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Kedves Olvasók! 

 

 Soron következő hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat, 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. 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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Új belső életrend a Dr. Foltán József Lakásotthonban 

 

A lakásotthonban tíz 15-22 év közötti fiatalt nevelnek, fiatal felnőttek és kiskorúak 

élnek itt együtt. A családjukat nélkülöző fiatalok élete nevelőikkel együtt megváltozott 

március 17-től, amikor is a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozatában a gyermekek 

egészségnek megőrzésének érdekében kijárási és látogatási tilalmat rendeltek el.    

Fejlesztő pedagógus segíti a digitális oktatást 

A lakásotthon vezetőjének vezetésével, rögtön felmérték milyen eszközeik vannak 

a digitális oktatás kivitelezésére. Hamar kiderült nincs szükség új számítógépekre, 

nyomtató és kamera is van, jól felszerelt az otthon. Így tudtak azonnal alkalmazkodni a 

pedagógusok különféle módszereihez, szerencsére eddig is közvetlen kapcsolatban voltak 

az osztályfőnökökkel. Nagy segítség volt számukra az is, hogy fejlesztő pedagógus áll a 

rendelkezésükre, aki reggel 8 órától fél 2-ig itt van. Nemcsak fejlesztőpedagógusi munkáját 

látja el, hanem segít is tanulni, magyarázni a gyerekeknek, támogatja a digitális oktatást. 

Megváltozott a belső életrend 

A lakásotthon belső életrendjét is teljesen át kellett dolgozniuk az izoláció miatt. Így 

most 8 órától 12 óráig tanulnak a gyerekek, ebédelnek, majd 13-14 óra között foglalkoznak 

a házi feladatokkal. 14 órától van lehetőségük picit pihenni, elvonulni, aztán legkésőbb 

délután 4 órakor elkezdődnek a szabadidős programok. Nagy munkát fektettek ezek 

kialakításába a szakemberek, a hasznos időtöltést ötvözték a könnyed szabadidős 

programokkal. Egy hónapra előre dolgozták ki a programokat, a programtervre minden 

munkatárs talált ki programokat, ezt kifüggesztették a folyósóra, így a gyerekek tudnak 

előre készülni. 

Óvják a gyerekek mentális egészségét 

Krizsán Valentina lakásotthon - vezető szerint a belső programjuk titka az, hogy a 

gyerekeket is bevonták a tervezésbe. Nem nélkülük döntötték el sem a programokat, sem 

a közösen kialakított belső életrend mozzanatait. Az izoláció első napjaiban teljes 

őszinteséggel beszéltek a gyerekekkel a helyzet komolyságáról, ismertették a belső 

igazgatói utasításokat, elmagyarázták konkrétumaiban, mit is jelentenek ezek a meghozott 

intézkedések az ő életüket illetően. Ennek a résznek nagyon fontos jelentősége van, mind 

a preventív utógondozás, mind az önállóság kialakításának szempontjából. Sokkal 

könnyebb együttműködővé tenni a gyermekeket és fiatalokat, ha mindenki érti a helyzet 

komolyságát, ha mindenki érti, miért van szükség ezeknek a változásoknak a bevezetésére.  
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A változások minden esetben stresszel járnak, melyek elhordása, kezelése megfelelő 

stratégiákkal, alternatívákkal lehetséges. A hétköznapi élet hirtelen változásai, a 

kapcsolatok bizonytalansága szorongást, félelmet, szomorúságot idézhetnek elő 

bennünk. Találó kifejezés ebben az esetben a „kicsúszott a lábunk alól a talaj. 

A viselkedés és a szituációk bejósolhatósága a gyermekek számára a biztonság 

érzését nyújtja, ebben az esetben életük többé-kevésbé nyugodt. Normál körülmények 

között a gyerekek nincsenek felkészülve ilyen helyzetekre, ezek az események 

meghaladják együttműködő képességeiket, stratégiáikat.  

A gyermekek azonban saját realitásuk aktív alkotói és mivel érzékelő rendszerük 

legtöbbször éber, képesek felfogni a váratlan érzelmi vagy viselkedésbeli változásainak 

erejét. Az interakciós szokások előre nem látható változásai bizonytalanság érzést 

okoznak. A gyermekek érzik és látják az őket érintő helyzeti, kapcsolati változásokat, ám 

szakmai segítség nélkül magukra maradnak érzelmi terheikkel.  

Ezért tartották kiemelten fontosnak a lakásotthonban, hogy az aktuális helyzet 

ismertetése után egy mindenki számára elfogadható, közösen kialakított, 

kiszámíthatóságot- azaz biztonságot- jelentő belső életrend kerüljön kialakításra.   

Tudatosan készülnek a programokra – napokra le van bontva, aznap éppen mit csinálnak. 

Ezért működik még mindig jól a rendszer, pedig már több mint egy hónap eltelt.  

A nehézséget most az okozza, hogy nincsenek külső programok, főként hétvégén jártak 

eseményekre, néhány fiatal sportol is. Most viszont nem mehetnek ki, ezért fontos hogy 

mentális egészségükre is vigyázzanak és hasznosan töltsék el az időt. 

A hiányérzet 

A hiányérzetet nehéz pótolni, szinte nem is lehet, ezért van szükség sok 

beszélgetésre. Hiányoznak a gyermekek társas és családi kapcsolatai. A gyerekek 

megkönnyebbülnek, ha erről beszélgethetnek, de szerencsére a technika ma már 

segítségükre van, skypon, messengeren „találkozhatnak” párjukkal, családtagjaikkal.  

Szakemberek is segítik a lakásotthon munkáját, jár az otthonba pszichológus 

hetente kétszer. Ő egyéni foglalkozások keretében csökkenti a terheket – ezek 

eredményesek. Emellett a pszichológus részt vesz az aktuális tevékenységekben, 

bekapcsolódik az aznapi programokba is, jelenlétével is támogatja a fiatalokat.  

Rugalmasság és kreativitás 

Krizsán Valentina nevelő szerint munkájukban most nagyon fontos a tudatosság, a 

szakemberek a nevelőktől kezdve a fejlesztő pedagógusokon át csapatban dolgoznak, és 
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sokkal tudatosabban vannak jelen. Ennek máris mutatkoznak pozitív hatásai: még 

szorosabbá vált a kapcsolatuk a gyerekekkel, törődő attitűdöt adnak át számukra.  Napi 

szinten konzultálnak egymással, nagyfokú rugalmasságot és kreativitást igényel munkájuk.  

Hiányként jelentkezik a gyerekeinknél az aktív mozgás és a sport. A helyzethez 

adaptálódva és kreativitásukat használva azonban a Foltánban röplabdapályát építettek, 

melyen lábtengózni is lehet. Emellett minden nap fociznak az udvaron, esténként pedig a 

nappaliban tornáznak, emellett péntekenként egy testnevelő tanár mozgatja meg őket az 

udvaron. Egy munkatársuk a sportfoglalkozásokat koordinálja, aki nagyon sok labdás zenés 

játékot talált ki. 

Benti tevékenységeik kulcsszava is a kreativitás. Kitaláltak egy vacsoracsata nevű játékot. 

Két szakács tanulójuk van, az ő vezetésükkel két csapatot alkotva hétvégente főznek. 

Kidolgoztak egy szempontrendszert, ami alapján értékelik őket és szeretnék, ha ebből 

hagyomány válna. Nagy kedvence a gyerekeknek az Egy perc és nyersz játék is.  

A KÁSZPEM módszert is alkalmazzák 

A lakásotthonban az izoláció idején nemcsak egyéni foglalkozások keretében 

próbálják csökkenteni a gyerekek mentális terheit, hanem csoportos foglalkozásokat is 

tartanak. Kéthetente KÁSZPEM módszerrel foglalkoznak a gyerekekkel. A tematikusan 

megvalósuló, több hónapos program célja, hogy az izolációból való mentális terheket 

csökkentsék.  

Ezek a csoportfoglalkozások kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

gyermekek és fiatalok szociális kompetenciáit, rezilienciáját erősítik, társadalmi 

beilleszkedésüket segítik hatékonyan. A foglalkozások a gyermekek és fiatalok esetleges 

hiányterületei mentén tematizálódnak: bizalom, interperszonális kapcsolatok, normák, 

értékpreferenciák, traumák és nehéz életesemények feldolgozása, kiszolgáltatottság- 

érzet és az ahhoz való viszonyuk, az önrendelkezés, a teljesítményhez való viszony és a 

jövőkép kialakítása mentén épülnek fel. A csoportfolyamat célja a lakásotthon közössége 

szempontjából jelentős kohézió elmélyítésén túl a preventív utógondozást és az 

önrendelkezés kialakítását is szolgálja.  

Szabóné Szivos Ildikó 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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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.  
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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 
az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kerülhet sor, f ) az Áht.-ban, az 
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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. 



20 
 

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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2020. III. 31. 

73/2020. (III. 31.) Korm. Rendelet 

a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzettel összefüggő 

rendkívüli intézkedések 

hatályának 

meghosszabbításáról 

 A Kormány vészhelyzetben alkotott rendeleteinek  hatályát,  az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti vészhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

lépcsőzetes 

hatályba 

lépés 

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 

az egészség és élet megóvása, 

valamint a nemzetgazdaság 

helyreállítása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzettel kapcsolatos 

rendkívüli intézkedésekről 

Az utasítás a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. Rendelet előírásaira tekintettel, a szociális 

és gyermekvédelmi intézmények, valamint javítóintézetek foglalkoztatottjai számára ágazati igazolás 

kiadásáról rendelkezett. 

2020. III. 31. 

96.§ 

tekintetében: 

74/2020. (III. 31.) Korm. Rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt 

érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedésekről 

A Kormány a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 

országgyűlési felhatalmazás alapján, jogszabályi rendelkezések eltérő alkalmazásáról döntött. 

2020. IV. 1. 2. 

alcím 

tekintetében: 

2020. IV. 16. 

76/2020. (III. 31.) Korm. rendelete 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. 

(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint 

a büntetés-végrehajtási szervezet 

részéről a központi államigazgatási 

szervek és a rendvédelmi szervek 

A közbeszerzési, beszerzési eljárások során figyelembe veendő, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 

keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről 

szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendeletben meghatározott,  termékek és szolgáltatások körében mmegkötött 

ellátási megállapodást vagy szerződést érintő jogszabályi rendelkezéseket taratlmaz. 
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irányában fennálló egyes ellátási 

kötelezettségekről, a termékek és 

szolgáltatások átadás-átvételének 

és 

azok ellentételezésének rendjéről 

szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. 

rendelet módosításáról 

2020.04.01 

AZ EURÓPAI UNIÓ 

INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, 

HIVATALAITÓL ÉS 

ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ 

KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI 

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG 

KÖZLEMÉNYE Az Európai Bizottság 

iránymutatása a közbeszerzési 

keretnek a COVID-19-válság 

okozta szükséghelyzetben történő 

alkalmazásáról (2020/C 108 I/01) 

KÖZLEMÉNY Az Európai Bizottság iránymutatása a közbeszerzési keretnek a COVID-19-válság okozta 

szükséghelyzetben történő alkalmazásáról (2020/C 108 I/01) 

2020. IV. 03. 

A bentlakásos szociális 

intézmények COVID-19 fertőzéssel 

kapcsolatos felkészülési és 

infekciókontroll feladatai, 2020. 

04. 03. 

A bentlakásos intézmények vezetői által, a COVID-19 fertőzésekkel, illetve esetleges járványokkal 

kapcsolatos felkészülés és infekciókontroll terén bevezetendő intézkedésekről szóló dokumentum. A 

korábban kiadott Miniszteri Utasítások továbbra is érvényben maradnak, az eljárásrend azokat egészíti ki. 
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2020. IV. 04. 

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a postai szolgáltatások 

biztosításának a veszélyhelyzet 

során alkalmazandó eltérő 

szabályairól 

A rendelet a veszélyhelyzeti kézbesítésre vonatkozóan állapít meg előírásokat. 

2020.IV. 06 

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során 

alkalmazandó egyes belügyi és 

közigazgatási tárgyú szabályokról 

A  jogszabály rendelkezéseket tartalmaz többek között  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

a 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazására vonatkozóan, egyes államháztartási szabályok 

eltérő alkalmazására, továbbá  eltérő szabályokat állapít meg közszolgálati és a kormányzati szolgálati 

jogviszonyra vonatkozóan. 

2020. IV. 06. 

87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a várakozási díj megfizetésének a 

veszélyhelyzet során 

alkalmazandó eltérő szabályairól 

Veszélyhelyzet ideje alatt 

a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében 

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, 

terek, parkok és egyéb közterületek, valamint 

b) az  országos közutak, valamint az  állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, 

parkok és egyéb közterületek 

várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni. 

2020. IV. 06. 

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet kihirdetésével 

összefüggésben egyes büntetés-

végrehajtási szabályok 

módosításáról 

A rendelet többek között  megállapítja, a javítóintézeti nevelés végrehajtásának különös szabályait. 



24 
 

2020.04.01 

Eljárásrend a 2020. évben 

azonosított új koronavírussal 

kapcsolatban - 2020.04.01.” 

Az eljárásrend a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a bejelentendő fertőző betegségekkel kapcsolatos 

szabályokat tartalmazó 1. számú mellékeltének struktúráját követi. Az egyes témakörök a gyakorlati 

alkalmazás érdekében külön mellékletekben kerülnek részletesebben kifejtésre. 

2020. IV. 07. 

 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének a 

veszélyhelyzettel összefüggő 

eltérő szabályairól 

A  járványügyi védekezés és a  gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai 

uniós források és kiadások elszámolására a  központi költségvetés fejezetrendjében a  XLVI. Járvány Elleni 

Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni 

Támogatások Alapja jön létre, amelyek központi kezelésű előirányzatokat tartalmaznak. A rendelet további 

eltérő szabályokat állapít meg a költségvetés végrehajtására vonatkozóan. 

2020. IV. 07. 

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során 

alkalmazandó egyes adatkezelési 

és közlekedési tárgyú szabályokról  

A rendelet tartalmazza többek közt: az Operatív Törzs feladatának teljesítése érdekében a koronavírusos 

megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint 

az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából adatszolgáltatást kérhet bármely 

szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a kérésnek köteles 

eleget tenni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes. Az adatszolgáltatási kötelezettség 

járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze. A Kormány felhatalmazza a közlekedésért felelős 

minisztert, hogy egyedi határozatban a  közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési 

korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg. 

Jóváhagyás 

dátuma: 

2020. 03. 27. 

A 2020. évben azonosított új 

koronavírus (SARS-CoV-2) okozta 

fertőzések (COVID-19) 

megelőzésének és terápiájának 

kézikönyve 

A kézikönyv a (COVID-19) megelőzésének és terápiájának teendőit,  ismereteit taratlmazza. 
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Megjelent: 

2020. IV. 07. 

COVID19 gyanús és fertőzött szülő 

nők ellátására kijelölt intézmények 

listája 

A dokumentum, az új koronavírus (2019-nCoV) okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedésekkel 

összefüggésben 2020.03.19. napjától visszavonásig járványügyi célra kijelölt és kötelezett - a COVID-19 

gyanús, illetve igazolt fertőzött szülő nők, illetve anyák, valamint újszülöttjük ellátására és izolálására a 

szülés során és a postnatalis szakban, ideértve a PIC ellátást is – egészségügyi intézmények felsorolását 

tartalmazza. 

Megjelent: 

2020. IV. 08. 

"Kötelező ellenőrzést rendel el az 

országos tisztifőorvos az 

idősotthonoknál” című tájékoztató 

dokumentum 

Egyes idősotthonokban "sérült" az egészségügyi ellátás, ezért az idősotthonokban kiemelt, kötelező 

ellenőrzés lesz - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív 

törzs online sajtótájékoztatóján. Az idősotthonok veszélyeztetettek, ezért fokozott az intézményfenntartók 

felelőssége. 

2020. 04. 06-

tól 

Könyvelt levélküldemények, 

hivatalos iratok és csomagok 

érintésmentes kézbesítése 

A hivatalos sajtóközlemény 

elérhetősége:https://www.posta.hu/aktualitasok/erintesmentes_kuldemenykezbesites_20200406 

2020. IV. 10. 

 95/2020. (IV. 9.) Korm. Rendelet a 

kijárási korlátozás 

meghosszabbításáról 

A  kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt 

kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. A rendelet a Húsvéti ünnepekre vonatkozó 

rendkívüli rendelkezéseket is tartalmaz. 

Lépcsőzetes 

hatályba 

lépés: a 

törvány 

különböző 

rendelkezései 

eltérő 

2020. évi XIX. Törvény egyes 

törvényeknek a különleges 

jogállású szervekről és az általuk 

foglalkoztatottak jogállásáról szóló 

2019. évi CVII. törvény 

hatálybalépésével összefüggő, 

A számos rendelkezést tatalmazó törvény módosító rendelkezéseket tartalmaz többek között, a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítására,  a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítására, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

módosítására, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítására. 
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időpontokban 

lépnek 

hatályba 

valamint jogharmonizációs célú 

módosításáról 

2020. IV. 11. 

 98/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet 

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú 

kormányrendeletek egyes 

rendelkezéseinek veszélyhelyzet 

ideje alatt 

történő eltérő alkalmazásáról 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig 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 [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. 

rendelet], valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

A veszélyhelyzet megszűnéséig a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

2020. IV. 10. 

3 óra 

100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

az egészségügyi oxigénnel 

kapcsolatosan a veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó szabályokról 

A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi oxigén alkalmazási körébe tartozó egészségügyi ellátások során 

a bentlakásos szociális intézmény az egészségügyi oxigén beteg részére történő kiszolgáltatásával 

összefüggésben – az  ellátás egyéb szakmai feltételeinek megléte esetén – az  azonos ellátást fekvőbeteg-

ellátás keretében nyújtó egészségügyi intézménnyel egy tekintet alá tartozik.  

A bentlakásos szociális intézményben gondozott beteg részére vényen rendelt és kiszolgáltatott 

egészségügyi oxigén a vény beteg által történő aláírásának hiányában is kiszolgáltatható, és a 

társadalombiztosítási támogatás körében elszámolható. 
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2020. IV. 10. 

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során a személy- 

és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezésekről 

Rendelkezéseket tartalmaz többek között,  a  jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések 

alkalmazásáról, a társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról, a bírósági végrehajtásról 

szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról. 

2020. IV. 11. 

 104/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet a koronavírus 

világjárvány nemzetgazdaságot 

érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. 

(III. 18.) Korm. rendelet munkajogi 

szabályainak a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében történő 

kiegészítéséről 

Rendelkezéseket tartalmaz többek között arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb 

huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet. 

2020. IV. 16. 

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet idején történő 

csökkentett munkaidős 

foglalkoztatásnak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv 

keretében történő támogatásáról 

A rendelet többek között, a csökkentett munkaidős foglalkoztatás Gazdaság Védelmi Akcióterv keretében 

történő támogatás szabályait határozza meg. 

 

2020. IV. 18. 129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet ideje alatt a 
közvetítői tevékenységet és a 

A pártfogó felügyelő a megelőző pártfogás elrendelése iránti eljárásban kért környezettanulmány 
elkészítése és a megelőző pártfogás végrehajtása során feladatát az együttműködésre köteles személyekkel 
történő írásbeli, kép és hangkapcsolatot vagy hangkapcsolatot biztosító elektronikus kapcsolattartás útján is 
elláthatja. az elektronikus kapcsolattartás vele nem folytatható. 
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megelőző pártfogói tevékenységet 
érintő egyes intézkedésekről 

2020. IV. 18. 132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet során az 
elektronikus azonosítási 

feltételekkel, a végrehajtással és a 
médiaszolgáltatási díjjal 

kapcsolatos egyes jogszabályok 
eltérő alkalmazásáról 

A rendelet többek között tartalmazza, a  minősített elektronikus aláírás tanúsítványhoz szükséges 
azonosítási feltételekkel kapcsolatos eltérő rendelkezéseket, a videotechnológiás azonosítás szabályait,  a 
végrehajtással kapcsolatos eltérő rendelkezéseket, valamint a  médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos eltérő 

rendelkezéseket. 

2020. IV. 22. 140/2020. (IV. 21.) Korm. 
rendelete a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében a 
koronavírus-járvány gazdasági 

hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről  

A rendelet többek között adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítésekre vonatkozó, 
beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésre vonatkozó, továbbá a Széchenyi Pihenő 
Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelésére és a szociális hozzájárulási adó 

alóli mentesítésére vonatkozó, valamint adóigazgatási szabályokat tartalmaz. 

2020. IV. 22. 3/2020. (IV. 21.) IM rendelet egyes 
igazságügyi tárgyú miniszteri 

rendeleteknek a koronavírus elleni 
védekezéssel összefüggő 

módosításáról 

A rendelet többek között módosítja, a  jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet. 

2020. IV. 30. 152/2020. (IV. 27.) Korm. 
Rendelet a veszélyhelyzet során a 

gyermekek napközbeni 
felügyeletével kapcsolatos 

intézkedésekről 

A bölcsődei, óvodai ügyelet, a munkahelyi gyermekfelügyelet,  a bölcsődei ellátás állami támogatása 
szabályait határozza meg, melynek keretében kimondja, hogy veszélyhelyzet időtartamára bármely 
foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a 

napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet). 
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Szakmai eszközeink 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító terápiás 

tevékenység kiindulási pontja 

 

Veszteségélmények 

Minden változás azzal jár, hogy valamit elveszítünk, majd az elvesztett helyére valami más 

kerül. Mindennapi veszteségeink között a legnagyobb, amikor szeretett személyt, rokont, 

barátot, családtagot veszítünk el. 

Egy szokatlan esemény következtében létrejövő érzelmi állapot. A szokatlan esemény lehet 

súlyos trauma, de veszteségként kell elkönyvelnünk minden olyan eseményt, melyben az egyén 

személyközi kapcsolataiban, vagy saját tudatában súlyos csalódásként, megalázottságként, 

cserbenhagyásként él meg. Ezáltal mondhatjuk, a veszteség mindennapi életünk velejárója. 

Vannak súlyosabb és kevésbé súlyos veszteségélményeink. 

A gyerekek veszteségei 

 Komoly válság, ha nem azzal a személlyel van, akihez kötődik.  

 Érzelmi kötődésből való kiszakítás vesztesége 

 A gyerek több gondozási helyen volt már, minden ilyen váltás krízist, újabb és újabb 

veszteségélményt okoz, ami miatt a gyermek viselkedése haraggal, daccal párosul. 

 Az elutasítottság állapota miatt érzett veszteség: . Ez nem csupán annyit jelent, hogy 

nem kaptak szülői szeretetet, gondoskodást Ez csak az egyik hiány-tényező. Legalább 

ilyen súlyos sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki szeretet! Folyamatos 

kiszolgáltatottság- érzésükből táplálkozó önbecsülésvesztésA veszteséget befolyásoló 

tényezők és érzelmek  

 Az elvesztett személyhez fűződő viszony. 

 A veszteség tárgya 

 Mennyire érti meg az elválás okát. 

 Aktuális pszichés állapot. 

 Kulturális környezet. 

 Vallás 

 Szociális kapcsolatok. 

A veszteséget kísérő érzelmek: 

A szomorúság, megkönnyebbülés, magány, tehetetlenség, megsemmisülés érzése, 

kiüresedettség, félelem, szorongás, harag, önvádolás, bűntudat válthatják egymást szinte 

befolyásolhatatlan intenzitással és módon. 
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A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek által átélt traumák típusai 

 Az állami gondoskodásba vétel előtti események, a családi tragédiák, a sokszor megélt 

kiszolgáltatottság, meg nem értés hihetetlen mély nyomot hagy gyermekeinkben.  

 A gyerekek egy kisebb hányada (8,1 %) nem ismeri sem anyját, sem pedig apját. 

Kétszer ekkora arányban (14,4 %) vannak olyanok is, akik csak az egyik szülőt ismerik. 

Ebből az következik, hogy csak a gyerekek háromnegyede (77,4 %) ismeri mindkét 

szülőjét.1 

 A családból kiemelt gyermekek bizalomképe már a csecsemőkorban súlyosan sérülhet. 

A családból való kiemelés oka gyakran a gondozó környezet (apa, anya, vagy akár 

nagyszülők, testvérek, ismerősök) nem megfelelő magatartása. Megtörténhet a 

csecsemő már magzatkorban történő veszélyeztetése, italozás, az anya bántalmazása, a 

helytelen életmód vagy épp a magzat elutasítása. Születés után ezek a problémák csak 

felerősödhetnek. A gyermeket elutasító, elhanyagoló, veszélyeztető társas környezetben 

a csecsemő azt éli meg, hogy senkiben nem bízhat meg, nem tudja, kitől mire számíthat. 

 A gondozásba vétel az esetek csaknem felében (45 %) a szülői kötelezettségek 

elmulasztására vezethető vissza, az anyagi okok csak kb. minden ötödik esetben 

/20,6%/ játszanak meghatározó szerepet. A főbb okok között szerepelnek még a 

gyermek magatartási problémái /13,1%/ és a szülőkkel történt olyan események 

/betegség, börtön, haláleset/, melyek a gyermek felnevelését veszélyeztetik /10 %/.2 

 Bizalomvesztés 

 Kiszolgáltatottság érzet miatti jövőtlenség 

 Hátrányos megkülönböztetések; 

 Testi fenyítés, verés 

  

                                                           
1 Kothencz János: Róluk…értük…I. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 63. old. 
2 Kothencz János: Róluk…értük…I. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 73. old. 
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A nevelésbe vételt megelőző időszakból származó lelki sérülések 

 Születése előtti időszak:  

 a gyermekek jó része nem kívánt terhességből származik, ami későbbi csökkent 

önbizalmának kialakulásában, depresszív hajlamában jelentős szerepet játszhat 

 a terhesség időszakában az anyák nem megfelelő életmódja (pl. alkoholizmus, 

droghasználat, nem megfelelő táplálkozás) testi és lelki fejlődésében súlyos zavarokat 

okozhat 

 Szülés utáni időszak: 

 elhanyagolás:  

 a gyermek testi elhanyagolása (rossz táplálkozás, hiányos ruházat, nem megfelelő 

lakásviszonyok) létbizonytalanság érzést, reménytelenséget, állandó feszültséget 

okozhatnak a gyermekben.  

 értelmi elhanyagolás: a gyermek környezete gyakran ingerszegény, senki nem 

foglalkozik vele, nem beszélgetnek vele, így értelmi képességei nem fejlődnek 

megfelelő szinten, így beiskolázása gyakran csak eltérő tantervű iskolában 

lehetséges. Számos készségük tekintetében „kicsúsznak a kritikus periódusból”, így 

már későbbi fejlesztésük is nehézkes lehet (klinikusi gyakorlatban viszonylag sűrűn 

találkozunk olyan 5-6 éves gyermekekkel, akik addig egy tanyán nevelkedtek, a 

televízió, vagy jobb esetben a háziállatok társaságában, s csak a kötelező óvodai év 

során derül ki, hogy egyáltalán nem tudnak beszélni, esetleg az angol 

mesecsatornákról „ellesett” halandzsabeszéddel kommunikálnak). 

 Az érzelmi elhanyagolás következtében a kötődési zavaroknak valamelyik formája 

szinte törvényszerűen kialakul már a gyermekvédelmi gondoskodásba vétel előtt. A 

család széthullása, atomizálódása következtében a gyermek nem tanul meg 

odafigyelni másokra, elköteleződni egyes kapcsolatokban, ami „érzelmi 

fogyatékossághoz” (emotional insanity) vezethet Ugyanakkor az érzelmi 

elhanyagolás jelentős szerepet játszik a gyermekek „erkölcsi fogyatékosságának 

(moral insanity) kialakulásában is3. 

 Bántalmazás, agresszió: a gyermek gondozásba vételének nagyon sokszor súlyos 

fizikai vagy szexuális bántalmazás az indoka valamelyik szülő (vagy mindkettő) 

részéről. Ezek komoly lelki sérüléseket okoznak a gyermekeknél. Szorongás, 

frusztráció keletkezik bennük, amely agressziót, vagy regressziót vált ki belőlük. 

                                                           
3 Dr. Kálmánchey Márta: Nevelőszülőknél élő gyermekeknél előforduló pszichés problémák. In: Család, 
Gyermek, Ifjúság, 2001/2. 24. o. 
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Nem ritka az sem, hogy hiperszexualitás vagy depresszió jelentkezik a bántalmazás 

következtében, amelyet aztán az ellátórendszer nehezen kezel, nem igazán tolerál.  

Sears, Maccoby és Lewin a fizikai büntetés, veszekedés, nevetségessé- tétel, 

szeretetmegvonás vizsgálata során azt az eredményt kapta, hogy ezek a módszerek 

jellemzőek az agresszív fiúk apjának nevelésére. Mindezek mélyen sértik a gyermek 

önértékelését, és ellenérzést váltanak ki a szülővel szemben. Ezt az ellenérzést azonban 

nem lehet az agresszor irányába kifejezni, ezért mások felé fordítja dühét, agresszióját4. 

 A szülők alkoholizmusa, újabban droghasználata is igen gyakori oka a gondozásba 

vételnek. A szülők szerfüggősége akkor is súlyos traumákat okoz a gyermekekben, 

ha nem jár együtt bántalmazással, agresszióval, bár az esetek többségében a kettő 

szorosan összefügg. Az ilyen családok rendkívül instabilak, a szülők 

kiszámíthatatlanok, hangulatuk hullámzó. A gyermekek ennek megfelelően 

bizonytalanokká válnak, vagy kénytelenek túl hamar felnőni. Sokszor látjuk azt, 

hogy a nagyobb gyermekek átveszik a szülő szerepet (parentifikálódnak), a kisebbek 

pedig regresszióba menekülnek az ilyen családokban. A gyermekek érzései a 

szülőkkel szemben ambivalensekké válnak: szereti és gyűlöli egyszerre, sajnálja és 

szégyelli, ami persze komoly belső vívódásokhoz, feszültséghez vezet. 

 Nem ritka a szülők bűnöző életmódja, vagy a prostitúció jelenléte a családban. Ezek 

torz értékrendet közvetítenek felé. Szocializálódása folyamán a normális erkölcsi 

szabályokat nem tudja elsajátítani, hiszen környezete a bűnözést, prostitúciót kezeli 

természetesként. Ilyen közegből érkező gyermekek azután nehezen értik meg, hogy 

miért fontos tanulniuk, beilleszkedniük a társadalomba, s hogy azt egyáltalán 

hogyan tudják megvalósítani, arról elképzelésük sincsen. 

 Traumatikus élményekről szinte minden gyermekvédelmi ellátásban élő be tud 

számolni a bekerülése előtti időszakból. Ezek súlya, mértéke nem csak a történés 

szörnyűségében mérhető le, hanem abban is, hogy milyen következményei vannak 

a gyermek fejlődése szempontjából. A közeli hozzátartozó súlyos betegségétől, 

halálától, az erőszakos jelenetek átélésén át, bűncselekményekig, balesetekig bármi 

előfordulhat.  

  

                                                           
4 Sears, R.R.-Maccoby, E.E.-Lewin, H: Patterns of Child Rearing, Evanston, 1957, Row Peterson 
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A gondozásba vétel, mint traumatikus esemény5 

A gyermekeknek csak igen kis hányada kerül gondozásba csecsemő korában, amelynek 

hatásairól a korai kötődés megszakadása kapcsán már beszéltünk. Amennyiben azonban 

nagyobb korban történik a családtól való elszakadás, az szintén lelki sérülést okoz. A család, a 

megszokott környezet elvesztése bizonytalanságot okoz. Ha kialakult korábban az ősbizalom 

érzése, (amely az előzőekben felsoroltak miatt valószínűleg nem lehetett túl erős érzés), akkor 

is meginog a gyermek bizalma a felnőttekben, a világban. Az eltaszítottság érzése, az hogy azt 

éli meg, nem kellett a családjának, egyrészt dühöt, dacot vált ki belőle, másrészt pedig 

önvádlást. Mindenképpen meginog a saját szeretetreméltóságába vetett hite (ha volt ilyen nála), 

önértékelése lecsökken.  

 

A feldolgozatlan sérülések, veszteségek megnyilvánulási formái: 

A bekerülés előtti időszak nem csak abban játszik szerepet, hogy miként viszonyul ehhez a 

gyermek, hanem abban is kulcsfontosságú, hogy milyen bizalomképpel alakít kapcsolatokat 

élete későbbi fázisaiban. A családból kiemeltek ragaszkodásvágya, bizalomadási módjuk és a 

kiszolgáltatottság-érzetükhöz való viszonyuk egy rendkívül komplex és nehéz magatartás-

együttest hozhat létre. Ez a magatartás nehezen kezelhető. 

Számtalanszor láthatunk arra példát, hogy egy állami gondozott gyermek bizalmáért 

többszörösen kell megküzdeni, mondjuk egy egészségesen szocializálódott „emberkéhez” 

képest. A feldolgozatlan veszteségélmények testi- lelki tüneteket produkálnak: 

Lelki tünetek: 

 Bűntudat 

 Önértékelési zavar 

 Depresszió 

 Szorongás 

 Önkárosító magatartás 

 Jövőtől való félelem 

 Bizalomhiány 

 Halál gondolatától való félelem 

Testi tünetek:  

 Alvászavar;  

 Rémálom;  

                                                           
5 Kothencz János et al: Róluk…értük…II. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 443- 447. old 
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 Fej-, hasfájás;  

 Evészavar 

 Kortársaihoz képest lelassult fejlődés 

Az állami gondoskodásba vett gyermekek zöme nem ideális családban nevelkedett. Vér szerinti 

családjukban jobbára az alábbi feltételek között élt:  

 Ingerszegény családi környezetben, elhanyagoltan, személyiségfejlődésükben 

visszamaradottan 

 Deviáns családban, brutális bánásmódtól traumatizálva 

 Széthullott családban, többnyire a kezdeti jó légkör után, a szülők ellenségeskedése 

miatt pszichésen terhelten 

 Rosszul strukturált vagy strukturálatlan családban, patogén kapcsolatok és jelentős 

nevelési hibák miatt elmagányosodva, családjukkal és a társadalommal 

szembefordulva. 

 

A gyermekkor és a családban történő minta-kialakulás meghatározó az egész élet 

szempontjából, ezért nagyon nem mindegy, a primer szocializáció mire neveli az egyént. A 

szociális színterek, szocializációs közegek többfajta csoportosítása létezik. A szocializáció a 

szerepelmélet szerint azon társadalmi szerepek elsajátításának folyamata, amelyeket az egyén 

az élete során betölt (Andorka, 2006);  

Giddens (2006) szocializációs közegeknek olyan csoportokat vagy társadalmi 

kontextusokat nevez, amelyekben a szocializációs folyamatok zajlanak, és amelyek a kulturális 

tanulás színterei. Véleménye szerint az egyén életének bizonyos szakaszaiban több 

szocializációs közeg is szerepet játszhat, négyet emel ki közülük: család, a kortárscsoportok, az 

iskolák/munkahely és a tömegkommunikációs eszközök. 

Elsődleges szocializáció színtere a család. A társadalmi értékek és normák elsődleges 

közvetítője a közvetlen család, amely felelős az énazonosság és éntudat fejlődéséért, a nemi 

szerepek kialakításáért, a társas reakciók, társadalmi attitűdök kialakulásáért. (A roma 

családokból kiemelt gyermekek és fiatalok esetében tisztában kell lennünk a roma családokban 

nyújtott értékekkel és normákkal, mert ez nagymértékben segíti a gyermekvédelmi munkánk 

kiindulási pontjának meghatározását. Ezzel később részletesen foglalkozunk.) 

A harmonikus fejlődéshez a család meghitt, protektív menedéke elengedhetetlen6 

(Barnes, 1999). Ha ez a menedék tartósan nem tudja betölteni támogató szerepét, akkor az 

egészséges fejlődés is veszélybe kerül. Az elsődleges szocializációs közeg, a családi szerkezet 

                                                           
6 Barnes, G. G. (1999): Családterápia, -gondozás. Budapest, Animula Egyesület 
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és működés kitermelhet olyan károsító tényezőket, amelyeknek kedvezőtlen hatása van a 

fejlődésre. Már magzati korban kifejezett lehet ez a hatás az anya szervezete által közvetített 

stresszhatás formájában. Csecsemő- és kisgyermekkortól kezdetben közvetve (főleg az anyai 

gondozóviselkedés minőségén keresztül), később (ahogy a gyermek egyre függetlenebb, 

önállóbb lénnyé válik) közvetlenül is érvényesülnek a károsító hatások. Szerencsés esetben más 

szociális közegek (nagyszülők, barátok, rokonok, óvoda, iskola) részben kompenzálhatják a 

káros családi hatásokat. Azonban nagyon gyakran a károsult (fizikai, intellektuális, 

emocionális, pszichés értelemben) családi viszonyok között nevelkedett gyermekek más 

szociális helyzetekben is elutasításra találnak. 

A családok története során több, feszültséggel is járó fejlődési stádiumon mennek 

keresztül, az átmeneti krízisek elkerülhetetlenek. Rappa- port ezt „normális krízisnek” nevezi7 

(Komlósi, 1989). Ha ezek a krízisek túlságosan gyakran követik egymást, vagy valamely oknál 

fogva a család nem tud túljutni rajtuk, „beleragadnak” a számukra feszültséget jelentő 

helyzetekbe. Következményképp újabb és újabb feszültségek gerjednek, amelyek miatt tartósan 

negatív hatás alá kerülhet a családi rendszer. Ez az állapot s ennek előnytelen megoldási 

kísérletei a család minden tagjának állapotára, további fejlődésére kedvezőtlenül hat. 

Nagyon hosszadalmas lenne, s talán lehetetlen is számba venni minden ártalmat, 

amelyet a módosult vagy károsodott családi jellegek eredményezhetnek. Megemlíthetünk 

azonban néhányat a negatív tényezők közül, amelyek kifejezetten ártalmasok lehetnek a 

fejlődés szempontjából (Barnes, 19998; Bagdy, 19869; Ginott, 198010; Komlósi, 198911): 

 ha az érzelmi biztonság és hovatartozás érzése tartósan felborul; 

 ha a nevelési légkör ideges, feszült, gyakori a durvaság, az agresszió; 

 ha túl sok a változás a gyermek személyi (élettársi kapcsolatok) és tárgyi (költözések) 

környezetében; 

 ha állandóan ellentmondó hatások érik a gyermeket (ellentétes utasítások, 

következetlenség); 

 ha nem megfelelő a szülői modell (agresszív, alkoholista, túlzott érzelmi töltésű, éretlen); 

 ha az érzelmi elhanyagoltság, magárahagyatottság állapota tartósan fennáll; 

 ha a szülő, társ hiányában gyermekét terheli saját maga felnőtt problémáival; 

                                                           
7 Komlósi P. (1989): A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. In: Gerevich J. 
(szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Budapest, Gondolat. 
8 Barnes, G. G. (1999): Családterápia, -gondozás. Budapest, Animula Egyesület 
9 Bagdy E. (1986): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Budapest, Tankönyvkiadó. 
10 Ginott, H. (1980): Szülők és gyermekek. Budapest, Medicina 
11 Komlósi P. (1989): A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. In: Gerevich J. 
(szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Budapest, Gondolat. 
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 ha valami miatt a gyermek tartósan hátrányos helyzetűnek, kisebbrendűnek érzi magát (pl. 

mert csonka családban él); 

 ha bármilyen okból a gyermeket mértéktelenül kényeztetik, a korlátozás teljes hiányával 

nevelik; 

 ha teherbírásához (fizikai, lelki, intellektuális, emocionális) képest tartósan túlzott 

követelmények elé állítják (pl. „Hogy belőle legyen valaki, ne egy alkoholista”); 

 ha a családot ért veszteség (haláleset, válás) miatt a gyászreakció kóros mértékű; 

 ha örökös aggodalommal, gyámolítással veszik körül a gyermeket; 

 ha az önállósulás, a leválás folyamata akadályozott, konfliktusos vagy meg sem valósul. 

 

A családok hibás működése diszharmóniát kelt, a feszültségekkel terhelt miliőben a 

kapcsolatok elégtelenül működnek. A megrendült belső egyensúly érzelmileg bizonytalan 

helyzetet eredményez, aminek következménye lehet bármely családtag betegsége, 

viselkedészavara.  

A nevelés klímája, a szélsőséges nevelői magatartások tartóssá válása is komoly 

zavarokat okozhat (Arató és Kiss, 1991; Ranschburg, 1983): 

 Kényeztetés: jelentős fejlődésgátló tényező, hiszen a gyermek elől az akadályok, a 

nehézségek el vannak hárítva, nincs lehetősége edződni a valóságos életre; nincs lehetősége 

megismerni saját erőit, felnő anélkül, hogy éretté válna; elmélyülhet a szorongása, 

bátortalansága, önállótlansága, függőségi igénye, kisebbrendűségi érzése. 

 Szigor, keménység: a gyermek behódoló, önalávető viselkedésének az elérése a lényeg 

ebben a nevelési magatartásban; a gyengédségre, szeretetre való képesség nem tud 

kifejlődni; kiválthat ez a nevelés túlzott engedelmességet is, de a dresszúra növelheti a 

belső ellenállást, lázadást, negativizmust, s az embertársi kapcsolatokban harcias, 

agresszív, lázadó, el nem fogadó lehet az így nevelt gyermek. 

 Hideg-engedékeny: érzelmi melegség, kedvesség, szeretet kifejezésének a hiánya, a 

negatív érzések kifejezése, az ellenségesség túlsúlya jellemzi ezt a nevelési stílust; a 

gyermek agresszív feszültségeivel, negatív érzéseivel engedékeny; a gyermek negatív 

mintát kap, és azt korlátozás nélkül alkalmazhatja; ennek következménye rideg, agresszív 

gyermeki magatartás lesz. 

 Hideg-korlátozó: a negatív érzelmi viszonyulás mellett jelentős a korlátozás, nemritkán 

testi fenyítés alkalmazása is jellemző, amennyiben a gyermek nem igazodik a felállított 

szabályokhoz, vagy feszültségeit, negatív érzéseit kifejezésre akarja juttatni; ezek a szülők 

ellátják gyermeküket, sőt „feláldozzák” önmagukat; a gyermekben bűntudat keletkezik 
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hálátlansága miatt, feszültségeit, agresszióját kénytelen elfojtani, s a következmény 

szorongásosság, bűntudat, depresszió. 

 Meleg-korlátozó: a pozitív érzelmek túlsúlya, túlszerető, túlvédő, túloltalmazó szülői 

magatartás, a negatív megnyilvánulások korlátozása; önmagának sem és a gyermeknek 

sem engedi a feszültségek, ellenérzések kinyilvánítását; az eredmény a gyermek 

viselkedésében befelé fordulás, szorongásosság. 

Ezek a nevelési stílusok nemcsak a szülői magatartást jellemezhetik, hanem bármely más 

nevelési helyzetben megnyilvánulhatnak, hiszen a nevelői magatartások a felnőtt (bármely 

felnőtt) karakterjegyeiből származnak, így a másodlagos szocializációs közegek hivatásos 

nevelőire is vonatkozhatnak. Érdemes tehát pedagógusként is átgondolni, monitorozni a saját 

felnőtt karakterből fakadó vonásokat (akár nevelési stílust érintő, akár az egész rendszer 

működését befolyásoló vonásokat), s beazonosítani az esetlegesen káros irányba hatókat. 

Természetesen mindennek akkor van értelme, ha ezt pozitív irányú önfejlesztés követi. 

 

A másodlagos szocializációs közeg károsító hatásai 

Minden későbbi, a családon túli szocializációs tapasztalatot magába foglalja. A szocializációs 

hatások közvetítői azok a személyek, akikkel az egyén kapcsolatba lép és hatással vannak rá, 

új viszonyulásokkal ismertetik meg. Ezek a szereplők elsősorban pozíciójuk, szerepük révén 

kerülnek kapcsolatba az egyénnel, pl.: óvópedagógus, edző. 

Az egyén egyes színterekben szerzett tapasztalatait generalizálja, kiterjeszti, személyektől 

függetleníti. A színtereit megválaszthatjuk. Nagyon fontos megemlíteni itt a kortárs 

kapcsolatok szerepét, különösen serdülőkorúak esetében. 

A szocializáció során a társas környezet különböző hatást gyakorol az egyénre. Kelman (1997) 

ismert szociálpszichológiai tanulmányában a külső alkalmazkodás (felszíni változások, 

nyilvános alkalmazkodás a befolyásolóhoz) és a belső elfogadás megkülönböztetéséből indult 

ki. A társas befolyásolás három folyamatát különböztette meg: 

 Behódolás: Az egyén azért viselkedik az elvárt módon, hogy kedvező reakciót váltson 

ki a befolyásolóból. Célja jutalom elnyerése vagy büntetés elkerülése. A gyermek 

például gyakran csak azért pakolja el a játékait, hogy elkerülje a szülők helytelenítését 

vagy dicséretet kapjon érte. Sok esetben reagálunk így a befolyásolásra (viszonylag 

kevés hallgató készítene órai beadandó feladatot, ha nem járna érte semmi), csak abban 

az esetben káros, ha az egyén minden helyzetben kényszerűen igyekszik megfelelni a 

környezetének, aránytalanul nagy szükségük van a külső megerősítésre. 

 Azonosulás: A befolyás azonosulás útján való elfogadása eszköz a befolyásolóhoz 

fűződő kívánatos viszonynak, eszköz a viszonyban gyökerező önmeghatározás 
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létrehozására és fenntartására. Ez a viszony többféle formát is felvehet, ezek közül az 

egyik a fentebb bemutatott klasszikus azonosulás, amely során az egyén olyan szeretne 

lenni, vagy ténylegesen az lenni, mint a befolyásoló. Ez a fajta azonosulás jellemző 

folyamata a gyermekek szocializációjának is, a szülők attitűdjeinek, viselkedésének, 

normáinak, értékeinek az átvétele a személyiségfejlődés lényeges része. A foglalkozási 

szerepek elsajátítása is ebbe az azonosulási formába tartozik. Az azonosulás annyiban 

hasonlít a behódoláshoz, hogy az egyén nem azért hajtja végre a kívánt viselkedést, mert 

az számára önmagában, bensőleg kielégítő, viszont abban különbözik, hogy az egyén 

hisz az átvett viselkedésben, és akkor is végrehajtja, ha a befolyásoló nem figyeli őt. 

 Internalizáció: Bensővé tételt jelent. Az egyén elfogadja és beépíti a saját 

értékrendszerébe a befolyásoló vélekedését. Azért fogadja el a befolyásolást, mert az 

egyezik az értékrendjével. Ebben az esetben a viselkedés tartalma a fontos, az egyén 

úgy véli, hogy a viselkedés elősegíti az értékeinek a maximális érvényesülését. A 

bensővé tétel általában nem változatlan formájú beépítést jelent, az egyén bizonyos 

mértékben módosítja a viselkedést, hogy bele tudja illeszteni a saját viselkedési 

rendszerébe, az átvett viselkedést hozzáilleszti a már meglévő értékeihez. Az átvett 

viselkedés függetlenedik a forrásától, az egyén sajátjaként ismeri el (Kelman, 199712). 

A bensővé tétel feltételez egy viszonylag kiforrott, stabil értékrendszert, ezért a 

kisgyermekkori szocializációban még nem jelenik meg. 

 

 

 

 

(…folytatás a következő számban)  

                                                           
12 Kelman, H. C. (1997): A szociális befolyásolás három folyamata. In: Lengyel Zsuzsanna (szerk.) 
Szociálpszichológia szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest 
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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. ÉLET A JÁRVÁNY UTÁN- ÖKOPOLISZ ALAPÍTVÁNY 

Határidő: 2020. 05. 10. 
Pályázók köre:  

1. 10-14 éves 
2. 14-18 éves 
3. 18-24 éves korig 

Pályázati forma: novellaírás, blogbejegyzés, plakátkészítés, videó, mém, vagy 
slammelés 

Elképzelted már, hogy milyen lesz az életed a világjárvány után? 

Talán most először történt olyan hatalmas változás az életedben, ami szinte 

mindent felforgatott! Nem lehetsz együtt a barátaiddal, nem tudsz moziba, 

szórakozni, sportolni menni, az iskola bezárt és otthon kell tanulnod. Az élettered 

a négy fal közé szűkült, nem találkozhatsz a nagyszülőkkel, a rokonaiddal. A 

hatalmas változáshoz Neked is alkalmazkodnod kellett és kell minden nap. 

Te hogyan éled meg ezt a helyzetet? Mondd el és pályázz! 

- Mit gondolsz, hogyan változtatja meg ez a világjárvány a jövőt: az oktatást, a 

tanulmányaidat, a munkát, a baráti és családi kapcsolatokat? 

- Mire tanított meg Téged ez a helyzet? 

- Milyen zöld szempontok kerültek előtérbe az életedben? 

- Ha vége a járványnak, hogyan szeretnél élni? 

- Mit tartanál meg a "régi" világunkból és mit csinálnál másként? 

- Mit tennél meg azért, hogy az a világ, amire vágysz megvalósulhasson? 

ÍRJ, RAJZOLJ, FORGASS VAGY JÁTSZD EL! 

Írhatsz novellát, blogbejegyzést, készíthetsz plakátot, videót, mémet, vagy el is 

slammelheted. 

Pályázni 3 korcsoportban lehet: 

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
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1. 10-14 éves 

2. 14-18 éves 

3. 18-24 éves korig. 

 

Műfaji megkötés nincs. A témát te választhatod meg: pl. oktatás, 

környezetvédelem, közlekedés, utazás, hobbi, emberi kapcsolatok, szerelmek, 

vagy ez mind együtt! Annyit kérünk, hogy az írások 6000 karakternél, a videók 

pedig (küldheted WeTransferrel, Mammut Maillel vagy Google Drive-on) 3 percnél 

ne legyenek hosszabbak. A videó lehet forgatott anyag vagy animáció is. 

Az alkotásokat a palyazat@okopoliszalapitvany.hu e-mailcímre várjuk. 

A pályázatokhoz fekvő portréfotót és egy 4-5 mondatos bemutatkozást is várunk 

tőled. Az életkorodat és a telefonszámodat ne feledd el megadni, és ezt 

a nyilatkozatot is küldd vissza kitöltve és aláírva. Ha még nem múltál el 18 éves, a 

szüleiddel is írasd alá a nyilatkozatot és csatold a pályázatodhoz.  

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a zsűri által kiválasztott 

alkotásokra május közepétől a nagyközönség is szavazhat. 

 

A pályázat beküldési határideje: 2020. május 10., éjfél. 

A pályázat részletei és a nyeremények listája 

itt: https://palyazat.okopoliszalapitvany.hu/ 

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben teret kap a zöld 

gondolkodás, a fenntarthatóságot előtérbe helyező szemléletmód, valamint 

szerepelnek benne konkrét ötletek, cselekvési javaslatok. Az Ökopolisz Alapítvány 

'Élet a járvány után' című pályázatának célja, hogy gondolkodásra késztesse a 

fiatalokat, feltérképezze és megmutassa, hogyan hat rájuk a járvány, a karantén 

zártsága és ez hogyan változtatja meg a jövőről alkotott elképzeléseiket, 

értékrendjüket. 

  

mailto:palyazat@okopoliszalapitvany.hu
https://palyazat.okopoliszalapitvany.hu/wp-content/uploads/2020/04/hozzajarulo-nyilatkozat-elet-a-jarvany-utan.pdf
https://palyazat.okopoliszalapitvany.hu/
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Szentek élete 

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA13 

Április 25. 

+Alexandria, 100 körül 

 
Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus 
meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az 
Apostolok Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket: 
Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak 
nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak''. Márk anyja 
özvegy lehetett, mert a férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények 
rendelkezésére bocsátotta. Pétert a háznép is jól ismerte, mert az ajtónálló szolgáló, Rodé 
a hangjáról ráismert (ApCsel 12,11--17). 
Vannak tudósok, akik valószínűnek tartják, hogy ugyanebben a házban volt az utolsó 
vacsora, és itt készültek az Apostolok a Pünkösd ünnepére is. A Getszemáni-kert is Márk 
anyjáé lehetett, így alhatott Márk az Úr elfogatásának éjjelén ebben a kertben. Amikor 
ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, ,,egy ifjú követte, meztelen 
testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet, és 
meztelenül elfutott'' (Mk 14,51--52). Ez a részlet magára a szerzőre, Márkra vall. 
Ezek után érthető, hogy a föltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, s hogy 
az ifjú Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért 
mondhatja őt a fiának (1Pét 5,13). 
Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult mint 
,,Márknak nevezett János'' (12,12.25), mint ,,János'' (13,5.13) vagy egyszerűen mint ,,Márk'' 
(15,39). Fölmerült emiatt a gyanú, hogy vajon nem két tanítványról van-e szó. E föltételezés 
szerint Márk Péter tanítványa, az evangélista, János pedig Pál tanítványa lett volna. A 
pontosabb vizsgálatok azonban kiderítették, hogy ugyanarról a személyről van szó 
mindhárom név esetében, s ugyanolyan kettős névvel állunk szemben, mint Saul-Pál és 
Simon-Péter nevénél. János a zsidó, Márk a görög neve annak a tanítványnak, aki három 
apostolnak is -- Barnabásnak, Pálnak és Péternek -- segítőtársa volt. 
Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiochiai egyház a jeruzsálemiek 
segítségére sietett, s Pál és Barnabás hozta az adományt. Nyilvánvalóan Márk anyjának 
házában szálltak meg, mert Barnabás Márk nagybátyja volt, talán épp édesanyjának a 
testvére. Amikor visszaindultak Antiochiába, magukkal vitték Márkot, akit immár elég 
érettnek tartottak arra, hogy segítségükre legyen az apostoli munkában. 
Egy évvel később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot is. 
Befejezvén ciprusi küldetésüket, Pál vezetésével Asia tartománya felé vették útjukat és 
Pergében kötöttek ki. Mikor azonban Pál úgy határozott, hogy elindulnak a tartomány 
fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, Márk megriadt a nehézségektől és visszatért 
Jeruzsálembe. 
Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben Pált és Barnabást a szíriai Antiochiából 
Jeruzsálembe küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Ezek ugyanis azt 
tanították, hogy csak Mózes tanítványai lehetnek Krisztus követői, ezért mindenkit körül 
akartak metéltetni a keresztség előtt. Pál és Barnabás Jeruzsálemben a többi apostollal, 

                                                           
13 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0425.html 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0425.html
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Jakabbal és Péterrel zsinaton tisztázták a dolgot. Bizonyára ismét Márk anyjának házában 
szálltak meg, és Márk hallhatta apostoli útjuk elbeszéléseit. Amikor pedig a két apostol 
visszatért Antiochiába, ismét csatlakozott hozzájuk. 
Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és Barnabás magával akarta vinni Márkot is. 
Pál azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két apostol között, melynek 
végeredményeként elváltak egymástól: Pál Szilással Asia felé, Barnabás Márkkal Ciprus felé 
indult. 
A következő tíz évből (50 és 60 között) Márkról nincs adatunk. 60 körül Szent Péter mellett 
Rómában (1Pét 5,13), 61-ben Pállal van. Ezt onnan tudjuk, hogy Pál a Kolosszeieknek és a 
Filemonnak írt levelében mint mellette lévő munkatársról emlékezik meg róla. Ezek után 
Rómából keletre ment, mert Pál második fogságában, röviddel a halála előtt, arra kéri 
Timóteust, hogy siessen hozzá, és hozza magával Márkot is, mert ,,jó szolgálatot tenne 
nekem''. Ha Timóteus és Márk időben megérkezett, Márk jelen lehetett Pál 
vértanúságánál. 
A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, 
mint ,,Péter tolmácsáról''. Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy 
Péter megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter 
hirdetett nekik. Márk ezt meg is tette (50--60 között), és Szent Péter prédikációiból 
összeállította az evangéliumot. 
Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a résztvevő 
szemtanú elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János keresztségétől a 
mennybemenetelig történt dolgokat. Ezért találhatunk apró részleteket Márknál -- és csak 
nála! -- amelyek csak szemtanútól származhatnak. Pl. hogy Kafarnaumban az egész város 
ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy hogy Jézus a hajó végében egy párnán aludt 
(4,38). 
Ha ezt az evangéliumot a másik hárommal összehasonlítjuk, Máté logikusabb rendszert 
alkotott, Lukács pontosabb időrendet követ, János pedig mintha ki akarná egészíteni az 
előtte készült három művet. Máté ugyanis 40 körül, Márk 50--60 között, Lukács 62 körül, 
János pedig a század végén, 90--100 között írt. 
A hagyomány Márkot mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő volt a 
város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98--117) szenvedett 
vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok 
pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje. Ünnepét a 
keleti egyház kezdettől fogva, Róma a 11. századtól, április 25-én üli meg. 
Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el Szent 
Márk evangélistáról: 
Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második 
eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép 
lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és 
gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és 
megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől búcsút 
vett, azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben: ,,Az Úr tegye szerencséssé utadat!'' 
Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba, elszakadt a 
saruja. Ő ezt intő jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de azért keresett egy cipészt, 
hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. 
Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, 
honnan van csodatévő ereje? Márk akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész egész 
házanépével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában, Anianusnak hívták. 
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A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen hallgatták a Galileából jött embert. 
Ezért a pogányok üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust, Sabinust és 
Kerdont pappá, hét férfit diákonussá szentelt, tizenegy más férfit egyéb szolgálatokkal 
bízott meg, maga pedig visszament Pentapoliszba. 
Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a környéket mindenütt püspököket, 
papokat és diákonusokat szentelt. Két év elmúltával azonban ismét visszatért 
Alexandriába. Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház él, sőt a várostól keletre, a 
sziklák között fekvő kis faluban, Bucoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább 
erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik. 
Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Márkot a liturgia közben az 
oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás 
ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták 
egy börtönbe, hogy megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele. 
Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá: ,,Márk, 
Isten szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a neved 
fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa 
lettél az égi erőnek, amely lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az örök világosságban.'' 
E látomás vigasztalásával a szívében Márk égre tárt karokkal így imádkozott: ,,Uram, Jézus, 
hálát adok neked, mert nem hagytál magamra, hanem szentjeid közé számláltál engem. 
Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy 
kegyelmedtől elszakadjak!'' Amikor ezt kimondta, megjelent neki az Úr, úgy, ahogy 
tanítványai között járt szenvedése előtt, és így szólt hozzá: ,,Békesség veled, Márk, mi 
evangélistánk!'' Ő pedig így válaszolt: ,,Uram, Jézus Krisztusom!'' -- azzal az Úr elment tőle. 
Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, ismét kötelet kötöttek a 
nyakára, s közben gúnyolódtak: ,,Vezessétek a marhát Bucoliba!'' Márk, miközben a földön 
vonszolták, így fohászkodott: ,,Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!'' -- és kilehelte lelkét. 
A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen fergeteges szélvész és 
felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor jöttek a 
keresztények, és eltemették. 
A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a vértanú evangélistáról: 
,,Az orra hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú 
szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú, őszes, érzelmeiben tartózkodó, 
Isten kegyelmével teljes férfi volt. Miután imádkoztak, eltemették, ahogy abban a városban 
szokás. Sziklába vágott sírba fektették, és dicsőséggel őrizték az emlékezetét, 
örvendezvén, hogy elsőként érdemelte ki Alexandriában az igazi trónust.'' 
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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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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