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Kedves Olvasók! 

 

 Soron következő, rendhagyó hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, 

hasznos információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat, ezekben a járvány sújtotta időkben.  

 Szeretnénk egy áttekinthető táblázattal segíteni a kollégákat, melyben a 

koronavírus járvány ideje alatt hozott, minket érintő rendeleteket foglaltuk össze időrendi 

sorrendben. 

 Készülünk egy foglalkoztató füzettel is, melyet reményeink szerint hamarosan a 

gyermekvédelmi szakellátásban hősiesen helytálló kollégák számára tudunk eljuttatni. 

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 
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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

 
 

Tervezett Programjaink 

! ELMARADNAK! 

A járványhelyzetre való tekintettel az alábbi, tervezett programjaink elmaradnak.  

 

2020. március 24.    Szakmai Konzultációs Nap (Nyíregyháza)-ELMARAD 

2020. május 20.  Országos ÁGOTA Gyermekvédelmi Konferencia (Szeged) 

ELMARAD 

2020. június. 06.    Integrációs Nap (Szeged, Zápor tó ) ELMARAD 

2020. június- július   Országos Labdarúgó Torna (Szeged) ELMARAD 

2020. július 21-31.   XXIV. ÁGOTA Tábor (Doboz -Szanazug) ELMARAD 
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Koronavírus járvány idején hozott rendeletek 

Kedves Kollégák! 

 

A kialakult vírus okozta vészhelyzettel kapcsolatosan, a kihirdetés óta megjelent 

főbb jogszabályi változásokat megpróbáltunk időrendi sorrendben csokorba – egy 

viszonylag könnyen átlátható táblázatba – gyűjteni.  

Elsősorban a jogszabályi változások, illetve ide beillesztve a gyermekvédelem állami 

feladatellátását biztosító Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyedi utasításait, 

amely a más ellátók, így az egyházi, illetve civil szervezetek által ellátott szociális és 

gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatosan is adhatnak segítséget, iránymutatást.  

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. 

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 

2020. I. 31.  

1012/2020. (I. 31.) Korm. 
határozat 

a Koronavírus-járvány Elleni 
Védekezésért Felelős Operatív 

Törzs felállításáról 

A Kormány az egészségügyi és járványügyi helyzet alakulásának fokozott figyelemmel kísérése, a szükség 
szerinti intézkedések hatékony megszervezése, és mindezek érdekében az állami szervek tevékenységének 
összehangolása érdekében a Kormány Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset állít 
fel. 

2020. III. 8.  
Országos Tisztifőorvos 13305-

8/2020/EÜIG számú határozata 

szociális területet érintően: Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 2020. március 8-tól visszavonásig 
látogatási tilalmat rendelt el a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos 
szolgáltatást nyújtó szociális intézményben.  
A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondozottak egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe a 
körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles megtenni mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban csökkentik. Az érintett személyek 
kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.   

2020. III. 11.  
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

veszélyhelyzet kihirdetéséről 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

2020. III. 11.  

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 
az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok 
egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről 

szociális és gyermekvédelmi területet érintően: Az összehangolt védekezés érdekében köznevelési 
intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet 
el. Zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével 
rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség 
üzemeltetőjének a felelőssége.                                            
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők Magyarország 
területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el. 
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2020. III. 12. 

2/2020. (III. 12.) egyedi főigazgatói 
utasítás 

a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos eljárásról 

(a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos eljárásról szóló 

6/2020. (III. 18.) egyedi főigazgatói 
utasítás 2020. március 18. 

napjával hatályon kívül helyezte)   

I. A Főigazgatóság által tartandó rendezvényeknek és képzéseknek szervezeti egységek általi áttekintése, 
valamint a 2020. április 30-át követő dátumra átütemezni szükséges. A külső helyszínen tartandó 
rendezvények vonatkozásában, amennyiben a rendezvény létszáma a 30 főt meghaladja, a rendezvény 
nem kerülhet megtartásra, tekintettel az épület adottságaira. A központi szerv épületében tartandó 
rendezvényeket törölni szükséges.  

II. Külföldi kiküldetések tekintetében 2020. április végéig valamennyi hivatalos külföldi út lemondásra 
kerül, továbbá ajánlott a külföldi vendégek fogadásának mellőzése is. Kizárólag egyedi, előzetes, 
miniszter úr által kiadott engedély – valamint főigazgató által kiadott előzetes engedély – megléte 
esetén van lehetőség olyan hivatalos külföldi utazásra, amely mind politikailag, mind pedig szakmailag 
kifejezetten indokolt. Amennyiben a hivatalos külföldi utazás megalapozott, az egyedi, miniszteri 
engedélyhez nélkülözhetetlen a megfelelő indokolással, részletes programmal és költségtervvel 
alátámasztott kérelem benyújtása, amelyet a portfolio@emmi.gov.hu e-mail címre, elektronikusan 
szükséges megküldeni. 
A külföldre történő egyéni utazások tekintetében a Főigazgatóság minden munkatársa egyéni 
felelősséggel rendelkezik. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 
szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők 2020. március 12-től csak az ágazat 
irányításáért felelős miniszter külön engedélyével utazhatnak külföldre. Amennyiben a munkatárs nem 
rendelkezik a miniszter külön engedélyével, és külföldi utazást tervez, a külföldi út elhalasztása 
szükséges.  
Amennyiben a munkatárs engedély nélkül külföldre utazik, illetve aki jelenleg külföldön tartózkodik, 
hazatérést követően a lappangási idő erejéig (14 nap) munkahelyét nem látogathatja, valamint 
szabadság és/vagy fizetés nélküli szabadság igénybevétele szükséges. Amennyiben a munkatárs a 
külföldi útról történő hazatérést követően a korona vírus fertőzés tüneteit észleli magán, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által kiadott protokollnak megfelelően kell eljárnia. 
Minden munkatársnak nyilatkoznia szükséges többek között arról, hogy került-e kapcsolatba 
koronavírus fertőzéssel érintett személlyel. 

III. A szakmai helyszíni ellenőrzések felfüggesztése, a fenntartói ellenőrzések elhalasztása, és későbbi 
időpontra történő átütemezése szükséges, a belső ellenőrzések tekintetében pedig – a személyes 
kontaktus elkerülése, minimalizálása érdekében – ajánlatos a dokumentum alapú ellenőrzésre történő 
átállás. 
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IV. Tekintettel arra, hogy az intézményeknek kell gondoskodniuk a védőeszközök, gyógyszerek, illetve 
fertőtlenítő-és tisztítószerek szükség szerinti beszerzéséről, az intézményi beszerzések koordinálását, 
folyamatos biztosítását, szükség esetén az intézmények közötti átcsoportosításáról való gondoskodást a 
kirendeltségigazgatók felelősségi körébe utalom. 

V. A személyes higiéniával kapcsolatos gyakorlati teendők betartására fokozottan ügyelni szükséges. 
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2020. III. 12.  

3/2020. (III. 12.) egyedi főigazgatói 
utasítás 

a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos intézményi eljárásról  

(a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos szociális intézményi 
eljárásról szóló 4/2020. (III. 16.) 
egyedi főigazgatói utasítás és a 

koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos gyermekvédelmi 

intézményi eljárásról szóló 
5/2020. (III. 16.) egyedi főigazgatói 

utasítás 2020. március 16. 
napjával hatályon kívül helyezte) 

szociális és gyermekvédelmi területet érintően:  
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 13305-8/2020/EÜIG iktatószámú határozatával 2020. március 8. napjával 
látogatási tilalmat rendelt el Magyarország valamennyi fekvőbeteg–ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó 
intézményében az új koronavírus miatt. 
Az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb 
megbetegedésben szenvedőket érinti. A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és 
nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az intézkedés meghozatalára a fokozott 
védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt 
szükség. 
A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való 
elbúcsúzást. Ilyenkor azonban a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak. 
A Főigazgatóság fenntartásában lévő szociális intézmények esetében javasolt az intézmények elhagyásának a 
legszükségesebb mértékben történő korlátozása. Szükséges az intézményen kívüli tartózkodás, a kijárás kontroll alatt 
tartása az ellátottak egészségének védelme érdekében. Az intézmény elhagyását az intézményvezető mérlegelési 
jogkörében akár részleges, akár teljes mértékben korlátozhatja. Az ellátottak napi beszerzési igényeit lehetőség szerint 
tömbösítve, a feltétlenül szükséges időtartamot az intézményen kívül töltve szükséges megoldani.  
A fenti határozat a gyermekvédelmi intézményekre nem vonatkoztatható, azonban a gondozottak egészségének 
megőrzése, a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében fontos a személyi higiénés szabályok 
betartásának/betartatásának fokozott támogatása.  
A gyermek- és lakásotthonokban, valamint a nevelőszülői családokban élő gyermekek a gyámhivatali határozatoknak 
megfelelően szüleikkel/rokonaikkal rendszeres kapcsolattartásokkal rendelkeznek. Tekintve, hogy a 
gyermekvédelemben élő gyermekek szüleinek helyzete, életmódja, körülményei nehezített, sok esetben a higiénés 
szabályok betartását nélkülöző, ezért minden esetben szükséges a szülők, hozzátartozók tájékoztatása az Egészségügyi 
Világszervezet által a koronavírus okozta járvány nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté 
nyilvánításának a jelentőségéről.  
A kapcsolattartásra jogosult személyekkel szükséges a gyermekek egészségének, biztonságának megőrzése érdekében 
a helyzet rendeződéséig, a személyes kapcsolattartáson kívül a kapcsolattartás egyéb módjainak átgondolása, és azok 
közös megegyezéssel történő alkalmazása. Személyes kapcsolattartások esetén a COVID-19 megbetegedés megelőzése 
érdekében szükséges a személyi higiéné fokozott betartása. 
A szociális intézményekbe szervezett vagy az intézményi ellátottak által nagyobb létszámmal látogatott, külső helyszínű 
rendezvények megtartása vonatkozásában azok törlése, illetve elhalasztása indokolt. 
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2020. III. 14.  

45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet  
az élet-és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok 
egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (II.) 

Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama 
alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet 
lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik. A nyilvántartás meghosszabbodott érvényességi ideje alatt az 
egészségügyi tevékenységvégzés nem szünetel.               

2020. III. 14.  

10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet a 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
szükséges egyes egészségügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról (A módosító 

rendelkezések beépültek az egyes 
miniszteri rendeletekbe, így a 
tárgy szerinti EMMI rendelet 
2020. március 17-én hatályon 

kívül helyezésre került.)  

szociális és gyermekvédelmi területet érintően: A veszélyhelyzet időtartama alatt a célzott 
népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül. 
A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. 
A veszélyhelyzet időtartama alatt az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és 
gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet 
időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. 
A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus 
vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet. 

2020. III. 14.  

1101/2020. (III. 14.) Korm. 
határozat 

a koronavírus elleni védekezés 
kapcsán szükséges további 

intézkedésekről 

gyermekvédelmi területet érintően: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős 
államtitkára vezetésével megalakul a Koronavírus Oktatási Akciócsoport, amelynek feladata a digitális 
távoktatáshoz szükséges szakmai és infrastrukturális feltételek biztosítása. 

2020. III. 14.  

1102/2020. (III. 14.) Korm. 
határozat a koronavírus miatt a 

köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munkarend 

bevezetéséről 

gyermekvédelmi területet érintően: 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen 
kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. 
A versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, 
jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény a sportfoglalkozásokat, edzéseket 
legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg, a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős 
csoportokban biztosítsa. 
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2020. III. 16.  

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 
az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok 
egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (III.) 

szociális és gyermekvédelmi területet érintően: A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra 
kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. 
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos. 
Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. 
Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, a polgári 
házasságkötés és a temetés. Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével 
tilos a látogatása a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, 
függetlenül annak nyilvánosságától, b) a mozinak, ca) közgyűjteménynek, cb) közművelődési intézménynek, 
cc) közösségi színtérnek. 
Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai 
papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az 
üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után tartózkodni tilos. 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított hivatalos 
okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek. 

2020. III. 16.  

4/2020. (III. 16.) egyedi főigazgatói 
utasítás 

a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos szociális intézményi 

eljárásról 

szociális területet érintően: A Főigazgatóság fenntartásában lévő szociális intézmények esetében a teljes 
intézmény elhagyási tilalom bevezetése indokolt a komplex védelem érdekében. Ezen korlátozás alól a 
súlyos egészségkárosodás esetében történő, valamint az életvédelem érdekében szükséges intézkedés 
jelenthet kivételt. 
A beszerzési igényeket az intézmény támogatásával a lehető leghatékonyabb módon, az ellátottak 
intézmény elhagyása nélkül szükséges biztosítani. A szociális intézményekbe külső résztvevőkkel szervezett 
vagy az intézményi ellátottak által nagyobb létszámmal látogatott, külső helyszínű rendezvények 
megtartása tilos.  



11 
 

2020. III. 16.  

5/2020. (III. 16.) egyedi főigazgatói 
utasítás 

a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos gyermekvédelmi 

intézményi eljárásról 

gyermekvédelmi területet érintően: A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új 
munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 1. a) pontja alapján 2020. március 16. 
napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.  
Abban az esetben, ha a gondozott elhagyja az intézmény területét, nagymértékben növeli a saját és társai 
megfertőződésének kockázatát. 
A megváltozott tanítási rend, továbbá a gyermekvédelmi intézményi gondozottak lehető legnagyobb 
védelme okán, egészségük megóvása érdekében a gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában szükséges 
a látogatási tilalom, valamint az intézmény elhagyási tilalom bevezetése. A korlátozás alól kivételt a súlyos 
egészségkárosodás esetében történő, valamint az életvédelem érdekében szükséges intézkedés képez. 
A beszerzési igényeket az intézmény támogatásával a lehető leghatékonyabb módon, a gondozottak 
intézmény elhagyása nélkül szükséges biztosítani.  
A gyermekvédelmi intézményekbe külső résztvevőkkel szervezett vagy az intézményi gondozottak által 
nagyobb létszámmal látogatott, külső helyszínű rendezvények megtartása tilos. 

2020. III. 17.  
Országos Tisztifőorvos 13305-

16/2020/EÜIG számú határozata 

gyermekvédelmi területet érintően: Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos - 2020. március 8-i határozata 
módosításaként és kiegészítéseként - 2020. március 17-től visszavonásig látogatási tilalmat terjesztett ki a 
Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményre, gyermekjóléti 
alapellátás keretében működő családok átmeneti otthonára és gyermekek átmeneti otthonára, a 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre és a javítóintézetekre. A látogatási tilalom 
kiterjesztésével egyidejűleg a gyermekek egészségének megőrzése érdekében az intézményekből való 
kijárási tilalmat rendel el. Az intézményt elhagyni csak kizárólag indokolt esetben (munkavégzés céljából, 
szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (közeli 
hozzátartozó halála esetében) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges.  

2020. III. 17.  
Országos Tisztifőorvos 15325-

2/2020/EÜIG számú határozata 

szociális területet érintően: Dr. Müller Cecília kormányhivatali kormánymegbízottakhoz intézett levele  - a 
hajléktalan személyek nappali intézményének kivételével - a nappali intézmények bezárása iránt szükséges 
intézkedések megtételéről 
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2020. III. 18.  

6/2020. (III. 18.) egyedi főigazgatói 
utasítás 

a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos eljárásról 

I. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendezvény helyszínétől és a 
résztvevők számától függetlenül rendezvények – beleértve a képzéseket is – nem kerülhetnek 
megtartásra. 

II. Külföldi kiküldetések tekintetében 2020. április végéig valamennyi hivatalos külföldi út 
lemondásra kerül, továbbá ajánlott a külföldi vendégek fogadásának mellőzése is. Kizárólag 
egyedi, előzetes, miniszter úr által kiadott engedély – valamint főigazgató által kiadott előzetes 
engedély – megléte esetén van lehetőség olyan hivatalos külföldi utazásra, amely mind 
politikailag, mind pedig szakmailag kifejezetten indokolt. Amennyiben a hivatalos külföldi utazás 
megalapozott, az egyedi, miniszteri engedélyhez nélkülözhetetlen a megfelelő indokolással, 
részletes programmal és költségtervvel alátámasztott kérelem benyújtása, amelyet a 
portfolio@emmi.gov.hu e-mail címre, elektronikusan szükséges megküldeni. 
A külföldre történő egyéni utazások tekintetében a Főigazgatóság minden munkatársa egyéni 
felelősséggel rendelkezik. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 
teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők 
2020. március 12-től csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével 
utazhatnak külföldre. Amennyiben a munkatárs nem rendelkezik a miniszter külön 
engedélyével, és külföldi utazást tervez, a külföldi út elhalasztása szükséges.  
Amennyiben a munkatárs engedély nélkül külföldre utazik, illetve aki jelenleg külföldön 
tartózkodik, hazatérést követően a lappangási idő erejéig (14 nap) munkahelyét nem 
látogathatja, valamint szabadság és/vagy fizetés nélküli szabadság igénybevétele szükséges. 
Amennyiben a munkatárs a külföldi útról történő hazatérést követően a korona vírus fertőzés 
tüneteit észleli magán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott protokollnak 
megfelelően kell eljárnia. 
Minden munkatársnak nyilatkoznia szükséges többek között arról, hogy került-e kapcsolatba 
koronavírus fertőzéssel érintett személlyel.  

III. A szakmai helyszíni ellenőrzések felfüggesztése, a fenntartói ellenőrzések elhalasztása, és 
későbbi időpontra történő átütemezése szükséges, a belső ellenőrzések tekintetében pedig – a 
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személyes kontaktus elkerülése, minimalizálása érdekében – ajánlatos a dokumentum alapú 
ellenőrzésre történő átállás. 

IV. Tekintettel arra, hogy az intézményeknek kell gondoskodniuk a védőeszközök, gyógyszerek, 
illetve fertőtlenítő-és tisztítószerek szükség szerinti beszerzéséről, az intézményi beszerzések 
koordinálását, folyamatos biztosítását, szükség esetén az intézmények közötti 
átcsoportosításáról való gondoskodást a kirendeltség-igazgatók felelősségi körébe utalom. 

V. A személyes higiéniával kapcsolatos gyakorlati teendők betartására fokozottan ügyelni 
szükséges. 

2020. III. 18.  

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a 
koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali 

intézkedésekről  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól 
eltérően is módosíthatja,  
b) a  munkáltató a  munkavállaló számára az  otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan 
elrendelheti,  
c) a  munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a  szükséges és indokolt 
intézkedéseket megteheti. 
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2020. III. 19.  

7/2020. (III. 19.) egyedi utasítása 
a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos intézményi 

nyilatkozattételről 

szociális és gyermekvédelmi területet érintően: Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 13305-
16/2020/EÜIG számú határozatával a látogatási tilalmat 2020. március 17. napjától visszavonásig 
kiterjesztette a Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményre, 
gyermekjóléti alapellátás keretében működő családok átmeneti otthonára és gyermekek átmeneti 
otthonára, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre és a javítóintézetekre, és ezzel 
egyidejűleg kijárási tilalmat rendelt el.  
Mindezekre tekintettel az intézményvezetők az utasítás melléklete szerinti nyilatkozat valamennyi 
intézményi dolgozó részére történő eljuttatásáról és általuk történő kitöltéséről, a nyilatkozat tartalmának 
folyamatos nyomon követéséről gondoskodni kötelesek. 
Az új koronavírus (COVID-19) terjedésének minimalizálása érdekében az együttműködési kötelezettség, 
valamint a jóhiszeműség és tisztesség elve alapján az intézményi dolgozóknak haladéktalanul tájékoztatni 
kell az intézményvezetőt, amennyiben bármilyen, az intézményt, a dolgozókat vagy a munkavégzés során 
velük kapcsolatba kerülő harmadik személyt – különösen ellátottakat, gondozottakat – érintő egészségügyi 
vagy egyéb kockázatról van tudomásuk, ideértve saját potenciálisan fertőző megbetegedésük fennállásának 
veszélyét. Jelen kötelezettség kiterjed az esetlegesen fertőzött személlyel való feltételezett érintkezésre is. 

2020. III. 19.  

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 
az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok 
egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (IV.) 

3. § (1) A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős 
Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni 
Védekezésért Felelős Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja 
vagy az általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek finanszírozása 
tekintetében, a veszélyelhárítás érdekében 
szükséges nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat érintően az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a) kötelezettséget vállalni előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül is lehet,  
b) a pénzügyi ellenjegyzésre a kötelezettségvállalást követően, a kötelezettségvállalás felülvizsgálata 
eredményének függvényében, utólag is sor kerülhet, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 
napon belül,  
c) kötelezettségvállalásra – ha a veszélyhelyzetre tekintettel szükséges – a kötelezettségvállaló írásbeli 
– ideértve az elektronikus úton tett – utasítása alapján is sor kerülhet,  
d) a c) pont esetében a megállapodás, szerződés megkötésére szóban vagy távollévők között tett 
jognyilatkozattal is sor kerülhet, amelyet utólagosan legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 
napon belül szükséges írásba foglalni, 
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés b) pont ba) 
és bb) alpontja szerinti, a Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításra 
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az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kerülhet sor, f ) az Áht.-ban, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatásokkal, 
bejelentésekkel összefüggő bírságok – így különösen a veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel 
összefüggésben tett kötelezettségvállalások, pénzügyi kifizetések kapcsán – nem szabhatóak ki. 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében, ha a kötelezettségvállalás összege eléri a bruttó 100 000 000 
forintot, a kötelezettségvállaló – a kötelezettségvállalást megelőzően 1 munkanappal – köteles tájékoztatni 
az államháztartásért felelős minisztert. 
4. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5–7. §-a szerinti 
ajánlatkérő jogosult a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő vagy a védekezést irányító 
állami szervek, védekezést irányító csoportok hatékony működését szolgáló beszerzését (a továbbiakban: 
koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzés) a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős 
tagjának egyedi mentesítése alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is 
megvalósítani. 
(2) A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzés iránti mentesítési kérelemről a Kormány 
veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja soron kívül dönt. A Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős 
tagja a Kormány másik tagjára delegálhatja a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzés iránti 
mentesítési kérelemről való döntési jogkörét. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti eltérés alapján az ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő 
beszerzést közbeszerzési eljárás vagy egyéb beszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) 
pontjában 
meghatározott értékhatár elérése vagy meghaladása esetén jogosult megvalósítani, – a (7) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – lehetőség szerint három ajánlat bekérésével. 
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2020. III. 23.  

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 
az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok 
egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során a gyermek 

gondozására, nevelésére 
tekintettel járó egyes 
egészségbiztosítási és 

családtámogatási ellátásokra való 
jogosultságok 

meghosszabbításáról   

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a 
továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt 
a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/A. §-
a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a vagy 50. §-a alapján a gyermekgondozási díjra vagy 
b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 
ba) 20. §-a, 20/A. §-a, 20/B. §-a vagy 22. §-a alapján a gyermekgondozást segítő ellátásra vagy 
bb) 23. §-a alapján gyermeknevelési támogatásra 
fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a 
veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. 
2. § Az 1. § alapján fenntartott jogosultság esetén más, az 1. § a)-b) pontjában felsorolt további ellátás vagy 
támogatás nem vehető igénybe. 
3. § Az 1. §-ban foglaltaktól eltérően 
a) a gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik az Ebtv. 42/G. § (3) 
bekezdés f) pontja szerinti esetben, 
b) a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik a Cst. 20/A. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat visszavonásával. 
4. § A gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság, valamint a gyermekgondozást 
segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem 
kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e. 

 
2020. III. 24. 

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete 
a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. 
(III. 18.) Korm. rendelet fizetési 

moratóriumra vonatkozó 
részletszabályairól 

Adós szerződésszerű teljesítése nem érinti a fizetési moratórium hatályát, így a szerződés szabályait kell 
alkalmazni ezekben az esetekben.  A rendelkezést a munkáltatói kölcsönökre is alkalmazni kell: 1. § (1) Az 
adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 
47/2020. 
(III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium hatályát. 
(2) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti teljesítés esetén a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése 
előtt hatályos 
rendelkezései szerint kell jóváírni. 
(3) Az R. 1. § (1) bekezdését a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni. 
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2020. III. 28- 
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 

A kijárási korlátozásról 

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető 
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot 
tartani, tömegközlekedési eszközön is. Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – 
tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A lakóhely, a tartózkodási 
hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal jogszabályi, ( 22 
elemből álló ) felsorolás szerinti esetekben kerülhet sor.  
Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a 
települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban 
élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.  
Élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat kizárólag  a 65. életévét betöltött személy  
látogathatja 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben. A szabályok betartását a rendőrség, a katonai rendészet, 
valamint rendvédelmi szervek bevonásával ellenőrzi. A szabályok megszegése pénzbírsággal büntethető 
szabálysértés. 

2020. III. 30. 

A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság főigazgatójának 

8/2020. (III. 25.) egyedi utasítása  
a különleges jogrend 

bevezetésekor vagy egészségügyi 
válsághelyzet esetén a digitális 

munkarend bevezetésével 
összefüggésben biztosított otthoni 
munkavégzés egyes szabályainak 

megállapításáról 

A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés 
feltételeinek biztosítása érdekében lehetővé teszi az otthoni munkavégzés elrendelését, megállapítja annak 
szabályait, meghatározza a szükséges nyomtatványok tartalmát, a különleges jogrendi időszakban 
alkalmazandó digitális munkarend kialakításához szükséges további intézkedéseket. 
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Szakmai eszközeink 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító terápiás 

tevékenység kiindulási pontja 

 

Kötődés, kötődésbeli zavarok 

A kötődés a csecsemőnek azt a hajlamát jelenti, hogy keresse bizonyos emberek közelségét, és 

hogy ezek mellett az emberek mellett biztonságban érezze magát1. Az „elsődleges kötődés” a 

gyermek érzelmi, de testi és értelmi fejlődésének is legfontosabb háttere. Elsődleges 

kötődésnek azt a körülbelül fél éves korra kialakuló szoros kommunikációs és testi kötődést 

hívjuk, amely a gyermeket édesanyjához, ill. közvetlen környezetéhez fűzi, s amelynek 

egyértelműen nem tárgyai a környezetében élő más emberek2. Ha ez a kötődés nem tud 

kialakulni, vagy sérül, az mindenképpen testi és pszichés tünetekhez vezet. A gyermekek 

fejlődésében ilyen esetben minden téren elmaradás mutatható ki. 

René Spitz 1946-ban közölt egy cikket, melyben leírta, hogy a szüleitől elszakított csecsemő, 

ill. kisgyermek milyen tüneteket produkál az úgynevezett hospitalizáció hatására. 

Megfigyelései szerint a különválás hosszúságától függően egyre súlyosabb sérülés alakul ki a 

gyermekeknél. Károsodik a nagymozgás, a felfedező tevékenység csökken, vagy megszűnik, 

sérül a kapcsolatteremtési képesség. Azt találta megfigyelései során, hogy az árvaházba kerülő 

gyermekek fejlődési görbéje meredeken esik a normálhoz képest. 

Bowlbynak (1969)3 meghatározó szerepe van a kötődés fontosságának felismerésében. Ő úgy 

határozza meg a kötődést, mint közelség keresése és fenntartása egy másik személlyel. A 

kötődési viselkedés szerinte velünk született késztetés, vagyis a csecsemő születésétől kezdve 

rendelkezik olyan viselkedési mintázatokkal, melyek elősegítik a közelséget és a kontaktust az 

anyával, vagy annak megfelelő személlyel. Ilyen viselkedés a sírás, nevetés, kapálózás stb. 

Bowlby hangsúlyozza a szülő válaszkészségét a csecsemőnek erre a viselkedésére, és fontosnak 

tartja, hogy a gyerek életének korai szakaszában létezik egy érzékeny vagy kritikus szakasz, 

amikor ennek a kötődésnek ki kell alakulnia. Evolúciós szempontból ez a viselkedés, illetve 

viselkedési rendszer növeli a túlélés esélyeit. A kötődés fejlődését négy szakaszra osztja: 

1. szakasz (0.-tól a 8-12. hétig): alig vagy egyáltalán nem képes az emberek 

megkülönböztetésére 

                                                           
1 Atkinson R.L., Atkinson R.C.: Pszichológia, Osiris-Szabadvég Kiadó Budapest, 85.old. 
2 Vajda Zs.: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest, 2006. 94. o.  
3 Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 1997 
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2. szakasz (12. héttől a 6. hónapig): egyetlen személlyel (az anyával) épít ki érzelmi 

kapcsolatot a csecsemő 

3. szakasz (6. hónaptól 3. évig): igényli az anya jelenlétét, de már másokkal is kialakít 

kapcsolatot 

4. szakasz (3 éves kor után): fokozatosan leválik anyjáról. Ösztönösen megérzi anyja 

érzéseit, céljait, s így összetettebb kapcsolat alakul ki köztük.  

A kötődés jelenti a biztosítékát annak, hogy a gyermek a későbbiekben biztos alapokra 

helyezkedve legyen képes önmaga, és a külvilág jelenségeinek felfedezésére, meghatározására. 

A fizikai, és érzelmi szükségletek megfelelő kielégítése nyomán a gyermekben kialakulhat az 

ősbizalom4, amely a későbbi személyiségfejlődésben képessé teszi arra, hogy magasabb rendű 

szükségletei (szeretetigény, megbecsülés iránti igény, stb.) jelentkezzenek, és megfelelő 

kielégülést nyerjenek. 

Ainsworth szerint a kötődés a kapcsolat minőségétől függ, ez fontosabb, mint a mennyiség. A 

minőségen belül három fontos tényező van:  

Kizárólagosság: Csak egy személy törődik-e vele vagy sem. A kizárólagosság egyik 

véglete sem jó. (15-18 hónapos korban a gyermekek a legérzékenyebbek a bölcsödébe 

kerülésre, mert ekkor a legnagyobb a szeparációs szorongás).  

Válaszkészség: Mennyire válaszol az anya a gyerek igényeire. A mosoly az anya 

részéről szinte a legerősebb reakció, de fontos a kifejező mimika is. Nemcsak a konkrét 

viselkedés, hanem annak minősége is számít (pl. hogyan teszi tisztába az anya a gyermekét). 

Ha megfelelő az anya válaszkészsége, jobb a gyermek kognitív fejlődése.  

Kölcsönösség: Egymásra hangolódás, egymás igényének a figyelembevétele.  

Ainsworth és munkatársai5 1978-ban végeztek egy vizsgálatot, melynek során különböző 

kötődési típusokat különítettek el egyéves gyerekeknél. A kísérlet viselkedéses jellegzetességek 

megfigyelésén alapult: a gyerek játéktevékenysége az anya jelenlétében, viselkedése az anya 

távozásakor, visszatérésekor és egy idegen jelenlétében. Ennek alapján a következő kötődési 

típusokat írták le. 

 Biztonságosan kötődő (B típus): Az anya jelenlétében a gyermek láthatóan 

biztonságban érzi magát, nyugodtan játszik és az idegennel is barátságos. Ha az 

anya távozik a szobából, nyugtalan lesz, és az idegen nem tudja megvigasztalni. 

Anyja visszatértekor gyorsan megnyugszik és visszatér a játékhoz. Az amerikai 

gyerekek 60-65%-a ilyen kötődési mintát mutat.  

                                                           
4 Erikson E.H.: Childhood and society, WW Norton, New York, 1963 
5 Ainsworth MDS, Bell SMV, Stayton DJ: Individual differences in strange-situation behaviour of one year olds. 
In: Shaffer HR (ed.): The origins of human social relations. Academic press, New York, 1971 
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 Szorongó/elkerülő (A típus): Amíg együtt vannak a szobában, a gyerek 

közömbös az anyjával szemben. Nem mindig sír, ha az anyja kimegy, de ha igen, 

akkor az idegen is meg tudja nyugtatni. Amikor anyja visszatér, nem keresi a 

közelségét, nem megy oda hozzá vigasztalódni. Az amerikai gyerekek kb. 20%-

a ilyen. 

 Szorongó/ellenálló (C típus): Ezt a csoportot szokták ambivalensnek is hívni. 

Az ilyen gyerek szorosan anyja mellett marad már a vizsgálat elején. Mikor 

anyja kimegy, teljesen kétségbeesik, és nem nyugszik meg akkor sem, amikor 

visszatér. Keresi anyja közelségét, de ugyanakkor ellen is áll. Ha felveszi, ő 

rögtön azt akarja, hogy tegye le. Az amerikai gyerekek kb. 10%-a ilyen. 

 Dezorganizált: Main és Solomon ezt a negyedik kategóriát később írták le a 

gyermekek besorolására. Az ide sorolt gyermek nem mutat szervezett kötődési 

mintázatot, viselkedése zavart, az anyától való félelem jegyei ismerhetőek fel 

nála. Megtörténhet, hogy a gyermek „megdermed”. Main és munkatársai szerint 

a gyermek viselkedésének hátterében az áll, hogy az anyához közelítő és 

távolodó tendenciák egyidejűleg vannak jelen. Az amerikai gyerekek kb. 10%-

a tartozik ide. 

 A biztonságos kötődés feltétele, hogy a szülő érzékenyen reagáljon a gyermek jelzéseire 

és igényeire, hogy kölcsönösen egymásra tudjanak hangolódni. A gyermek így biztonságban 

érezheti magát, mert tudja, hogy anyja segít, ha szüksége van rá. A bizonytalanul kötődő 

gyermek anyjának viszont leginkább a saját kívánsága és hangulata a mérvadó. A 

szorongó/elkerülő gyermek tapasztalatai alapján arra számít, hogy elutasítják, ha közeledik, 

ezért már meg sem próbál közelséget keresni. Az ambivalens gyermek számára a szülő hol 

elérhető, hol nem, és emiatt a kiszámíthatatlanság miatt a gyermek nem bízik anyja 

elérhetőségében6.  

 A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeink mindegyike küzd kötődésbeli 

problémával, mellyel a kollégáknak a mindennapokban is kalkulálnia kell.  

 

 

 

(…folytatás a következő számban)  

                                                           
6 Pulay K., 1997, A kötődésről és az anya hiányáról, In: Bernáth L., Solymosi K., (szerk.)Fejlődéslélektan 
olvasókönyv , Tertia Kiadó, Budapest, 1997, 
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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. MANDALÁK - SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT- Gyermekjóléti Alapítvány; Országos Mécs 

László Irodalmi Társaság 
Határidő: 2020.04.15 
Pályázók köre: bárki 
színező pályázat felnőtteknek 
Szeret színezni? Ha igen, itt a lehetőség! 
Tudnivalók:  
Pályázat címe: MANDALÁK / SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT / 
Szervező: Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
A pályaművek beküldése:  
A mellékelt teljes rajzlapot (hátteret nem szükséges) színezzék ki, majd (kizárólag) 
.jpg fájlként küldjék el nekünk emailben legkésőbb: 2020.április 15-ig.  
A színezéseket nem tömörítve és nem Driveon kérjük! 
E-mailcímünk: rajzpalyazat2015@gmail.com  
Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook-oldalunkon: 
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag  
NYEREMÉNYEK: a legszebben színezők közül 3 fő nyer jutalomkönyvet! 
Szponzorációt, támogatást, jutalomfelajánlást szívesen és szeretettel fogadunk! 
http://www.omlit.hu, http://www.gyermekjolet.hu 
Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság, 
http://www.omlit.hu, e-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com 

 

  

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.omlit.hu/
http://www.gyermekjolet.hu/
http://www.omlit.hu/
mailto:mecslaszlotarsasag@gmail.com
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Szentek élete 

SZENT PATRIK 
Március 177. 
*Britannia, 385 körül +Írország, 461. március 17. 
 
Írország már a korai középkor óta mint a ,,szentek szigete'' ismert, mégis Patrik az egyetlen szent, 
aki az Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli, és ő sem született ír. Ünnepét csak 
1200 évvel halála után vették föl az egyetemes naptárba, de mivel mindig a nagyböjtre esik, az 
Egyház nagy részében alig gondolnak rá. 
Szent Patrik életének és tevékenységének képét megrajzolni ma nehezebb, mint bármikor. Már úgy 
látszott, némi nyugalom áll be az ír katolikusok és protestánsok közt folyó, több szempontból 
terhelt vitában -- ez utóbbiak gyakran egy Rómától független ír egyház alapítóját látták a Szentben 
--, amikor a legújabb kutatás megingatta a hagyományos képet, elsősorban kronológiai alapjaiban. 
Ez a kép különböző életrajzok nyomán alakult ki, amelyek egy része jóval a szent halála után jött 
létre. Az 1500 éves évforduló egyházi ünneplése alkalmával a legfelsőbb körök a fent közölt 
dátumokat ismerték el a legmegfelelőbbeknek. 
Szerencsére Patrik önvallomásokat hagyott ránk írásaiban, elsősorban Confessiójában. Patrik nem 
volt tudományosan képzett ember, jóllehet apja diákonus és hivatalnok volt Britannia római 
fennhatóság alatt álló felében, nagyapja pedig áldozópap volt (az egyház nagy részében a papi 
nőtlenség akkoriban még nem volt kötelező). Hogy ennek ellenére meglehetősen jól írt latinul, az 
mutatja, mennyire talpraesett volt az élet dolgaiban. Patrik családja nyilván jómódú volt, hiszen ír 
tengeri rablók akkor fogták el és hurcolták el rabszolgaként a tizenhat éves fiút, amikor nyári 
szállásukon tartózkodott vidéken. Patrik később elhurcoltatását jogos büntetésnek tekintette 
azért, mert ,,elfordult Istentől, parancsait nem tartotta meg, és nem hallgatott a papokra, akik az 
üdvösségre intették''. Már csak azért sem átkozta elhurcolóit, mert jól tudta, hogy azok a kor -- 
durva -- szokásai szerint cselekedtek, és ezrek szenvedtek el hasonló sorsot, amint Patrik mondja. 
Nagy hitének kellett lennie, mert az idegen fogságban ,,bűneire gondolt és teljes szívből megtért'', 
s kérte Istent, hogy ,,gyakoroljon kegyelmet ifjúságával és tudatlanságával''. 
A szülői ház biztonságából és jólétéből kiragadva, a fogolynak birkákat kellett őriznie Írország 
nyugati partvidékének hegyein. Mindmáig semmi másra nem alkalmasak ezek a terméketlen 
hegyek, mint birkatartásra. Bár, amint Patrik elmondja, erdő borította akkoriban a hegyeket, az 
nem sokat védett a szél és az eső ellen, amely végigszáguldott a tájon a nyílt óceán felől. Írország 
éghajlata viszonylag enyhe, ezért a juhok a szabadban telelnek, úgyhogy a pásztorok esetenként 
fagyban és hóban kénytelenek a munkájukat végezni. A körülmények és készületlensége ellenére 
Patrik kitartott a megtérésben. Minden reggel napkelte előtt kelt, hogy imádkozzék. Egészsége 
nem látta kárát, mert amint mondta, ,,a bennem lévő Lélek fölmelegített''. 
Hatévi fogság után Patrik egy éjszaka álmában hangot hallott, amely azt mondta neki: ,,Jól teszed, 
hogy böjtölsz. Nemsokára visszatérsz hazádba.'' Rövid idő múlva még ezt mondta a hang: ,,Lám, a 
hajód készen áll!'' A hang indítására Patrik elmenekült, és az ismeretlen, ellenséges földön hosszú 
menetelés után elérte a tengert, nyilván a sziget keleti partvidékén. Úgy látszik, a fogságban kapott 
valami kevés pénzt, amit fölkínált egy kapitánynak, ha magával viszi. Ez először elutasította őt, mert 
valószínűleg észrevette, hogy szökevénnyel áll szemben, végül mégis úgy döntött, hogy magával 
viszi a fiatalembert. Gyaníthatóan azért változtatta meg elhatározását, mert meglátta, hogy Patrik 
bánni tud az agarakkal, márpedig a hajó rakományának jelentős részét azok tették ki. Az utazás 
célja Gallia volt. Ott még egy ideig Patriknak a hajó legénységét kellett szolgálnia. Közben 

                                                           
7 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0317.html 
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megszerezte megbecsülésüket, amikor hitét férfiasan megvallotta. Végül aztán visszatérhetett 
Britanniába szüleihez. 
Eleven hite most arra ösztönözte, hogy apjának és nagyapjának példáját kövesse és előkészüljön 
az egyházi pályára. Egy éjszaka álmában az írek hangját hallotta: ,,Kérünk, jöjj és élj közöttünk.'' 
Józanul nem követte azonban vakon a hangot, hanem várt, amíg további jóváhagyást nem kapott 
hivatásához. Azután kérte fölvételét az egyházi rendbe, így akarta követni a hívást, amelyet ő úgy 
értelmezett, hogy missziós munkát kell végeznie az írek között. Először visszautasították, mert egy 
régi barátja visszaélt bizalmával: kibeszélte egy gyermekkorában elkövetett bűnét, amely alól Patrik 
már régen föloldozást nyert. Mindez jellemző viszont Patrik igazmondására és 
lelkiismeretességére. 
Az otthoni visszautasítás után Patrik úgy látszik Galliában folytatta tanulmányait. Elöljáróinak 
Britanniába küldött jelentései kedvezőek voltak. Ezért rá esett a választás, amikor Celesztin pápa 
tervei szerint egy püspököt kellett Írországba küldeni, hogy az addig szórványosan 
kezdeményezett térítést elvégezze. Kiképzése alatt Patrik különösen a Szentírásban tett szert 
jártasságra. A Biblia ismerete később is különleges ismertetőjele lett az ír egyháznak. 
Patrik írországi missziója páratlanul sikeres volt. Nemcsak a törzsfőket nyerte meg, hanem magát 
a népet is, amelyet a sziget legeldugottabb zugaiban is fölkeresett. Az írek részéről szokatlan 
készséggel találkozott. Ennek a ténynek köszönhető, hogy Írország kereszténnyé válása vértanúk 
nélkül ment végbe. Patrik fölfogása a maga feladatáról azon a tényen alapult, hogy a lelkében 
hallott isteni szó a gyakorlatban és az Egyház által -- bizonyos egyháziak ellenállása ellenére is -- 
meglepő igazolást és megerősítést nyert. Ebből a tényből eredt személyes felelősségtudata, amely 
alapjául szolgált -- vezetői jogai gyakorlásához szükséges -- tekintélyének. Természetesen ez nem 
maradt ellentmondás nélkül, Patrik azonban nyugodt határozottsággal érvényre juttatta akaratát, 
amint ezt láthatjuk néhány ránk maradt leveléből. Bizonyára még fogsága idejéből emlékezett rá, 
hogy az élénk ír temperamentumnak szüksége van arra, hogy szilárd keretek közé szorítsák. A 
papok és a világiak életét világos rendelkezésekkel fékezte meg, és ezzel megvetette alapjait annak 
a szokatlanul kemény fegyelemnek, amellyel az ír egyház századokon át kitűnt, és amely képessé 
tette, hogy kiálljon egy rettenetes üldözést. 
Amint saját életében kiegészítette egymást a mély, személyes meggyőződés és a közösség 
megkövetelte rend, Patriknak gondja volt rá, hogy az írek kereszténnyé válása ne maradjon 
külsőleges. Megkövetelte, hogy a megtérés legyen példaszerűen valódi és gyökérig ható. Azokra 
az ezrekre gondolva, akiket megkeresztelt, nyugodtan jelenthette ki: ,,Isten a tanúm, hogy közülük 
egyet sem tévesztettem meg, de nem is volna értelme Isten vagy az Egyház kedvéért félrevezetni 
valakit, hiszen akkor a hitjelölteket magam ellen ingerelném, magunkat (misszionáriusokat, 
papokat és keresztényeket) üldözésnek tenném ki és vétkemmel ártanék az Úr nevének.'' Sikere 
nyilván annak a körülménynek tulajdonítható, hogy bár egykor az írek foglya volt, aki egy püspök 
teljes hatalmával tért vissza, sohasem viselkedett győzőként. Az íreknek mindig megvolt a finom 
érzékük az emberi őszinteségre és a természetes hála az iránt, aki a rosszat jóval viszonozza nekik. 
Patrik érezte feladatának nehézségeit. Írországot gyakorlatilag nem érte el a római civilizáció. A 
barátságtalan éghajlatot és a magasabb fejlettségű gazdasági alakulatok hiányát ismerte fogsága 
idejéből. Biztosan már akkor tapasztalta, milyen nehéz az íreknek egymás mellett élniök a törzsi 
villongások, az irigység és az időnként előtörő erkölcsi zabolátlanságok következtében. Másrészt 
Patrik a kereszténység számos tanítását -- különösen a gyengék, a nők és az öregek megbecsülését, 
valamint a szellemiek értékelését -- ráépítette az ír jellem bizonyos alapvonásaira. 
Hogy Patrikot bízták meg Írország misszionálásának befejezésével, azt jórészt annak köszönhette, 
hogy fogsága alatt megismerte az országot. Hatéves írországi tartózkodása után kétségtelenül 
kifogástalanul beszélte az ország kelta nyelvét. Írország lett az első ország az Alpoktól északra, 
amely saját egyházi nyelvet és irodalmat fejlesztett ki. Mindössze néhány alapfogalmat vettek át a 
latinból, amelyek hiányoztak az írből. 
Az elismerés, amelyet munkája aratott, azért is figyelemre méltó, mert Patrik nem volt ír 
származású. Mind neki, mind az íreknek elismerés jár azért, hogy ennek ellenére el tudta végezni 
feladatát. A feléje megnyilvánuló ellenérzés időnkénti kitöréseit indulat nélkül vette tudomásul. 
Még amikor életére törtek, akkor sem fordult el gyűlölettel. Patriknak az a képe, amely saját 
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írásaiból rajzolódik elénk, egyszerűbb azoknál a képeknél, amelyeket a későbbi hagyomány 
alakított ki róla, de világosabban viseli a történeti és személyes valóság jegyeit is. A halál színe előtt 
írt Confessiója a világirodalom nagy önéletrajzai közé tartozik. 
Írországnak a korai középkorban az egész keresztény Nyugat-Európa életében játszott nagy 
szerepe ellenére Szent Patrik tisztelete Írországon kívül szinte alig terjedt el. Az Írország anyagi és 
szellemi javai között feszülő aránytalanság Patrik népszerűségének terjedésében is nyomot 
hagyott. És ez figyelemre méltó példája annak, hogy a hit győzelme nem mérhető a világ 
mértékeivel. 
Ünnepéről az 5. század óta tudunk. A római naptárba 1631-ben vették föl, március 17-re. 
 
Miután Patrik több éves írországi fogsága után hazaérkezett britanniai otthonába, egy éjjel 
megjelent neki álmában egy ember, akit ruhája alapján írnek ismert föl. Több levél volt nála, s 
közülük egyet átadott Patriknak. A levél felirata ez volt: ,,Az írek hangja.'' Amikor el akarta olvasni 
a levelet, Írország partjai felől ezt a kiáltást hallotta: ,,Jöjj, szent ifjú, jöjj hozzánk, és légy ismét 
köztünk!'' Erre fölébredt, és az álmot annak jeléül fogta föl, hogy Isten a szomszédos ország 
megtérítésére választotta ki őt. 
Később, amikor Patrik missziós útjait járta Írországban, egyszer egy forrás mellett töltötte az 
éjszakát. Reggel társaival együtt énekelve végezte a reggeli imát. Akkor odajött egy törzsfő két 
leánya fürödni. Elcsodálkozva azon, hogy fehér ruhás férfiakat látnak ott kezükben könyvekkel, 
megkérdezték, hogy a földről vagy az égből jöttek-e? Patrik Istenről kezdett nekik beszélni. A 
lányok érdeklődtek, hogy ez az Isten hol van, a hegyekben vagy a völgyekben, a tengerben vagy a 
folyóban? Akkor Patrik Krisztusról és az evangélium üzenetéről beszélt nekik. A két nővér olyan 
készségesen fogadta, hogy kérték, keresztelje meg őket rögtön ott a forrásnál. 
Egy alkalommal Patrik egy király előtt állt és Jézus szenvedéseiről beszélt neki. Közben a szent 
véletlenül a király lábára tette botját és úgy ránehezedett, hogy a bot hegye átjárta a király lábfejét. 
Mivel a törzsfő azt vélte, hogy szándékosan sebzi meg a misszionárius, mert csak akkor veheti föl a 
keresztény hitet, ha fájdalmakat szenved el Krisztusért, ezért csendben maradt türelmesen. Amikor 
Patrik észrevette, hogy mit tett, nagyon megijedt, és imádságával tüstént meggyógyította a királyt. 
Sok hálás megtért akarta elhalmozni őt földi javaiból ajándékaival. Patrik azonban a haszonlesés 
legcsekélyebb látszatát is kerülni iparkodott, nehogy rossz hírbe keveredjék szent hivatala. A sok 
embertől, akiket megkeresztelt, a legkisebb ajándékot sem fogadta el. Ha valaki ajándékot hozott 
neki vagy az oltárra, inkább vállalta, hogy az adományozót megbántsa a visszautasítással, mintsem 
hogy bárkinek alkalmat adjon a megszólásra. Ő maga annál bőkezűbb volt bárkivel szemben, ha 
akadt ajándékoznivalója. 
Különösnek hat a legenda, amely arról beszél, hogyan mutatta meg Patrik az embereknek a 
tisztítótüzet. Úgy foghatjuk föl, mint a keresztség, a bűnbánat vagy a halál képét: 
Egy bizonyos vidéken már hosszabb ideje prédikált a szent, és csak keveseket tudott megtéríteni. 
Akkor olyan jelet kért Istentől, amely az embereket hitre tudja indítani. Isten egy helyet mutatott 
neki, és felszólította, hogy botjával rajzoljon keresztet oda. És íme, a föld köralakban megnyílt, és 
egy mélységesen mély szakadék tárult föl. Egy hang megmagyarázta, hogy az a tisztítótűz bejárata, 
és aki önként leszáll oda, megszentelődik, meggyógyul, és bűneiért semmi más vezeklést nem kell 
elszenvednie. Nem mindenki fog azonnal visszajönni. Ezt Patrik megmondta a népnek, és igen 
sokan leszálltak a mélybe. Nagy részük már másnap reggel visszatért. 
A Szent Patrik emlékezetére tartott Lough Derg-i kemény bűnbánati zarándoklathoz ma is 
hozzátartozik, hogy a jámbor zarándokok egész éjszakákat imádságban töltenek. Nem alhatnak, 
hanem egész éjjel szakadatlanul imádkoznak a bazilikában, akár közösségben, akár egyedül, és ha 
úrrá akarnak lenni a fáradságon, körüljárják a bazilikát. Így aztán reggel mintegy az üdvösség 
jeleként üdvözlik a napot, amikor a tengeren túl fölkel. Csak a második éjszakán alhatnak egy 
keveset. 
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Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

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! 

Vigyázzunk Egymásra! 
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