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Ajánló 

 

Tisztelt Szülők, és Hozzátartozók. 

 

Jelen gyűjteménnyel a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

feladatkörébe került szülők és gyermekek számára szeretnénk egy olyan információs kiadványt 

létrehozni, amelyben tájékozódhatnak a gyermekvédelmi szakellátás rendszeréről, szereplőiről, 

feladatairól, illetve arról, hogy amennyiben valamilyen problémája van, alapvetően kihez 

fordulhat segítségért, amely által akár a gyermekvédelem is jobban láthatóvá válna.  

2020. október 1.-én elindult a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

támogatásával a Rubeus Egyesület Családi egyensúly támogatása a gyermekvédelemben c. 

projektje.  

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas 

a szülői kompetenciák széles körű erősítésére, többoldalú fejlesztésére 6 pillérre épülve: 1) 

kapcsolati problémákkal küzdő, válófélben lévő vagy elvált szülők és gyermekeik támogatása; 

2) pszichoszociális fogyatékossággal és szenvedélybetegséggel küzdő szülők és gyermekeik 

támogatása; 3) közösségfejlesztés; 4) családterápiás, mentálhigiénés komplex segítségnyújtás; 

5) kiemelés megelőzése és a sikeres hazagondozás komplex támogatása; 6) gyermekvédelem 

társadalmi láthatóságának növelése. A program célcsoportjai: az alapellátásban 

veszélyeztetettnek nyilvánított, valamint hatósági intézkedéssel érintett kliensek/szülők köre, 

akiknek gyermeke védelembe vétel alatt van (a kiemelés megelőzésére koncentrálva); másrészt 

a már nevelésbe vett gyermekek szülei (az eredményes hazakerülés érdekében). Illetve azok, 

azok a családok, ahol szenvedélybetegség vagy mentális zavar van a családban, illetve ahol a 

szülők válnak, illetve külön élnek. 

A modellprogram 2 család- és gyermekjóléti központ bevonásával, 1 gyermekvédelmi 

szakszolgáltatáshoz kapcsolódó civil szervezet bevonásával szakellátási szintéren, és 1 

általános iskolai kollégiumi szintéren civil szervezet képviseletében (4 modellhelyszín), és 2 

mentálhigiénés szolgáltatásokat, komplex gyermekvédelmi / szociális programot nyújtó civil 

szervezet részvételével valósul meg. 

A 6 partner különböző témákban komplex programot dolgoz ki és valósít meg 7 hónapos 

időkeretben. 

Jelen kiadvány is ezen program keretében valósul meg. 

 

Mind a program résztvevői, és egyben a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakellátás 

dolgozói bízunk abban, hogy kiadványunk segítséget tud nyújtani abban, hogy a gyermekek 

mihamarabb visszakerülhessenek családjaikhoz, és abban is hiszünk, hogy jelen gyűjtemény 

válaszokat tud azon kérdésekre, melyek a fenti célok elérés érdekében felmerülhetnek 

Önökben. 
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Alapfogalmak: 

 

Gyermekvédelmi szakellátás: 

A gyermekvédelmi szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 

nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, 

valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.  

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

Ha  a  gyermek  felügyelet  nélkül  marad  vagy  testi,  értelmi,  érzelmi  és  erkölcsi  fejlődését 

családi  környezete  vagy  önmaga  súlyosan  veszélyezteti,  és  emiatt  azonnali  elhelyezése 

szükséges,  a  települési  önkormányzat  jegyzője,  a  gyámhivatal  valamint  a  rendőrség,  az 

idegenrendészeti  hatóság,  a  menekültügyi  hatóság,  az  ügyészség,  a  bíróság  a  büntetés-

végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen 

a) a   nevelésére   alkalmas,   azt   vállaló   különélő   szülőnél,   más   hozzátartozónál,   illetve 

személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, b) a    legközelebbi    ideiglenes    hatállyal    

elhelyezett gyermekek    ellátását    is    biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség 

- az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és erről 

haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt. Az   ideiglenes   hatályú   elhelyezést   megalapozó   

súlyos   veszélyeztetettségnek   minősül   a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely 

életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi,  értelmi,  érzelmi  vagy  erkölcsi  fejlődésében  

jelentős  és  helyrehozhatatlan  károsodást okozhat. 

Nevelésbe vétel 

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete 

veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, 

valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, 

és a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. A gyámhatóság a 

gyermeket nevelőszülőnél vagy - ha ez nem lehetséges - gyermekotthonban, illetve fogyatékos 

vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (gyermekvédelmi gyámot) rendel 

mellé. A nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői felügyeleti joga szünetel. 

Mit tehet a szülő, ha nem ért egyet a gyermekek családból történő kiemelésével vagy a 

kijelölt gondozási hellyel? 

A szülő jogosult a gyermek gondozási helyét, vagy a családból kiemelését megállapító döntés 

ellen jogorvoslattal élni. Jelenleg ez közigazgatási per keretében történhet, a bíróság által 

rendszeresített formanyomtatványon. A keresetlevél benyújtásához ingyenes jogi segítség 

vehető igénybe, amennyiben a szülők jövedelmi viszonyai alapján jogosultságukat a 

kormányhivatal megállapítja. 

Meddig tart a gyermek nevelésbe vétele? 

 A gyámhivatali tárgyaláson meghatározásra kerülnek azok a feltételek, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy a gyermek haza kerülhessen. A veszélyeztető körülményeket meg kell szüntetni, 

biztosítani kell a lakhatást, élelmezést, oktatást. Ha ezek a veszélyeztető körülmények 

megszűntek, a gyámhivatalnál kezdeményezni kell a nevelésbe vétel megszüntetését. 

Családba fogadás 

A  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülő (szülők)  kérelmezi,  hogy  egészségiállapota,  indokolt  

távolléte  vagy  más családi ok miatt a gyermekét más, általa megnevezett   család   átmenetileg 

befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy  a családbafogadása  gyermek érdekében  áll. A  
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családbafogadás  a szülők  kérelme  alapján  indul.  Mindkét szülő hozzájárulása szükséges.  Az 

eljárás   során   az   ítélőképessége birtokában lévő gyermeket is meg kell hallgatni.   Az   eljárás   

során   a gyámhatóság az illetékes családsegítőtől környezettanulmányt kér arra vonatkozólag, 

hogy alkalmasak-e a családbafogadó   gyámnak   megjelölt személy   körülményei   a   kiskorú 

gondozására, nevelésére. A családbafogadást a gyámhatóság évente felülvizsgálja.  A 

családbafogadás ideje alatt a szülő tartási kötelezettsége fennáll, a kapcsolattartási jogát 

gyakorolhatja, szülői felügyeleti joga szünetel.  A törvényes   képviseletet   a   kiskorú 

vonatkozásában  a  családbafogadó gyám gyakorolhatja. 

Örökbefogadás 

Az örökbefogadás célja, hogy az örökbefogadó(k) és rokonsága, valamint az örökbefogadott 

gyermek között hosszú távú, stabil családi köteléket hozzon létre, mely által a kiskorú, akit 

szülei különböző okok miatt megfelelően nevelni nem képesek, családban való nevelkedése 

biztosítottá válik. 

Nevelőszülő: 

A nevelőszülők olyan gyermekek időszakos ellátását vállalják, akik nem nevelkedhetnek a saját 

családjukban. A nevelőszülő híd, célja, hogy a gyermek visszakerüljön a saját családjába, vagy 

örökbefogadó családba kerülhessen. 12 év alatti gyermek ellátását nevelőszülőnél kell 

biztosítani. 

Lakásotthon: 

A lakásotthon folyamatos munkarenddel működik, a nap 24 órájában biztosít ellátást a 

gondozott gyermekek számára. A folyamatos működést négy gyermekfelügyelő és egy 

lakásotthoni nevelő biztosítja. A szakmai munkában segítségünkre van egy fejlesztőpedagógus 

és szükség szerint pszichológus. Amikor a lakásotthon teljes létszámmal működik, akkor 

tizenkét gyerek nevelését biztosította. 
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Kapcsolattartás 

 

Mit jelent a kapcsolattartáshoz való jog? 

A családjától különélő gyermek joga, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést 

tartson fenn mindkét szülőjével, nagyszülőjével és testvéreivel. Ezekben az esetekben a 

kapcsolattartás formáját, módját és időpontját a járási gyámhivatal szabályozza az érintettek – 

többek között a gyermek – véleményének megkérdezését követően. A kapcsolattartás történhet 

a gyermekotthonban, nevelőszülőnél vagy egyéb kapcsolattartási helyszínen, illetve mód van 

arra is, hogy a gyermek az otthonába utazzon hétvégén, iskolai szünetekben, ünnepek 

alkalmával. 

 

Kapcsolattartásra utazás költségeinek fedezése hogyan történik? 

A kapcsolattartásra utazás költségei szülő utazása esetén a szülőt terhelik. Amennyiben ennek 

költségeit a szülő nem tudja kifizetni, rendkívüli települési támogatást igényelhet a lakóhelye 

szerinti települési önkormányzattól. 

 

Mit kell tenni, ha a kapcsolattartás szabályozását módosítani szeretnék? 

A gyermekotthonban, vagy nevelőszülőnél élő gyermekek esetében a gyámhivatal szabályozza 

a kapcsolattartást, így a gyámhivatalnál kell kezdeményezni annak megváltoztatását is. 

Amennyiben a gyermek gyámja van feljogosítva a 2 napnál rövidebb vagy 2 napnál hosszabb 

kapcsolattartás engedélyezésére, a gyámmal kell egyeztetni a kapcsolattartást. Vita esetén a 

járási gyámhivatal segítségét lehet kérni. 

 

Mi történik, ha a szülő nem tart kapcsolatot a gyermekével? 

A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb négy évre örökbefogadhatónak 

nyilvánítja, ha a szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szülő önhibájából 

 a) gyermekével nyolc hónapja nem tart rendszeres kapcsolatot vagy három hónapon át 

semmilyen formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és 

emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg; vagy 

 b) lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkül 

megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló intézkedések három hónapon belül nem 

vezetnek eredményre. 
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Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

  

Az intézmény elérhetősége: 

Intézményvezető: Erdei Sándor igazgató 

Cím: 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. 

Telefon: +36-52-310-333 

Fax: +36-52-413-338 

E-mail: hbmtgysz@hbmtgysz.hu 

Honlap: www.hbmtgysz.hu  

 

Mi a szakszolgálat legfőbb feladata, milyen célból jött létre, hogyan épül fel maga a 

szervezet? 

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a gyermekvédelmi szakellátás keretein belül 

működik, feladatát az 1997. évi XXXI. Törvény, és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

előírásainak megfelelően látja el. Gyermekvédelmi szakellátás alatt azt értjük, amikor a 

gyermek veszélyeztetését a gyámhatóság úgy tudja megelőzni, vagy megszűntetni, hogy 

otthonából kiemeli. 

 A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat célja elsődlegesen olyan szolgáltatások létrehozása, 

és működtetése, amelyek a szakellátásba kerülő gyermek gyermeki jogait biztosítják, így 

különösen: 

• Az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátó nevelőszülő és gyermekotthon kijelölése. 

• A megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése. 

• A szakellátásba utalt gyermekek gondozási helyének meghatározása, ennek érdekében 

elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv készítése. 

• Az örökbefogadás szakmai előkészítése. 

• A nevelésbe vett gyermekek gyámságával, eseti gyámságával kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

• A támogatott közvetítői eljárás működtetése. 

• Szaktanácsadás keretében módszertani segítség adása a szakellátó intézmények 

számára. 

• Nyilvántartás vezetése, valamint az adatszolgáltatással és az ügyeleti szolgálattal 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

• Befogadó Gyermekotthon működtetése 

• Az elhanyagolt és bántalmazott, közülük is elsősorban a szexuálisan bántalmazott 

gyermekek vizsgálatát és terápiáját végző szolgáltatást, valamint – hivatalos szerv  

megkeresésére – az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatást 

működtethet. Ennek kialakítása jelenleg is folyamatban van Hajdú-Bihar megyében. 

Az intézmény költségvetési szerv formában működik, fenntartója a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, alapítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Hogyan kerülnek a gyermekek a szakszolgálat „látókörébe”? 

A gyermekek mindig egy hatósági (gyámhatóság, ügyészség, rendőrség) döntést követően 

kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba, és ezen döntés indítja meg a Szakszolgálat fenti 

feladatait. 

http://www.hbmtgysz.hu/
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Hogyan működik a nevelőszülői hálózat? 

Intézményünk 2020. október 1. napjától nem lát el nevelőszülői hálózat működtetésével 

kapcsolatos feladatokat. A nevelőszülői hálózat egy legalább 5 nevelőszülőt tömörítő szervezet, 

ahol a nevelőszülő saját háztartásában teljes körű ellátás keretében biztosítja a gyermekvédelmi 

szakellátásba került gyermekek gondozását, nevelését. 

 

Ki lehet nevelőszülő, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, milyen képesítéssel kell 

rendelkeznie? 

A nevelőszülő olyan gyermekekről gondoskodik, akiket kiemeltek a vér szerinti családjukból, 

gyermekvédelmi gondoskodásba (állami gondozásba) kerültek. 

• magyar állampolgárság, 

• büntetlen előélet, 

• egészségügyi és pszichológiai alkalmasság, 

• betöltött 24. életév, 

• a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel lehet idősebb a 

nevelőszülő, 

• személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett 

gyermek egészséges fejlődésének biztosítására, 

• 240 órás kötelező nevelőszülői tanfolyam elvégzése (már egy 60 órás kurzus után 

munkába lehet állni, a többit később lehet pótolni), 

• Legfeljebb öt, a sajátjaival együtt legfeljebb hat gyereket nevelhet, de kevesebb 

gyereket is lehet vállalni. 

• A házastárs, élettárs hozzájárulása és alkalmassága szükséges a tevékenységhez. 

 

Hajdú-Bihar Megyében 6 nevelőszülői hálózat közel 550 nevelőszülő segíti az otthonából 

elkerült gyermeket. 

 

Minden esetben a gyermekek családba való hazagondozása a cél vagy adott esetekben 

örökbefogadó szülőket is keres a szakszolgálat? 

Abban az esetben, ha a szülő, nem járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, a 

gyermekvédelmi szakellátás elsődleges célja a gyermek hazagondozása. Ennek érdekében az 

intézményünk a gyermek bekerülését követően elvégzi a személyiségvizsgálatát, ami alapján 

elhelyezési javaslatot, és egyéni elhelyezési tervet készít, amelyben megfogalmazásra kerülnek 

a hazagondozást segítő célok, feladatok és ezek felelősei. Amennyiben ezekben változás 

következik be, illetőleg a jogszabályi rendelkezések fenn állnak, a gyermek számára megfelelő 

örökbefogadó családot próbálunk találni, és amennyiben ez sem lehetséges a gyermek 

felnevelése, az önálló életre való felkészítése a cél együttműködve a gondozást-nevelést 

biztosító intézménnyel, nevelőszülővel. 

 

Számszerűen hány gyerekkel és hány családdal dolgozik jelenleg együtt a szakszolgálat? 

Hajdú-Bihar Megyében jelenleg 1820 gyermek és fiatal felnőtt él a gyermekvédelmi 

szakellátásban, aki közül közel 140 nagykorú. Esetükben utógondozói ellátás segíti az önálló 

életkezdést vagy azért mert a gyermek létfenntartását nem tudja biztosítani, vagy várja az 

elhelyezését szociális intézményben, vagy pedig tanulmányokat folytat.  
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Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Gyermekotthona  

Az intézmény elérhetősége: 

Intézményvezető: Balláné Soltész Ilona 

Cím: 4030 Debrecen, Tégláskert u. 68. 

Telefon: 06 (20) 969 5491 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Gyermekotthona 10 

férőhelyen biztosít ideiglenesen elhelyezett gyermekek számára teljes körű, otthont nyújtó 

ellátást, valamint ebbe a házba szállítja be a rendőrség az otthonától vagy gondozási helyétől 

engedély nélkül távollévő gyermek és fiatalkorúakat is. 

Az otthon egyfajta állomás a veszélyeztetett környezetből azonnal kiemelt gyermekeknek. 

Minden esetben valamilyen krízis helyzet miatt kerülnek be a gyerekek, olyan veszélyeztető 

tényezők érik őket, hogy azonnali kiemelésre vagy azonnali gondozási hely változtatásra van 

szükség. Az azonnali gondozási hely változtatás hátterében az esetek nagy részében 

bántalmazás áll. A beutaló szervek döntése értelmében ideiglenes hatályú elhelyezés válik 

szükségessé, ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali 

elhelyezése indokolt.  

Az azonnali gondozási hely változtatásnál, feladatunk a gyerekeket ért lelki trauma 

mentálhigiénés segítség nyújtása a beutalás okozta trauma feldolgozására, szükség esetén az 

azonnali krízishelyzet elhárításával a további állapotromlás megakadályozása, valamint 

harmonikus, nyugodt körülmények megteremtésével alapozzuk meg, hogy a gyermekek tovább 

ne sérüljenek, és az eddig kialakult traumáik visszafordíthatóvá váljanak. 

A családjukból bekerült ideiglenes hatályú elhelyezés esetén elsődleges célunk, hogy segítsük 

a gyermek családba való visszakerülését, ha ez az ő érdekét szolgálja. Feladatunk a családi 

környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatait segítő gondozás. 

Segítünk a gyermekek mellett a szülőknek is abban, hogy kötődésük, érzelmi kötelékük 

erősödjön és egymás segítői, támaszai lehessenek.  

Általában egy-három hónapig tartózkodnak itt a gyermekek. Az ideiglenes hatályú elhelyezés 

megszüntetésével egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket korábbi környezetébe (családjába) 

visszahelyezi, vagy nevelésbe vételének elrendelésével nevelőszülőnél, vagy ha ez nem 

lehetséges szükségleteinek megfelelő ellátású gyermekotthonba. 
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Megyei Gondozási helyek 

 

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ  

Az intézmény elérhetősége: 

Intézményvezető: Hidvégi László 

Cím: 4138 Komádi, Lehel u. 12. 

Telefon: +36-54-438-012 

Fax: +36-54-544-008 

E-mail: biharigyok@gmail.com 

Honlap: www.komadigyermekotthon.hu/ 

  

A Hajdú-Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ 2021. január 1-én jött létre. A Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság integrációs törekvéseinek köszönhetően a fenti időponttól a 

korábban a berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon beolvadt a Komádi Gyermekotthon 

csatolták  a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon Hajdúszoboszlói és Hajdúböszörményi 

szervezeti egységeit. 

A Komádi Szervezeti Egység bemutatása 

A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít. Olyan gyermekek befogadásáról, 

fejlesztéséről, neveléséről gondoskodik, akik saját családjukban veszélyeztető körülmények 

között nevelkedtek. A „Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” elnevezésű 

TIOP-3.4.1.B-11/1- 2012-0010 azonosító számú projekt keretében új gyermekotthon és 

lakóotthonok létesítésére került sor 2015-ben. A beruházást a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság valósította meg Európai Uniós támogatás segítségével, melynek célja a régi, 

korszerűtlen 136 férőhelyes Komádi Gyermekotthon kiváltása volt. A jogszabályi előírásoknak 

megfelelő 48 férőhelyes gyermekotthon és a két 12 férőhelyes lakásotthon 72 állami 

gondoskodásban nevelkedő gyermeknek biztosít korszerű, családias elhelyezést, több mint 

1200 m2-en. Az épületek minden igényt kielégítő eszközökkel lettek felszerelve, a kivitelezés 

folyamán komplex akadálymentesítés valósult meg. A Komádi Gyermekotthon új épületei 

(hőszigetelt falszerkezet, lábazat, padozat, valamint földszintes vasbeton födém és emeleti fa 

zárófödém; korszerű, fokozott légzárású 7 légkamrás homlokzati nyílászárók, korszerű, 

energiatakarékos kondenzációs gázkazánok, 500 l-es melegvíz tárolóval) hatékony 

fenntarthatóság, energiahatékonyság figyelembevételével valósultak meg. Mindhárom épület 

energiatakarékos, A energetikai besorolású. Az új épületek a gyerekek és a szakdolgozók 

számára egyaránt korszerű körülményeket biztosítanak a jövőben.  

A gyermekotthonban és a lakásotthonokban a gondozás nevelés célja, hogy neveltek testileg, 

értelmileg érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, 

képességeik, személyiségük a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljanak a 

vérszerinti családjukba való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó 

családba történő beilleszkedésre, az önálló életvitelre. Cél, hogy a gyermekek a családi mintát 

követő környezetben éljenek. Ugyanolyan vagy majdnem ugyanolyan élethelyzeteket 

tapasztaljanak meg, mint amire lehetőségük lenne a funkcióiban jól működő családban. 

Az intézmény teljes körű ellátást nyújt. Különböző szabadidős tevékenységeket szervez a 

gyerekek részére. Lehetőségük van barkácsolni, különböző kézműves technikákat elsajátítani, 

igénybe vehetik a könyvtár, a számítástechnikai terem szolgáltatásait. Az intézmény életében 
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komoly szerepet játszik a mozgás, a sport. Évente több alkalommal is megmérettetnek az otthon 

sportolói különböző szintű tornákon, ahol szinte mindig dobogós helyezéseket is elérnek. A 

rendezvények szervezése során is a szabadidő hasznos eltöltése a cél. Farsangon, Ki mit tud?-

on, különböző játékos, ügyességi és műveltségi vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat, 

ügyességüket társaikkal. 

 

A Berettyóújfalui Szervezeti Egység bemutatása 

 

Az Arany János Gyermekváros 1957-ben nyitotta meg kapuit 350 állami gondoskodásban 

nevelkedő gyermek számára. A befogadó épületek a húszas évek elején laktanyának készültek. 

Az akkori tárgyi és személyi feltételek megfeleltek a háború utáni időszak célkitűzéseinek, 

amelynek lényege a nagy létszámot gyorsan befogadó intézményrendszer létrehozása volt. 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szellemében 

a nagyméretű, korszerűtlen gyermekotthon teljes szervezeti és strukturális átalakítását kellett 

megvalósítani. Így Berettyóújfaluban hat, Furtán és Zsákán pedig egy-egy lakásotthon került 

kialakításra. Ezzel 96 gyermek és fiatal számára biztosítanak korszerű otthont, teret adva a 

család mintáját közelítő nevelésnek, a teljes körű ellátás magasabb szintű megvalósulásának. A 

gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekeket az egyéni habitus figyelembe vételével 

helyezhetjük el valamelyik lakásotthonba, amelyik leginkább elősegít szocializációjukat, 

reszocializációjukat. 

Az intézmény kiváltásának befejezését a 2008-ban megépült 24 férőhelyes speciális 

gyermekotthon jelezte. Itt két lakásotthonban disszociális tüneteket mutató, egy lakásotthonban 

pedig a pszichés tüneteket mutató fiúk lettek elhelyezve. Az Arany János Gyermekotthon saját 

alapítványa a Segítő Kezek Alapítvány 1993. januártól működik. 2001. március 14-től az 

alapítvány közhasznúvá minősítése megtörtént. Jelenleg 120 fő fiú és lány kulturális 

tevékenységét, szabadidős programjait segíti. Az intézmény dolgozói létszáma 75 fő. 

Tevékenységeik során „kitárják a világot” a gyermekek előtt. Számos nyári és tanévközi 

kirándulást (Boldogkőváralja, Budapest, Nyíregyháza, Debrecen és környéke) színház és 

cirkuszlátogatásokat szerveznek. Támogatják a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 

tanulóikat. A gyermekotthonban gyakran szerveznek kulturális programokat pl. Farsang, 

Gyermeknap, Ki mit tud?, Őszköszöntő. Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, 

Romániában lévő „testvér” intézményükkel illetve Hollandiai Egyházi Szervezetekkel. 
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Telephelyek 

Székhely: Hajdú - Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ 4138 Komádi, Lehel u. 12. sz. 

1. számú gyermekotthon (48 férőhely) 

Telephelyek: 

 

Komádi Szervezeti Egység 

2. számú gyermekotthon (48 férőhely), 

Lakásotthonok:  

- Borostyán Lakásotthon, Komádi, Nagysándor József u. 30. (12 férőhely) 

- Búzavirág Lakásotthon, Komádi, Zrínyi u. 33 (12 férőhely) 

- II. sz. lakásotthon, Komádi, Lehel u. 8. (12 férőhely) 

- I. sz. lakásotthon, Komádi, Lehel u. 10. (12 férőhely) 

 

 

Berettyóújfalui Szervezeti Egység 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 

3. számú gyermekotthon 48 férőhely 

- Pinokkió Lakásotthon, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. (12 férőhely) 

- Bendegúz Lakásotthon, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. (12 férőhely) 

- Gyöngyvirág Lakásotthon, Furta, Szent László u. 1/A. (12 férőhely) 

- Micimackó Lakásotthon Zsáka, Arany János utca 2. (12 férőhely) 

4. számú gyermekotthon, speciális lakásotthonok (24 férőhely) 

- Vackor Lakásotthon, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. (8 férőhely) 

- Bogáncs Lakásotthon, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. (8 férőhely) 

- Galagonya Lakásotthon, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. (8 férőhely) 

Hajdúszoboszló Szervezeti Egység 

5. sz. gyermekotthon (40 férőhely, különleges lakásotthonok) 

- Napsugár Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4/B. (10 férőhely) 

- Hazavárlak Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4/C. (10 férőhely) 

- Nefelejcs Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4/D. (10 férőhely) 

- Mosoly Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4/E. (10 férőhely) 

6. sz. gyermekotthon (48 férőhely, különleges lakásotthonok) 

- Kuckó Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21. (8 férőhely) 

- Szerencse Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Ék u. 40. (10 férőhely) 

- Fecskefészek Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/A. (10 férőhely) 

- Hétszínvirág Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49. (10 férőhely) 

- Szivárvány Lakásotthon, Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. (10 férőhely) 

Hajdúböszörményi Szervezeti Egység 

7. sz. gyermekotthon (32 férőhely, különleges lakásotthonok) 

- Tűzvirág Lakásotthon, Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. (8 férőhely) 

- Vadrózsa Lakásotthon, Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. (8 férőhely) 

- Pumukli Lakásotthon, Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5/A. (8 férőhely) 

- Futrinka Lakásotthon, Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5/B. (8 férőhely) 
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Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat 

 

Elérhetőségek: 

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. 

E-mail cím: boldoggyermekkor@btesz.hu 

Telefon szám: 06-30/638-3211, 06/70-643-0894 

 

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által 

fenntartott, a gyermekvédelmi szakellátás részeként működő intézmény.  

A gyermekkor az ember életében a legfontosabb és legmeghatározóbb időszak. Ebben az 

életkorban alakulnak ki a készségek, képességek, a pszichológiai és lelki fejlődés alapvető, az 

egész életünket meghatározó elemei. A gyermekek számára az elsődleges szociális színtér a 

család. A családi diszfunkciók egyre több gyermek növekedésében és fejlődésében 

eredményeznek átmeneti, vagy tartós torzulást. A család- és gyermekjóléti alapellátások és 

szakellátások szolgáltatásai ezen torzulások, valamint a veszélyeztetettségek 

megakadályozására és visszafordítására jöttek létre. A nevelőszülői ellátás a gyermekvédelmi 

rendszer olyan szolgáltatása, amely az otthont nyújtó személyes gondoskodás keretein belül 

látja el a gyermekek nevelését és gondozását, biztosítja a testi-lelki-szellemi-oktatási-szociális 

fejlődését a nevelőszülő saját háztartásában családja körében, valamint utógondozói ellátást és 

utógondozást biztosít.  

Nevelőszülői hálózatunk 2016. óta foglalkozik a rászoruló gyermekek védelmével. A 

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat ellátási területe országos, de célként fogalmazódott 

meg bennünk, hogy különösen azokon a helyeken tevékenykedjünk, ahol koncentráltan 

kapacitáshiány jelentkezik a gyermekvédelem rendszerének ezen szegletében.  

Az ellátotti gyermek létszám növekedése miatt a hálózat 2018. szeptember elsején kettévált, 

ezáltal létrejött a Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat mellett, a Boldog Gyermekkor 

Nevelőszülői Hálózat Észak Magyarországi Központ is. 

A két hálózat közösen több mint 300 gyermek teljes körű ellátását látja el nap mint nap. 

Ellátási területet tekintve a következő megyékben élnek nevelőcsaládjaink:  

• Hajdú-Bihar megye,  

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,  

• Jász-Nagykun-Szolnok megye,  

• Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.  

E-mail cím: boldoggyermekkor@btesz.hu  

A hálózat vezetője és elérhetőségei: Nagyné Tóth Tünde (06/70-643-0894)                                                               

                                                            nagyne.toth.tunde@btesz.hu 

 

 

 

 

 

 

mailto:boldoggyermekkor@btesz.hu
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HAJDÚSÁGI GÖRÖGKATOLIKUS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

Intézmény elérhetőségei 

Cím: 4080 Hajdúnánás, Perczel M.  u. 12 

E-mail: hggykozpont@szlgsz.hu 

Intézmény vezetője és elérhetősége 

Simon Mihály 

Tel: 0620/215 0565 

E-mail címe: simon.mihaly@szlgsz.hu 

  

Az intézmény feladata gyermekvédelmi szakellátás keretében teljes körű ellátás biztosítása az 

ideiglenes hatállyal beutalt, nevelésbe vett gyermekek és  az utógondozói ellátás alatt lévő 

fiatalok számára.  

Intézményünk működési területe: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-

Abaúj– Zemplén megye és Jász- Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe.  

Mindezt Hajdúnánáson  10 családi házból kialakított lakásotthonban 113 férőhelyen, valamint 

Hajdúnánáson, Polgáron és Borsod- Abaúj Zemplén Megye Tiszaújváros Járás területén: 

Girincs, Kesznyéten, Hejőkeresztúr, Kiscsécs, Tiszaújváros, Sajószöged, Hejőbába, 

Tiszapalkonya, Oszlár településeken működő nevelőszülői hálózatban - változó 

férőhelyszámon - valósul meg.  Az intézményünkben foglalkoztatott   nevelőszülőknél jelenleg 

0 évestől 24 éves korig, a lakásotthonokban 10 évestől 23 éves korig élnek ellátottak.  

A nevelők, gyermekfelügyelők, nevelőszülők az intézmény szakmai programjának megfelelően 

tevékenykednek, nevelőszülő tanácsadóink és pszichológusaink és fejlesztőpedagógus segítik 

munkájukat. A nevelőszülők teljes körű ellátást nyújtanak, családi mintát szolgáltatnak a nevelt 

gyermekek  számára, kiegyensúlyozott fejlődési lehetőséget biztosítva. A nevelőszülői háttér 

segítségével több ellátott fiatal jut el a szakmaszerzésig, érettségiig, illetve szerez egyetemi 

diplomát is. Erősen támogatjuk, hogy az adott közoktatási intézmények és települések 

kulturális, sport és szabadidős tevékenységeiben vegyenek részt a gyermekeink, fiataljaink 

erősítve integrálódásukat a környezetünkbe. A munkatársak  kézműves foglalkozásokkal, sakk, 

fociedzésekkel, kerékpártúrákkal,  segítik kitölteni a szabadidőt, nyáron táboroztatják a 

gyerekeket.  A közösség megtartó, formáló, támogató erejét felhasználva közös célunk a 

gyermekvédelemben ellátottak számára a lehető legtöbbet kihozni a szakmai és az egyházi 

megközelítésből. Az újonnan jelentkező nevelőszülőinket a saját keresztény szemléletű 

képzésünkkel készítjük fel a feladatra.  Az első meghatározó feladat volt a lakásotthonok  és a 

nevelőszülői hálózataink számára felkért lelki vezetők (papok, diakónusok,) bevezetése a 

gyermekvédelembe. A lelki vezetők minden az intézmények által, vagy maguk által szervezett, 

kezdeményezett programokon kihasználják a lehetőséget, hogy a gyermekekhez, őket 

nevelőkhöz közelebb kerüljenek, igyekezve olyan igény megteremtését, mely személyes 

jelenlétükre, tevékenységükre vonatkozik, megalapozva lelki vezetésük kiteljesedését. 

 Az ellátottaink körében, amelyik korosztálynak már kötelező, a hittant preferáljuk az 

erkölcstannal szemben. A munkatársaink és nevelőszüleink részérére a  mentálhigiénés 

megsegítés és lelki megújulás, rekreáció lehetőségeinek biztosításaként  rendszeresen 

szervezünk egynapos kirándulásokat lelki vezetők részvételével.  

Egyházi jelenlétet tovább erősítő tevékenységeink közül kiemelendők a közös, egész 

rendszerünknek szervezett egész napos rendezvényeken való részvétel minden 

évben:  nyárbúcsúztató Máriapócson (1000 fő) a Kegytemplom területén, gyereknapok 

Hajdúdorogi Székesegyház templomkertjében (1000 fő) ahol szabadtéri kézműves, játszó, 

ügyességi programok mellett, lehetőség van a templomokban szabad bejárásra, kispapokkal 

közös éneklésre, keresztény tematikájú filmvetítésekre. 

mailto:hggykozpont@szlgsz.hu
mailto:simon.mihaly@szlgsz.hu
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Ezen kívül jelentős esemény Szent Lukács Focikupa évente (ahol nem csak a lelki vezetők, de 

a püspök atya is focizik a gyerekekkel), részvétel az országos GÖRKAPOCS és Család-csoda 

rendezvényeken.  

Az ellátottak maguk is, illetve nevelő-szüleikkel, vagy munkatársak kíséretével részt vesznek, 

liturgiákon, egyházi ünnepeken, búcsúkon, zarándoklatokon.  
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Benita Nevelőszülői Hálózat 

A hálózat 2013 óta foglalkozik otthont nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátással. Legfőbb célja és egyben feladata, hogy a családjukból - 

különböző veszélyeztető okok miatt - kiemelt gyermekek részére 

szeretetteljes családi légkört biztosítsunk megfelelő emberi és szakmai 

felkészültséggel rendelkező nevelőszülők által. 

Hitvalló igénk alapja Ézsaiás könyvéből való, amelynek legfőbb 

üzenete, hogy akármilyen nehéznek, vagy reménytelennek is tűnik egy 

élethelyzet, Isten soha nem feledkezik meg rólunk. Ezzel a szilárd meggyőződéssel kérjük 

mindennapi munkánkhoz Urunk vezetését, és iránymutatását. 

A Benita Nevelőszülői Hálózatot 2013 tavaszán alapította a Debreceni Baptista Gyülekezet. A 

Benita név azt jelenti Áldott. Hisszük, hogy a mindennapi munkánk valódi áldássá csak akkor 

válhat, ha imádságos szívvel kérjük Isten vezetését, segítségét a döntéseinkhez, és minden 

körülmények között ezekhez hűek maradunk. Ezt az áldást tapasztalva mára a Benita 

Nevelőszülői Hálózat Magyarország egyik meghatározó nevelőszülői hálózatává nőtte ki 

magát: hét megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár) több mint 120 településen látnak el nevelőszülőink otthont 

nyújtó ellátást. 

Feladatunk a gyermekek teljes körű ellátása, gondozása, továbbá a legfontosabb célunk: a 

szeretetteljes légkör biztosítása. Hálózatunk az újszülött gyermekektől a huszonéves fiatalokig 

fogad gyermekeket, vagyis az csecsemőgondozástól a fiatal felnőttek utógondozói ellátásáig 

biztosítjuk gyermekvédelmi szakellátást. 

    Nevelőszülőség = Élethivatás 

A nevelőszülőink feladata, hogy a rájuk bízott gyermek személyiségállapotát, érdekeit és 

szükségleteit szem előtt tartva családi mintát nyújtson, érzelmi biztonságot adjon, a gyermek 

személyiségét, képességeit, tehetségét folyamatosan fejlessze és ezzel egyidejűleg a 

gyermeknek vérszerinti családjával való kiegyensúlyozott kapcsolattartását is segítse. 

Működésünk során folyamatos jelleggel nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a nevelőszülői 

családjainkat, a nálunk elhelyezett gyermekeket minden szempontból támogassuk, legyen az 

emberi, szakmai vagy anyagi oldal. Ebben a munkában segít minket a Bogácson található 

Benita Pihenőházunk, ahol nem csak nyáron (táborok, nyári programok stb.), hanem egész 

évben biztosítunk a nevelőszülői családok számára a szabadidős programokat, az üdülési 

lehetőséget. Másik nagy segítségünk a Benita Gyermekvédő Alapítvány, amely folyamatos 

jelleggel, anyagi juttatásokkal támogatja működésünket. 

Nevelőszülői hálózatunk hitvalló Igéje a Bibliában, Ézsaiás könyvében található: 

    "Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások 

megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!" (Ézsaiás 49,15) 

Ma is tartjuk az a missziói küldetésünket, amelyet az alapító lelkész így fogalmazott meg: "Úgy 

indultunk el, hogy hittük, reméltük és nagyon sokat dolgoztunk érte valóra fog válni: áldottak 

leszünk és áldássá leszünk!" A folyamatos, alázatos munka és a napról-napra tapasztalható 

töretlen növekedés talán bizonyítja, hogy valóban Isten áldása van a hálózat működésén. 

 

FENNTARTÓ 

A Debreceni Baptista Gyülekezet Magyarország legnagyobb taglétszámú baptista gyülekezete, 

működése több mint 125 éves múltra tekint vissza. A Szentírással összhangban missziós céljai 

között szerepel, hogy fizikai segítség mellett lelki támogatást is adjon rászorult családoknak, 

nehéz sorsú gyermekeknek: 

"Tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! 

Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!" (Ézsaiás 1,17) 
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Cívis Humán Szociális és Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózat 

 

Intézmény elérhetőségei 

Cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 23.szám 

E-mail: civisneveloszuloihalozat@gmail.com  

Intézmény vezetője és elérhetősége 

dr. Fábián Ildikó szakmai vezető 

Tel: +36 70 8866508 

 

 

 A Cívis Humán Szociális és Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózatát 2016 nyarán 

alapította a Magyar Pünkösdi Egyház Kelet Humán Szolgálata.  Működésünket a folyamatos 

növekedés jellemzi, mind a szakmai munka tekintetében, mind a hozzánk kihelyezett 

gyermekek számát tekintve. 

 

Meggyőződésünk, hogy magas szintű szakmai munkával, hitünkkel, odafigyelésünkkel 

elősegítjük az ellátást igénybe vevő gyermekek életminőségének javítását. 

 

Küldetésünknek tartjuk: 

– Isten és mi is minden emberi életet értékesnek tartunk, 

– segíteni a már megszületett gyermekek családban való felnövekedését. 

A nevelőszülői szakellátás jelentősége, fontossága abban rejlik, hogy vér szerinti családot 

helyettesítő, otthont nyújtó ellátást biztosítsunk a krízis helyzetben lévő kiskorúak, fiatal 

felnőttek számára. A hatályban lévő, különböző jogszabályok védik a család intézményét, de 

amennyiben a család az alapvető funkcióját nem képes betölteni, szükséges egy olyan ellátási 

forma, amely családot helyettesítő védelmet nyújt, figyelembe véve a gyermek mindenek felett 

álló érdekének biztosítását. Ezt a helyettesítő célt tölti be a Cívis Humán Szociális és 

Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózata. 

Ellátási területünk: Az ország egész területe. 

Működési területünk jelenleg Szabolcs-Szatmár –Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, valamint 

Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:civisneveloszuloihalozat@gmail.com
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DEBRECENI ÉS NYÍRSÉGI GÖRÖGKATOLIKUS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

Intézmény elérhetőségei 

4025 Debrecen, Petőfi tér 9.  

E-mail cím: dnyggyk@szlgsz.hu 

Intézmény vezetője és elérhetősége 

Tripsó Zoltán István 

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. 

Telefonszáma: 06-20-969-5490 

E-mail címe: tripso.zoltan@szlgsz.hu 

  

Az intézmény feladata gyermekvédelmi szakellátás keretében teljes körű ellátás biztosítása az 

ideiglenes hatállyal beutalt, nevelésbe vett gyermekek és az utógondozói ellátás alatt lévő 

fiatalok számára.  Mindezt 5 település Debrecen, Téglás, Nyíradony, Nyíracsád, 

Nyírmártonfalva 9 lakásotthonban 94 férőhelyen, valamint Hajdúböszörmény, Téglás, 

Hajdúsámson, Nyíradony, Nyíracsád, Nyírmártonfalva településeken működő nevelőszülői 

hálózatban 267 férőhelyen 78 nevelőszülői családban valósul meg.  Az intézményünkben 

foglalkoztatott nevelőszülőknél jelenleg 0 évestől 24 éves korig, a lakásotthonokban 06 évestől 

20 éves korig élnek ellátottak.   

• Egyházi jelenlét biztosítása a lakásotthonokban illetve a nevelőszülői hálózatban a helyi 

parókusok, illetve lehetőség szerint kispapok bevonásával 

• Lehetőség az ellátottaknak a nevelőszülői hálózatból a lakásotthonokba, illetve viszont 

az átjárásra (gyámhivatali határozattal) 

• József Attila Szakiskola, Téglás jogutódjaként végzettséget igazoló iratmásolatok 

kiadása, kérésre 

• Kötelező felkészítő képzések (nevelőszülők képzése) 

• Fejlesztés, pszichológiai megsegítés, a nevelőszülők időszakos felülvizsgálata 

(helyben) 

• Nyilvántartások a gondozásba vételtől a kikerülésig 

• Egynapos rekreációs kirándulások a munkakapcsolatban lévő teamek részére 

• Kétnapos lelki gyakorlatok Máriapócson  

• Nyári csereüdülések szervezése, és lebonyolítása 

• Kulturális és sportprogramok szervezése (bábszínház, mozi, vadaspark, úszás, 

korcsolyázás, focikupák, stb.) 

• Zarándoklatok szervezése (Mátra, Máriapócs, gyalog illetve kerékpárral) 

• Tehetségek felkutatása, tehetséggondozás 

• Intézményi szintű programok: Gondűző bál, Gyermeknap, Őszi mulatság, Évzáró 

• Szakmai teamek szervezése, támogatása 

A szakellátásba beutalt gyermekeink ellátása a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak 

megfelelően történik. Az előírásoknak megfelelő létszámú szakember gárda megfelelő alapot 

szolgáltat a gyerekek gondozásához neveléséhez. A tanulmányaikat a gyerekek a saját 

településükön illetve a Debreceni középiskolákban folytatják. Minden évben vannak 

szalagtűzőseink, illetve szakmát szerző növendékeink, ami a nevelőszülők és a 

lakásotthonokban dolgozók munkáját minősíti. 

Fontos feladat a kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése, ami fenntartói, 

intézményi, gyermekotthoni, nevelőszülő hálózati és lakásotthoni keretek között zajlik. A 

gyerekeink így ingyenesen, vagy kedvezményesen juthatnak el a különféle rendezvényekre, 

vagy folytathatnak sportolással kapcsolatos tevékenységeket. 

A településeinken élő parókusok segítségével a dolgozóink és a gondozásban lévő gyermekeink 

lelki élete is kapott egy keretet. Így az iskolában már a gyerekeink a hittan órákat látogatják, és 

rendszeresen megfordulnak a vasárnapi miséken is. 

mailto:dnyggyk@szlgsz.hu
mailto:tripso.zoltan@szlgsz.hu
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A fenntartó által szervezett rendezvények a gyerekeink körében nagy népszerűségnek 

örvendnek. Így a nyár folyamán megrendezésre kerülő Gyermeknap, vagy Nyárbúcsúztató, 

valamint a Szent Lukács focikupa is sok gyermeket és felnőttet vonz. Intézményi szinten már 

több esetben voltunk zarándoklatokon. Tervezzük, hogy legközelebb a három gyermekvédelmi 

intézmény együttesen látogatja meg a Máriapócsi kegyhelyet. A tehetséggondozás egyik fontos 

állomása az intézményi Ki mit tud (az Őszköszöntő részeként), illetve az intézmények közötti 

döntő Hajdúnánáson. 
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Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ 

Intézmény elérhetőségei 

4026 Debrecen, Füvészkert u. 4., 

E-mail cím: keletinevszulo@diakonia.hu  

Intézmény vezetője és elérhetősége 

Miklósi Erzsébet 

Cím: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4., 

Telefonszáma: +36 30 482-5850 

“Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki 

engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.” Mk 9,37 

A nevelőszülői hálózat olyan otthont nyújtó ellátási forma, mely a gyermekvédelmi 

szakellátásba gyámhivatali határozat alapján elhelyezett gyermekek és fiatalok otthont nyújtó, 

teljes körű ellátását végzi, előkészíti a családi környezetükbe történő visszahelyezésüket, vagy 

ha az valamilyen ok folytán nem lehetséges, elősegíti az örökbefogadást. 

A Hálózat emellett megkeresi az arra alkalmas, befogadó családokat, kiképezi őket a feladat 

ellátására, valamint folyamatosan biztosítja lelki és fizikai támogatásukat. Közösségé 

formálásukban kulcsszerepük van az egyházi közösségeknek, a gyülekezeteknek, a gyermekek 

fejlődése, szocializációja, ily módon még inkább biztosítva van. A vér szerinti családokkal való 

segítő kapcsolattartás is kiemelt helyen szerepel a programban. 

A hatályos jogszabályok szerint nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, 

cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki: 

• a gondozásába helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, de legfeljebb ötven évvel 

idősebb, 

• személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett 

gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására, és a családjába történő 

visszakerülésének támogatására, 

• szülői felügyeleti joga nem szünetel, azt nem szüntették meg. 

A nevelőszülők lelkészi ajánlással kerülnek a hálózathoz. Ez lehet református lelkészi ajánlás, 

vagy ha a jelentkező más vallási felekezethez tartozik, akkor annak a papnak, atyának, 

lelkipásztornak az ajánlását fogadjuk jó szívvel. 

Azáltal, hogy a családok mind a gyülekezet tagjai, egyházunk pedig a gyülekezeteiben él, így 

a befogadott gyermek egyszerre egy hármas családba kerül. Ez egy hatalmas szeretettöbbletet 

és értéktöbbletet nyújt az elszenvedett traumák feldolgozásához. 

A jelentkezést követően jelentkezési lapot küld a Hálózat ügyintézője, melyet kitöltve kell 

visszaküldeni a lelkészi ajánlással együtt. Ezután komplex alkalmassági vizsgálatra kerül sor 

(interjú, teszt, környezettanulmány). Ezt követi a képzés (28 óra döntés-előkészítő, valamint 32 

óra felkészítő tanfolyam). A Tanúsítvány megszerzését követően, a nevelőszülő jelölt benyújtja 

a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat a 

működtetőnek, aki a kérelmet továbbítja az eljáró Kormányhivatal felé. A nevelőszülő a 

Kormányhivatal végleges döntését, a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően 

kezdheti meg tevékenységét. 

A nevelőszülő, saját gyermekeivel együtt maximum hat gyermeket nevelhet, ha nincs saját 

kiskorú gyermeke, akkor öt gyermeket fogadhat be. 

A Hálózat célja, a rábízott gyermekek magas színvonalú, hitben és szeretetben történő nevelése. 

Célunk, hogy a gyermekek képessé váljanak a vér szerinti családjukba való visszailleszkedésre, 

vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, az önálló életvitelre. 

A Hálózat működési területe, ahonnan várja a nevelőszülőnek jelentkezőket: Békés 

Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Hajdú-Bihar 

Megye, Heves Megye. 

mailto:keletinevszulo@diakonia.hu
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Az intézmény 2021. január 01. napjától lakásotthoni ellátást is biztosít, az által, hogy átvette a 

Reménysugár Gyermekotthon lakásotthonainak működtetését. 

1. számú gyermekotthon: 

Ez a gyermekotthonunk 4 lakásotthonban 48 férőhelyen látja el a gyermekek gondozását. 

Lakásotthonaink egyszintes kertes házak, melyekben 12 gyermek nevelkedik együtt. 

Többségük iskoláskorú, de mivel a testvéreket itt is együtt helyezzük el, így kisebbek is 

előfordulnak közöttük. Minden házban 5 fő gyermekfelügyelő dolgozik és egy házvezető 

nevelő, akik folyamatosan, három műszakban látják el a gyerekeket. A lakásotthonokban már 

törekednek a gyermekek bevonására a házimunkába, így minden lakásotthonban főznek, 

közösen takarítanak, bevásárolnak. 

Egy lakásotthonunk feladata eltér a többitől. Ebben a lakásotthonunkban fiatalkorú és 

gyermekkorú anyák élnek gyermekeikkel. Itt a fiatal anyák segítséget kapnak, hogy 

megtanulják önállóan gondozni, ellátni gyermeküket, ugyanakkor iskolai tanulmányaikat is 

folytathassák. Így esélyt kapnak arra, hogy majdan gyermekükkel együtt hagyhassák el a 

gyermekotthont. 

2. számú gyermekotthon: 

4 lakásotthonban 46 férőhelyen látja el a gyermekek gondozását. Lakásotthonaink szintén erre 

a célra épült egyszintes kertes családi házak, melyek közül kettő Debrecenben, kettő Debrecen-

Nagymacs területén található. 

Ezen szakmai egység sajátossága a gyermekek viszonylagos állandósága. Többségük egészen 

kicsi korban került intézményünkbe és néhány éven belül sokan közülük nagy-korúvá válnak. 

A lakásotthonokban családias kereteken belül biztosítjuk a gyermekek teljes körű ellátását, 

mely magában foglalja az egészséges táplálkozást, a kornak és igényeknek megfelelő 

öltözkdést, az oktatást, felzárkóztatást, tehetséggondozást, rekreációs tevékenységeket, sportot, 

szórakozást.    

3. számú gyermekotthon: 

 3 lakásotthonban 28 férőhelyen látja el a gyermekek gondozását. Ezek a lakásotthonok 

kétszintesek és eredetileg családiháznak épültek, ezért kevesebb gyermek befogadására 

alkalmasak. Lakásotthononként 4 gyermekfelügyelő és egy házvezető nevelő gondoskodik a 

gyermekekről, ezért ezek lakásotthonok iskoláskorú gyermekeket fogadnak. Felzárkózásukat, 

korrepetálásukat egy fejlesztő pedagógus segíti. 

Különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy ezek a korábban nagyon hányatott sorsú 

gyermekek állandóságot, biztonságot találjanak nálunk. Szükség esetén segítséget kapnak a 

korábban átéltek feldolgozásához. 

Különleges gyermekotthon 

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon Különleges Ellátást is Nyújtó Gyermekotthona 

Debrecen, Ibolya u. 22. szám alatt található, itt van az intézmény központja is. 40 férőhelyen 

gondoznak főként egészséges - de esetenként sérült, fogyatékos gyermekeket is - újszülött 

kortól 6 éves korig. 

A gyermekek 8 fős csoportokban élnek, a testvéreket együtt helyezzük el. A kicsikről 

csoportonként 5 csecsemő és kisgyermekgondozó gondoskodik egymást váltva folyamatosan 

három műszakban. A csoportokban a gondozónők állandóak, így jól ismerik gondozottaik 

szükségleteit, szokásait és kötődés alakul ki köztük és a gyermekek között, ami elengedhetetlen 

a gyermekek egészséges személyiségfejlődése szempontjából. 

A négy év felettiek külső óvodába járnak, hogy több ismeretet és tapasztalatot szerezzenek, és 

ne szigetelődjenek el családban élő kortársaiktól. Fejlesztésükről a gyermekotthonban még 

három óvónő és egy gyógypedagógus gondoskodik. Az épületben található több foglalkoztató 

szoba, Ayres-terápiás szoba, tornaszoba és só-terápiás szoba is. 
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Gyermekjogi képviselő: 

 

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e 

törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a 

gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében 

és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális 

ellátást igénylő gyermek védelmére. 

Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok 

érvényesülését. Indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve 

szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez. 

Gyermekjogi képviselő tevékenysége során: 

• segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 

kivizsgálását; 

• segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a 

gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések 

megfogalmazásában; 

• eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, 

valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján, 

• eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján; 

• a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel 

kapcsolatos eljárásban; 

• jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet: 

o gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására; 

o a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel 

érintettek között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés 

tartására a gyámhatóságnak; 

o a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek. 

 

A gyermekjogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és 

jogtudatosságának növelése, a gyermekek és a lakosság részére történő tájékoztatás. 

 A gyermekjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú 

igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az 

állampolgárok részére is. 
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Gyámhivatalok elérhetőségei: 

 

Balmazújvárosi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Vezető: Tar Zsoltné dr. Simon Edit osztályvezető 

Balmazújváros (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.) 

Tel.: (+36 52) 550-611 (előzetes időpontfoglalásra is) 
  

Tiszacsege (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) 

Tel.: (+36 52) 588-403 
 

Egyek (4069 Egyek, Fő u. 3.)   

Újszentmargita (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.)    
e-mail: gyam.balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu   

 

 

 

 

Debreceni Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

Vezető: Dr. Kövér Balázs osztályvezető 

A Gyámügyi Osztály illetékességi területe: 

Debrecen (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) 

(4001 Debrecen, Pf.: 315.) 

Tel.: (+36 52) 516-167 (előzetes időpontfoglalásra is) 

Fax.: (+36 52) 516-174 

E-mail: gyam.debrecen.jh@hajdu.gov.hu  

 

 

Derecskei Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

Vezető: Dr. Bartha-Erdei Dóra 

Derecske (4130 Derecske, Köztársaság út 126.) 

Tel.: (+36 54) 548-006 (előzetes időpontfoglalásra is) 

Fax: (+36 54) 410-177 

 

Létavértes (4271 Létavértes, Árpád tér 10/A) 

E-mail: gyam.derecske.jh@hajdu.gov.hu  
 

 

Berettyóújfalui Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

Vezető: Karakas Ágnes 

Berettyóújfalu (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u.6.) (4101 

Berettyóújfalu, Pf: 11.) 

gyámügyek: (+36 54) 505-340 (előzetes időpontfoglalásra is) 

Fax.: (+36 54) 505-335 

 

Biharkeresztes (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) 

gyámügyek: (+36 54) 505-340 

Fax.: (+36 54) 505-335 

 

  

Komádi (4138 Komádi, Hősök tere 14.) 

Tel.: (+36 54) 545-006 (előzetes időpontfoglalásra is) 

(+36 54) 545-007 

gyámügyek: (+36 54) 505-340 

Fax: (+36 54) 505-335 

e-mail gyam.berettyoujfalu.jh@hajdu.gov.hu   

 

 

 

 

  

Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Vezető: Bertalan Mónika 

Hajdúböszörmény (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) 

(4220 Hajdúböszörmény, Pf.: 90.) 

mailto:gyam.balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu
mailto:gyam.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
mailto:gyam.derecske.jh@hajdu.gov.hu
mailto:gyam.berettyoujfalu.jh@hajdu.gov.hu
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Hajdúhadházi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály  

Vezető: Nagy-Perényi Tímea 

Hajdúhadház (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) 

(4242 Hajdúhadház, Pf.: 45.) 

Tel.: (+36 52) 550 676 

(+36 52) 550 666 (előzetes időpontfoglalásra is) 

Fax.: (+36 52) 550-677 

 

 

 

Hajdúnánási Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Vezető: Dr. Labovszki János osztályvezető 

Hajdúnánás (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.) 

Tel.: (+36 52) 550-620 (előzetes időpontfoglalásra is) 

(+36 52) 550-622 (előzetes időpontfoglalásra is) 

 

Polgár (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 

Tel.: (+36 52) 550-620 (előzetes időpontfoglalásra is) 

(+36 52) 550-622 (előzetes időpontfoglalásra is) 

 

 

 

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Vezető: Dr. Géresi Orsolya 

e-mail: barta.geresi.orsolya@hajdu.gov.hu 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. B épület 

Tel.: (+36 52) 550-656 (előzetes időpontfoglalásra is) 

(+36 52) 550-644 

(+36 52) 550-651 

Fax: (+36 52) 550-660 

 

Nádudvar (4181 Nádudvar Fő u. 119.) 

(4200 Hajdúszoboszló, Pf.: 139.) 
 

Nyíradonyi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

Vezető: Dr. Egri Nóra 

Nyíradony (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) 

Tel.: (+36 52) 550-277 (előzetes időpontfoglalásra is) 

Fax.: (+36 52) 203-038 

Vámospércs (4287 Vámospércs, Béke u. 3.) 

Tel.: (+36 30) 303-8100 

E-mail:  gyam.nyiradony.jh@hajdu.gov.hu  

 

Tel.: (+36 52) 550-381 

Fax: +36/52 324-563 

E-mail:  gyam.hajduboszormeny.jh@hajdu.gov.hu  

Hajdúdorog (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) 

Tel.: (+36 52) 550-308 

Fax: (+36 52) 324-563 

E-mail:  gyam.hajduboszormeny.jh@hajdu.gov.hu  

E-mail:  hajdunanas.jh@hajdu.gov.hu  

E-mail:  hajduszoboszlo.jh@hajdu.gov.hu  

 

mailto:barta.geresi.orsolya@hajdu.gov.hu
mailto:gyam.nyiradony.jh@hajdu.gov.hu
mailto:gyam.hajduboszormeny.jh@hajdu.gov.hu
mailto:gyam.hajduboszormeny.jh@hajdu.gov.hu
mailto:hajdunanas.jh@hajdu.gov.hu
mailto:hajduszoboszlo.jh@hajdu.gov.hu
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Püspökladányi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Vezető: Dr. Pusztai Gyula 

Püspökladány (4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.) 

(4150 Püspökladány, Pf.: 71.) 

Tel.: (+36 54) 517-215 (előzetes időpontfoglalásra is) 

Fax: (+36 54) 517-225 

 

Kaba (4183 Kaba, Szabadság tér 5.) 

Tel.: (+36 54) 522-005 
 

E-mail:  gyam.puspokladany.jh@hajdu.gov.hu  
 

  
 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámügyi Osztály 

Vezető: Tóthné dr. Kertész Mariann osztályvezető 

Cím: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. 

Levélcím: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. 

4002 Debrecen, Pf. 413. 

Telefon (előzetes időpontfoglalásra is): 06-52/273-430 

Fax:  - 

E-mail: szocgyam@hajdu.gov.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gyam.puspokladany.jh@hajdu.gov.hu
mailto:szocgyam@hajdu.gov.hu
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