogadó családban nyújtott 

biztonság, az elfogadás, az állandóság oldhatja fel. 

 

Személyi állandóság: Segítőként elsődleges feladatuk egy biztos társas háttér megteremtése 

a családban a gyermek számára, amely megvédi. Ez a biztos háttér nyújt a gyermek számára 

érzelmi biztonságot. Az elfogadás, a bizalom adása és elfogadása, az egészséges kötődés 

kialakítása jelenti a gyermek számára a reményt és a biztonságot. E mellett a befogadó szülő 

az a személy, aki a családjából ideiglenesen, átmenetileg kikerült gyermek gondozását 

ellátja.  

A befogadó szülői hivatás és kapcsolat célja: az átmenetileg elhelyezett gyermeknek 

lehetőség szerint a vérszerinti családjába történő visszahelyezése. A vér szerinti családba 

való visszakerülést segíti elő, és ez mellett a gyermek és a vér szerinti szülő joga a 

gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás. „ Ha törvény másként nem rendelkezik, a 

gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti 

családja megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése mellett – a 

kapcsolattartáshoz.” A kapcsolattartás szabályozása a Gyámhivatal hatásköre. Amennyiben 

e jog gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolja, a szülő vagy 

más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó kapcsolattartási joga korlátozható, 

megvonható vagy szüneteltethető. 

 

Tárgyi állandóság kialakítása és biztosítása: A befogadó szülői családba kerüléskor a 

gyermek saját, személyes tárgyait (ruházat, játék, családi fényképek, tanszerek) lehetőség 

szerint hozzák el. A gyermeket vonják be az új családban a saját személyes környezetének 

kialakításába. Ismertessék meg a gyermekkel új szűkebb és tágabb környezetét. 
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A befogadó szülő és a többi szakember feladata az állandóság biztosításában 

 

Befogadó szülő:  

- a gyermek teljes körű ellátása, gondozása 

- tárgyi környezet kialakítása és fenntartása 

- az érzelmi biztonság megteremtése és biztosítása 

- a vér szerinti családdal kapcsolattartás biztosítása 

- nevelőszülői tanácsadóval, Gyámhivatallal, gyámmal (amennyiben nem a nevelőszülő 

látja el a gyámi feladatokat), iskola, óvoda pedagógusaival való folyamatos 

kapcsolattartás és együttműködés 

- együttműködés a gondozási, nevelési terv elkészítésében, a reá bízott gondozási, nevelési 

feladatok megvalósítása 

- „Élettörténet könyve” vezetése. Az „Élettörténet könyve” olyan album, füzet, amely 

feljegyzéseket, dokumentumokat, fényképeket, meghívókat tartalmaz a gyermek 

bekerülés előtti és alatti életéről. Célja, értelme: a gyermeket segíti abban, hogy 

megismerje saját élettörténetét. Segít követni saját életének eseményeit a különböző 

elhelyezések ellenére. Biztosítja a folyamatosság érzését a gyermek számára. Segít a 

gyermeknek felkészülni a jövőjére, múltjának, gyökereinek ismeretében. Segít a 

nevelőszülőknek abban, hogy az esetleges többszöri elhelyezés ellenére követhessék a 

gyermek életének eseményeit, alakulását. A nevelőszülő vonja be az „Élettörténet 

könyv” készítésébe a gyermeket is. 

A nevelőszülői tanácsadó:  

- Kapcsolattartás az alapellátás családgondozójával, információk begyűjtése a gyermek 

vér szerinti családjáról és élettörténetéről. 

- a nevelőcsaládhoz kihelyezett gyermek átmeneti nevelésbevétele után 30 napon belül 

elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet, követi es segíti annak megvalósulását. 

- kapcsolatot tart a gyermek iskolájával, óvodájával, 

- segíti a vér szerinti szülővel a kapcsolattartást, hazagondozást, 

- segítséget nyújt a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, 

- kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, 

- figyelemmel kíséri a gyermek értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, probléma esetén 

segítséget nyújt, 

- segítséget ad szakember elérésében (pszichológus, pszichiáter, ügyvéd stb.), 

- ellenőrzi a gyermek alapruházatát, zsebpénz, a nevelési díj és a külön ellátmány 

felhasználását, 
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- megerősíti a nevelőszülőt személyiségében 

- figyelemmel kíséri a nevelőszülő fizikai, mentális állapotát, probléma esetén megteszi a 

szükséges intézkedéseket, 

Gyámhivatal:   

- átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket 

- gyám kijelölése a gyermek számára, 

- kapcsolattartás szabályozása, szüneteltetése  

- dönt az átmeneti, ill. tartós nevelés megszüntetéséről 

Családgondozó   

- információ átadása a gyermek vér szerinti családjáról  ( Gyermekjóléti Szolgálat)  

- a vér szerinti család felkészítése és segítése a gyermek hazagondozására  

Gyám     

- a gyám a gyámságuk alatt álló kiskorú gyermeknek kezeli vagyonát és ellátja törvényes 

képviseletét  

Óvoda, iskola pedagógusa:  

- információátadás és kapcsolattartás a nevelőszülővel 

Pszichológus:   

- a gyermek számára pszichés megsegítés 
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Koronavírus járvány idején hozott rendeletek, ajánlások 
 

Kedves Kollégák! 
 

A Covid-19 vírus okozta járványhelyzet második hullámában is további 

óvintézkedések, javaslatok, ajánlások kerültek kihirdetésre, melyet folyamatosan 

közzéteszünk a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók számára.  

A Kormány és az Országos Tiszti Főorvos jogszabályai, rendeletei, határozati 

fenntartótól függetlenül érvényesek, míg az SZGYF szabályzó rendszereinek szinopszisa 

segítséget nyújthat az egyedi fenntartói, működtetői vagy helyi szintű döntések 

meghozatalában.  

Igyekszünk folyamatosan a legfrissebb információkkal ellátni minden kollégánkat. 

Kívánunk mindenkinek ezekben az embert próbáló időkben jó egészséget, elhivatott 

munkavégzést és türelmet a munkához és a magánéletben is. Vigyázzunk a ránk bízott 

gyermekekre, magunkra és egymásra is! 

 

 

Szügyi János 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos Korm. rendeletek, Korm. határozatok, döntések és azokban foglalt rendelkezések, vonatkozó intézkedések 

Dátum  

Elrendelő 
jogszabály 
vagy egyéb 

döntés 

Főbb rendelkezések 

Lépcsőz
etes 

hatályb
a lépés 

2020. évi 
CIV. törvény 
A 
járványügyi 
intézkedése
kkel 
kapcsolatos 
egyes 
szabályok 
megállapítás
áról és a 
járványügyi 
intézkedése
kkel 
kapcsolatos 
egyes 
törvények 
módosításár
ól 

A törvény az egészségügyi törvényben meghatározott három karanténfajta (járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, hatósági házi 
karantén) elrendelésével, végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív könnyítéseket, és a hatósági házi karantén megsértése miatt 
alkalmazható szankciókat tartalmazza. 
A karanténkötelezettséggel kapcsolatos ügyek tömegessé válása szükségessé tette, a döntéshozatallal nem járó és az „egyszerűsített” 
döntéshozatallal járó karantén-esetek szabályozásának szétválasztását. 
A jogszabály által előírt (döntéshozatallal nem járó) karanténkötelezettség  
A törvény előírja, hogy ha a járványügyi készültség alatt kormányrendelet meghatározott országokból történő beutazás esetére 
hatósági házi karanténkötelezettséget ír elő, akkor a hatósági házi karantén elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági 
eljárás lefolytatásának nincs helye (vagyis nem kell közigazgatási határozatot hozni a hatósági házi karantén elrendeléséről). 
A rendőrség a közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok, a karanténszoftver alkalmazási szabályok, a karanténlakás 
elhagyására vonatkozó szabályok, a közlekedési, utazási szabályok, illetve az ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő 
bejutási szabály megsértése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5 000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szab ki. A 
bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával megállapított újabb jogsértések esetén ismételten kiszabható. Az 
azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság legfeljebb 600 000 forint lehet. A bírságot az azt kiszabó határozat 
véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 
A hatóság által előírt (döntéshozatallal járó) karanténkötelezettség 
Azokban az esetekben, amikor jogszabály nem állapít meg magatartási szabályként mindenkire kötelező karantént, nem kerülhető 
meg az egyedi döntéshozatal, különös figyelemmel arra, hogy ezekben az esetekben a fertőzésnek legalább a gyanúját, 
eshetőlegességét meg kell állapítani. 
A hatóság által előírt karanténkötelezettség esetén is alkalmazni kell a karanténszoftverre, a karanténlakás elhagyására, az 
egészségügyi vizsgálatra (bejelentés, oda- és visszautazás), az ellenőrzésre és főszabályként a bírságra vonatkozó szabályokat. 
Ezek a szabályok 2020. október 28-ától, a bírságra vonatkozó rendelkezések 2020. november 12-től alkalmazandóak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 
XI. 02. 

468/2020. 
(X. 29.) 
Korm. 

Kiegészülnek a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet maszkviselésre vonatkozó szabályai, változnak a szabályok megsértése esetén 
lehetséges jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségei.  
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rendelet A 
járványügyi 
készültségi 
időszak 
védelmi 
intézkedései
ről szóló 
431/2020. 
(IX. 18.) 
Korm. 
rendelet 
módosításár
ól 

 

 

2020. X. 
31 

469/2020. 
(X. 29.) 
Korm. 
rendelet A 
határellenőr
zés 
ideiglenes 
visszaállítás
áról szóló 
407/2020. 
(VIII. 30.) 
Korm. 
rendelet 
módosításár
ól 

A Kormány a 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletben szeptember 1-jétől ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést a teljes belső 
határon. Ezek a rendelkezések  2020. november 1-jével vesztették volna hatályukat. A Kormány ezt a határidőt egy hónappal, 2020. 
december 1-jéig meghosszabbította. 

 

 

 

 

2020. 
XI. 04. 

478/2020. 
(XI. 3.) 
Korm. 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.  A Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárításáért felelős 
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rendelet A 
veszélyhelyz
et 
kihirdetésér
ől 

kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.  A miniszterelnököt e feladatának ellátásában a járványügyi készültség során működő 
Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel létrehozott Operatív Törzs segíti.  A veszélyhelyzettel 
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.  A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának 
szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.  A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos 
rendkívüli intézkedések végrehajtásában. 

 

 

 

Lépcsőz
etes 

hatályb
alépés 

479/2020. 
(XI. 3.) 
Korm. 
rendelet  A 
veszélyhelyz
et idején 
alkalmazand
ó további 
védelmi 
intézkedése
kről 

A kormányrendelet, a  kijárási korlátozásra, a rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekre, a kulturális rendezvényekre és 
helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedésekre, a tömegközlekedéssel 
összefüggő járványügyi intézkedésekre, a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályaira, a  
járványügyi készültségi időszaknak, a vészhelyzet idején is fennmaradó szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Éjfél és 
reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptet életbe a kormány, a szórakozóhelyeket  bezárják. A tömegközlekedésben a zsúfoltság 
mérséklése érdekében a csúcsforgalomban járatsűrítést rendelnek el, a parkolás pedig újra ingyenessé válik. Rendezvényeken, 
sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és a maszkhasználat kötelező. A 
hatóságok minden rendezvényt ellenőrizni fognak, ha kell, pénzbírságot szabnak ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be a 
szabályokat, azonnal bezárják. 

 

 

 

 

 

  

2020. évi 
CIX. törvény 
A 
koronavírus-
világjárvány 
második 
hulláma 
elleni 
védekezésrő
l 

A koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampogárok egészségének és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályok megállapítása 

 

2020.11
.11 

484/2020. 
(XI.10.) 
Korm.rendel
et a 
veszélyhelyz
et idején 

Főbb rendelkezések összefoglalva Kijárási tilalom: este 8 és reggel 5 óra között. A kijárási tilalom alóli mentesülés alapvető esetei: 
egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, életvédelmi cél, munkavégzés (igazolandó). Minden 
gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, ott csak étel elvitel céljából lehet tartózkodni. Üzemi étkezdék nyitva 
tarthatnak. Az üzletek este 7 óráig lehetnek nyitva a gyógyszertárak és benzinkutak kivételével.  Mindennemű rendezvény megtartása 
tilos.  A szabadidős létesítmények használata tilos, ide tartoznak a fedett uszodák, fitnesztermek, múzeumok, könyvtárak, mozik, 
állatkertek, korcsolyapályák. A bölcsődék, óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint vannak nyitva. A 
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alkalmazand
ó védelmi 
intézkedése
k második 
üteméről 

középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. Valamennyi egyetem, főiskola a digitális 
munkarendre áll át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, kivételeket a rektor állapíthat meg. Magán és családi 
rendezvények 10 főig, temetések 50 főig, esküvők lakodalom nélkül megtarthatók.  
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat -  a külön kormányrendeletben foglaltak 
szerint - hetente tesztelni kell. A maszkiviseléssel és távolságtartással kapcsolatos szabályok kiegészültek azzal, hogy a maszkiviselés a 
10 000 főnél nagyobb település egyes -  a polgármester által kijelölt- közterületein kötelező. Sporttevékenység során, valamint 
parkokban, illetve zöldterületen nem kell maszkot viselni. Jelen kormányrendelet a maszkviselési szabályokat megerősítendő többek 
között külön rögzíti, hogy a szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha 
tartósan 1,5 méter belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, illetve b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a 
közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselniük.  
A kormányrendelet többi rendelkezése közül kiemelendő, hogy ha a koronavírus világjárvány elleni védekezésben részt vevő, 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy a koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy 
más eszközt (a továbbiakban együtt: eszköz) saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, 
kezdeményezheti az érintett eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ általi beszerzését. 

485/2020. 
(XI.10.) 
Korm.rendel
et a 
veszélyhelyz
et ideje alatt 
egyes 
gazdaságvéd
elmi 
intézkedése
kről 

A koronavírus világjárvány egészségügyi és nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése, az emberi életek védelme és a 
munkahelyek megőrzése érdekében: egyedi adókedvezmények biztosítása, szálláshely-szolgáltatók foglalásaik kieséséből származó 
költségeinek megtérítése, bértámogatások nyújtása 

 

487/2020. 
(XI.11.) 
Korm.rendel
et a 
veszélyhelyz
et során a 
távmunkáva

A.) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról:  
- a távmunkára vonatkozó eltérő munkavédelmi rendelkezéseket nem kell alkalmazni; 
-  munkáltatói tájékoztatási kötelezettség rögzítése a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkakörülmények szabályairól és a munkavállaló ez alapján választja meg a munkavégzés helyét 
B.) A személyi jövedelmadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása- költségként elszámolható tétel 
meghatározása 
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l 
kapcsolatos 
szabályok 
alkalmazásá
ról 

C.) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása - a távmunkavégzés szabályaitól külön 
megállapodásban való eltérés lehetősége 

489/2020. 
(XI.11.) 
Korm.rendel
et a  
pedagógus-
továbbképz
és 
 
veszélyhelyz
eti 
szabályairól 

A pedagógus-továbbképzés online formában is megtartható, amennyiben a képzés jellege alapján az előírt követelmények így is 
teljesülhetnek. A minősítő vizsgák és minősítési eljárások online lebonyolításának szabályait az oktatásért felelős miniszter teszi közzé 
a minisztériumi honlapon. Ennek megfelelően a kormányrendelet rögzíti a vonatkozó szabályoktól eltérően a minősítő vizsga és a 
minősítési eljárás részeit.  

 

Nemzeti 
Népegészsé
gügyi 
Központ 
honlapja, 
Kiemelt 
hírek (2020. 
november 
11.) 
Táppénz-
információs 
összefoglaló  
a Covid-19 
 vírus 
fertőzéssel 

Keresőképtelen állományba vételre ugyanaz az orvos jogosult, aki egyébként eddig is megtehette ezt más betegség okán. A 
közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja, 
ebben az esetben nincs a foglalkoztatónak táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettsége. A táppénz mértéke az általános szabályok 
szerint alakul karantén esetén is.  
Fontos! Amennyiben a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, akkor jár kizárólag 100%-os táppénz 
(baleseti táppénz). 
A tájékoztató a következő link alatt található:  https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/553-tappenz-informacios-
osszefoglalo-a-covid-19-virus-fertozessel-kapcsolatban. 
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kapcsolatba
n 

2020. 
XI. 12. 

ELJÁRÁSREN
D A 2020. 
ÉVBEN 
AZONOSÍTO
TT ÚJ 
KORONAVÍR
USSAL 
KAPCSOLAT
BAN 

A közlemény szerint, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján  2020. október 09.-én megjelent  eljárásrend, 2020. november 
12.-én módosult. 

 

 

 

2020. 
XI. 14. 

498/2020. 
(XI. 13.) 
Korm. 
rendelet 
egyes, a 
veszélyhelyz
et ideje alatt 
alkalmazand
ó gazdasági 
szabályokról 

A rendelet meghatározza, a  vészhelyzet ideje alatt  elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra  alkalmazható 
5%-os ÁFA szabályaira vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

 

2020. 
XI. 14. 

 500/2020. 
(XI. 13.) 
Korm. 
rendelet 
a 
veszélyhelyz
et idején az 

A veszélyhelyzet) ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve 
különösen a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű 
okmányokat is – a veszélyhelyzet  megszűnését követő 60 napig érvényesek. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító okmányok, valamint 
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okmányokra
, továbbá az 
ügyintézésre 
vonatkozó 
egyes 
szabályok 
megállapítás
áról 

a letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok érvényességi ideje – a rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum, 
valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap. 

2020. 
XI. 15. 

501/2020. 
(XI. 14.) 
Korm. 
Rendelet a 
veszélyhelyz
et ideje alatt 
a digitális 
oktatással 
érintett 
családokat 
segítő 
intézkedése
kről 

A rendelet megállapítja, a 30 napra ingyenesen igénybe vehető, helyhez kötött internetszolgáltatásra jogosultak körét, az ingyenes 
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény bejelentésének módját. 

 

 

 

 

2020.XI.
18. 

505/2020. 
(XI.17.) 
Korm.rendel
et A 2020. 
november 
4-én 
kihirdetett 
veszélyhelyz
ettel 
összefüggő 
rendkívüli 

A kormányrendeletbe foglalt, kiemelt, a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott rendelkezések hatályának meghosszabbítása. 
Veszélyhelyzetre vonatkozó, felsorolt rendelkezések hatályukat vesztik 2021. február 8. napján 
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intézkedése
k hatályának 
meghosszab
bításáról 

2020.XI.
18. 

506/2020. 
(XI.17.) 
Korm.rendel
et Az 
Országos 
Kórházi 
Főigazgatós
ágról 

 Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát 
érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása 

 

2020.XI.
18. 

507/2020. 
(XI.17.) 
Korm.rendel
et Az állami 
fenntartású, 
egészségügy
i szakellátást 
nyújtó 
egészségügy
i 
szolgáltatók 
irányításána
k a 
veszélyhelyz
etben 
alkalmazand
ó 
szabályairól. 

A kormányrendelet az egészségügyi feladatok eredményes ellátása érdekében - 1.§ (2) bekezdésében foglalt kivételekkel - állami 
fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányítására alkalmazandó szabályok megállapítása a 
veszélyhelyzet idejére 
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2020.XI.
18. 

Nemzeti 
Népegészsé
gügyi 
Központ 
honlapján 
 Kiemelt 
hírek alatt  
(2020. 
november 
16-án 
közzétett,  
2020. 
november 
17. napján 
módosított) 

Hat helyszínen szűrik a koronavírusos tünetekkel rendelkező pácienseket a hét minden napján 9.00-16.00-ig. A vizsgálatra autóval kell 
érkezni! Szájmaszkot kell viselni, a TAJ kártyát és az egyéb, személy azonosításra alkalmas okmányokat is vinni kell. Fontos! A helyszíni 
tesztelést csak azok vehetik igénybe, akiknek a Covid-19 gyanús tünetei miatt a háziorvosa már elrendelte a vizsgálatot, és a 
vizsgálatkérést a mentőszolgálat rendszerében rögzítették. A Budapest X. kerület Albertirsai útra és a Budapest III. kerület Pók utcai 
helyszínekre csak időpontra, a Budapest XVIII. kerület Liszt Ferenc Repülőtér I. terminál parkoló és a Budapest XXI. kerület Deák 
Ferenc tér helyszínekre időpontfoglalás nélkül is lehet menni. További információk a következő linken érhetők el 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/11-foosztalyok/874-amit-a-covid-19-vizsgalatot-vegzo-
szurobuszokrol-tudni-kell?Itemid=135.  

 

2020.XI.
19. 

 509/2020. 
(XI.19.) 
Korm. 
rendelet Az 
egészségügy
i és az 
egészségügy
ben 
dolgozók, a 
nevelési, 
oktatási 
intézménye
kben 
nevelési, 
oktatási 
tevékenység
et végző 

A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel az Operatív 
Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot kell végezni az egészségügyi intézményben foglalkoztatott, az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a)-c) pontja szerinti egészségügyi és 
egészségügyben dolgozó, valamint a rezidensképzésbn részt vevő személy, a nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben 
nevelési, oktatási tevékenységet végző,  a szociális intézményben dolgozó és a bölcsődékben dolgozó személyek esetében (kivéve, ha 
a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünetet rendeltek el vagy digitális munkarend lett elrendelve), amennyiben ehhez 
előzetesen hozzájárult és nincs a gyorsteszt kiváltására alkalmas szűrővizsgálati lelet. A vizsgálaton történő részvétel önkéntes. A 
vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani. 
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dolgozók, a 
szociális 
intézménye
kben 
dolgozók, 
valamint a 
bölcsődei 
ellátásban 
dolgozók 
SARS-CoV-2 
koronavírus 
kimutatásár
a alkalmas 
rendszeres 
vizsgálatáról 
és az 
egészségügy
i ellátással 
összefüggő 
egyes 
kérdésekről 

2020.XI.
19. 

510/2020. 
(XI.19.) 
Korm. 
rendelet A 
veszélyhelyz
et idején 
alkalmazand
ó védelmi 
intézkedése
k második 
üteméről 

Az autizmus spektrumzavarral élő személy mentesül a maszkviselés alól. Az állapot igazolható fogyatékosságügyi országos 
érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal vagy ugyanezen szerv által a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli 
mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal vagy orvosi igazolással. 
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szóló 
484/2020. 
(XI.10.) 
Korm. 
rendelet 
módosításár
ól 

2020.XI.
23. 

512/2020. 
(XI.21.) 
Korm. 
rendelet A 
veszélyhelyz
et idején a 
parkolást 
könnyítő 
intézkedése
kről 

Ingyenes parkolási idősáv biztosítása - este 7 órától reggel 7 óráig - lakott területen, kereskedelmi célú:  
 - P+R,  
 - parkolóház,  
 - parkológarázs,  
 - zárt felszíni parkoló,  
 - nem zárt felszíni parkoló esetében. 

 

2020.XI.
23. 

1839/2020. 
(XI.21.) 
Korm. 
határozat A 
veszélyhelyz
et idején a 
parkolás 
könnyítése 
érdekében 
szükséges 
intézkedése
kről 

Ebben a határozatban a Kormány felhívja a minisztereket arra, hogy a költségvetési szerv, valamint az állam közvetlen vagy közvetett 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaság közterületen elhelyezkedő felszíni parkolói esetében biztosítsák este 7 órától reggel 7 
óráig az ingyenes parkolás lehetőségét bárki számára a 2020. november 23. napjától 2020. december 11. napjáig terjedő időszakra. 
Ez alól kivételt képeznek a Korm. határozat 1. mellékletében feltüntetett szervek közterületen elhelyezkedő parkolói.  
A települési, a fővárosi és a területi önkormányzatoknak a Kormány felkérésére saját hatáskörben kell rendelkezniük az 
önkormányzat, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaság parkolóinak a 2020. 
november 23. napjától 2020. december 11. napjáig terjedő időszakra bárki számára történő megnyitásáról. Az önkormányzatoknak 
döntésükről 48 órán belül kell a lakosságot tájékoztatniuk. 
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2020.XI.
23. 

Nemzeti 
Népegészsé
gügyi 
Központ 
honlapján 
Kiemelt 
hírek alatt  
(2020. 
november 
22. napján 
közzétett) 

A cikkben szereplő fontos felhívás, hogy a szülők 3 év alatti gyermekeik részére 2020. november  30. napjáig jelezzék a 
négykomponensű oltóanyag iránti igényüket háziorvosuknál. Amennyiben a gyermekek igény szerinti beoltása megtörtént, a maradék 
négykomponensű vakcinákat az idősebbek kapják meg életkortól függetlenül. A cikk a következő linken érhető el: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/article/40-hirek/892-tovabbra-is-elerheto-az-ingyenes-influenza-elleni-
oltoanyag-minden-magyar-allampolgar-szamara?Itemid=135.     

 

2020.XI.
24. 

513/2020. 
(XI.23.) 
Korm. 
rendelet  
A 
veszélyhelyz
et idején 
alkalmazand
ó védelmi 
intézkedése
k második 
üteméről 
szóló 
 484/2020. 
(XI.10.) 
Korm. 
rendelet 
módosításár
ól 

Az élelmiszerüzletet, a drogériát és a gyógyszertárat hétfőtől péntekig 9-11 óra, szombat-vasárnap 8-10 óra között kizárólag a 65. 
életévüket betöltött személyek látogathatják. Az előbb említett úgynevezett védett vásárlási idősávokban a 65. életévét betöltött 
személyen kívül az élelmiszerüzletben, drogériában és gyógyszertárban kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. A 65. 
életévét betöltött személy a védett vásárlási idősávon kívül is mehet élelmiszerüzletbe, drogériába és gyógyszertárba. 
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2020.XI.
25.  

42/2020. 
(XI.24.) 
EMMI 
rendelet  
A kihirdetett 
veszélyhelyz
et miatt 
szükséges 
egyes 
egészségügy
i tárgyú 
miniszteri 
rendeletek 
módosításár
ól 

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való 
befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 
módosítása, 5/A. §-ának kiegészítése:  
- a veszélyhelyzet időtartama alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. 
napig, 
- amennyiben a szakorvosi javaslat érvényessége a  veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, a háziorvos az egészségügyi 
dokumentációban rögzíti, hogy a szakorvosi javaslat érvényessége meghosszabbodik a fenti időtartam végéig. 
2. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, 
forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása, 14/B. §-ának módosítása 
 - az EüM rendeletben meghatározott 1 éves kölcsönzési idő, valamint a vény beváltási - a vény a kiállításától számított 90 napos, a 
méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély véglegessé válásától számított 90 napos -  
határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak, 
- az EüM rendelet 13.  § (2a)  bekezdése szerinti szakorvosi javaslat 10. számú mellékletben meghatározott érvényessége 
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig, amennyiben annak érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt 
járt le, 
 - amennyiben a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, a háziorvos az egészségügyi 
dokumentációban rögzíti az érvényesség fent jelzett időtartam végéig történő meghosszabbodását.   

 

2020.XI.
26. 

519/2020. 
(XI. 25.) 
Korm. 
rendelet 
 A 
határellenőr
zés 
ideiglenes 
visszaállítás
áról szóló 
 407/2020. 
(VIII. 30.) 
Korm. 
rendelet 

Hatályát veszti: 2021. február 1. (korábban: 2020. december 1.)  
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módosításár
ól 

2020.XI.
26. 

520/2020. 
(XI. 25.) 
Korm. 
rendelet  
A 
veszélyhelyz
et idején 
alkalmazand
ó védelmi 
intézkedése
k  
második 
üteméről 
szóló 
484/2020. 
(XI. 10.) 
Korm. 
rendeletnek 
a 
maszkviselé
ssel 
összefüggő 
módosításár
ól 

A maszkviselés kötelezettsége alóli mentesülés kiterjesztése az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekre. Az 
állapot igazolható fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal vagy ugyanezen szerv által 
a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló 
dokumentummal vagy orvosi igazolással. 
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2020.XI.
26. 

521/2020. 
(XI. 25.) 
Korm. 
rendelet  
A 
veszélyhelyz
et idején az 
egyes 
adatigénylés
i 
rendelkezés
ektől való 
eltérésről 

A veszélyhelyzet megszűnéséig  az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.) szerinti, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényekre vonatkozó, az  Infotv. 
III. Fejezetében foglalt rendelkezések kormányrendeletben rögzített eltérő alkalmazására vonatkozó szabályok (határidők 
meghosszabbodása): 
-  közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, 
-  az  adatigénylés csak akkor teljesíthető az  igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az  Infotv. szerinti 
közfeladatot ellátó szerv előtti személyes 
megjelenésével 
 - közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének határideje 15 napról 45 napra emelkedik (a határidő egy alkalommal 
meghosszabbítható), 
- adatigénylés -másolás - határidő: megfizetéstől számított 15 napról 45 napra emelkedik 

 

2020.XI.
26. 

522/2020. 
(XI. 25.) 
Korm. 
rendelet  
A 
veszélyhelyz
et idején a 
felsőoktatás
t érintő 
egyes 
szabályokról 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt közegészségügyi, közbiztonsági okból, természeti csapás vagy a 
tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését 
közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet  esetén a  fenntartó megállapíthatja, hogy a  tanulmányi kötelezettségek jogszerű 
teljesítésének feltételei nem állnak fenn vagy nem biztosíthatóak, illetve azok nem ellenőrizhetőek általa 

 

2020.XI.
26. 

1846/2020. 
(XI. 25.) 
Korm. 
határozat  
A 
veszélyhelyz
ettel 
összefüggés

az  egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat kiemelt rendelkezéseinek eltérő alkalmazása: 
a várhatóan önállóan elhelyezkedni képes személyek és a szakképzettséggel rendelkező személyek közfoglalkoztatási programba 
történő bevonhatóságára vonatkozó feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseket a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt alatt nem kell alkalmazni 
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ben a 
közfoglalkoz
tatási 
szabályok 
eltérő 
alkalmazásá
ról. 

 

 



43 
 

Pályázati lehetőségek 
 

1. TEHETSÉGKUTATÓ PROGRAM 
Határidő: folyamatos, 2020. 12. 31. 
Pályázók köre: Kárpát-medencei, rendkívüli tehetségű 14-30 éves fiatalPályázati 
felhívás a tehetségkutató programunkban való részvételre 
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségkutató projektje első 
lépéseként várja jelentkezésedet, ha Kárpát-medencei, rendkívüli tehetségű 14-30 éves 
fiatal vagy, aki 
- kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, 
- országos, illetve megyei tanulmányi-, sport-, művészeti versenyeken dobogós 
helyezést ért el, 
- eredményeit publikálta, 
- motivált, szorgalmas, kitartó, elkötelezett a céljai megvalósításában. 
A kiválasztott tehetségek részére az üzleti és a tudományos élet megbecsült tagjait 
kérjük fel mentor szerepre. Minden támogatott számára egyéni fejlesztést biztosítunk, 
közülük van, aki rendszeres ösztöndíjban is részesülhet. 
https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/ 

 
2. Arany János Tehetséggondozó Program 

Határidő: 2020.12.11 
Pályázók köre: minden olyan tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, és a 
középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a 
pályázat meghirdetésre kerül 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos 
tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő 
részvételre  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. 
(VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet alapján pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévben 8. évfolyamon tanuló 
diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 
továbbtanulását.  
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára 

jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 
b)  az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont 
nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba 
történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános 
iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, 
azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében 
annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a 
alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie, 

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
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bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága 
esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó 
gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a 
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
nyilvántartott személy, 
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található, 
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de 
a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó 
lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő 
jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik 
célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját 
megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.  

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos 
felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 
A program célja: 
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy 
a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, 
kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a 
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. 
Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó 
középiskolák bírálják el. 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó 
Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek 
felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú 
továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi 
tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt 
feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok 
emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és 
informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, 
kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A 
Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi 
érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást 
szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai 
vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett 
térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további 
információk érhetők el a http://www.ajtp.hu honlapon. 
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, 
amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy 
letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról 
(http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / 
Köznevelésért Felelős Államtitkárság). 
 

  

http://www.ajtp.hu/
http://www.kormany.gov.hu/
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A pályázatnak tartalmaznia kell 

• a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet), 

• a szülő/gyám nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves 
nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet), 

• a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet), 

• az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését - 2 példányban, 

• a tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban, 

• azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a 
felvételét (4. sz. melléklet), 

• a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a 
jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes 
hatállyal történő elhelyezésről), 

• vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő 
kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára 
vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás 
kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet). 

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; 
eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; 
a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany 
János Tehetséggondozó Programban részt venni.) 
A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és 
kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban 
a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt. 
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a 
központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi 
vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal 
honlapján (http://www.oktatas.hu). 
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a 
tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a 
felvételét. 
A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző 
dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola 
címére. 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program". 
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem 
értékeli. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt 
vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási 
Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu). 
A program leírása letölthető: 
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve 
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja - Az Arany János Tehetséggondozó 
Program tevékenység- és foglalkozásrendszere 

 
3. Környezetvédelmi rajzpályázat 

Kiíró:  Gyermekjóléti Alapítvány; Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
Pályázati határidő:  2020.12.20 

http://www.oktatas.hu/
mailto:beata.spohn@emmi.gov.hu
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Pályázók köre:  5.-9.évfolyamos, hazai vagy határon túl élő általános iskolás 
diákok 
 
A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság (Regisztrált 
Tehetségpont) országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázatot hirdet 
„Legyen jövőnk - jövőnk legyen! -KÖRNYEZETVÉDELMI RAJZPÁLYÁZAT címmel. 
Pályázhatnak 5.-9.évfolyamos, hazai vagy határon túl élő általános iskolás 
diákok, saját készítésű alkotásokkal.  
Méret: A4. Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (lehetőleg 
nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, 
felkészítő pedagógus neve 
Téma: "Legyen jövőnk - jövőnk legyen!" Környezetünk, természetünk védelme 
Technika: bármely technikával készülhetnek az alkotások, de preferáljuk a 
hagyományostól eltérő, kreatív megoldásokat! 
Maximálisan beküldhető alkotás: 1 db/pályázó. Kizárólag jpg fájlformátumban 
várjuk, e-mailben (csatolmányként, nem Google Driveon, nem pdf-
ben) Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem jpg fájlformátumban kapjuk meg. 
Beküldési határidő: 2020. december 20. 
Eredményhirdetés: 2021. január hónapban 
Email: rajzpalyazat2015@gmail.com 
Valamennyi beérkezett alkotást megjelentetjük a népszerű Facebook-
oldalunkon: https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 
DÍJAZÁS (a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A döntés ellen 
fellebbezni nem lehet, jogi út kizárva. A díjak száma szponzori hozzájárulással 
növekedhetnek) 

I. díj: Elismerő Oklevél + 5000 Ft értékű ajándék utalvány 
II- X. díj: Oklevél + meglepetés ajándék! 

Szeretettel várjuk alkotásaitokat! 
http://www.gyermekjolet.hu 

 

  

mailto:rajzpalyazat2015@gmail.com
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.gyermekjolet.hu/
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Szentek élete 

SZENT CECÍLIA1 
November 22. 

+Róma, 250 körül 

Történetkritikailag lehet kifogásokat támasztani Cecília történetével szemben, mégis ez 
a törékeny, ifjú szűz vértanú igen nagy tiszteletnek örvend. Élete közismert, és a 
középkor vége óta a római zarándokok valamennyien találkozhattak szobrával a 
trasteverei templomában. Nyíltan és komolyan senki sem vonja kétségbe, hogy Stefano 
Maderno Cecília élethű képét alkotta meg híres szobrában. Ugyanis egy felirat ma is 
hirdeti, hogy Sfondrati Paulus bíboros ebben a formában és helyzetben látta Cecília 
holttestét, amikor 1599-ben, a bazilika renoválása alkalmával számos tanú előtt 
fölnyitották a szarkofágot. 
Rampolla bíboros azonban alaptalanul másként vélekedett, amikor háromszáz évvel 
később egy hasonló helyzetben megtagadta az engedélyt a szarkofág fölnyitásához. 
Akkor ugyanis a sokáig minden kétség nélkül elfogadott Cecília-legenda annyira a 
tagadás és a kritika kereszttüzében állt, hogy a neves jezsuita történész, Delehaye 
szerint ,,az egész római hagiográfia legbonyolultabb kérdése'' volt. 
Az új római kalendárium is kifejezi fenntartásait. S hogy Cecília ünnepét nem törölték a 
naptárból, az csak annak a széles körű tiszteletnek köszönhető, amely a nép oldaláról 
mutatkozott, s amelynek következtében Cecíliát már a 6. században fölvették a 
szentmise római kánonjába. 
Az irodalmi szövegek fiatal leányként mutatják be Cecíliát, akiben a nemesi származás, 
a testi szépség és az erények ékessége szokatlan harmóniában találkozott. Hitének 
jeleként állandóan a szívén viselte az Evangéliumot, és arannyal átszőtt ruhája alatt 
durva szőrből készült ciliciumot hordott. Szülei úgy határoztak, hogy feleségül adják 
Valerianushoz, s e tervet Cecília az akkori szokások szerint nem változtathatta meg. Így 
a családja rangjához illően készült a házasságra. 
Abban azonban reménykedett, hogy kiszemelt vőlegénye tiszteletben fogja tartani 
Krisztus iránti szerelmét. Így várta a menyegző napját, és szíve a lakodalmi muzsika 
közepette is csak az Úrnak énekelt. Amikor kettesben maradt férjével, föltárta előtte a 
Király titkát: egy angyal őrzi féltékenyen a szerelmét és teste szűzi tisztaságát; erről 
maga Valerianus is meggyőződhet, ha ifjú feleségének szíve szerelmét tudomásul veszi. 
A még pogány Valerianus egy föltétellel fogadta el Cecília magyarázatát: ha ő is meglátja 
az angyalt. De megfenyegette Cecíliát, hogy ha ez nem történik meg, hazugságáért 
megöli. 
Cecília erre azt válaszolta: megláthatod az őrző angyalomat, ha megkeresztelkedsz! 
Valerianus teljesítette e föltételt. A Via Appián a harmadik mérföldkőnél koldusok vártak 
rá, és elvezették Urbán pápához. Ez az ősz aggastyán megkeresztelte és fehér ruhában 
küldte vissza Cecíliához. Hazatérve a szobájukban meglátta felesége őrző angyalát, aki 
liliomból és rózsából -- a szüzesség és a vértanúság jelei -- font koszorút helyezett 
mindkettőjük fejére. Ezután megkérdezte Valerianust, mit kívánna a leginkább. Ő 
testvérének, Tiburtiusnak a megtérését kérte. Az ég segítségével Cecília Tiburtiust is 
megnyerte a hitnek, s a gőgös római ifjú megtért az addig annyira megvetett 
keresztények közé. Cecília azt mondta neki, hogy csak akkor ismeri el sógorának, ha 
Urbán megkereszteli őt is. 

 
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/1122.html 
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A megtérés után hamarosan a keresztút következett a két testvér számára. Eltemették 
ugyanis azokat a keresztényeket, akiket Turcius Amalchius prefektus idejében öltek 
meg, ezért őket is bevádolták és bíró elé vitték. Mivel megtagadták az előírt áldozati 
ceremóniát, Maximus Corniculariusnak a lehető leggyorsabban a közelben lévő Jupiter-
oltárhoz kellett volna vezetnie őket, hogy áldozzanak az isteneknek, vagy karddal 
azonnal kivégzik őket. Az eljárás gyorsaságának oka a vádlottak nagy vagyona volt, 
melynek késedelmeskedés nélkül kellett az államra szállnia. Maximus azonban csodálva 
e fiatalok bátorságát, és szánakozva is rajtuk, magára vállalta a felelősséget és 
késleltette a kivégzést. Házába vitte őket és mindnyájan ott töltötték az éjszakát. Cecília 
papok kíséretében megjelent a háznál, hogy Maximust és kíséretét Krisztushoz térítse. 
Mikor megvirradt, Cecília így bátorította a vértanúságra készülőket: ,,S most rajta, 
Krisztus katonái! Tegyétek le a sötétség fegyvereit, és ragadjátok meg a világosság 
fegyvereit!'' A halálba menők pedig ezt mondták neki: ,,Elhisszük, hogy Krisztus valóban 
Isten. Különben nem gondoskodott volna rólunk, ilyen szolgálót adva nekünk, mint te 
vagy!'' 
Barátai eltemetése után hamarosan Cecília is bíró előtt állt. A gyenge szűz a per 
folyamán olyan bátorságot tanúsított, és olyan meggyőződéssel védte a hitét, hogy a 
hallgatóságból százan megtértek Krisztushoz, akiket Urbán pápa mind megkeresztelt. 
A prefektus megmakacsolta magát a hitetlenségben. Annyit azonban engedélyezett, 
hogy ne azonnal, hanem három nap múlva végezzék ki Cecíliát. Ez neki elegendő volt 
ahhoz, hogy házát az Egyháznak ajándékozza. De úgy tűnik, maga a prefektus is 
visszariadt a nyilvános kivégzéstől, ezért úgy rendelkezett, hogy Cecília házának fűtsék 
túl a fürdőjét, és ott fojtsák meg vagy égessék el. A tervet azonban nem tudták 
végrehajtani, s amikor a hóhér karddal akarta megölni, három csapással sem tudta 
lefejezni Cecíliát. Három kardcsapással megsebesítve hagyta ott áldozatát, aki barátai 
karjai közt halt meg. Még utolsó perceiben is megnyert lelkeket a hitnek. 
Lehet, hogy a mai olvasó úgy véli, a legenda túlságosan hangsúlyozza Cecília 
szüzességét és megtérést kiváltó okosságát. A legenda azonban igazat mond, és ma is 
megindítja mindazokat, akik megőrizték magukban a ,,tiszta szív hatalma'' iránti 
érzéket, vagy legalábbis vágyódnak az ilyen szeretet hatalma után. 
Cecília a középkor vége felé lépett be a Tizennégy Segítő Szent csoportjába, s egy 
egészen ártatlan fordítási hiba következtében -- mely szerint az esküvőjén ő maga 
játszott az orgonán --, lett a szent zene védőszentje. 
Ünnepét már 545-ben november 22-én ülték Rómában. 

Azt a képet, melyet a hívő emberek Cecíliáról magukban hordanak, Maderno 
márványszobra határozza meg: mintha mély, gyermeki álmát aludná, úgy fekszik jobb 
oldalára dőlve az éppen csak kifejlődött leányalak, arcát elfedi, karját hosszan kinyújtja. 
A nyakán három tátongó vágás hirdeti, hogy ez a gyermek nem természetes halállal halt 
meg. 
A legenda szerint Pascalis pápa ebben a helyzetben találta meg Cecíliát, miután a szűz 
látomásban maga mutatta meg a pápának, hol van a sírja. Holttestét arannyal átszőtt 
szövetbe göngyölték, s a vérrel átitatott kendőket a lábához helyezték. Anélkül, hogy a 
helyzetét megváltoztatták volna, egy márványlapra fektették, és úgy helyezték el a 
szarkofágban, amelyben átvitték a trasteverei bazilikába. 
Cecília legendája olyan nagyszerű mondatokat is idéz, amelyek a mai emberre is hatással 
vannak. Amikor a prefektus felelősségre vonta, így tett hitvallást: ,,Én nem halok meg, 
hanem csak elváltozom. Port adok az arany fejében. Ha nektek valaki aranypénzt kínálna 
cserében ugyanolyan súlyú rézpénzért, vajon nem kapnátok-e az alkalmon, és nem 
mondanátok-e el rokonaitoknak is, hogy ők is részesei lehessenek egy ilyen nagyszerű 
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cserének? Jézus Krisztus a mi Istenünk, ilyet ad nekünk; amit neki ad az ember, azt ő 
kimondhatatlanul értékesebbre cseréli.'' 

Amikor újra meg újra felszólították, hogy tagadja meg a hitét, bátran így felelt: 
,,Ti kínpadra vonjátok a gonosztevőket, hogy vallomásra bírjátok őket, tőlünk pedig épp 
az ellenkezőjét követelitek: meg kellene tagadnunk azt, amik vagyunk, és akkor 
kegyelmet adnátok. Nagyon szívesen hallanátok ajkunkról a hazugságot - - csakhogy 
meghalni az igazságért a legszebb győzelem!'' 
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Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen 

vennénk a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket, valamint az 

alkalmazott jó gyakorlatokat is örömmel osztanánk meg minden egyházi fenntartású 

intézménnyel-egyfajta közös tudásbázist létrehozva. 

Bármilyen tapasztalat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják 

meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész 

válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

Vigyázzunk Egymásra! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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