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IGAZGATÓI UTASÍTÁS 

ELJÁRÁSREND VESZÉLYHELYZETBEN 

AZ ÚJ KORONAVÍRUS MEGBETEGEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS FERTŐZÉSEK 

MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN  

 

A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott kormányzati 

szigorításokkal összhangban, a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményi eljárásrendje a mai naptól az alábbiak szerint 

módosul. 

 

A járvány jelenlegi szakaszában javasolt az otthoni digitális munkavégzés elsődlegessége, az 

otthoni munkavégzést előnyben részesítése, különös tekintettel a gyermekes 

munkavállalókra. 

 

Tekintettel arra, hogy feladatellátásunk biztosítása több tevékenység vonatkozásában 

megköveteli a személyes jelenlétet, a hatályos járványügyi szabályok maximális betartása 

mellett, a szakszolgáltatások és az otthont nyújtó ellátások vonatkozásában az alábbi utasítást 

adom. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A szakszolgáltatások körébe tartozó szervezeti egységek (Gazdasági Szolgálat, Elhelyezési 

Szolgálat, Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, Örökbefogadási Szolgálat, Gyermekvédelmi 

Gyámi Szolgálat, Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat) munkatársai a mai naptól 

kezdődően, visszavonásig elsősorban ügyeleti rendben és saját otthonukban végzik el a 

munkakörükhöz kapcsolódó feladataikat. Az ellátott gyermekek érdeke megkívánhatja, hogy 

a munkáltató, lehetőség szerint a munkavállalóval egyetértésben, éljen jogosultságával s a 

munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen 

foglalkoztassa. 
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2. A munkáltató biztosítja a munkatársak feladatellátásához a telefont s az azon keresztül 

elérhető internetet és a hivatali (@tegyesz.hu) e-mail kapcsolatot. A munkáltató biztosítja 

továbbá a bizonyos munkakörök ellátásához szükséges számítógépeket és a távoli szerver 

hozzáférést. 

3. Törzsidőben, 9.00-15.00 óra között, minden munkavállaló köteles munkavégzésre alkalmas 

állapotban rendelkezésére állnia a munkahelyi vezetőinek, az ügyfeleknek, valamint a 

társszolgálatoknak, hatóságoknak és hivataloknak. 

4. Az ügyintézés elektronikus formában valósul meg, a papír alapú postázás, levelezés előre 

nem látható időre felfüggesztésre kerül. A dokumentumok elektronikus kezelésének részletes 

eljárásrendjét a Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat által kiadott protokoll szerint 

kötelesek a munkatársak végezni. 

5. A beosztott munkatársak feladataikat az elektronikus szignálást követően, a szokásos 

módon a Nyilvántartási Szolgálattól vagy közvetlen munkahelyi vezetőiktől kapják meg. 

6. Ügyintézésükhöz kapcsolódó levelezésüket a szerveren történő mappaművelettel juttatják 

el vezetői ellenőrzésre vagy aláírásra. A vezetői ellenőrzést minden esetben a közvetlen 

munkahelyi vezető látja el. Minden levélnek és iratnak tartalmaznia kell a következő szöveget: 

„Ez az irat elektronikus formában készült és kizárólag elektronikus úton került megküldésre.” illetve 

„Kapják:” 

7. A vezetői ellenőrzésen már átesett és aláírt iratokat, leveleket a munkahelyi vezető 

továbbítja – szintén szerveren történő mappaművelettel – iktatásra és elektronikus postázásra. 

8. A szakszolgáltatást végző munkatársaknak közvetlen munkahelyi vezetőjükkel egyeztetve, 

az éves szabadságuk terhére, időarányosan, heti rendszerességgel fizetett szabadságot adunk 

ki. Ezeken a napokon értelemszerűen nem folytatnak munkavégzést. 

Minden munkatárs figyelmét felhívom a GDPR szabályainak gondos és pontos betartására, a 

veszélyhelyzet alatt elrendelt otthoni munkavégzés során különös tekintettel legyenek az 

adatvédelmi előírásokra! 

Általános járványügyi szabályok: 

Az Intézmény területére csak egészséges munkavállalók léphetnek be. 

A személyi higiénére fokozottan kell figyelni. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja 

a gyakori, alapos szappanos kézmosás, valamint a közösségi távolságtartás. 

A környezet fokozott tisztántartását és fertőtlenítését a Fővárosi Gyermekvédelmi 

Intézmények Üzemeltetési Szervezete folyamatosan biztosítja. 

A dolgozók munkaállomásainál törekedni kell a lehetőségekhez mérten legalább 2 méteres 

távolság biztosítására, kerülni kell a zsúfoltságot. Az irodák szellőztetését rendszeresen kell 

végezni. 

 

KAPCSOLATTARTÁS 

 

Intézményünk a járványügyi védekezés rendelkezéseink maximális betartása mellett továbbra 

is várja a nevelőszülői családokat és a vérszerinti hozzátartozókat. 
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A kapcsolattartás szabályai: 

1. Intézményünkbe csak egészséges állapotban érkezők léphetnek be. 

2. Belépéskor minden személy kötelezően használja a kihelyezett fertőtlenítőt, zárt térben 

kötelező a saját maszk (FFP2, KN95, N95) használata. 

3. A kapcsolattartásra érkező személyeknek minden esetben be kell tartaniuk a másfél 

méteres távolságot, lehetőség szerint saját gyermekük esetében is.  

4. Amennyiben ételt hoznak a kapcsolattartásra, jelen lévő munkatársaink szükség esetén 

egyszer használatos papír poharat, étkészletet és tányért biztosítanak a családok részére. 

5. Az Alföldi utcai székhelyen a kapcsolattartás a belső udvaron, szabad levegőn és az 

ebédlőben kerül megrendezésre, az aula és az emeleti folyosó nem kerül megnyitásra. 

6. Az udvari bejáratú kapcsolattartó helyiségben egyszerre egy család tartózkodhat. 

 

INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSREND 

 

GAZDASÁGI SZOLGÁLAT 

A Gazdasági Szolgálat munkarendje a fennálló rendkívüli helyzetben továbbra is folyamatos, 

a mindennapi munkavégzés az alábbiak szerint alakul.  

Gazdasági koordinátor és gazdasági ügyintéző 

A napi szinten érkező számlák feldolgozása, szerződések, megrendelők rögzítése, valamint 

minden egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladat további intézkedésig, megszokott 

munkarendben történik. 

Pénztár 

A pénzügyi ügyintéző otthon látja el a pénztári dokumentumok CT-Ecostat programban 

történő feldolgozását, valamint a tárgyieszközök teljeskörű ügyintézését. Helyszíni 

munkavégzése az intézményben hétfőn és szerdán történik a hivatalos pénztári nyitvatartási 

időben (9-12 óra), az előlegekkel és készpénzfelvételekkel kapcsolatos ügyintézés ekkor tud 

megvalósulni. Természetesen a hét többi napján, telefonon az otthoni munkavégzés ideje alatt 

elérhető. Rendkívüli készpénz igény kiosztása csak az osztályvezetők és csoportvezetők 

részére engedélyezett.  

Munkaügy  

A munkaügyi feladatokat ellátó munkatársak, az Intézményben hétfőtől csütörtökig 9-15 óra 

közötti munkaidőben, pénteki napokon otthoni munkavégzéssel látják feladataikat.  
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ELHELYEZÉSI SZOLGÁLAT 

Az Elhelyezési Szolgálat munkatársai, a mai naptól otthonukban dolgoznak hétköznaponként 

9-15 óra közötti törzsidőben. Sürgős esetben írásban, személyes jelenlét és megbeszélés nélkül 

készítenek elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet. 

A kommunikáció telefonos és elektronikus kapcsolattartással valósul meg, a feladatok 

elosztása és a munkaszervezés is.  

Az otthoni munkavégzés során a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos feladatok irányított 

feldolgozása történik. Helyezési, szakszolgálati feladatokkal kapcsolatos ügyekben a Szolgálat 

vezetője ad iránymutatást.  

A kitűzött javaslat előkészítő – tervezési megbeszélések és javaslat előkészítő megbeszélések a 

kép- és hangkapcsolatot egyaránt biztosító online térben történnek.   

Szakmai teamek és az esetmegbeszélések is online térben valósulnak meg. 

 

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG 

A Szakértői Bizottság csak a sürgősséget igénylő esetekben vizsgál, a munkatársak döntően 

otthonukban dolgoznak. 

Amennyiben vizsgálat történik, a vizsgálatok szervezése során különös gondossággal 

ügyelnek az ütemezés biztonságos lebonyolítása, a torlódás elkerülése és a szociális 

távolságtartás biztosítására. 

Az otthoni munkavégzés tartalma a már folyamatban lévő, jellemzően a megvizsgált esetekre, 

valamint a GYVR rendszerben történő feladatellátásra korlátozódik. 

Az elkészült javaslatokat a Szakértői Bizottság vezetője, a szerveren történő megosztás 

módszerével továbbítja az Elhelyezési Szolgálat felé. 

 

TÁMOGATOTT KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS 

A szülők számára a gyámhivatal által elrendelt, kapcsolattartást érintő támogatott közvetítői 

eljárások menete a következőképpen változik: 

A Közvetítő- és Krízisszolgálat vezetője a gyámhivataltól érkezett felkérést a közvetítő 

számára elektronikusan továbbítja. A közvetítő a szülőkkel külön-külön időpontot egyeztet a 

külön tárgyalásra. A külön és a közös tárgyalás egyaránt elektronikus formában történik, tehát 

a közvetítő a felekkel közvetlenül nem találkozik. A Szolgálatnál a munkavégzés a korábbi 

online munkamenet szabályozása szerint történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Intézményi Eljárásrend 5 

 

 

 

ÖRÖKBEFOGADÁSI SZOLGÁLAT 

Örökbefogadási Szolgálat munkatársai ügyeleti rendben és otthon dolgoznak. A Szolgálat 

munkarendje a következő módon alakul: 

Munkanapokon egy örökbefogadási tanácsadó lát el ügyeletet a Budapest, VIII., Alföldi utca 

9-13. szám alatti székhely iroda helyiségében. 

Az ügyeletet végző tanácsadó feladata a felmerülő aktuális ügyek fogadása, kezelése, 

krízishelyzetben lévő várandós anya megsegítése, illetve az örökbefogadás előtti eljárásra 

jelentkező ügyfelek tájékoztatása. 

Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó örökbefogadási tanácsadó feladata a krízistanácsadás 

megszervezése, illetve a közvetítésről szóló igazolás kiállítása. 

Feladata továbbá a gyámhivatali jelzés után az egészségügyi intézmény kijelölt helyén 

(inkubátor) elhelyezett gyermek ügyének nyomon követése a rendelkezésre álló keretek 

figyelembevételével. 

A Szolgálat három pszichológus munkatársa az osztályvezetővel egyeztettek biztosít 

ügyeletet személyesen, a hét további munkanapjain telefonos jelzés alapján jön be, 

amennyiben a felmerült eset, helyzet személyes részvételt, megsegítést igényel. A telefonos 

ügyeletben lévő pszichológus munkatársat az ügyeletben lévő örökbefogadási tanácsadó fogja 

értesíteni telefonon. 

A Szolgálat munkatársai a hét többi munkanapján otthoni munkát végeznek.  

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.  

Az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamok szünetelnek. 

Az online munkavégzésről szóló igazgatói utasításban rögzített feladattípusok továbbra is 

online térben, az illesztési teamek és az esetmegbeszélések online térben valósulnak meg. 

 

 

GYERMEKVÉDELMI GYÁMI SZOLGÁLAT 

A gyermekvédelmi gyámok a székhelyen, személyes jelenléttel csak sürgős esetekben járnak 

el. 

Gyermekvédelmi gyám munkatársaink csak nagyon indokolt esetben tesznek személyes 

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

sürgős esetekben személyesen is rendelkezésre állnak és ellátják az elháríthatatlan ügyekben 

a törvényes képviseletet. 
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A gyermekvédelmi gyámok kiemelt feladata a gyermek- és lakásotthonokban, szociális 

intézményben és a nevelőszülői ellátásban élő gyermekek vérszerinti szülőkkel és 

hozzátartozókkal történő személyes jelenlétet nem igénylő kapcsolattartáshoz való 

hozzásegítése. A szülők, hozzátartozók tájékoztatása, igény szerint a telefonos, skype-os 

kapcsolattartás támogatása a kapcsolattartásra jogosult személyeknek. 

A gyermekvédelmi gyámok kiemelt feladata, hogy a gondozási helyen feladatot ellátó 

munkatársakat támogassák, az ellátott gyermekek együttműködési hajlandóságát elősegítsék. 

A Főigazgatói utasítással összhangban adhatnak csak kapcsolattartásra engedélyt 

gyámoltjainak. 

Szakmai teamek és az esetmegbeszélések is online térben valósulnak meg. 

 

NYILVÁNTARTÁSI - ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLAT 

Az Irattárunk ügyeleti rendszerben működik, iratot kikérni munkanapokon 9.00 – 15.00 óra 

között lehet. 

Gyermekvédelmi ügyintéző munkatársaink, az osztályvezető irányításával otthonukban 

látják el feladataikat. Az ügyeleti rend szerint egy irattáros és egy digitalizáló munkatárs végez 

az Intézmény székhelyén tevékenységet.  

Otthonteremtési támogatás ügyintézéséhez, amennyiben megkeresés érkezik, igazolást 

elektronikus úton állítunk ki. 

 

A Szolgálat telefonos segítségnyújtással áll rendelkezésre a munkatársak számára iratkezelés, 

nyilvántartási és informatikai ügyekben. 

 

Iratkezelés, e-dokumentumok, nyilvántartás, iktatás:  

Jóna Andrea  

06 20 296 2401  

jona.andrea@tegyesz.hu 

  

Informatikai ügyek, számítógép használat: 

Földi László 

06 30 647 3044 

foldi.laszlo@tegyesz.hu 

 

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Az ügyfélszolgálati ügyintézők munkaállomásainak távolsága a járványügyi előírásoknak 

megfelel, így ők napi tevékenységüket a munkaköri leírásuknak megfelelően végzik.  

 

 

 

 

mailto:jona.andrea@tegyesz.hu
mailto:foldi.laszlo@tegyesz.hu
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NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT 

Az otthont nyújtó ellátások körébe tartozó Nevelőszülői Hálózat munkatársai a mai naptól 

kezdődően, visszavonásig a Budapest, VIII. kerület Alföldi utca 9-13 szám alatt levő iroda 

helyiségében, ügyeleti rendben dolgoznak, 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, egyébként saját otthonukban 

végzik el a munkakörükhöz kapcsolódó feladataikat, vonatkoznak rájuk az otthoni 

munkavégzés alábbi szabályai: 

 A munkáltató biztosítja a munkatársak feladatellátásához a telefont és az azon 

keresztül elérhető internetet és a védett (@tegyesz.hu) e-mail kapcsolatot. A 

munkáltató biztosítja továbbá a bizonyos munkakörök ellátásához szükséges 

számítógépeket és a távoli szerver hozzáférést. 

 A Hálózat pszichológus munkatársa heti két napon, szakmai vezetőjével egyeztett 

napon, személyes jelenléttel dolgozik a székhelyen, heti három napon otthoni 

munkavégzéssel látja el feladatait. 

 A munkaügyi feladatokat ellátó munkatársak a folyamatban lévő átadás-átvételt a 

székhelyen végzik. 

 A gyermekvédelmi ügyintéző heti három napon, szakmai vezetőjével egyeztett napon, 

személyes jelenléttel dolgozik a székhelyen, heti két napon otthoni munkavégzéssel 

látja el feladatait. 

 Törzsidőben (9.00-15.00 óra között), minden munkavállaló köteles munkavégzésre 

alkalmas állapotban rendelkezésére állnia a munkahelyi vezetőinek, az ügyfeleknek, 

valamint a társszolgálatoknak, hatóságoknak és hivataloknak. 

 Az ügyintézés elektronikus formában valósul meg, a papír alapú postázás, levelezés 

előre nem látható időre felfüggesztésre kerül. 

 A beosztott munkatársak feladataikat az elektronikus szignálást követően, a szokásos 

módon a Nyilvántartási Szolgálattól vagy közvetlen munkahelyi vezetőiktől kapják 

meg. 

 Ügyintézésükhöz kapcsolódó levelezésüket a szerveren történő mappaművelettel 

juttatják el vezetői ellenőrzésre vagy aláírásra. A vezetői ellenőrzést minden esetben a 

közvetlen munkahelyi vezető látja el. Minden levélnek és iratnak tartalmaznia kell a 

következő szöveget: „Ez az irat elektronikus formában készült és kizárólag elektronikus úton 

került megküldésre.” 

 A vezetői ellenőrzésen már átesett és aláírt iratokat, leveleket a munkahelyi vezető 

továbbítja – szintén szerveren történő mappaművelettel – iktatásra és elektronikus 

postázásra. 

 A nevelőszülői tanácsadók munkatársaknak közvetlen szakmai vezetőjükkel 

egyeztetve, az éves szabadságuk terhére, időarányosan, heti rendszerességgel 

szükséges szabadságot igénybe venniük. Ezeken a napokom értelemszerűen nem 

folytatnak munkavégzést. 
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A nevelőszülői tanácsadók kiemelt feladata a nevelőszülői ellátásban élő gyermekek, 

vérszerinti szülőkkel és hozzátartozókkal történő, személyes jelenlétet nem igénylő 

kapcsolattartáshoz való hozzásegítése. A szülők, hozzátartozók tájékoztatása, igény szerint a 

telefonos, skype-os kapcsolattartás támogatása a kapcsolattartásra jogosult személyeknek. 

 

 

BEFOGADÓ OTTHON 

 

Az otthont nyújtó ellátások körébe tartozó gyermekotthoni szervezeti egységek (Befogadó 

Gyermekotthonok, Befogadó Lakásotthon) munkatársai a mai naptól kezdődően, folyamatos 

munkarendben végzik el a munkakörükhöz kapcsolódó feladataikat, az otthonvezetőknek 

lehetősége van 12 órás és 24 órás műszakbeosztás kialakítására is.  

 

Az otthont nyújtó ellátásban dolgozók kiemelt feladata a befogadó otthonban és a nevelőszülői 

ellátásban élő gyermekek, vérszerinti szülőkkel és hozzátartozókkal történő, személyes 

jelenlétet nem igénylő kapcsolattartáshoz való hozzásegítése. A szülők, hozzátartozók 

tájékoztatása, igény szerint a telefonos, skype-os kapcsolattartás támogatása a 

kapcsolattartásra jogosult személyeknek. 

 

Az utasítás személyi hatálya kiterjed az otthont nyújtó ellátást végzőkre, az Intézmény és 

telephelyei területére belépő és az Intézményben bent tartózkodó valamennyi személyre. 

 

A 2021/6. számú Igazgatói Utasítás 2021. március 8-án lép hatályba és visszavonásig 

érvényes. 

 

 

Budapest, 2021. március 5. 

 

 
  Kuslits Gábor 

                                              igazgató 

 

 

 

 

 


