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Kedves Olvasók! 

 Az idei év utolsó hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat. 

 Új rovatot indítottunk 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 indított rovatunkhoz 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 

Beszámoló a szervezetdinamikai fejlesztésről a területi igazgatások szintjén 
 

I./ A szervezetdinamikai fejlesztő foglalkozások célkitűzése 

 

Az ellátórendszer szervezeti kultúrájának minőségét, a területi igazgatási egységekre 

specifikus módon jellemző szakmai és humán értékminták határozzák meg, amelyek 

hangsúlyosan megjelennek a foglalkoztatott munkatársak megoldási technikáiban. 

A szakemberek által analóg módon értelmezett és a közösségi színtérben manifesztálódott 

attitűdök és emocionális normák összessége eredményezi a munkahelyi klímát. Ahhoz, hogy 

egy közösség támogató szervezeti egységként működjön kiemelkedő szerepe van a 

csapatszellemnek, a szakemberek interperszonális kapcsolati dinamikájának és annak, hogy 

mennyire értékteremtő módon képes inspirálni a vezető a munkatársak kreatív hozzáállást. 

A kollegiális együttműködés nemcsak a szakmai programban megfogalmazottak 

vonatkozásában jelenik meg, hanem az egyéni önmegvalósítás és a gyermekvédelem iránti 

elköteleződés értékegységében is kimutatható. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató tevékenységében a humán 

erőforrások fejlesztése fontos alapja annak a folyamatnak, ami lehetővé teszi, hogy a 

szakemberek autonóm munkavégzése hatékonyan illeszkedjen a komplex ellátórendszer 

munkafolyamatába és szervezeti kultúrájába.  

A szervezetváltoztatás folyamatát célszerű a stratégiai vezetés tevékenységébe integrálni, 

hiszen a munkatársak egymás közti kapcsolatában bekövetkezett változás jelentősen 

érvényesül a területi igazgatás hatékonyságának vonatkozásában.  

A területi igazgatókkal havonta találkoztam állandó csoportösszetétel mellett, ami 

voltaképpen megfelelt egy folyamatalapú szervezetfejlesztésnek. A területi igazgatók 

munkatársi közösségének kapcsolati optimalizálása tudatos és célirányos energia befektetést 

igényel valamennyi vezető részéről.  

A szervezetdinamikai fejlesztés során megjelent emóciók, attitűdök és normák egységéhez 

jól illeszkedett a vezetői szerepfelismerések egyéni és közös élménye. Az individuális 

szerepkészletre való rálátás egyrészt teljesítményemelést eredményez, másrészt generálja a 

„munkakör újjáépítés és gazdagítás” igényének intrapszichés mentális folyamatait, 

harmadrészt a szervezeti kultúrában motivációfejlesztő hatású.  
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A gyermekvédelem hagyományiban rejlő értékek támogatása a progresszivitás mentén 

irányítja rá a figyelmet a területi igazgatás vonatkozásában az egyes munkatársi szintek 

kompetencia lehetőségeire és azok kölcsönhatásaira az adott munkafolyamatban.    

 

II./ Az autonómia szerepe a vezetési kultúrában 

A területi igazgatás szervezeti kultúrájának fejlesztésében az igazgatók autonóm 

megnyilvánulásainak összehangolása kiemelten fontos feladat. A hatékony együttműködés 

megerősítése célirányos rendszer szintű szocializációs folyamattal érhető el. Az egyedi 

vezetői viselkedésmintázat beillesztése a közösség értékpreferenciájába a társas tanulási 

helyzetekben rögzül.   

A gyermekvédelem dinamikus rendszerében a munkatársak autonóm 

megnyilvánulásai egyre növekvő önállóságot jelentenek a minőségi munkavégzés 

vonatkozásában. Minél értékalkotóbb módon fejleszti ki az egyén, annál sokrétűbb 

lehetőséget biztosít a személyiség számára. Az autonómia az igazgatók által képviselt 

szocializáció eredménye, amely más személyekkel való érintkezések során alakul ki 

alapvetően a társadalmi szerepek és kulturális értékek rendszerének elsajátítása révén. Ebben 

az elsajátításban olyan mechanizmusok is jelentős szerepet játszanak, mint a mások egyszerű 

utánzása, vagy a többség véleményének az elfogadása. 

Az autonómia az én fejlődés magas fokának tekinthető, amely három alapvető összetevőt 

tartalmaz: az interperszonális kapcsolatok, a kognitív, elsősorban az énképpel összefüggő 

kérdések, valamint az impulzivitás kontrollálása, azaz a jellem alakulása. 

Az autonóm személyiséggel rendelkező vezető alkalmas magas szintű irányításra, 

önellenőrzésre, mert érzelmileg kiegyensúlyozott, valamennyi munkatársat bizalommal 

közelíti meg, igényli és nyújtja a pozitív érzelmeket.  

Érzelmeit, gondolatait, magatartását képes kontrollálni, nem fél az emocionális 

veszteségektől. Figyelembe veszi a munkatársai érdekét, együttműködésre képes, 

cselekedeteiért vállalja a következményeket, mivel stabil erkölcsi normarendszerrel és 

önismerettel rendelkezik.  

Az eredményes szervezeti öndiagnózis egyik fontos összetevője lehet a segítő 

szférában a vezetők önismereti tudatosságának a szintje. A látens szerep-elemek realizálása 

személyes szociális erőforrásként jelenhet meg a vezetési és irányítási tevékenységében. A 

csoportülések tapasztalatorientált megközelítési módja lehetővé teszi azt a felismerést, 

hogy a közösség innovatívabb értékeket képvisel, mint az egyének külön-külön, ez által a 

csoportkohézió csökkenti a vezetők diszfunkcionális energiáit.  
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III./ A 2021-es év célkitűzései 

 

A szervezetdinamika fejlesztése során a szervezeti struktúra építése mellett a belső szakmai 

környezet változásaihoz való alkalmazkodás minőségét szeretném hatékonyabbá tenni. 

Leegyszerűsítve a mindennapokban hangsúlyozott cél, hogy határidőre és fennakadások 

nélkül történjenek a szakmai tevékenységek, egyértelműek legyenek az utasítások, és a 

tennivalók a lehető legcélszerűbben legyenek elosztva.  

Az intézményegységre specifikus módon jellemző szakmai és humán értékminták 

feltárásával szeretném meghatározni a gondoskodó attitűd színvonalát, amelyek 

hangsúlyosan megjelenhetnek majd a területi igazgatók megoldási technikáiban. 

Ahhoz, hogy egy közösség támogató szervezeti egységként működjön kiemelkedő 

szerepe van a szervezetdinamikának és annak, hogy mennyire értékteremtő módon képes 

inspirálni az irányított munkatársak kreatív hozzáállást. 

A folyamatorientált gondolkodás és feladatellátás a minőségi változás fontos eredője, ezáltal 

a szervezetdinamika meghatározza a munkatársak szervezet specifikus 

szerepmagatartását, hiszen a csoportdinamikai tér le is képezi a szervezeti folyamatokat.  

A szervezetdinamika összességében a gyermekvédelem komplex ellátórendszere, valamint 

a szervezeten belüli különböző munkakörben foglalkoztatott személyek, teamek és divíziók 

eredője.  

Az igazgatók humán erőforrásának fejlesztésével kívánom elérni, hogy a vezetők 

autonóm munkavégzése hatékonyan illeszkedjen a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató munkafolyamatába és szervezeti kultúrájába.  

 

 

 

 

 

 

 

Beőthy-Fehér László 

módszertani munkatárs 
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Lélek-üdítő 
 

Kedves Munkatársak! 

 

 

Karácsonykor a világ Jézus születésnapját ünnepli, a nem hívők pedig a szeretetet. 

Azonban előfordul,hogy szeretetünk célt téveszt; amikor is önmaga felé, befelé irányul. 

Mindent magára vonatkoztat, túlzott érzékenységben él. S még egy nem elég udvarias 

köszöntést is sértésnek tart, s bebeszéli magának, hogy a világ összefogott ellene. Talán nem 

mindent tud értékelni, talán nem mindennek tud örülni, mert neki sem örültek, őt sem 

értékelték. 

Van, amikor minőségében romlik meg a szeretet. Ebben az esetben nincsenek 

gyümölcsei. Többnyire érzelgőssége motiválja az ilyen mízes- mázos embert, akinek a 

cselekedeteiben több a sajnálat, mint a szeretet. Elfelejti, hogy a szánalom még lejjebb is 

taszíthatja a másikat. Olyan ő, mint a túledzett sportoló: - a versenyen, a megmérettetésen 

fullad ki, bukik el. 

Az intenzitásában megromlott szeretet során az ember pedig úgy viselkedik, mintha 

egy autóvezető egyszerre lépne a gázpedálra és a fékre. Szeretetében visszatartja magát. Félti 

benső világát kiadni, feladni. Szeretete zsugori. Csak adagolja szeretetét, sokszor még a 

legközvetlenebb környezetében is; mondván: - csakis azért, hogy a másik el ne bízza magát. 

Sokszor csak udvariaskodik, de környezete éhen marad a " szeretetétől ". Ő az, aki nem tud 

igazán örülni semminek, s azt mondja: - már megint nyakunkon a karácsony. Viszont a 

szeretet képzelőerő s fantázia nélkül megsavanyodik. A kis meglepetések adnak neki ízt. 

Gyakran pedig a szeretet tele van félénkséggel. Ilyenkor az ember túlzottan Isten 

tenyerén tudja magát. Rendszerint kifinomult, olyan patikamérleg típus. S mivel mindent a 

legjobban szeretne csinálni, úgymond látszólag Istennek tetszően; soha senkit nem akar 

megbántani. Állandóan aggódik; csak baj ne történjen; de főleg vele. Tehát igazából a saját 

érdekét, saját épségét tartja szem előtt; amikor is tesz valamit vagy éppen nem tesz semmit. 

A karácsony a felismerő és érzékeny szeretetet is közvetíti számunkra, ezért kell 

kezdeményezőnek lenni. Továbbá fel kell ismerni a most pillanatait, mert nagy a hajlandóság 

ugyan bennünk, hogy kész vagyunk szeretni, de valamiképpen helybe várjuk azokat, akiket 

hajlandóak vagyunk szeretni. S ha nem jönnek helybe, akkor rögtön felmentve érezzük 

magunkat, mondván: - most nem volt alkalmunk megmutatni szeretetünket. 
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S hányan vannak, akik majd szét szakadnak a bennük felhalmozott 

szeretethajlandóságtól és évek óta is várnak akár egy bekövetkezendő lehetőségre, amikor is 

ezt a sok felhalmozódott és sajnos egyben lefojtott szeretetet továbbadhatják.. De ez csak a 

leplombált szívek problémája. 

Továbbá érzékenyen fel kell ismerni, hol is kell a szeretetünknek kérdezővé válnia. 

Mert csak ez által éreztethetem meg igazán embertársammal, hogy fontos Istennek és a világ 

számára. Hiszen szeretetünk olykor-olykor beszélő, magyarázgató, kioktató, mely nehezen 

tud kérdezni, mert félünk a másik beszédétől; mi lesz, ha ad egy új szempontot nekem az 

eddigiekhez? Mi is a teendő? Erre Szent Pál apostol adja meg a választ, aki azt mondja:-  

" Éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékát!" Használd bátran a benned lakó 

Isten Lelkét, hogy ő használjon téged. Mert Ő nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az 

erőé,t a bátorságét, amellyel mindenkinek élnie lehet mások javáért, az Isten országáért. 

 

 

Gyenes Csaba 
plébános 
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Szakmai eszközeink 
 

A mentori rendszer a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál 

 

 

I./ A mentori rendszer bemutatása 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerébe beutalt gyermekek egzisztenciális 

veszteségének csökkentése megkülönböztetett odafigyelést igényel a szakemberek 

részéről. 

A munkatársak modell-személyként funkcionálnak, és az általuk nyújtott pozitív minták 

leutánzásával és átvételével a gyermekek a szabálykövető magatartási struktúrákat 

hatékonyan beépíthetik a személyiségükbe. 

A mentori rendszer olyan segítő kapcsolat, amelyben a személyközpontú 

megközelítési mód lehetővé teszi a szocializációs hiányosságok eredményes korrigálását, a 

negatív élmények megfelelő feldolgozását, a mentális stabilitás fokozását és a pszichofizikai 

közérzet javulását. 

 

A személyes szociális gondoskodás professzionalizálásának igényével alakítottuk ki a 

célirányos segítés folyamatát. Alapelvünk az volt, hogy legelőször próbáljuk megérteni a 

gyermeket, a magatartását, és feltárjuk, hogy egy adott viselkedési móddal mit akart 

kifejezni a gyermek, majd ezt követően terveztük meg a személyre szabott nevelés lépéseit. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató rendszerében elhelyezett gyermekek 

részére a lakásotthonba bekerülést követően egy mentor kijelölésére került sor.  

A személyes törődés és odafigyelés érdekében fontosnak ítéltük meg, hogy a bekerült 

gyermek minél hamarább megismerhesse a mentorát, akitől segítséget kérhetett a felmerülő 

problémái és nehézségei során. Természetesen ez nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a 

gondjaival a mentorán kívül ne fordulhasson a gyermek az ellátórendszer bármelyik 

munkatárshoz. 

Az adekvát élmények átélése és a hatékony magatartásmódok kialakulása 

szempontjából kiemelt szerepet szántunk az emocionális feszültség csökkentésének. A 

célirányos segítő kapcsolat kontrollt biztosított, és lehetőséget nyújtott az érzések szabad 

és közvetlen kifejezésére, ami már rövidtávon is a kontaktusképesség javulását 

eredményezte. 
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II./ A mentori rendszer folyamata 

 

A személyes kapcsolat során a beutalt gyermek - még külön megerősítés nélkül is - 

magatartási mintákat vett át a mentorától, ami megkönnyítette az eredményes 

beilleszkedését. A törődés már önmagában is fejlesztő hatású volt, és a gyermeket arra 

ösztönözte, hogy megfeleljen a bizalmi személy által támasztott elvárásoknak.  

A gondozott gyermekek egy része - a beutalást megelőző időszakban - csalódott a 

felnőttekben, a bekerülés ténye miatt gyakran szüleiket, vagy hozzátartozóikat okolták. Ezek 

a gyerekek a kortárs csoport tagjain kívül nehezen nyilvánultak meg őszintén és érdek 

nélkül.  

A folyamatosan átélt negatív élmények következtében megkülönböztetett 

jelentősége volt annak, hogy találkoztak olyan felnőttel, akitől bizalom teli érzéseket kaptak. 

A gyermekvédelmi szakembernek mind a személyisége, mind a szakmai 

eszköztára döntően meghatározza a gondoskodásukra és nevelésükre bízott gyermekek 

eredményes személyiségfejlesztését. A labilis élethelyzetű gyermekek életében mindez még 

hatványozottabb és sürgetőbb elvárásként jelentkezett.  

A mentori tevékenység rendszere a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

életében eredményesen működött. A beutalt gyermekek problémaprofiljának feltárása, a 

szükséges szakmai gondoskodás biztosítása, és az autonóm személyiség megalapozása 

lehetővé tette a gyermekek egyre növekvő önállóságát.  

Minél értékalkotóbb módon sikerült a mentornak az interperszonális kapcsolatok 

hiányosságait korrigálnia, annál stabilabbá vált a gyermekvédelmi gondoskodásba beutalt 

gyermek impulzivitásának kontrollálása. 

Az egyéni döntéshozatal képességének kialakítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett 

gyermek izoláltságának minimalizálását eredményezte. A szükséges kontrollfunkciók 

biztosították a szocializálatlan viselkedési elemek hatékony feldolgozását és az örömátélésre 

való képtelenség pozitív irányba történő megváltoztatását. 

 

III./ A mentori rendszer célkitűzései 

Célunk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai teljesítőképességének 

és a gyermekek szükségletének az összehangolása volt, megkülönböztetett figyelemmel az 

új gondozási helyre történő beilleszkedésre.  

A személyes felelősségvállalás egy-egy gyermek életsorsának alakításáért lehetővé tette az 

új típusú szintézist a munkavégzés során. Az identitás és a pszichofizikai állapot növekvő 

érzése, a kontaktusteremtés és a kapcsolatfenntartás képességének erősítése a viselkedés 
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differenciáltabb tendenciáit alapozta meg. A szakmastruktúra vonatkozásában a mentorok 

személyisége, felkészültsége és emberi hozzáállása fontos alkotóeleme volt az eredményes 

nevelésnek, ami a munkavégzésében paradigmaváltást eredményezett. 

Összességében a mentori rendszer a gyermekvédelmi szervezetfejlesztés tartalmi 

megújulásának részévé vált. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató rendszerében a 

szakmai erőforrások és a sikeresség szerepe egyre jelentősebbé vált a gyermekvédelmi 

gondoskodás során. A rendszerszemléletű és törődés centrikus szemléletmód a szakmai 

tevékenységünk során lehetővé tette a halmozottan hátrányos élethelyzetű gyermekek 

pszichoszociális szerepelemeinek fejlesztését.  

 

 

 

Beőthy- Fehér László 

módszertani munkatárs 
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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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2020. XII. 3.  
551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú 
kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 
2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet, valamint az egységes működési kézikönyvről 
szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit a 2. alcímben, a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni.  

2020. XII. 3.  
552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek 
módosításáról 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi 
intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelet kiegészül azzal, hogy a Magyar Államkincstár 
a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának 
leginkább kitett érintettjei számára az önkéntesen 
igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus 
elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos feladatok 
ellátása keretében jogosult tájékoztatást küldeni a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény szerint nyugellátásra jogosultak 
csoportjai részére, a Magyar Államkincstár ennek 
érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges 
időtartamban kezeli a nyugdíjasok nevét és lakcímét.       
Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a 
nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási 
tevékenységet végző dolgozók, a szociális 
intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei 
ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus 
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kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az 
egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről 
szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet hatálya azzal 
egészül ki, hogy 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 egyéb, az Operatív Törzs által 
meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, 
szakmacsoportokhoz tartozó személyek, 
intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi 
körök 
esetében is.                                                                             

2020. XII. 3.  
553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején közintézmények területén 
alkalmazandó védelmi intézkedésekről 

A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően 
szabálysértést követ el, aki a járványügyi intézkedések 
végrehajtását közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki 
azzal, hogy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) a közintézmény rendeltetésszerű működését 
megzavarja, vagy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
b) a közintézményben foglalkoztatottak, ellátottak 
vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését 
vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.                                                                                              
Fenntartójától függetlenül közintézménynek minősül 
az egészségügyi, a szociális, a kulturális vagy az 
oktatási (köznevelési, szakképzési vagy felsőoktatási) 
tevékenységet folytató intézmény. 
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2020. XII. 7.  

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési 
rendjéről 

A Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, 
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, 
gyámhatósági eljárásokkal kapcsolatos intézkedések, a 
szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt 
elrendelt működési rendje, a veszélyhelyzet ideje alatt 
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézményekben élők folyamatos ellátásának 
biztosítása érdekében szükséges intézkedések, 
továbbá a bölcsődében ellátott, valamint a 
köznevelési és szakképző intézményekben 
jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére 
intézményi gyermekétkeztetés biztosítása a 
zárvatartás és a digitális oktatás időszakában 
vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket. 
 
  

2020. XII. 7. 

557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az 
alábbiak szerint egészül ki:                                                                              
- Veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet miatt 
elhalasztott ellátások esetén a szolgáltató bázis 
teljesítményét a veszélyhelyzettel vagy egészségügyi 
válsághelyzettel érintett finanszírozási évben a 
veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet 
időtartamával és mértékével arányosan csökkentve 
kell figyelembe venni.                                                                                                                                                                                                  
- Azok a CT/MRI szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók, akik Budapest Főváros 
Önkormányzatával a budapesti lakosok CT/MRI 
diagnosztikai ellátására megállapodást kötöttek, a 
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CT/MRI ellátásokat „BP” térítési kategóriában jelentik 
a finanszírozó számára. A „BP” térítési kategóriában 
jelentett ellátások az Egészségbiztosítási Alap terhére 
nem finanszírozhatóak, a CT/MRI diagnosztikai 
ellátásokat a NEAK adatszolgáltatása alapján Budapest 
Főváros Önkormányzata finanszírozza.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Betegszállításnak kell tekinteni 
a) a beteg feltalálási helyén levett vizsgálati anyag - 
illetékes szakdolgozó által elrendelt - mobil 
mintavételi gyűjtőpontba, vagy közvetlenül a kijelölt 
vizsgáló helyre történő, valamint 
b) a mobil mintavételi pontokon összegyűjtött 
vizsgálati anyagok - illetékes szakdolgozó által 
elrendelt - központi vizsgáló helyre történő 
szállítását is. 
 

2020. XII. 7. 

558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, 
a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, 
a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-
CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi 
ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról 

Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a 
nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási 
tevékenységet végző dolgozók, a szociális 
intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei 
ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus 
kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az 
egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről 
szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az alábbiakkal 
egészül ki:            - A veszélyhelyzet ideje alatt a 
biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a vizsgálat 
elvégzésére kirendelhető orvos-, egészségtudományi 
képzésben részt vevő hallgató vonatkozásában a 
hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
jogviszonyra is alkalmazni kell, a hallgatót megillető 
pénzbeli juttatást a kirendelési pótlék megállapítása 
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során alapilletménynek kell tekinteni. 
- A 2020/2021. tanévben az orvos- és 
egészségtudományi képzési területen képzést folytató 
felsőoktatási intézmények az orvos- és 
egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra 
nézve a félév, illetve a tanév, továbbá a szorgalmi 
időszak és a vizsgaidőszak tanév rendjében 
meghatározott időtartamaitól eltérhetnek, a kirendelt 
hallgatókra nézve a 2021/2022. tanévben a 
tanulmányi és vizsgaszabályzatukban foglaltaktól 
eltérően, kedvezőbb feltételeket biztosítva 
rendelkezhetnek. A kirendelt hallgatók tekintetében 
önköltséges képzési átsorolásra a 2021/2022-es 
tanévre nézve nem kerülhet sor. 
- A fővárosi és megyei kormányhivatal kezeli a 
kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a 
hallgató kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése 
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait, a 
vizsgálat elvégzése céljából a vizsgálaton részt vevő 
személyek nevét, Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelét, foglalkoztatójának megnevezését, vizsgálatának 
eredményét. A fővárosi és megyei kormányhivatal 
ezen adatokat a kirendelés időtartamában, valamint 
az intézkedés végrehajtásáig kezeli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- A hallgató egészségügyi szolgáltatóhoz is 
kirendelhető vizsgálat elvégzésére, valamint 
egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására.  
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2020.XII.9. 
563/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet  
A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről 
szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 
11.) 
Korm. rendelet kiegészítése a 6/A. §-sal: 
engedélyezett, alkalmazható gyógyszer behozatalának 
engedélyezése az állami egészségügyi tartalék 
kezeléséért felelős szerv kérelmére  
különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a 
koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének 
megakadályozása, a  betegek számára történő 
hozzáférhetővé tétel és alkalmazás érdekében a) EGT-
megállapodásban részes államból b) Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága területéről. 

2020.XII.9. 
567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet  
A családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes rendelkezésekről 

Munkahelyi gyermekfelügyelet (a továbbiakban: 
felügyelet) megszervezhetősége bármely foglalkoztató 
által a nála keresőtevékenységet végző személyek 
gyermekei számára a Korm. Rendeletben foglalt 
feltételekkel: 
- minimum 20 hetes és maximum 14. életévét 
betöltött gyermekről van szó, aki nem szenved fertőző 
betegségben (ez utóbbiról a szülőnek nyilatkoznia 
kell); 
- a felügyelet szülői igény szerint, de csak 
munkanapokon és kizárólag 6-18 óráig szervezhető 
meg; 
- kisebb csoportokat kell kialakítani, amennyiben 
emiatt szükséges, vegyes korcsoportok is lehetnek 
együtt; 
- a felügyelet a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter által kiadott, és a  tevékenységét segítő 
minisztérium honlapján közzétett tájékoztatónak 
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megfelelően biztosítható; 
- a felügyelet megszervezését legkésőbb a 
tevékenység megkezdését megelőző napon be kell 
jelenteni a  települési önkormányzat 
polgármesterének, illetve a  fővárosban a  fővárosi 
kerületi polgármesternek, továbbá a népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalnak.  
A Korm. rendeletben foglaltak szerint határidő 
hosszabbítási lehetőség, határidő meghosszabbodás:  
• a lakáscélú állami támogatások; 
• a fiatalok, valamint a többgyermekes családok 
lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása; 
• az otthonteremtési kamattámogatás; 
• az adósságrendezésben részt vevő természetes 
személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából 
nyújtott törlesztési támogatások; 
• az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 
lakáscélú támogatások; 
• a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 
igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény; 
• a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése; 
• a veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres 
nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből 
tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési 
alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott 
támogatás érvényesítése; 
• a babaváró támogatás; 
• a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési 
támogatása; 
• a családtámogatási ellátásokhoz és 
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egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó 
eljárási határidő 
vonatkozásában. 
 
 

2020.XII.9. 
 568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet  
A bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
rendelkezéseiről 

A bölcsődei nevelési év kezdetétől a támogatás 
szempontjából figyelembe vehető beíratott 
gyermekek számán a  szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján 
a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 
80%-át kell érteni a veszélyhelyzet megszűnésének 
napjáig.  
Az év közben induló intézmények által nyújtott 
szolgáltatásokra az  előzőekben meghatározott 
férőhelyszámot időarányosan kell figyelembe venni 
a támogatás szempontjából. 

2020.XII.10. 
569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet  
A védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról 

A védelmi intézkedések 2021. január 11. napjáig 
alkalmazhatók. 

2020.XII.10. 
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet  
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 
szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről 

1. A kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó kormánytisztviselők képzésére 
vonatkozó különleges szabályok meghatározása a 
világjárványra figyelemmel  
2020. december 1-ig a Korm.rendelet 
hatálybalépésének napjáig ténylegesen lefolytatott 
képzésekkel kapcsolatban megfizetett továbbképzési 
hozzájárulással kell elszámolni. 
2. A biztonsági tanúsítványok és szakvélemények 
érvényességére vonatkozó rendelkezések eltérő 
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alkalmazásáról  
Ha a  személyi biztonsági tanúsítvány, a  
telephelybiztonsági tanúsítvány vagy biztonsági 
szakvélemény érvényessége a  veszélyhelyzet ideje 
alatt jár le, érvényessége a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik. 
3. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott 
közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő 
alkalmazásáról  
Közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatást az 
érintett személyes megjelenése nélkül kell tartani. 
Ennek sikeressége érdekében a Korm.rendelet rögzíti, 
hogy az eljáró hatóságnak minden lényeges 
információt közzé kell tennie a honlapján, illetve 
megkeresés szükségessége esetén, a megkeresett 
hatóság is köteles a közzétételt teljesíteni.  
4. A Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda 
szolgáltatás finanszírozásával összefüggő eltérő 
rendelkezés 
A  támogató szolgáltatás és a  közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 
Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően 
többletforrás biztosítható a világjárvány 
következményeinek elhárítása érdekében. A 
finanszírozási szerződésekben meghatározott források 
megemelhetőek, a támogatás felhasználásának 
feladat- és költségterve a támogató, illetve a 
lebonyolító hozzájárulásával módosítható. 

2020.XII.10. 
571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet  
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 
kormányrendeletek módosításáról 

1. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással 
érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása-kétszer 
30 napos kedvezmény biztosítása az érintett családok 
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számára a decemberi és januári hónapok 
vonatkozásában 
2. A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő 
intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. 
rendelet módosítása - hatályvesztés kiterjesztése 
2021. február 8. napjáig 

2020.XII.12.  576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet A védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről 

 - védett vásárlási idősáv felfüggesztése; 
 -  az üzletekre vonatkozóan az este 7 és reggel 5 óra 
közötti időben történő tartózkodással kapcsolatos tiltó 
rendelkezés, és az ennek megszegésével összefüggő 
eljárási szabályok nem alkalmazhatóak 

2020.XII.16. 
582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet  
A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről 

Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti 
igénybe az országos, regionális és elővárosi  és a helyi 
személyszállítási közszolgáltatást a) a szociális, 
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, 
intézményben, illetve hálózatnál dolgozó, b) a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló, c) a 
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
szerinti jogviszonyban álló, d) a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII. törvény 
szerinti jogviszonyban álló olyan személyek, akik a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, 
illetve a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 
következményeinek elhárítása érdekében szükséges 
feladatokat látnak el. A jogosultságot a foglalkoztató 
által, a Korm.rendelet 1. mellékletét képező 
igazolással, és a személyazonosításra alkalmas 
okmánnyal együtt lehet. 
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 A biztosított kedvezmény vasúti személyszállítás 
esetén a 2. kocsiosztályra, de a helyjegyre és a 
pótjegyre is vonatkozik. Ez utóbbi vonatkozásában a 
Korm. rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép 
hatályba.  

2020.XII.16. 
584/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet 
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
módosításáról 

A járványügyi készültségre vonatkozó Korm. rendelet 
hatályának 2021. június 18. napjáig történő 
meghosszabbítása.  
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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 

CABRINI SZENT FRANCISKA apáca, alapítónő 

 

December 22. 

*Sant'Angelo Lodigiano, 1850. július 15. +Chicago, 1917. december 22. 

A polgárháború után az Egyesült Államok számos nemzet fiainak otthonává vált. A nem 

angolul beszélők bevándorlása már az Atlanti- tengerpart gyarmatosításának idejében 

megkezdődött, a bevándorlók azonban többségükben Észak-Európából érkeztek. 1880-tól 

elsősorban a dél- és közép-európaiak áramlottak be. Ez a helyzet az USA katolikus 

egyházára is súlyos feladatokat rótt. Mivel ezek az új bevándorlók rendszerint csak alig, 

vagy egyáltalán nem tudtak angolul, saját anyanyelvükön kellett őket oktatni és gondozni. 

Az angolul beszélő többség nem törődve azzal, hogy legnagyobb részük hihetetlenül 

szegény, megvetette és kizsákmányolta őket. 

A bevándorlók között talán az olaszok sorsa volt a legrosszabb. A németekkel szemben 

például szervezetlen csoportokban telepedtek le. Olasz papok és szerzetesek nem kísérték 

őket. Azért mentek Amerikába, hogy kiszabaduljanak abból a szegénységből és zűrzavarból, 

amelyben otthon Szicíliában, Nápolyban vagy Calabriában éltek; a nagyvárosok 

nyomornegyedeiben telepedtek le, ahol csak a legalacsonyabb rendű és a legrosszabbul 

fizetett munkákhoz juthattak hozzá. Soknak közülük nem is volt szándékában, hogy örökre 

ott maradjon. Nem akartak mást, csupán egy pár dollárt keresni, hogy kifizethessék 

adósságaikat, régi hazájukban egy darabka földet vásárolhassanak, és oda húzódhassanak 

vissza. Elég gyakran azonban még ebben a reménységükben is keservesen csalódtak. 

Úgy tűnt, hogy még az Egyház is elhagyta őket. A püspökök jórészt ír születésűek voltak, és 

azon fáradoztak, hogy bebizonyítsák: a katolikusok is lehetnek jó, angol nyelvű amerikaiak; 

ezért ezek az újonnan érkezett idegenek kínosan érintették őket. 

Hogy ebben a súlyos helyzetben segítséget nyújtson, 1889-ben Francesca Cabrini olasz 

nővérek egy kis csoportjával New York Citybe érkezett. XIII. Leó pápa (1878--1903) küldte 

őket. 

Franciska egy tehetős lombard parasztcsalád leánya volt. Apját, Agostinót a faluban csak 

,,nagy keresztény''-nek hívták. Tizenkét idősebb testvére közül csak néhányan maradtak 

életben, s őt magát is, mert koraszülött volt, mindjárt a születése után megkeresztelték. A 

család légköre mély keresztény áhítattal és felebaráti szeretettel átitatott volt. 

Franciska kisgyermekkora óta arról álmodott, hogy távoli országok hithirdetője lesz. Ez a 

kívánság nem puszta kalandvágyból fakadt. Eredetileg Kínába kívánkozott, mivel azonban 

nem mehetett a Távol- Keletre, hosszú ideig úgy látszott, hogy egyáltalán nincs is szerzetesi 
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hivatása. Ebben az időben Olaszországban még nem volt női missziós kongregáció. Gyenge 

egészsége miatt a meglevő szerzetek kétszer is elutasították felvételi kérelmét. Tanulni 

kezdett, és megszerezte a néptanítói oklevelet. Úgy látszott, hogy tanítónő lesz egy faluban, 

amikor egyszer csak teljesen szokatlan módon mégis megbizonyosodott hivatásáról. 

Antonia Tondini asszony és Teresa Galza 1857-ben Lodi egyházmegyéjének támogatásával 

Codogno városkában lányárvaházat nyitott. A két nő azonban alkalmatlannak bizonyult az 

árvaház vezetésére: elhanyagolták feladataikat és szüntelenül perlekedtek. A püspök, hogy 

felelősségük tudatára ébressze őket, megengedte, hogy fogadalmat tegyenek és 

szerzetesruhát öltsenek. Mivel magatartásukon nem változtattak és csak szégyent hoztak a 

szerzetes névre, Gelmini püspök és monsignore Serrati, a ház lelki vezetője 1874-ben 

Francesca Cabrinihez fordult, hogy teremtsen rendet a zűrzavarban. Ő, mivel értett hozzá, 

hogy megnyerje az árva gyermekek szeretetét és ragaszkodását, csakhamar olyan sikert ért 

el ápolásuk és nevelésük terén, hogy heten közülük később hozzá hasonlóan szerzetesi 

fogadalmat tettek. Miután mindkét ,,alapítót'' eltanácsolták a ,,Gondviselés házából'' -- amint 

az intézetet nevezték --, csakhamar Cabrini anya lett a kicsi, de virágzó közösség feje. 

Konventet létesített Codognóban, és miután több társnőt talált a szomszédos falvakban, 

Milánóban megnyitott egy másik házat, ahol otthont rendezett be a tanítónő-növendékek 

számára. 

Cabrini anyában az egészséges emberi értelem született zsenialitással és vállalkozó kedvvel 

párosult; ez tette lehetővé, hogy a meggondolatlanul alapított és rosszul vezetett 

,,Gondviselés házát'' új kongregációvá alakítsa. Nem feledkezett meg missziós hivatásáról 

sem; felismerte, hogy az intézet csupán provinciális jellegű marad, ha nem sikerül házat 

alapítania Rómában. 1887-ben jelent meg az Örök Városban mindenféle ajánlás vagy 

kapcsolat és anyagi eszközök nélkül. Állhatatossága és céltudatossága végül megnyerte 

ügyének Róma bíboros vikáriusának, Lucio Maria Parocchinak a támogatását, aki azzal a 

feladattal bízta meg, hogy ne csak egy házat alapítson a városban, hanem kettőt: egy ,,szabad 

iskolát'' és egy óvodát. 

Amikor a Jézus Szent Szíve missziós nővérek szabályzatát 1901-ben bemutatták XIII. Leó 

pápának, fellelkesült rajta, és azonnal meg is erősítette a kongregációt. Magánkihallgatása 

alkalmával azt tanácsolta Cabrini anyának, hogy inkább Amerikába menjen, mint Kínába. 

Abban az időben a piacenzai Giovanni Battista Scalabrini (1839--1905) püspök már 

hozzáfogott, hogy olasz papokat küldjön az USA-ba; a pápa figyelmét az olasz bevándorlók 

nyomorúságos helyzetére és a segítség halaszthatatlan voltára irányította. Scalabrini püspök 

korábban megkísérelte, hogy megnyerje Franciskát munkatársának. De Franciska csak a 

pápa ösztönzése után mutatott érdeklődést az iránt, ami később életének fő műve lett. 
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Már harminckilenc éves volt, amikor Corrigan érsek meghívására megérkezett New Yorkba. 

Meg kellett állapítania, hogy az érsek nem számított gyors megjelenésére, és hogy az árvaház 

megalapítására irányuló terve egyáltalában nem találkozott annak egyetértésével és 

jóakaratával. Cesnola grófnő, a Metropolitan Museum of Art igazgatójának felesége már 

szerzett egy házat a vállalkozás számára New York egyik előkelő negyedében, az érsek 

azonban attól félt, hogy a szomszédok ellenvetést tesznek majd amiatt, hogy a közelükben 

árvaház létesüljön rongyos olasz gyerekek számára. Afelől is aggályai voltak, hogy vajon 

tudja-e biztosítani az árvaház fenntartásához a szükséges pénzt. Cabrini anyának azonban 

végül sikerült elnyernie beleegyezését egy kísérlethez. Azzal, hogy állandóan kért Krisztus 

szegényei számára, társnői segítségével sikerre tudta vinni az árvaház tervét. Cabrini anya 

most már el tudta helyezni az árvaházat New York peremkerületében. 

1892-ben pedig megalapította a Kolumbus kórházat. Valamennyi kórház, amelyet később 

más helyeken alapított, ugyanezt a nevet viselte. 

1909-ben Cabrini anya megkapta az USA állampolgárságát. Bár fő érdeklődése az Egyesült 

Államokban élő olaszokra irányult, munkáját nem korlátozta csak az ő támogatásukra, 

hanem új alapításokat hozott létre Közép- és Dél-Amerikában, Franciaországban, 

Spanyolországban és Angliában is. Néhányat közülük elsősorban azzal a céllal nyitott meg, 

hogy utánpótlásról gondoskodjon amerikai alapításai számára. Kongregációjának fő 

működési területe volt az USA-ban New York, New Orleans, Chicago, Denver, Seattle és 

Los Angeles. A Szent Szív hithirdetőinek fő tevékenysége iskolák, árvaházak és kórházak 

megnyitásából állt; sok nővért állítottak a szegénygondozás munkájába is. A coloradói 

Denver körüli bányavidéken gyakran a bányákba is leszálltak, hogy meglátogassák és 

tanáccsal lássák el az ott dolgozó olaszokat. Gyakran lehetett velük találkozni a Sing-

Singben, New York nagy fogházában is, ahol a halálraítélteket vigasztalták. 

Élete folyamán Cabrini anya hatvanhét házat alapított, és amikor 1917. december 22-én 

Chicagóban meghalt, konventjeiben 1.500 volt a nővérek száma, 5.000-nél több árva 

gyermek állt a nővérek oltalma alatt, és több mint 100.000 beteget kezeltek kórházaiban. 

Halála után Svájcra és Ausztráliára is kiterjesztették a kongregáció hatáskörét. 1964-ben a 

nővérek száma 3.500 volt. Cabrini anyát 1938-ban boldoggá, 1946. július 7-én szentté 

avatták. Ő volt az első nő az USA-ban, akinek ez a megtiszteltetés osztályrészül jutott. 
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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! 

 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

 

 
 
 
 
 
 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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