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Az élet- és vagyonvédelem érdekében, a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása céljából a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményi eljárásrendje az alábbiak szerint módosul 2020. március 

17-től: 

 

A korábban kitűzött és ütemezett javaslat előkészítő tervezési megbeszélések elmaradnak. Az új 

időpontról az érintetteket értesíteni fogjuk, a folyamatban lévő sürgősséget igénylő ügyekben az 

elhelyezési javaslatok és egyéni elhelyezési tervek előkészítése személyes jelenlétet igénylő 

megbeszélés nélkül történik meg. 

 

A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság ütemezett vizsgálatai elmaradnak. Az új időpontról az 

érintetteket értesíteni fogjuk. A Bizottság csak a sürgősséget igénylő esetekben vizsgál. 

 

Az Örökbefogadási Szolgálatunk az elkövetkező időszakban ügyeleti rendszerben fog dolgozni. 

Az örökbefogadás előtti eljárásra jelentkező új ügyfeleinket ezúton tájékoztatjuk, hogy 

elektronikus és e-mail útján jelzett kérelem felvételi szándékukat rögzítjük, de a kérelem 

felvételének személyes jelenlétet igénylő időpontjáról később küldünk értesítést.  

A folyamatban lévő ügyekben az ügyfeleknél készített környezettanulmány és a folyamatban lévő 

pszichológiai vizsgálatok elmaradnak, azok elvégzésére későbbi időpontban kerül sor, erről külön 

írásban tájékoztatjuk majd az érintetteket. 

 

Nevelőszülői Hálózatunk az elkövetkező időszakban ügyeleti rendszerben fog dolgozni. A 

nevelőszülői tanácsadók csak nagyon indokolt esetben tesznek személyes látogatást a nevelőszülői 

családoknál, telefonon, e-mailen, online elérhetőek, s a helyzethez képest igyekeznek segítséget 

nyújtani.   

 

Gyermekvédelmi gyám munkatársaink csak nagyon indokolt esetben tesznek személyes látogatást 

a gyermekeket ellátó gondozási helyeken. Telefonon, e-mailen, online elérhetőek, sürgős esetekben 

rendelkezésre állnak és ellátják az elháríthatatlan ügyekben a törvényes képviseletet. 

 

Látogatási tilalom  

A Szociális es Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának 5/2020. (III. 16.) egyedi utasításának 

megfelelően 2020. március 16-tól a befogadó otthonainkban és a nevelőszülői ellátásban élő 

gyermekek vérszerinti szülőkkel és hozzátartozókkal történő személyes kapcsolattartása szünetel, 

helyette igény szerint a telefonos, skype-os kapcsolattartást igyekszünk biztosítani a 

kapcsolattartásra jogosult személyeknek.  

 

Partnereink és ügyfeleink figyelmét felhívjuk arra, hogy papír alapú küldemények személyes 

átvételére nincs mód nálunk, a dokumentumokat, hivatalos iratokat szokásos e-mail címeinken és 

nyilvantartas@tegyesz.hu címen fogadjuk. 

Az intézmény vezető munkatársai (elérhetőségeik itt) elektronikusan és telefonon elérhetőek. 

 

Reméljük, hogy a fenti eljárásrend hozzásegít mindannyiunkat ahhoz, hogy a járvány okozta 

károk mérséklődjenek. Vigyázzanak magukra és egymásra, ne veszítsük el kapcsolatainkat a 

vészhelyzet ideje alatt! 
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