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I. Bevezetés 

 

 

 Az elmúlt néhány évben jó néhány olyan esetről lehetett hallani a médiában, amely 

lényege az volt, hogy egy gyermeket a szülei éheztettek, különös kegyetlenséggel 

bántalmaztak, illetve meggyilkoltak (ld.
1
, ld.

2
). Minden ilyen esetben óriási médiafigyelem 

mellett zajlott a vizsgálat, hetekig, hónapokig szinte minden erről szólt. Amennyiben 

bizonyítható volt a bűnös elkövetők példás, vagy ahogyan a Bíróság sok esetben fogalmazott 

„a társadalom számára elrettentő mértékű” büntetést kaptak. Ezekben az esetekben nem sok 

hasonlóság van, az ország különböző településein történtek, tehetősebb, szegényebb 

családokban, iskolázottabb, vagy kevésbé iskolázott szülők által, vallási indíttatásból, illetve 

szekularizált családokban. Azonban egy jellemző szinte minden ilyen esetben vitathatatlanul 

igaz volt, mégpedig az, hogy a gyermekek bántalmazása folytatólagosan, hosszú ideig, több 

esetben évekig zajlott. Mint például annak a fent említett Gyöngyösön éhen halt 

kisgyermeknek az esete, aki nyilvánvalóan nem egyik percről a másikra fogyott le annyira, 

hogy ez végül tragédiához vezetett. De ilyen szörnyű tragédiával végződő eset nem kizárólag 

gyermekek sérelmére történt, történik, hiszen a médiában hallani lehetett idős embereket 

rettegésben tartó felnőttekről, értelmi fogyatékosok ellen elkövetett szexuális indíttatású 

bántalmazásokról is (ld.
3
). 

 Ezeket az eseteket hallva, látva nem csak a szakemberekben, hanem a hétköznapi 

emberekben is felmerülhet a kérdés, hogy miért nem jelzett senki, miért nem szólt senki? 

Vagy ha szólt és jelzett, akkor miért nem történt semmi, az arra hivatott hatóságok miért nem 

tettek semmit? Történt-e vétkes mulasztás valaki részéről? Ki a hibás, miért nem lehetett 

hatékonyabban kezelni az adott esetet? Kapott-e segítséget az adott család ahhoz, hogy egy 

szörnyű tragédiába végződő helyzetből még idejekorán ki tudjon menekülni? Ebből az 

okfejtésből adja magát egy következő kérdéscsoport is, hogy hol volt ilyenkor a jelzőrendszer, 

                                                           
1
 Ld.: https://24.hu/belfold/2016/12/14/ehen-halt-gyongyosi-kislany-megrazo-reszletek-a-tragadiarol/ 

2
 Ld.: https://index.hu/belfold/2013/04/17/halalra_eheztettek_egy_masfel_eves_gyermeket/ 

3
 Ld.: 

http://kettosmerce.blog.hu/2015/06/12/tabutema_pedig_a_fogyatekos_embereket_meg_gyakrabban_bantalmazz

ak_mint_az_epeket 
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miért nem működött megfelelően? A jelzőrendszerben résztvevő orvosoknak, védőnőknek, 

családsegítőknek, gyámhivatalnak, stb. semmi nem tűnt fel? Vagy ha ezeknek a szociális 

területen dolgozó szakembereknek feltűnt valami, akkor miért nem léptek? Amennyiben 

történt jelzés, akkor annak továbbítása hol akadt meg? Miért nem történt mondjuk meg a 

család alapellátásba vétele, esetleg a súlyosabb védelembe vétel (ld.
4
)? Számtalan-számtalan 

kérdést fel lehetne tenni még és talán akkor sem tudnánk meg minden tényt. Arra azonban 

tehetünk egy kísérletet, hogy rávilágítsunk bizonyos eseteken keresztül azokra a hibákra, 

rossz beidegződésekre, amik véleményem szerint terhelik a szociális ellátórendszert, illetve 

kifejezetten a jelzőrendszert. 

 Természetesen tisztában vagyok azzal is, hogy lehet egy adott országban bármilyen 

fejlett a jelzőrendszer, illetve a szociális intézményhálózat, dolgozhatnak benne kiválóan 

felkészült, bátor szakemberek, akkor is mindig lehetnek, lesznek olyan esetek, amelyek 

látenciában maradva, soha nem derülnek ki. De vajon volna lehetőség arra, hogy ezen esetek 

számát csökkentsük? Egy átgondolt, jól megfogalmazott, rendezett hatáskörrel bíró és azt 

számon is kérő jelzőrendszer tudna ezen segíteni? Lehetséges lenne a jelzőrendszer 

szereplőivel megértetni, hogy nagyobb felelősséget kell vállalniuk az esetek kezelésében, 

azok felderítésében, illetve a beérkezett jelzések nyomon követésében. Mindezt azért, hogy ne 

kallódjanak el esetek, ne fordulhasson elő olyan eset, amikor a társszervek mindegyike abból 

indul ki, hogy majd a másik megoldja a problémát. 

 A szakdolgozatom címében szereplő Pécelt és az ott működő szociális intézményt 

azért választottam kutatásom tárgyává, mert itt komolyabb ismeretséggel rendelkezem, mind 

a városban, mind pedig a szociális területen dolgozó szakemberek között. Így kiváló terepnek 

találtam arra, hogy kérdéseimet, feltevéseimet, az általam felállított hipotézisemet igazolni, 

vagy cáfolni tudjam egy olyan helyen, ahol valódi élethelyzetekkel, valódi problémákkal 

találkoznak az azokat kezelő és megoldani akaró emberek. Bár eddig még nem sok 

tapasztalattal rendelkezem a szociális területen, de egy pillanatig sem éreztem az itt eltöltött 

kutatási időm alatt, hogy ne kezeltek volna egyenlő partnerként. A munkámat a súlyos, 

sokszor óriási leterheltség ellenére is, mindig segítették a szociális munkatársak. Nagyon 

nyitottak voltak és készségesek, minden olyan kérdésemre válaszoltak, ami a szakdolgozatom 

megírásában segítségemre lehetett. 

                                                           
4
 Ld.: https://pestisracok.hu/gyerekvedelem-erthetetlen-hibai-vezettek-kislany-ehhalalahoz/ 
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 Szakdolgozatom első felében tehát a Pécelen működő Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szervezeti és működési felépítését kívánom részletesen bemutatni, hiszen a struktúra 

megértése nélkül nehezen lehetne a további egymásra épülést megérteni. Részben kitérek a 

város bemutatására is, mert ez is egy fontos keret. Láttatni szeretném, hogy milyen 

szociokulturális felépítettsége van a településnek. A jelzőrendszer működésének és az abban 

szerepet vállaló szakemberek feltérképezése után a hipotézisem megfogalmazására kerül sor, 

amit a szociális területen szerepet vállaló szakemberekkel készült mélyinterjúkkal, illetve egy 

a helyi lakosság körében lekérdezésre kerülő kérdőívvel kívánok igazolni, vagy cáfolni. 

 Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy szakdolgozatommal csak részben tudom a 

dolgok lényegét megragadni, hiszen nincsen módom országos kutatást lefolytatni. Azonban 

mindezek ellenére is hiszem, hogy témafelvetésem és az általam lefolytatott vizsgálat rávilágít 

egy olyan problémára, amit a szociális ágazatban dolgozó szakemberek közös munkával 

jobbá, problémamentessé tudnának tenni. Mindezt pedig legfőképpen azért, hogy kevesebb 

hír szóljon olyan tragikus borzalmakról, mint amiket a bevezetésem elején említettem. 
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II. Pécel Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezetének 

és működésének bemutatása 

 

 

II.1. Pécel város bemutatása 

 

 

 Pécel a Gödöllői-dombság észak-nyugati részen fekszik. Nyugati irányban Budapest 

17. kerülete, keleti irányban Isaszeg, délen pedig Maglód határolja. Pécel faluszerkezete a 11. 

században alakult ki, területén a Tarján-törzs telepedett le. A település kereszténnyé válása 

ekkor gyorsult fel. A várost először 1338-ban említik oklevelek. A török időkben is lakott 

volt. A 14. században Domokos pap és János plébános Pécel jelentős lakói voltak, akik 1345-

ben alapították a város első iskoláját. A településen ekkortól van rendszeres oktatás. A 14. 

században működött már vízimalom Pécelen. Ennek köszönhetően főként gabonatermeléssel 

foglalkoztak az itt élők. Ezen kívül még állatokat is tartottak. 1355-ben Péczeli Péter birtokán 

70 lóból álló ménes volt. A Rákos-patakban sok hal és rák volt, amelyet a helyiek 

előszeretettel halásztak le. Pécel lakosságát a középkori pestisjárvány jelentősen megritkította. 

Az elnéptelenedett területeire Pestről érkeztek új betelepülők. 1541-ben Buda és Pest török 

fennhatóság alá került, ezzel Pécel is megszállt lett. 1546-ban a lakossági népszámlálás adatai 

szerint a településen 46 családfő volt, de a sok nőtlen férfi tette ki a lakosság nagyobb 

létszámát. 1686-ban a település lakatlanná vált. 

 Az újbóli betelepítés 1689-ben indult meg. 1760-ban már 147 család lakta. 1675-től 

kálvinista község, Váczi Pál volt az első prédikátora. A 17. században a Habsburgok ellen 

szervezkedtek a Fáy-fivérek is, amelynek következtében a község javainak fele a kincstárra 

szállt át. Pécelen ekkor már 150-200 fő élt. A Ráday család házasság révén Pécel fele területét 

megszerezte, Pécel másik fele pedig a Fáy család birtokává vált. Ráday Pál 1773-ban halt meg 

a településen, aki a Ráday könyvtárat is alapította. Ráday Gedeon, Ráday Pál fia építette 

Pécelen a Ráday-kastélyt. 1849. április 6-án az isaszegi csatában Klapka György hadteste 
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végigvonult Pécelen. Sok péceli lakos nemzetőrnek állt ekkor. 1841-től jegyzővel bíró 

nagyközség. 

 A lakosság létszáma 1870-ben már 2206 fő. A Budapest-Hatvan-Salgótarján 

vasútvonalat 1867-ben adták át, amelynek révén Pécelnek kiváló összeköttetése lett a 

fővárossal. 1870-ben pedig a Hatvan-Miskolc vonal is átadásra került. Ezt követően a 

település dinamikus fejlődése lehetővé vált. Pestről sok nyaralni, kirándulni kívánó ember 

érkezett a településre. Megindultak a nyaralóépítések. A települések sok volt a földműves, 

iparos és kereskedő. 1919-ben a Péceli Munkások, Katonák és Parasztok Tanácsa elfoglalta a 

Ráday-kastélyt és népházzá nyilvánította. 1944-ben Pécel a frontvonal részét képezte. 1970-

ben vált nagyközösséggé, ekkor a lakosságszám már elérte a 10 ezer főt.
5
 

 A ma itt élő családok számára kedvező, hogy Pécelen számos óvoda és közoktatási 

intézmény működik. A továbbtanulni szándékozók a Fáy András Szakközépiskolában is 

tanulhatnak. De ugyanúgy van idősek otthona is a városban. Vallási sokszínűség jellemzi a 

települést. Többek között a református, baptista, katolikus, adventista, pünkösdista, illetve az 

evangélikus gyülekezet is képviselteti magát a településen. Pécelen számos szociális 

intézmény is van. Például bentlakásos idősek otthona, amelyből egy állami fenntartási, egy 

egyházi, illetve egy pedig magán üzemeltetésű. A két idős otthonon kívül működik a 

településen még hajléktalan ellátás is. Pécelen működik az ESE
6
, amely idősek és értelmi 

fogyatékosok bentlakásos intézménye, illetve foglalkoztatója. 

 Pécelen ma a környék településeihez képest lényegesen magasabb a roma lakosság 

létszáma. Ez a lakosság réteg a 16., 17. kerületből szorult ki az elmúlt 20-30 évben az ott 

jelentősen megemelkedett ingatlan árak miatt, illetve azon okból, hogy a budapesti 

önkormányzati lakások nagy részét a rendszerváltás után értékesítették és a korábban ott 

lakóknak alternatíva volt az agglomerációban való letelepedés. Bár a fővárossal közvetlen 

határos Pécel, hiszen a 17. kerület kb. 200 méterre helyezkedik el tőle, infrastrukturálisan 

mégis elmaradottnak mondható. Ennek a szoros kapcsolatnak, illetve az autópálya 

közelségének ellenére is szinte elenyésző a városban működő vállalkozások, nagyobb cégek 

jelenléte. Az elmúlt 28 év egyetlen városvezetése sem volt képes komoly, jelentőségteljes 

nagy foglalkoztató üzemet, illetve céget a településre bevonzani. Ennek egyik oka, hogy a 

                                                           
5
 Vö.: http://www.pecel.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=12&lang=hu 

6
 http://www.egymast-segito.hu/ 
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település nem rendelkezik ipari parkkal, amely infrastrukturális szempontból alkalmas lehetne 

egy termelői üzem befogadására. Ezért a lakosság jelentős része ingázó, Budapesten, 

Gödöllőn, Gyömrőn, Vecsésen dolgozik. Ilyen szempontból Pécel alvóvárosnak tekinthető. A 

dolgozó lakosság főként az esti és hétvégi időszakban tartózkodik otthon. A környező 

településekhez képest lényegesen nagyobb a munkanélküliség aránya. Ez a tény sajnos a helyi 

roma lakosságot érinti leginkább. A város közfoglalkoztatási programjában is ők dolgoznak 

legtöbben. Érdekes tény még az is, hogy bár a város rendelkezik oktatási intézményekkel, 

mégis a környező településekhez képest lényegesen alacsonyabb az itt élők iskolázottsági 

szintje. Ez részben a betelepülő lakosságnak köszönhető, hiszen a „kényszerbetelepedések” 

nem a legiskolázottabb rétegeket vonzották a városba. De a város alacsony foglalkoztatási 

lehetőségei sem segítik kimondottan azt, hogy a magasabb iskolai végzettségűek vegyenek itt 

ingatlanokat. 

 

 

II.2. Pécel Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

II.2.1. Főbb paraméterei, feladatai 

 

 

Megnevezés: Pécel Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Székhelye: 2119 Pécel, Isaszegi út 3. 

Az intézmény alapítója: Pécel Város Önkormányzata 

Tevékenyég jellege: közszolgáltató szerv 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv 
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Az intézmény főbb feladatai: 

1. Idősgondozás:  - idősek nappali ellátása, 

   - demens betegek nappali ellátása, 

   - időskorúak társadalmi integrációját célzó programok szervezése, 

   - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

   - szociális étkeztetés. 

 

2. Családgondozás: - család- és gyermekjóléti szolgáltatások, 

   - a gyermekek, fiatalok és családok életminőségének elősegítése, 

   - esélyegyenlőséget célzó tevékenységek és programok szervezése, 

   - romák társadalmi integrációját elősegítő programok szervezése. 

 

3. Hajléktalangondozás: 

   - hajléktalanok nappali ellátása, 

   - utcai szocális tevékenység, 

   - szociális étkeztetés..
7
 

 

 Az intézmény főbb célja, hogy a szociális, illetve mentálhigiéniás problémák, illetve 

egyéb krízishelyzetek miatt az intézményhez forduló személyek, illetve családok számára 

szociális és gyermekjóléti téren segítséget nyújtson. Az egyéneknél, illetve családoknál 

fellépő krízishelyzet megoldását elősegítse, azt megelőzze. Az intézmény igyekszik a hozzá 

forduló családokat abban is segíteni, hogy azok az önálló életvezetési képességüket fent 

tudják tartani. Ennek érdekében az intézmény komplex családgondozási programmal segíti az 

                                                           
7
 Vö.: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szervezi és Működési Szabályzata. 1-5. oldal. 

http://www.csaladsegito-pecel.hu/images/szmsz_pcsgysz.pdf 
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érintetteket.
8
 Az intézmény fontosnak tartja továbbá azt is, hogy mindenkori vezetése, illetve 

az ott dolgozó szociális szakemberek a lehető legtöbbet tegyék meg annak érdekében, hogy a 

társadalmi kapcsolatokat növeljék. A tapasztalat azt mutatja, hogy igazán azok az 

intézmények tudnak sikerrel harcolni a családok problémái ellen, akik széles társadalmi, 

kapcsolati rendszerrel rendelkeznek. Így mindenkori feladatok közé tartozik, hogy a helyi 

egyházakkal, civilszervezetekkel, más a szociális területen dolgozó intézménnyel jó és 

kölcsönös együttműködésben dolgozzon. Erre az együttműködésre jó példa az utóbbi években 

kötött megállapodások sorozata is, amely egyrészről a Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, másrészről pedig pl. a Kijárat Egyesület, az Age of Hope Alapítvány, illetve 

számtalan a városban működő egyházi szervezet között kötetett. 

Az intézmény által ellátottak köre: 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatásban részesülhet: Pécelen bejelentett 

lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermek- és felnőtt korú 

személyek, vagy azon felnőtt személyek, illetve gyermekek, akik csak átmenetileg 

tartózkodnak ugyan Pécelen, akiket a segítségnyújtás elmulasztása veszélyeztetne. Illetve ide 

sorolhatók még a válsághelyzetben lévő várandós nők. 

 Étkeztetés: Pécelen bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személy, aki önmagáról, illetve a vele egy háztartásban élőről nem tud gondoskodni, amely 

adódhat korából, hajléktalanságából, vagy egészségi állapotából. 

 Házi Segítésnyújtás: A házi segítésnyújtás keretében azon személyekről kell 

gondoskodni, akik önmagukat képtelen ellátni, másik segítségére pedig nem számíthatnak.
9
 

 Hajléktalan ellátás: Minden olyan személy, aki élethelyzetéből adódon erre a 

szolgáltatási típusra rászorul. Talán ez az ellátási forma a leginkább körülhatárolatlan, hiszen 

itt szinte egyéni megítéléseken, döntéseken múlik az, hogy ki részesülhet az ellátásban. A 

hajléktalanokkal kapcsolatban elmondható, hogy elenyésző számban rendelkeznek lakcímmel, 

így még a péceli lakcím sem kérhető tőlük az ellátáshoz. 

 
                                                           
8
 Vö.: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szervezi és Működési Szabályzata. 7. oldal. 

http://www.csaladsegito-pecel.hu/images/szmsz_pcsgysz.pdf 

9
 Vö.: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szervezi és Működési Szabályzata. 9. oldal. 

http://www.csaladsegito-pecel.hu/images/szmsz_pcsgysz.pdf 
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II. 2.2. Szervezeti felépítés 

 

1. ábra. Az intézmény szervezeti felépítése. 
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mereven elkülöníteni egymástól. Gyakran előfordul, hogy az esetek összefüggnek és egy 

családon belül több területet érintő segítségre van szükség. 

 Az intézménye vezetőjét 5 évre terjedő határozott időre szólóan választja Pécel Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete. A vezető felett a munkáltatói jogkörrel Pécel Város 

Polgármestere rendelkezik. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettese képviseli 

az intézményt. 

 Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete különböző feladatokat lát el és 

különböző jogkörökkel rendelkezik a Családsegítő intézménye felett. Többek között 

jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Dönt az intézmény 

megszüntetéséről, átszervezéséről. Az intézmény szakmai munkáját is felügyeli. Évente 

egyszer értékeli is a szakmai munka eredményeit, a különböző intézményi programok 

végrehajtását. Az intézményvezető által összeállított éves beszámolót elfogadja, értékeli. Az 

intézmény költségvetését meghatározza, valamint azt is előírja, hogy a házi segítségnyújtásra, 

illetve az idősek nappali ellátásra, valamint az étkeztetésre az intézmény milyen térítési díjat 

kérjen az ellátottaktól. Napi gyakorlat továbbá, hogy a Képviselő-testület valamelyik tagja 

felhívja a Szolgálat figyelmét egy érintett családra, személyre. 

 A Családsegítő intézményvezetője többek között az intézmény munkáját megszervezi 

és irányítja az önkormányzat által előirányzott költségvetési keretből. Ügyel az intézmény 

gazdálkodása során a törvényességre és a pénzügyi fegyelem betartására. Évente egyszer 

beszámolót készít Pécel Város Képviselő-testületének az intézmény gazdálkodásáról, 

működéséről. Az intézmény nevében aláírási jogkörrel rendelkezik. Az intézményben dolgozó 

munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogkört gyakorolja. Az intézmény nevében 

szerződéseket írhat alá. Az intézményvezetőnek fontos feladata, hogy hasonló tevékenységet 

végző más egyéb szervezetekkel kapcsolatokat alakítson ki. Az intézményvezető javaslatot 

tesz a munkatársak szakmai továbbképzésére. Javasolhatja új szervezeti egységek 

létrehozását, amelyet Pécel Város Képviselő-testülete elé terjeszthet. Folyamatosan nyomon 

követi a különböző pályázati lehetőségeket és javasolja az azokon történő indulást. Az 

intézmény felé érkezett adományokat összegyűjti és gondoskodik azok érintettek felé történő 

továbbításáról.
10

 

                                                           
10

 Vö.: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szervezi és Működési Szabályzata. 11-12. oldal. 

http://www.csaladsegito-pecel.hu/images/szmsz_pcsgysz.pdf 
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 A családsegítő munkatárs fő feladatai közé tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás 

ellátása, illetve a családsegítés. A gyermekeket ellátó egészségügyi, nevelési-oktatási 

intézményekkel együttműködve látja el a gondozási feladatokat. Figyelemmel kíséri a 

településen élő gyermekek és családok szociális helyzetét, illetve ezen családok és gyermekek 

esetleges veszélyeztetettségét. A családsegítőbe betérő ügyfeleket fogadja, panaszaikkal 

kapcsolatban a szükséges lépéseket megteszi. Gyermekvédelmi feladatokat lát el. 

Környezettanulmányt készít, az örökbefogadott gyermekek családi körülményeit nyomon 

követi. Kezdeményezheti esetlegesen új ellátások bevezetését. A jelzőrendszeri feladatok 

ellátásban részt vesz, amelynek keretében figyelemmel kíséri a településen élő családok és 

gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit. Ügyel arra, hogy a jelzésre kötelezett 

szervezetek, intézmények lássák el a jelzőrendszerrel kapcsolatos feladataikat. A családsegítő 

feladata az is, hogy a településen működő intézményeket, szerveket tájékoztassa arról, hogy 

milyen jelzőrendszeri együttműködési kötelezettségük van a Családsegítő Szolgálat felé. A 

beérkező jelzésekről hetente jelentést készít a Gödöllői Forrás Család- és Gyermekjóléti 

Központ felé. Esetmegbeszéléseket szervez a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének 

elősegítése érdekében. A kapcsolati erőszak, illetve emberkereskedelem áldozatainak a 

segítségnyújtása érdekében az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal 

folyamatos kapcsolatot ápol. Feladata, hogy a válsághelyzetben lévő várandós anyákat 

felvilágosítsa az őket megillető jogokról. Segíti az átmeneti gondozásba került gyermekek 

családjukhoz történő visszakerülését, amennyiben az átmeneti gondozást előidéző ok 

megszűnt. Feladatai közé tartozik a szociális, életvezetési és mentálhigiéniás tanácsadás is. A 

rászorulóknak segít a szociális szolgáltatásokhoz hozzájutni. Közösségfejlesztő programokat 

is szervez. Segít a nehéz élethelyzetbe került családok problémáik megoldásában. 

 A gondozók legfőbb feladata a házi segítségnyújtás, amelynek keretében a gondozott 

otthonában biztosítja azok ellátását, amely személyek önerőből ezt nem tudják megtenni. 

Gondoskodik olyan idős betegekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, illetve 

szenvedélybetegekről, akik az önálló életvitelüket saját erőből nem tudják önmaguk számára 

biztosítani. Gondoskodik olyan egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik 

bentlakásos intézménybe kerülésükre várakoznak. A gondozók a tevékenységüket jó 

munkaszervezéssel kell, hogy ellássák. Ügyel a személyes adatok védelmére a gondozottak 

tekintetében. Illetve feladatai közé tartozik az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési 

díjainak beszedése és ezen összegeknek az Önkormányzat pénztárába való befizetése is. A 

gondozók szabadsága esetén az intézményvezetőnek gondoskodnia kell a megfelelő 
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helyettesítésükről. Az intézményvezető jelöli ki azt a gondozót, aki a másik gondozót 

helyettesíti annak távollétében.
11

 

 

 

II.2.3. Az intézmény egyes szolgáltatási egységei 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat térítésmentesen látja el a következő feladatokat:  

 - információ szolgáltatás, 

 - jelzőrendszert működtetés, 

 - kríziskezelés, 

 - pénzbeli és természetbeni ellátáshoz való hozzájutás elősegítése, 

  - eseti gyámként kirendelt családgondozó biztosítása, 

 - általános tanácsadás szociális, életvezetési és mentálhigiéniás területen, 

 családgondozás, 

 - közösségfejlesztés, 

 - adománykezelés. 

Étkeztetés: 

 - A szociális rászorultak legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, amelyet koruk, 

egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai állapotuk, szenvedélybetegségük, 

hajléktalanságuk indokol. 

 - Történhet helyben fogyasztással, konyháról történő elvitellel, vagy házhoz 

szállítással. 

                                                           
11

 Vö.: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szervezi és Működési Szabályzata. 14-16. oldal. 

http://www.csaladsegito-pecel.hu/images/szmsz_pcsgysz.pdf 
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 - Az étkeztetés igénybevételét a Családsegítő intézményvezetője felé kell jelezni a 

megfelelő formanyomtatvány kitöltésével. 

 - Az intézményvezető a gondozónő bevonásával az igényt elbírálja, 

környezettanulmány, háziorvosi igazolás, illetve jövedelemigazolás figyelembe  vételével. 

 - Az étkeztetés igénybe vétele térítés ellenében történik, amely összeg nagyságát Pécel 

Város Képviselő-testülete határoz meg. 

Házi segítségnyújtás: 

 - Legfeljebb napi 4 órás gondozást tesz lehetővé a gondozott részére. Az ezt 

meghaladó gondozási igény esetében javasolni kell a gondozást igénybevevő esetében a 

kórházi, vagy idősotthoni elhelyezést. 

 - Hozzájárul a lakókörnyezet megfelelő higiéniájának fenntartásához (takarítás, mosás, 

vasalás). 

 - Háztartás vezetésében való közreműködés (bevásárlás, étkezés előkészítése, 

mosogatás, tüzelő behordása, kútról víz hozása, hó eltakarítása, orvoshoz kísérést, stb.) 

 - Személyes gondozás tekintetében (családdal, ismerősökkel való kapcsolattartásban 

történő közreműködés, mentális segítés, ügyintézésekben történő közreműködés, stb.) 

 - Gondozás, ápolásban történő közreműködés (mosdatás, öltöztetés, ágyazás, 

körömápolás, ágyban történő mozgatás, felületi sebkezelés, gyógyszer kiváltása,  gyógyszer 

adagolása, vérnyomás és vércukor mérése, háziorvos által felírt terápia  követése, stb.) 

 - A gondozó a gondozott napi tevékenységéről, gondozásáról gondozási naplót vezet. 

 - A házi segítségnyújtás igénybevételét az intézményvezető felé kell írásban a 

megfelelő formanyomtatványon jelezni. Az intézményvezető a gondozónő és a háziorvos 

segítségével kivizsgálja, hogy milyen gondozásra szorul az igénylő. 

 - A házi segítségnyújtás térítés ellenében vehető igénybe, amely összeg mértékét Pécel 

Város Képviselő-testülete határozza meg.
12

 

                                                           
12

 Vö.: Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szervezi és Működési Szabályzata. 22-25. oldal. 

http://www.csaladsegito-pecel.hu/images/szmsz_pcsgysz.pdf 
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II.2.4. Az intézmény 2016-2017-es évi tevékenységéről 

 

 

 A 2016-os és 2017-es évben is főként anyagilag nehéz helyzetben lévő kliensek 

fordultak az intézményhez, amely anyagi nehézség származott egyrészt ezen személyek 

egészségi állapotából, illetve abból, hogy nem volt munkájuk. Azonban a családon belüli 

erőszak, mentális, életviteli, valamint gyermeknevelési problémák is előtérbe kerültek. A 

kliensek jelentős része, mint már említettem munkanélküli volt, iskolai végzettség szerint 

főként alacsonyan iskolázottak. A diplomás kliensek száma némi visszaesést mutatott a 

korábbi évek adataihoz képest. A kliensek egy része jelzés által került az intézmény 

látókörébe, másrészt pedig önként jelentkezett segítségért. 

 A kliensek közül nagy számban kerültek adósságcsapdába, amelyből a kiutat nem 

találták. Sok volt közülük olyan kliens, aki a különböző közüzemi szolgáltatóknál halmozott 

fel jelentős hátralékot. Az is problémát jelentett ezen klienseknél, hogy kevés információval 

rendelkeznek a tekintetben, hogyan tudnák a felhalmozott adósságaikat csökkenteni. A 

Családsegítő munkatársai különböző intézményekkel vették fel a kapcsolatot a kliensek 

adósságainak rendezése érdekében. A kliensek jelentős része különböző banki kölcsönök 

miatt adósodott el, amelyeket jórészt a már meglévő adósságaik törlesztésére fordítanak. Az 

intézmény segítséget nyújt az eladósodott kliensek részére az adósságaik átstrukturálására is. 

Az ezzel kapcsolatos ügyintézésben is segítséget nyújt az intézmény. Többek között számos 

behajtó céggel tárgyaltak az intézmény munkatársai a kliensek adósságainak az 

átütemezéséről. Egyre több család anyagi támogatásának a lehetőségét terjesztette elő az 

intézmény az Igazgatási Iroda felé. 

 A 2016-os és 2017-es évben is egyre több adományt kapott az intézmény. Egyre 

nagyobb igény merült fel mind a ruhaadományok iránt, de a használt bútorok, használt 

háztartási cikkek is jelentős segítséget jelentettek a rászorulóknak. Az élelmiszer adományok 

szétosztására az intézmény létrehozott egy zárt facebook csoportot is, amellyel a rászorulók 

könnyebben értesülhetnek az adományokról. De sok esetben akár egy egyszerű fénymásolás, 

vagy telefonálási lehetőség biztosítása is megkönnyítette az intézményhez forduló kliensek 

mindennapjait. Az intézmény álláskereső klubot is működtet, valamint segítő beszélgetéseket 
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is tart annak érdekében, hogy a munkanélküliség miatt mentálisan terhelt klienseknek 

segítséget nyújtson.
13

 

 A Családsegítő szolgáltatást 2016-ban 397 család vette igénybe, amely 1430 főt 

jelentett. 396 fő volt az új kliens. 2700 fő/alkalom vett részt az élelmiszer segélyezésben. 

 Életviteli problémával 63 esetben, kapcsolati problémával 15 esetben, családon belül 

bántalmazással 9 esetben, mentális problémával 88 esetben, anyagi problémával 2700 

esetben, foglalkoztatással kapcsolatos problémával 21 esetben, egészségügyi problémával 16 

esetben, ügyintézésben 289 esetben, információ kérésben 546 esetben, hajléktalanság 

problémájával 50 esetben, egyéb információs esetben 71 esetben fordultak a kliensek a 

Családsegítő munkatársaihoz. Fontos megjegyeznünk, hogy a kliensek által feltételezett 

problémák sok esetben eltérhetnek a valós problémáktól. Krízis helyzetben 39 esetben voltak 

a kliensek. A depresszió és az öngyilkosság is egyre gyakrabban jelenik meg. Kapcsolati 

kommunikációs zavarok, generációs ellentétek és párkapcsolati válság is igen gyakori. Az 

intézmény ezekre az esetekre működteti a mediációs szolgáltatást, amelynek keretében 

pártatlanul igyekeznek a szakemberek segítséget nyújtani. 

 Pécel városában a hajléktalanság továbbra is megoldatlan problémaként jelentkezett. A 

vasútállomás környékén tűnnek fel a hajléktalanok, akik a nem megfelelő viselkedésükkel a 

város lakóit zavarják. A Magyar Vöröskereszt utcai gondozó szolgálata 2015. júliusától 

Pécelen már nem működtet hajléktalan gondozói szolgálatot. A munkájukat a Kijárat 

Egyesület vette át. A Családsegítő munkatársai is segítenek a hajléktalan ellátásban, ruha, 

illetve élelmiszer adományokkal. 

 A Családsegítő a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez folyamatosan nyújt be 

pályázatot élelmiszeradományok iránt. 2016-ban 26 alkalommal kaptak a városban élő 

rászorultak élelmiszer csomagokat. A városban szociális gyermekétkeztetés is működik, 

amelynél az átlagos napi létszám 39 fő. A Családsegítő ruhaadományokat is kapott a 

lakosságtól és más egyéb szervezetektől is, amelyeket az intézményben raktároztak és 

kiosztották a rászorulóknak. Számos szabadidős programot is szervezetek a Családsegítő 

munkatársai. Ilyen volt többek között a „Legyél Te is Angyalka 2016”, amelynek során 336 

péceli gyermek kapott karácsonyra fejenként 8ezer forint értékű ajándékot. A rászoruló 

                                                           
13

 Vö.: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Étkeztetés 2016. évi 

munkájáról. 7-10. oldal. 
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gyermekek kirándultatását, nyaralását is szervezte az intézmény. Ebben a munkában nagy 

segítséget jelentett a korábbi években már bevett gyakorlattá fejlődött Erzsébet Tábor 

program. 2016-ban 2-2 alkalommal 20-20 gyermek mehetett el a Fővárosi Állat és 

Növénykertbe, valamint az Operaházba. Nyáron pedig Zamárdiban 2 alkalommal 6 és 5 fő 

gyerek nyaralhatott.
14

 

 

 

II.2.5. A jelzőrendszer működéséről 

 

 

 A Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jelzéseket a jelzőrendszer tagjaitól, 

illetve magánszemélyektől kapja. A jelzőrendszer tagja minden gyermekekkel foglalkozó 

intézmény, amely intézmények munkatársai az erre kialakított formanyomtatványon tehetik 

meg a jelzést a Családsegítő felé. (Ld. 1. és 2. számú melléklet) Idetartoznak tehát a 

gyermekorvosok, körzeti orvosok, védőnők, bölcsődei és óvodai dolgozók, iskolai védőnők, 

pedagógusok, stb. Magánszemélyek közé pedig természetesen bárki tartozhat, azonban 

jellemzően a jelzések a szomszédoktól, illetve olyan családtagoktól érkeznek, akiknek 

aggodalmaik vannak egy gyermek helyzetével kapcsolatban. Arra is volt már példa, hogy egy 

kisbolt tulajdonosa jelzett egy gyermekkel kapcsolatban a Szolgálatnak. Neki egyébként az 

tűnt fel, hogy az érintett gyerek milyen típusú termékeket vásárolt rendszeresen a boltban, 

minden esetben szülő nélkül. 

 A legtöbb jelzést a szolgálat továbbra is az oktatási intézményektől kapja. Ez nemcsak 

a helyi oktatási intézményekre vonatkozik, hanem budapesti és gödöllői intézményekből is 

érkezik szép számmal jelzés a Családsegítő felé, hiszen a városból rengeteg diák ingázik más 

településen lévő iskolákba. Az oktatási intézményekből érkező jelzések „motorjai” az esetek 

többségében az iskolai védőnők, akik egyébként a miden évben megrendezett jelzőrendszeri 

konferenciák lelkes résztvevői. 
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 Vö.: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Étkeztetés 2016. évi 

munkájáról. 11-14. oldal. 
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 Az írásbeli jelzés alapján indul el a családgondozás, amelynek révén a családgondozó 

felkeresi az érintett családot és tájékozódik az adott helyzetről, az esetleges problémáról, 

illetve tesz meg minden olyan lépést, amely a helyzetet jobb irányba fordíthatja. A 

családgondozó a munkája során a gyermek és családja környezetét a tőle telhető módon 

legalaposabban feltérképezi. Megvizsgálja a család anyagi helyzetét, életvezetési szokásait, 

információt gyűjt. Természetesen feladat az is, hogy megvizsgálja az esetleges korábbi 

érintettségeket is. Abban az esetben, ha van ilyen, akkor az ott szerzett ismeretekkel 

összevesse az új információkat. Amennyiben a családgondozó szükségesnek, illetve 

indokoltnak tartja, bevon az eset kezelésébe más társszerveket, mint például Gyámhivatal, 

Rendőrség, stb. Az intézkedés célja, hogy a családban a veszélyeztetettség megszűnjön, a 

felmerült probléma megoldódjon. A cél az, hogy a gyermek családból történő kiemelése a 

legvégső esetben történjék csak meg, hiszen ezt a komoly lelki törést mindenképpen el kell 

kerülni. Viszont az érintett családok esetében a határozottság és a dolgok megváltoztatására 

tett ígéretek kikényszerítése véleményem szerint legalább annyira fontos, mint a kiemelés 

elkerülése. Így biztosan elkerülhetővé válnának azok a szörnyű tragédiával járó esetek, amiket 

a bevezetőmben már megemlítettem. A gyakorló munka során biztosan az egyik legnehezebb 

feladat egy szociális dolgozónak a kiemelések levezénylése, de úgy vélem, hogy vannak 

olyan esetek és élethelyzetek, amikor ez a folyamat a elkerülhetetlenné válik. 2016-ban 

alapellátásban 138 fő gyermeket gondozott az intézmény, 42 gyermeket kellett védelembe 

venni és 20 gyermek volt, akinek a helyzetét kizárólag szakellátásban lehetett 

megváltoztatni.
15

 

 Az alábbiakban az 1. számú táblázatban a jelzőrendszer által küldött jelzések számát 

mutatom be. A táblázatból kitűnik, hogy a legtöbb jelzés a közoktatási intézmények felől 

érkezik, majd ezt követik az önkormányzattól, gyámhivataltól érkező jelzések. Figyelemre 

méltó még a nappali kisgyermek ellátást biztosító intézményektől, tehát bölcsődéktől, 

óvodáktól érkező jelzések száma is. Az állampolgároktól, a bíróságtól és az átmeneti 

gondozást biztosítóktól igen csekély jelzés érkezik az intézményhez. Viszont az is feltűnhet a 

táblázatból, hogy a védőnőktől, illetve más egészségügyi területen dolgozó szakemberektől 

összehasonlításban véve nagyon kevés jelzés érkezik. Ez a tény azért is érdekes, mert 
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 Vö.: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Étkeztetés 2016. évi 

munkájáról. 14. oldal. 
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jószerével elképzelhetetlen, hogy ezek a szakemberek csak ilyen alacsony számban 

találkoznak jelzés értékű esetekkel. 

 

1. táblázat: A jelzőrendszer által küldött jelzésekről 

 

A jelzések száma (eset) 

védőnői  28 

személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgálat  

8 

nappali kisgyermek ellátást nyújtók 39 

átmeneti gondozás biztosítók 6 

közoktatási intézmény 80 

rendőrség 16 

ügyészség, bíróság 6 

állampolgár 15 

önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 66 

egészségügyi szolgáltató 44 

Összesen: 308 

16
 

 A veszélyeztetett gyermekeket első lépésben alapellátásban veszi az intézmény. 

Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét nem lehet elhárítani, akkor megindul a gyermek 

védelembe vétele. A Járási Gyámhivatal a szülőket kötelezi arra, hogy a gyermek 

veszélyeztetettségét hárítsák el. A Járási Gyámhivatal a Családsegítő munkatársaival 
                                                           
16

 Vö.: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Étkeztetés 2016. évi 

munkájáról. 15. oldal. 
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együttműködve kidolgozza a gondozási-nevelési tervet. A legproblémásabb ügyekben a 

Családsegítő esetkonferenciát hív össze, ahol a problémában érintett összes fél jelen van. A 

nevelésbe vett gyermek családja is gondozásra szorul annak érdekében, hogy a gyermek 

visszahelyezhető lehessen később a saját családjába. Az viszont elmondható, hogy azon 

családok, ahol a gyermek védelembe kerül, csak nagyon ritka esetben tudnak életvitelükön, 

lakáshelyzetükön, anyagi problémáikon változtatni. A Családsegítő minden év február 28-án 

jelzőrendszeri konferenciát tart, amelynek keretében lehetőség nyílik a város intézményeinek 

a gyermekvédelmi tevékenységének az áttekintésére és egy minél hatékonyabb 

együttműködés kidolgozására.
17
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 Vö.: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Étkeztetés 2016. évi 

munkájáról. 17-18. oldal. 
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III. A Pécelen működő jelzőrendszer hatékonyságának vizsgálata, a 

jelzés folyamatának elemzésén keresztül 

 

 

III.1. Vizsgálati hipotézisem 

 

 

 Mint azt már a szakdolgozatom elején a bevezetésben írtam, a témaválasztásomat 

leginkább az határozta meg, hogy választ szerettem volna kapni arra a kérdésre, hogy a 

közelmúltban, országos figyelmet kapó gyermekek ellen elkövetetett bántalmazásokban a 

szociális rendszer által tett lépések milyen visszatartó erőt jelentettek. A sok esetben évekig 

tartó bántalmazások, éheztetések, különös vallási köntösbe bújtatott hitek miatt kialakult 

szenvedések esetében, mit tettek a szociális hatóságok, illetve a társszervezetek? Melyek 

voltak azok az összehangolt lépések, amelyek segítettek, illetve melyek voltak azok, amelyek 

esetlegesen segíthettek volna a megoldásban? Hogyan volt lehetséges az, hogy egyetlen 

érintett hatóság nem tudott célravezető eredményt elérni ezeknél a szülőknél, még akkor sem, 

hogy ha egyébként a család már évek óta ezen intézmények valamelyikénél, illetve több 

esetben többüknél is a látókörbe került. Illetve elvileg folyamatos együttműködésre volt 

kényszerítve. A számtalan beérkezett jelzés ellenére, illetve annak ellenére, hogy a családok 

vissza-visszatérő szerepelői voltak a gyermekbántalmazási ügyeknek mégis megtörténhettek 

ezek a tragédiák. 

 Véleményem szerint a jelzőrendszer és annak felépítése, működése és a különböző 

szociális intézmények és egyéb szervezetek egymás irányába megtett jelzések fogadásának és 

kezelésének, utókövetésének folyamatában keresendőek azok az okok, amelyek miatt részben 

ezek a tragédiák megtörténhettek. Úgy gondolom, hogy a különböző szociális, illetve nem 

szociális jellegű intézmény, szervezet által adott jelzések sok esetben azért kapnak kevés 

figyelmet, vagy lesznek jelentéktelenek a rendszerben, mert ez szinte kódolva van az egész 

jelzőrendszeri szisztémában. Ez az elképzelésem csak megerősödött a fent említett eseteknek 

a médiában történt hónapokig tartó boncolgatása során, amikor is olyan részletek derültek ki, 

mint pl. a gyöngyösi esetben, amikor a szociális intézmények teljesen ésszerűtlen, 
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következetlen és egymással még szinte elvi szinten sem összehangolt eljárása vezetett 

tragédiához. Számtalan gondolat kavarog ezeket az eseteket látva, hallva az emberben, még 

annak ellenére is, hogy tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy az eseteket később, 

megtörténtük után, a „partvonalon kívülről” elemezve, lényegesen könnyebb helyesen 

értékelni. Tisztább kép kapható, ha már az események megtörténtek és minden tény felszínre 

kerül, mint egy adott éles helyzetben, amikor mindenkinek a lehető legrövidebb időn belül 

cselekednie kellene. 

 Tehát a fent leírtakkal kapcsolatban számtalan kérdés megfogalmazódik az emberben, 

amelyek közül néhány könnyen megválaszolható, hiszen csak ésszerűen át kell őket gondolni. 

Azonban vannak itt olyan kérdések is, amelyeknek megválaszolásához alaposabb munkára 

van szükség. Ezeket azért kell megvizsgálni, mert úgy vélem, hogy ahhoz, hogy egy 

rendszeren, beidegződésen, vagy egy szociális folyamaton akkor és csak akkor lehet igazán 

mélyrehatóan változtatni, ha előbb az adott helyzetet tisztán látjuk. Ismerjük azokat a 

működés hibákat, amelyek sok esetben vezetnek rossz végeredményhez. Szakdolgozatomban 

arra szeretnék kísérletet tenni, hogy néhány ilyen általam fontosnak tartott kérdést helyes 

keretben feltegyek és a tőlem telhető legalaposabb módon megválaszoljak. 

 Az alábbiakban felsorolok néhány olyan kérdést, illetve megfogalmazok pár olyan 

feltevést, amelyek megválaszolására mindenképpen szeretnék kísérletet tenni. Tehát a 

szakdolgozatom elején megemlített esetekkel kapcsolatban merült fel bennem az a kérdés, 

hogy vajon a jelzőrendszer működése, a jelzések átadásának folyamata, illetve az esetek 

után követésének folyamata, illetve ennek az egész struktúrának e felépítése 

befolyásolhatta-e ezeknek az eseteknek a végkifejletét? Különös tekintettel az érdekel a 

témában: 

- Vajon képes-e a jelzőrendszer a valódi célját és szerepét betölteni? 

- Elég hatékony-e a jelzőrendszer intézménye? 

- Vajon mennyire célravezető a jelzőrendszer működése az esetek többségében? Az abban 

résztvevő szereplők mindegyike hasonló tetterővel vesz részt benne? A nyomon követés 

folyamatában mindenki azonos mértékben vállal szerepet? 

- Amennyiben nem tudja a jelzőrendszer a szerepét maradéktalanul betölteni, akkor ennek 

mik lehetnek az okai? 
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- Kiktől érkeznek egyáltalán a jelzések? 

- Kiterjeszthető-e a jelzőrendszer működésének hatékonysága a képen, hogy új szereplőket 

vonunk be az együttműködésbe? Illetve a már korábban is résztvevő szervezeteket 

intenzívebb működésre bírjuk? 

 Ezen kérdések mellett igazán kíváncsi lennék arra is, hogy a jelzőrendszer 

intézményének működési elvei milyen mértékben ismertek a hétköznapi emberek számára? 

Tudják-e, hogy milyen esetekben lehet, kell, vagy érdemes jelzéssel élni és egyáltalán kinek 

kell ezeket a jelzéseket adni? 

 Természetesen tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy egy ilyen dolgozat keretein 

belül nem lehetséges minden kérdésre adekvát választ kapni, hiszen ez meghaladja a 

szakdolgozat kereteit. Tehát annak érdekében, hogy a munkám ne váljon parttalanná és 

számomra is kezelhető mértékű maradhasson a fentebb megfogalmazott kérdéseimet egy 

általam megfogalmazott hipotézisben kívánom összevonni. A hipotézisem pedig, amelyet 

igazolni, vagy cáfolni szeretnék az, hogy a szociális intézmények keretein belül működő 

jelzőrendszer nem elég hatékony. 

 Ennek véleményem szerint több szinten is vizsgálható okai vannak. Egyrészt a jelzés 

értékű esetek, tehát azok, amelyekről mindenképpen jelzésnek kellene érkeznie, sok esetben 

nem érkeznek be a szociális intézményekhez. Ennek véleményem szerint az egyik oka az, 

hogy a lakosság köréből sokan nincsenek tisztában a jelzés fontosságával, illetve azzal, 

hogy hová is kellene és milyen esetekben jelzéssel élni. Másrészről pedig úgy vélem, hogy 

a társszerveknél akadnak el a jelzések. Azok vagy nem időben, vagy nem a megfelelő 

intézményhez kerülnek. 

 A másik szint, amelyben vizsgálható az általam felvetett probléma az, hogy a 

különböző szociális intézmények, illetve ezekkel kapcsolatot tartó más intézmények, mint 

pl. iskolák, védőnői szolgálat, rendőrség, stb. egy ezeket összefoglalni képes szerv 

hiányában egymás felé nem tartoznak elszámolással abban a tekintetben, hogy a 

látókörükbe került esetekről adnak-e jelzést, vagy sem. Semmilyen függőségi viszony 

nem létezik ezek között az intézmények között, így nem is kérhetik számon egymástól a 

jelzések elmaradását. Illetve a jelzések helyes átadásának folyamatát. A családokról, 

gyermekekről érkező jelzések nyomon követése sem megoldott, hiszen véleményem szerint 

nincs olyan gyakorlat, amelynek során egy korábban jelzést adó intézmény, egy másik 
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intézményen számon kérhetné azt, hogy az adott esetben milyen intézkedésekkel élt. A 

különböző intézményeknek nem kell, beszámolót adniuk arról a tevékenységről, hogy egy 

jelzés érkezésének esetén milyen eljárást kezdeményeztek. 

 Dolgozatom következő részeiben megpróbálom az általam megfogalmazott állításokat 

igazolni, vagy cáfolni. Azonban mielőtt erre rátérnék, szükségesnek látom annak bemutatását 

is, hogy milyen módon kívánom ezt megtenni. 

 

 

III.2. A kutatás metodikája 

 

 

 A hipotézisemben megfogalmazott állítások igazolásához, illetve cáfolatához tehát egy 

kisebb kutatást végeztem el. Ennek a kutatásnak a területe Pécel városára korlátozódott. 

Ennek oka az volt, hogy az itteni szociális területen dolgozó szakemberek között nagyobb 

ismeretséggel rendelkezem. Így a már évek óta ezen a területen dolgozó szakemberek komoly 

segítséget és szakmai támogatást tudtak adni a munkámhoz. Ezt a segítséget ez úton is 

köszönöm nekik. Másrészt pedig nyilvánvalóan ki kellett választanom egy adott területet, 

mert sem erőforrásaim, sem pedig időm nem lett volna arra, hogy több települést, vagy akár 

egy nagyobb régiót egybefogva vizsgáljak. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az 

így kapott eredmények ebben a tekintetben nem országos érvényűek, abban lehetnek a helyi 

sajátságok miatti torzulások, hiszen a lakosság összetétele, iskolázottsága, illetve egyéb 

demográfiai jellemzői befolyásolhatják egy adott személy ismereteit ebben a tárgykörben. 

Ezeket a tényeket figyelembe véve mégis úgy vélem, hogy kutatásomban tudok olyan 

tényekkel szolgálni, amikből szélesebb értelemben vett következtetések is levonhatók lesznek. 

 Az általam az ezt megelőző fejezetben megfogalmazott hipotézisem mélyebb 

vizsgálatához alapvetően két irányból jutottam el. Ezek közül az első, amelyben 

mélyinterjúkat készítettem a jelzőrendszerben résztvevő főbb intézmények egyes szereplőivel, 

dolgozóival. Ezekben az interjúkban egy adott kereten belül viszonylag kötetlenül tudtam 

információkat gyűjteni azoktól a személyektől, akik valós, naprakész tényekkel rendelkeznek 

az adott tárgykörben. Bár minden résztvevőnek azonos kérdéseket tettem fel, az általam a 
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következőkben leírtakban lehetnek eltérések, hiszen elképzelhetetlen lett volna egyrészt 

mindent leírni. Másrészt pedig minden megkérdezett másképp hangsúlyozta a dolgokat. Az 

általam megkérdezett szakemberek a következők voltak: Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat egyik családgondozója, a településen dolgozó egyik gyermekorvos, a védőnői 

szolgálat egyik munkatársa, a városi iskola védőnője. Az általam megkérdezett személyek 

nem vállalták azt, hogy dolgozatomban a saját nevükkel is szerepeljen. Az interjúkat 2018. 

január 29. és 2018. február 2. között készítettem el, minden esetben a megkérdezett 

irodájában, illetve hivatalos helységében. Szerettem volna további szakembereket is 

megszólaltatni a témában, ám pl. sem a rendőrség, sem pedig a helyi Gyámhivatal nem kívánt 

ebben segíteni. Ez a merev elzárkózás azért is volt érthetetlen számomra, mert mindenki 

számára nyilvánvaló lehetett, hogy én szakmai, illetve egzisztenciális értelemben senkire nem 

jelentek veszélyt. Minden megkeresettnek elmondtam, hogy természetesen anonim módon 

fogom a hallottakat kezelni. Sajnálom, hogy a kutatásom ezen részében, nem tudtam olyan 

fokú „merítést” végezni, amilyet akartam. Bár azt is megértem, hogy az általam vizsgálni 

kívánt terület kényes kérdéseket feszeget és sokakban ellenérzéseket válthat ki, ha valaki ezt 

firtatja. 

 A kutatásom második részében pedig bemutatom, illetve elemzem az általam 

összeállított kérdőívre kapott válaszokat. A kérdőívben (Ld. 3. számú melléklet) kísérletet 

tettem arra, hogy néhány kérdésen keresztül képet tudjak kapni a lakosság jelzőrendszerről 

rendelkező ismereteiről. A kérdőívet 2018. január 16. és 2018. január 19. között a 

PÉCELIEK!!!!
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 zárt facebook csoportban tettem közzé. Itt 57 olyan embertől kaptam vissza, 

aki értékelhető módon töltötte ki azt. Szigorúan anonim módon készítettem el a vizsgálatot. A 

nekem visszaküldött kérdőívek kitöltői demográfiai szempontból igen eltérő képet mutattak, 

hiszen nők, férfiak, idősebb generáció tagjai és fiatalok is részt vettek benne. A kérdőívben 

megfogalmazott kérdések elemzéseit az interjúk bemutatása utáni fejezetekben elemzem. 

Természetesen a demográfiai adatok tükrében. Több ábrával, illetve grafikonnal, a belső 

összefüggésekre rávilágítva adom az eredményeket közzé.  

 A kérdőív összeállításához és a kapott eredmények elemzéséhez nagy segítséget 

nyújtott számomra Babbie, Earl 
19

 könyve, amely részletes leírást ad, mind a kérdésfeltevés, 

                                                           
18

 Ld.: https://www.facebook.com/groups/235687123243998/about/ 

19
 Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. 2000. 
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mind pedig az adatelemzés technikájáról. Jó példákkal és könnyen érthető elemzésekkel 

mutatja be a kutatás folyamatát. 

 

 

III.3. A jelzőrendszer tagjaival készült interjúk 

 

 

 Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek azok a mélyinterjúk, amiket a 

jelzőrendszerben dolgozó néhány szakemberrel tudtam lefolytatni. Ezeket a szövegeket 

természetesen csak kivonatosan közlöm, hiszen egyébként parttalanná válna a dolgozatom. 

Az interjúkból kiemelem a kutatásom számára releváns részeket, amelyeket összefoglalva egy 

következő fejezetben értelmezek és elemzek. 

 Az első interjút a Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik 

családgondozójával készült. 

Én: Az első kérdésem az lenne, hogy az intézményben milyen típusú problémákkal jönnek 

jellemzően a helyiek? 

Családgondozó: Nem könnyű kérdés, mert ez igen változó. Most a téli időszakban leginkább 

anyagi jellegű problémákkal keresnek meg minket. A nehezebb sorsú családok fűtési 

problémái igen komoly élethelyzetekbe sodornak sokakat. Ezt nehéz kezelni, mert a szociális 

tűzifaprogram anyagi erőforrásai sem végtelenek, illetve a város tartalékai sem. E mellett 

állandó probléma a munkanélküliség. A devizahitelek még mindig számtalan család életét 

nehezítik meg. Egyszerűen nem tudnak kikeveredni a hitelcsapdából. 

Én: És a gyermekekkel jellemzően milyen helyzetekben kerülnek kapcsolatba? Tudna 

mondani néhány jellemző problémát a városban, amely leginkább a gyermekeket érinti? 

Családgondozó: Természetesen. A péceli gyerekeknél sincsenek jellemző módon más 

problémák, mint országos szinten. A kiskorúak veszélyeztetésétől a bántalmazásig, az 

elhanyagoláson keresztül a szexuális abúzusig szinte mindennel találkoztunk már mi is az 

évek alatt. 
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Én: Mióta dolgozik az intézményben? 

Családgondozó: Idén lesz 8 éve, hogy itt dolgozom. Nem olyan hosszú idő, de ahhoz éppen 

elég, hogy számtalan gyermekeket érő bántalmazást lásson az ember. Ezek az esetek igen 

eltérőek voltak, mert nem jelenthetem ki, hogy mondjuk csak az aluliskolázott rétegben lett 

volna csak pl. bántalmazás. Ilyen jellegű fizikai terror sok esetben előfordult egyetemet 

végzett szülők között élő gyermekeknél is. Szexuális abúzus is több esetben került a 

látókörünkbe, amelynek egy részét a gyermek valamelyik közvetlen rokona követte el. De 

olyan eset is volt, amikor egy szomszéd volt a tettes. Az esetek tehát igen sokrétűek és 

összetettek, de nekünk pont az a feladatunk, hogy ezeket idejében észrevegyük és változtatni 

tudjunk a dolgok kimenetelén. 

Én: Tudnak idejében változtatni a gyermekbántalmazási eseteken? 

Családgondoz: Igen, tudunk, de ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy idejében kapjunk 

hírt, szerezzünk tudomást egy esetről. 

Én: Ez mennyire gyakori? Mármint az, hogy idejében tudomást szerezzenek egy esetről? 

Családgondozó: Nagyon változó a dolog. Ez attól függ, hogy kinek kerül az adott eset a 

látókörébe. Mondok egy példát és akkor talán érthetőbb lesz az, hogy mire gondolok. Ha 

mondjuk, van egy gyermek, aki rendszeresen jár iskolába, de ott a teljesítménye fokozatosan 

romlik és az iskolai védőnőnek ez viszonylag hamar feltűnik, akkor ő jelez nekünk és 

elkezdünk az esettel dolgozni. Itt sok minden kiderülhet. Lehet, hogy a szülők vállnak, vagy 

elvesztették a munkájukat és egyszerűen nincs pénz a megélhetésre és ez hat ki a gyerek 

teljesítményére, stb. Ezt a példát összevetve, egy szexuális abúzussal már egészen más választ 

kell adnom a kérdésére. Ezekben az esetekben a látenciában maradás óriási. De még a kiderült 

esetekben is viszonylag nehezen tudunk tenni valamit. 

Én: Ennek mi az oka? 

Családgondozó: Leginkább az, hogy a szexuális abúzussal kapcsolatos ismeretek mind a 

lakosság, mind pedig a jelzőrendszer tagjai számára kevéssé ismertek. Ez még mindig 

tabunak számít, amiről nem beszélnek az emberek, vagy nem szívesen beszélnek. 

Én: Említette a jelzőrendszert? Tudna erről néhány szót mondani nekem? Hogyan működik, 

kik vesznek részt benne? 
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Családgondozó: A városban régóta működik a jelzőrendszer. A Családsegítő Szolgálat 

minden évben összehívja a jelzőrendszeri konferenciát, amin a gyermekorvosoktól, a 

védőnőkön át, a rendőrség képviselőin keresztül nagyon sokan részt vesznek. A 

Szolgálatunknak van két fajta jelzőlapja. Van egy általános, amin sokféle problémát lehet 

felénk jelezni és van egy kifejezetten a bántalmazás, illetve elhanyagolás témakört érintő is. 

Ezek a honlapunkról mindenki számára elérhetőek. A társ intézményeknek a városban nem 

látok rá a működésére. Azt viszont elmondhatom, hogy a jelzőrendszer tagjai nem egyféle 

mértékben vesznek részt ebben a munkában. Pontosabban fogalmazva, nem egyenlő 

intenzitással. 

Én: Ez alatt mit ért? 

Családgondozó: Azt értem alatta, hogy vannak a jelzőrendszernek olyan szereplői, akik 

nagyon aktívak ebben a munkában és vannak olyanok, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem. A 

városban dolgozó gyermekorvosok például igen aktívak ebben a kérdésben. Sokszor jeleznek, 

és ami más intézményekre nem jellemző, számon is kérik rajtunk az elvégzett munkát. 

Viszont ez az aktivitás már nem mondható el a védőnői szolgálatról. Ők nagyon alacsony 

számban jeleznek nekünk és az után követés sem érdekli őket különösebben. Nem 

kérdeznek rá, egy a már látókörükbe korábban bekerült eset fejleményeire. Nem motivált 

csapat véleményem szerint. 

Én: Ennek mi lehet az oka? 

Családgondozó: Fogalmam sincs, bár azt tudom, hogy a védőnői szolgálat egyes tagjai azzal 

védekeznek, hogy ők is itt élnek a városban. Kellemetlen számukra azokkal találkozni, 

akikről jeleztek, mert elmondásuk alapján egyes családok korábban megfenyegették őket. 

 A következő interjút a városban dolgozó egyik gyermek háziorvossal készítettem. 

Az interjú a doktornő elfoglaltsága miatt viszonylag rövidebb hangvételű. 

Én: A gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásokkal kapcsolatban szeretnék néhány 

kérdést feltenni Önnek. Tapasztalt ilyen eseteket a praxisában, amennyiben igen, akkor 

milyen számban? 

Doktornő: Nem mondhatnám, hogy túl gyakran, de azért néha előfordul ilyen eset is. Én 

doktorként nyilván egy vizsgálat keretében láthatom egy gyermek testét is. Így azonnal 

feltűnik számomra, ha olyan sérülések vannak rajta, amelyek nem természetesek, vagy 
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szokatlanak számomra. Ilyen esetekben, első körben mindig elbeszélgetek a szülővel is, és ha 

úgy ítélem, hogy szükséges, akkor megteszem a jelzést. 

Én: És ilyen esetekben kinek szokott jelzést adni? Melyik az a szociális, vagy egyéb 

intézmény, akivel felveszi a kapcsolatot? 

Doktornő: A legtöbb esetben a Családsegítőnek jelzek. Velük viszonylag jó az 

együttműködés. Úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben elég az ő munkájuk és nincs szükség 

arra, hogy mondjuk, a rendőrséget is bevonjuk az esetbe. Bár arra is volt már példa, hogy 

azonnal megtettem a feljelentést, mert az adott kisgyermeken olyan mértékű bántalmazás volt 

észlelhető. 

Én: Említette, hogy a Családsegítővel jól tud együttműködni. Esetleg vannak olyan 

hatóságok, akikkel nem ilyen jó a viszony? 

Doktornő: Hogyne. A védőnőkkel nem olyan felhőtlen a viszony. Több esetben is 

előfordult, hogy nem jeleztek eseteket, vagy csak késve jeleztek. De akkor már akár 

hónapok óta zajlott a bántalmazás. De én nem is ezt látom igazán nagy problémának a 

jelzőrendszer működésével kapcsolatban. Hanem azt, hogy pl. a védőnői ellátás 

visszautasítható. Azt nem kötelező igénybe venni. És ennél nagyobb probléma az, hogy nem 

lehet szankcionálni az ilyen elutasítást. Egy család simán megteheti ezt. Még nem is kell 

valamilyen mondvacsinált okot előállítaniuk. A másik probléma pedig az, hogy én soha nem 

kapok visszajelzést egy adott ügyben egyik intézménytől sem. Nem közlik velem, hogy 

milyen intézkedések történtek. Bár tudom, hogy adatvédelmi szempontok is szerepet 

játszanak ebben, de ez nemileg elveszi az ember kedvét az állandó figyelemtől. Nem azt 

akarom ezzel mondani, hogy nem jeleznek a kollégák, ha tudomást szereznek valamilyen 

bántalmazásról. Csak sokszor inkább megpróbálják maguk elrendezni a dolgot, mert így 

biztosítottabbnak látják a megoldást. 

 A következő interjút a városban dolgozó egyik védőnővel készítettem. 

Én: Önök tagjai a városban működő jelzőrendszernek? 

Védőnő: Természetesen tagjai vagyunk. Részt is szoktunk venni az évente megrendezett 

jelzőrendszeri konferencián. 

Én: Hasznosnak tartja ezeket a konferenciákat? Fontosnak? 
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Védőnő: Igen fontosnak, mert ilyenkor minden érintett szereplő elmondhatja, hogy hogyan 

látja a városban zajló folyamatokat. Egymásnak tanácsokkal is tudunk szolgálni, illetve mivel 

sok család esetében több intézményhez is tartozó problémával találkozunk, így ezeket el 

tudjuk mondani egymásnak. Sok olyan család van, aki a védőnők, a családgondozók, esetleg a 

gyámügy látókörében is benne van. Ezeket az eseteket megbeszélve a felesleges köröket, 

illetve párhuzamos ügykezelést tudjuk elkerülni. Bár ezekben az esetekben sokkal jobb 

lenne egy gyakrabban megrendezett konferencia. 

Én: Gondolom akkor szoktak jelzések is adni a szociális intézmények, esetleg a rendőrség 

felé, ha találkoznak olyan esettel, ami ezt megköveteli? 

Védőnő: Igen, szoktunk. Bár azt meg kell mondanom, hogy nem túl gyakran. Ennek pedig 

több oka is van. 

Én: Felsorolna néhány ilyen okot? 

Védőnő: Mint mindennek, ennek is több oka van. A legfontosabb az, hogy sok családhoz nem 

jutunk be. Fizikai értelemben vannak olyan lakások, otthonok, ahová nem engednek be 

minket. Mereven elutasítja a család a támogatásunkat. Ezekben az esetekben elég nehéz 

jelzést foganatosítani, mert azt sem tudjuk, hogy mit lehetne tenni. A másik óriási probléma 

számunkra, hogy úgy érezzük, a jelzőrendszerben nem minden tag működik együtt. 

Én: Ezt hogy érti? 

Védőnő: Úgy értem, hogy pl. a Gyámhivatal nem ad felvilágosítás a jelzés után történtekről. 

Mi úgy érezzük, hogy mind a döntéshozatali folyamatból, mind pedig az után követésből 

kimaradunk. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Bár a saját véleményem az, hogy 

nincsenek jó leosztva a szerepek. Kinek mire lenne jogköre, mit tehetne meg, stb. 

Én: Ön szerint sok jelzést adnak? 

Védőnő: Szerintem nem adunk sok jelzést. De ennek van a fentebb említetteken kívül is egy 

fontos oka. Több kolléganőmet megfenyegették a városban lakó olyan személyek, akikről 

korábban jelentést irtunk. Volt rá példa, hogy megállították a kolléganőmet az utcán és 

elmondták, illetve kiabálták neki, hogy még egy alkalommal ne merje ráküldeni a családra a 

hatóságokat, mert megütheti a bokáját. Ez a kolléganő érthető módon viszonylag kevés 

esetben jelez, hiszen itt él a településen és nem kíván összetűzésbe kerülni senkivel. 
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Én: Nem kértek az ilyen esetekben védelmet, mondjuk a rendőrségtől? Megoldhatná a 

helyzetet esetleg az is, hogy ha több hatóság együtt vizsgálná ezeket a családokat? 

Védőnő: De igen kértünk, de azt Ön is megértheti, hogy nem állhat egy rendőr minden egyes 

kolléga mellett állandóan. Mi mindent megpróbálunk megtenni, amit a törvény előír 

számunkra, de valamikor a saját magunk biztonságára is kell gondolni. Természetesen ezzel 

nem azt akarom mondani, hogy ha valamelyik kolléganőm olyan esetet tapasztal, amiben egy 

gyermeket bántalmaznak nem él a jelzéssel. Csak azt gondolom, hogy sokkal 

körültekintőbben teszi ezt, mint korábban. Más hatóságokkal együttműködni? Nem igazán 

látom ennek a lehetőségét. Ehhez komoly szervezés kellene, hogy mondjuk, több intézmény 

szakemberei egyidejűleg ki tudjanak menni egy adott családhoz. Nem is beszélve a szakmai 

féltékenységről, ami ilyen esetben nyilván előkerülne. 

Én: Ez alatt mit ért? 

Védőnő: Azt értem alatta, hogy nyilvánvalóan minden intézmény, és minden intézményvezető 

védi a saját hivatalát. Ki lenne arra hajlandó, hogy esetleges „mulasztása” más szakemberek 

előtt derüljön ki? Úgy gondolom, hogy az ilyen közös munka, együtt végzett családsegítés 

csak abban az esetben tudna megvalósulni, ha az abban szereplő minden fél hasonló súlyú 

szerepet tudna betölteni. 

 Az utolsó általam készített interjút pedig a helyi általános iskolában dolgozó iskolai 

védőnővel készítettem. 

Én: A Családsegítő Szolgálat előző évi jelentésében azt láttam, hogy Önök rengeteg esetben 

éltek jelzéssel feléjük? Igaz ez? 

Védőnő: Igen, nagyon sok esetben jeleztünk. De ennek sok oka van. Az egyik oka az, hogy az 

iskolában rengeteg diák jár, így mi látunk rá véleményem szerint a legtöbb gyermekre 

egyidejűleg a városban. A másik ok pedig elvitathatatlanul az, hogy hosszú évek óta úgy 

gondoljuk, hogy jobb egy hibás jelzés, mint egy olyan, amit meg kellett volna tenni, de nem 

tettük meg. Még mindig kisebb problémát jelent egy család esetében az ha kiderül, hogy nem 

volt indokolt a jelzés, mint az ha indokolt lett volna, de senki nem merte megtenni. Mi itt így 

gondoljuk. 

Én: Milyen jellegű problémák esetében szoktak jelezni? 
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Védőnő: A legtöbb esetben elhanyagolás, vagy mulasztás miatt. Bár ez utóbbi a családi pótlék 

megvonhatóságának szabályozása miatt mostanában kevesebb van. De azért előfordul ez is. 

Volt már sok bántalmazás is. Ezek nyilván a testnevelés órán is gyakran kiderülnek. A 

testnevelő tanárok több esetben jeleztek már nekem, hogy egy gyermeken ütés nyomokat, 

vagy más bántalmazásból eredő sérüléseket láttak. Szóval igen sokrétű az, hogy mi milyen 

problémákkal kapcsolatban teszünk jelzéseket. A Családsegítőnek van erre nyomtatványa azt 

szoktuk használni, bár magunk is készítettünk egy kifejezetten erre a célra szolgáló ívet. 

Én: Szokták figyelni, hogy egy adott jelzés esetén mi történik? Szeretik, vagy inkább úgy 

fogalmazok, hogy van a nyomon követésre lehetőségük? 

Védőnő: Nem állítanám, hogy erre minden esetben van lehetőségünk. Előfordult már 

olyan eset is, amikor nagyon nehezen tudnunk csak meg az esetről később valamit. A 

Gyámhivatal nem túl készséges ebben a kérdésben. Nem igazán értjük egyébként, hogy miért, 

hiszen mindenkinek ugyan azon a terepen kellene mozognia. És nem beszélve arról, hogy 

végeredményben a gyermekek szempontjait kellene figyelembe venni. Azonban azt is 

tapasztaljuk a szülők részéről is, hogy nem szeretnek a magánéletükbe betekintést nyújtani. 

Sokan elzárkóznak a segítségnyújtás elől. Valahol ezt is meg tudom érteni, mert mint azt Ön 

is nyilván tudja ez egy kis város, ahol hamar híre megy annak, hogy ha valakiről kiderül egy 

ilyen dolog. 

Én: Milyen problémákat tapasztal még a jelzőrendszerrel kapcsolatban? Mik azok a 

gyakorlatok, beidegződések, amiken lehetne változtatni, hogy hatékonyabb legyen a 

jelzőrendszer működése? 

Védőnő: Az ügyek elhúzódása véleményem szerint igen nagy probléma. Sok esetben 

előfordult már, hogy akár évekig is eltartott egy ügynek a lezárása. Nincs igazán ismeretem 

arról, hogy ennek mi lehet az oka. De az nyilvánvaló, hogy egy évekig tartó eljárás nem 

kedvez egyetlen benne résztvevőnek sem. Komoly problémának látom még a lakosság 

körében való ismeret hiányt. Sokan nem tudják, hogy milyen esetekben lehet jelezni és 

mikor kell jelezni. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy kinek is kellene jelzést adni akkor, 

hogy ha találkoznak valamilyen bántalmazással, elhanyagolással, stb. Számomra igazán 

megdöbbentő az, hogy a mai világban, amikor minden információ elérhető egy pillantás alatt, 

akkor vannak olyan szülők, akik előbb készítenek egy facebook profilt a témában, mint 

megnézzék, hogy hogyan lehet igazán segíteni. Több esetben előfordult már, hogy egy esetről 

úgy értesültünk, hogy valamelyik facebook-ot használó diákunknál láttam meg az interneten a 



 

34 

dolgot. Ezen kívül komoly gondnak látom még azt is, hogy bizonyos bántalmazási típusokat 

tabuként kezel a lakosság. Ezeket vagy nem ismeri fel, vagy nem mer róluk nyilvánosság előtt 

beszélni. 

Én: Itt milyen bántalmazástípusokra gondol? 

Védőnő: Itt leginkább a szexuális abúzusokra gondolok. Erről nagyon kevés fogalma van a 

magyar lakosságnak. Sokan nem tudják felmérni, hogy ma mit is értünk ez alatt, mi tartozik 

ebbe a kategóriába. De én személy szerint itt is arra biztatok mindenkit, hogy százszor inkább 

jelezzen, mint ne. 

 

 

III.4. Az interjúk elemzése és az azokból levonható következtetések 

 

 

 Az előző fejezetben négy olyan személlyel készült interjút mutattam be, akik 

mindegyike a Pécelen működő jelzőrendszer tagja. Ki aktívabban, ki kevésbé aktívan 

dolgozik a jelzőrendszerben, azonban a maga szemszögéből mindegyikük megfogalmazta, 

hogy milyen hibákat, milyen tartalékokat, illetve milyen eredményeket lát ebben az 

intézményben. Említették, hogy a jelzésnek milyen folyamatai vannak, azok honnan 

érkeznek, ők kinek jeleznek, mit tesznek egy adott esetnél. Érdekes volt számomra hallani, 

hogy ugyanazt a dolgot a benne szereplők mennyire másként látják, tapasztalják. Az 

interjúkban voltak olyan közös pontok, amiket mindenki említett, de voltak egyéni 

tapasztalatok is. A későbbi, könnyebb értelmezhetőség miatt, a következtetéseimet itt 

összegzem, majd a kutatásom második felének ismertetése után pedig együtt vizsgálom 

azokat. 

 Az interjúalanyoktól több olyan probléma is elhangzott, amelyet magam is felvetettem 

a hipotézisemben. A családsegítő dolgozója a következő főbb problémákat említette: 

- sok esetben nem tudnak idejében értesülni az esetekről 

- a lakosság körében a jelzőrendszerrel kapcsolatos ismeretek hiányosak 
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- a jelzőrendszer tagjai nem egyenlő mértékben aktívak 

- véleményük szerint a védőnői szolgálattól nagyon kevés jelzés érkezik 

 A gyermekorvos a következőket említette: 

- előfordul, hogy a védőnőktől késve érkeznek felé, illetve más intézmények felé jelzések. 

Ezzel összefügg szerinte az is, hogy a védőnői szolgálat szankció nélkül visszautasítható. 

- nem kap visszajelzést azokban az ügyekben, amikben korábban ő jelzett 

 A védőnői szolgálat egyik munkatársa a következőket említette: 

- a párhuzamos ügykezelést ők helytelennek tartják, mert fölöslegesen vesznek el az 

erőforrások 

- több ingatlanba nem jutnak be, mert egyszerűen a családok nem engedik be őket, ezt nem 

lehet szankcionálni 

- a jelzőrendszerben nem minden tag működik együtt 

- úgy érzik, hogy sok esetnél az után követésből kimaradnak 

- több kollégájukat is érte a lakosság köréből inzultus 

- szakmai féltékenységre is hivatkoztak 

 Az iskolai védőnő pedig a következőket említette: 

- nincs módja az esetek nyomon követésére 

- az ügyek elhúzódását komoly problémának látja 

- a lakosság körében a jelzőrendszerrel kapcsolatban nagy az ismerethiány 

 Tehát a hipotézisemben alapvetően azt az állítás fogalmaztam meg, hogy a 

jelzőrendszer Pécelen nem elég hatékonyan működik. Úgy vélem, hogy a 

szakemberekkel készült interjúkat elemezve ez az állítás igazolható. Azonban az általam 

felsorolt okok közül nem minden befolyásolja ezt a tényt. A hipotézisemben 

megfogalmazott egyik állítást, miszerint a lakosság körében a jelzőrendszerrel kapcsolatos 

ismeretek hiány befolyásolja a működés hatékonyságot igaznak bizonyult. A jelzések a 

lakosság oldalról nem mindig érkeznek be az intézményekhez. Ennek egyébként a 
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szakemberek több okát is megemlítették. Természetesen a lakosság körében végzett kérdőíves 

felmérés ezt a megállapítást még árnyalhatja. 

 Viszont azt egyetlen megkérdezett sem említette, hogy a társszerveknél elakadt 

jelzés miatt nem értesültek egy esetről. Így a hipotézisemben megfogalmazott ezen állítás 

a szakmai oldalról nem volt igazolható. Viszont az intézmények egymás felé való 

beszámolási kötelezettségének hiánya nagyban befolyásolhatja az esetek kezelését. A 

hipotézisem második felében említettem a jelzőrendszerben működő intézmények 

egymással szembeni viszonyait. Az interjúkból számomra egyértelműen látszik, hogy a 

függőségi viszony hiánya nem segíti a jelzések megfelelő leadását. Persze nem azt 

mondom, hogy itt ki kellene alakítani a szuverén intézmények feletti újabb hivatalt, de 

valamiféle beszámolási kötelezettség nem ártana. De az is elképzelhető, hogy egy írott 

együttműködési megállapodás is segítené a jelenlegi laza, legfőképpen a szokásjogon alapuló, 

a berögzült hierarchiát követő működést. Véleményem szerint a jelzőrendszer hatékonyabb 

működésének eléréséhez nem volna szükséges semmilyen anyagi erőforrás bevonása, ami 

szerintem jó hír. Tehát lehetséges, hogy pusztán a kommunikáció erősítésével, sűrűbben 

szervezett konferenciákkal, jól körülhatárolt feladatokkal és az egymás segítésére való 

törekvéssel komoly eredményeket lehetne elérni a hatékonyság terén. 

 

 

III.5. A kérdőív elemzése 

 

 

III.5.1. Demográfia adatok 

 

 

 Az általam szerkesztett kérdőívben 12 kérdés található, amelyekkel azt szerettem 

volna vizsgálni, hogy a megkérdezettek milyen mértékben vannak tisztában a jelzőrendszer 

működésével, céljával. A kérdőív két részre oszlik. Az első három kérdésben a válaszadók 



 

37 

demográfiai adataira kérdeztem rá, mert úgy véltem, hogy ezek az adatok relevánsak lehetnek 

a későbbi válaszok értelmezésekor. A kérdőív második részében pedig tíz kérdésen keresztül 

vizsgáltam, hogy a jelzőrendszerről milyen információi vannak a megkérdezetteknek. A 

kérdőíveket a PÉCELIEK!!!! zárt facebook csoportban tettem közzé, amely egy zárt péceli 

csoporté. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a személyes találkozás hiánya 

némiképp befolyásolhatja a válaszokat, mert pl. egy adott válasz előtt az interneten utána lehet 

nézni a dolgoknak. Azonban arra, hogy személyesen végezzem el a helyszínen ezt a 

lekérdezést nem volt módom. A visszaküldött kérdőíveket előzetesen átnézve, összesen 57 

darab volt olyan, amelyet fel tudtam használni. 

 Az általam a kérdőívben megkérdezettek életkor szerinti lebontását a 2. ábra mutatja 

be. 

2. ábra. A megkérdezettek életkor szerinti eloszlása.

19 éves vagy 

fiatalabb

5%

60 év felett

7%

50-59 éves

14%

40-49 éves

30%

30-39 éves

33%

20-29 éves

11%

 

 Az fenti ábrán jól látható, hogy a visszaérkezett kérdőívek kitöltői között két csoport a 

30, illetve a 40 éves korosztály felülreprezentált. Úgy tűnik, hogy számukra fontosabb volt 

ebben a kis felmérésben részt venni, mint a többi korosztálynak. Bár azt itt is meg kell 

jegyeznem, hogy lehetséges, hogy az általam használt PÉCELIEK!!!! zárt facebook csoport 

életkor szerinti eloszlásából fakadnak ezek az értékek. Azonban az is elképzelhető, hogy ez a 

korosztály érintett leginkább a kérdésben, hiszen ők most valószínűleg gyermekeket nevelnek. 

A jelzőrendszer hatékony működésében náluk érdekeltebb korosztályt nemigen tudok 

elképzelni. 
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 A 3. ábrán a megkérdezettek nemi eloszlását láthatjuk. Egyértelműen látszik, hogy a 

válaszadók között a nők aránya kimagasló volt. 

3. ábra. A válaszadók nemi eloszlása.

Férfiak

39%

Nők

61%

 A demográfiai összetevők közül az utolsó az iskolai végzettséget bemutató elem volt. 

A 4. ábrán láthatjuk a megkérdezettek ilyen irányú megoszlását. 

4. ábra. Az iskolai végzettség szerinti megoszlás.

8 általános

4%
8 osztálynál 

kevesebb

2%
Szakmunkásképző

18%

Középiskola

33%

Főiskola, egyetem

43%

 A fenti ábrán látható, hogy a jelzőrendszerrel kapcsolatos válaszadók között igen 

sokan a magasabb iskolai végzettségűek közül kerültek ki. Az érettségivel nem rendelkezők 

száma így csak valamivel kevesebb, mint 25%-ék. Úgy vélem ez az adat jól példázza, hogy a 

témában inkább a magasabb iskolai végzettségű embereknek van ismerete. Azt viszont 

fontosnak tartom megjegyezni, hogy az ábra nem Pécel lakosságának iskolai végzettség 

szerinti megoszlását mutatja. Csak annyit, hogy ebben a PÉCELIEK!!!! zárt facebook 
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csoportban az általam szétküldött kérdőíveket visszaküldök, milyen iskolai végzettséggel 

rendelkeznek. 

 

 

III.5.2. A jelzőrendszerrel kapcsolatos válaszok bemutatása 

 

 

 A kérdőív második felében feltett kérdéseket elemzem ebben a fejezetben. Ennek 

kilenc kérdésnek a segítségével tulajdonképpen arra szerettem volna választ kapni, hogy a 

megkérdezettek milyen mértékben vannak tisztában a jelzőrendszer intézményével. Mit 

tudnak a témáról, vannak-e ismereteik. Illetve azt szerettem volna megtudni, hogy ezek az 

ismeretek milyen összefüggést mutatnak az iskolai végzettségükkel, illetve egyéb demográfiai 

adataikkal. 

 A kérdőív 4. kérdésében azt szerettem volna tehát vizsgálni, hogy a válaszadók 

tudják-e a jelzőrendszer kifejezést értelmezni. Itt a válaszadók nagy része nemmel válaszolt. 

5. ábra. Tudja-e, hogy a szociális területen belül a jelzőrendszer 

kifejezés mit jelent?

0

10

20

30

40

Igen Nem

 Azok, akik az előbbi kérdésre igennel válaszoltak szinte kizárólag a legmagasabb 

iskolai végzettségű válaszadók közül kerültek ki. Csak két olyan személy válaszolt erre a 

kérdésre igennel, aki nem rendelkezik diplomával. Azonban, mint ahogy a későbbiekben látni 

fogjuk, a kifejezés pontos ismerete nélkül még lehetnek helyes információik a lakosságnak a 

kérdéses területről. 
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 A kérdőív 5. kérdése: Fel tudna sorolni néhány, a jelzőrendszerben résztvevő 

intézményt? Itt sokan említették a Családsegítő Szolgálatot, a Gyámhivatalt, a Rendőrséget. 

Viszont senki nem említette meg a városban működő orvosi szolgálatot és csak elenyésző 

számban a védőnői szolgálatot. A Polgárőrséget is csak egy személy írta be válaszként. 

Ahogyan az előző kérdésnél itt is inkább a középgeneráció, magasabban iskolázott tagjai 

voltak tisztában a helyes válasszal. Érdekes tény, hogy az iskolai védőnői szolgálatot is 

viszonylag kevesen említették. 

 A kérdőív 6. kérdése a következő volt: Tudja-e, hogy milyen jellegű problémák 

esetén lehet jelzéssel élni a szociális intézmények, illetve a hatóságok felé? Amennyiben 

igen, akkor soroljon fel néhány ilyen problémát! Ezt a kérdést azért tartottam fontosnak 

feltenni, mert pontos képet akartam kapni arról, hogy a megkérdezettek milyen eseteket 

ítélnek meg úgy, hogy arról már jelezni kell valakinek. A válaszokat több csoportra lehet 

osztani. Az első csoportba a gyermekekkel kapcsolatos problémákat sorolták fel. Itt említésre 

kerültek a gyermekbántalmazás, a gyermekéhezés, az elhanyagolás, az iskolakerülés, stb. 

Viszont például a szexuális abúzust csak nagyon kevesen, 4 megkérdezett írta be válaszként. 

A második csoportban az idősekkel kapcsolatos visszaéléseket, mint például az elhanyagolást, 

fűtetlen lakásokat említették meg a válaszadók. A harmadik csoportban néhány megkérdezett 

válaszolta a fogyatékkal élő felnőttek problémáit, mint például a bevásárlás megoldatlanságát, 

az orvoshoz járás nehézségeit. Az erre a kérdésre kapott válaszokból az jó látszik, hogy a 

megkérdezettek valamilyen szinten azért tisztában vannak a jelzés lehetőségével. Azzal, hogy 

mikor lehet jelzést adni. Itt egyébként azok is nagy számban tudtak megnevezni problémákat, 

akik nem voltak tisztában a jelzőrendszer fogalmával. 

 A kérdőív 7. kérdésében arra voltam kíváncsi, hogy a kutatásba bevont személyek 

tudják-e, hogy egy esetleges ügyben a hatóságoknak hogyan tudnak jelezni. 

6. ábra. Amennyiben Ön jelezni akarna, mondjuk egy 

gyermekbántalmazásról, akkor azt hogyan tenné meg? Milyen úton 

jelezne a hatóságoknak?
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 Az interneten keresztüli jelzés lehetőségét adták meg válaszként legtöbben erre a 

kérdésre. A jelzőlapot és a szóbeli jelzés lehetőségét nagyon alacsony mértékben válaszolták a 

megkérdezettek. Ennek nyilván az is az oka, hogy ebben az esetben ismerni kellene a 

jelzőrendszerben résztvevő intézményeket is. Így egy esetleges jelzés esetén ezeket az 

intézményeket lehetne felkeresni. Véleményem szerint az érintett intézményeknek érdemes 

lenne elgondolkodni a jelzőlapok szélesebb terjesztésén. Az iskolai végzettség, az életkor 

ebben az esetben nem befolyásolta a válaszokat. 

 A kérdőív 8. kérdésére az alábbi táblázatban látható a válaszok eloszlása, amely jól 

mutatja, hogy amennyiben jelzéssel kívánna élni valaki, akkor leginkább a Gyámhivatal, 

illetve a Családsegítő Szolgálat felé tenné azt meg. Itt is visszaköszön az előbbiekben feltett 

kérdés, miszerint milyen intézményeket ismernek a jelzőrendszerrel kapcsolatban. A 

válaszadók többsége ezeket az intézményeket ismeri. Elmondható tehát, hogy a lakosság 

körében alacsony az intézményi rendszer ismerete. Ez részben igaz az iskolázottabb rétegre is. 

7. ábra. Amennyiben Ön jelezni akarna valamilyen esetben, akkor azt 

kinek tenné meg?

15

19

3
5

2

8

3
2

Gyámhivatal Családsegítő Védőnői

szolgálat

Iskolai védőnő Körzeti orvos Rendőrség Polgárőrség Egyéb

 A kérdőív 9. kérdésének elemzését a 8. ábrán láthatjuk. Az eredmények elég 

megdöbbentőek, hiszen a válaszadók egy jelentős része úgy gondolja, hogy személyesen 

felelősségre vonható egy nem igazolhatóan megalapozott jelzés esetében is. Ez a szám azért 

sokkoló, mert egyértelműen látszik belőle, hogy a megkérdezettek nincsenek tisztában a jogi 

következményekkel. Véleményem szerint itt összekeveredik a hamis vád, esetleg a 

rágalmazás a jelzés fogalmával. E miatt is gondolhatja sok válaszadó azt, hogy felelősségre 

lehet vonni, ha nem igazolható a jelzés valóság tartalma. Úgy gondolom, hogy ezen az 

értelmezési hibán is könnyűszerrel tudna segíteni egy széles körben lefolytatott vita, illetve 

tájékoztatás. Egyébként jellemzően az alacsonyabb iskolai végzettségű megkérdezettek adtak 
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igen választ. A magasabb iskolai végzettségű válaszadók közül csak kevesen válaszoltak 

igennel erre a kérdésre. 

8. ábra. Ön szerint amennyiben valaki olyan jelzéssel él egy adott 

problémáról a hatóságok felé, amely később nem bizonyul 

megalapozottnak, felelősségre vonható az adott személy?

Nem

42%

Igen

58%

 

 A kérdőív 10. kérdése bizonyos értelemben az előző kérdés inverze, hiszen itt a 

személyes felelősségre kérdeztem rá. 

9. ábra. Ön szerint felelősségre vonható jogi értelemben az a személy, 

aki ugyan tudott a környezetében egy esetleges bántalmazásról, de azt 

semmilyen hatóságnak nem jelezte?

Igen

72%

Nem

28%

 A fenti ábrán tehát azt láthatjuk, hogy a válaszadók milyen megoszlásban gondolják 

felelősségre vonhatónak azt az egyént, aki nem jelez egy tudomására jutott bántalmazásról. 

Érdekes kérdés, mert jogi értelemben nyilván felmerülhet egy ilyen esetben a felelősség 

kérdése, azonban azt meg kell jegyeznem, hogy igen nehezen lehetne bizonyítani a 

mulasztást. Egy esetleges tárgyaláson az ügyészségnek komoly problémát jelenthetne annak 
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bizonyítása, hogy ki miről tudott. Éppen ezért gondolom úgy, hogy a megkérdezettek a jogi 

megközelítés helyett inkább az erkölcsi felelősséget érthették a kérdés alatt. Pontosan ezek 

azok az ügyek, amelyekben ezt a két oldalt nehéz szétválasztani egymástól. 

  A kérdőív 11. kérdése a következő volt: Találkozott-e valamely helyi médiában, 

vagy lakossági fórumon olyan szervvel, amely a jelzőrendszer működésében részt vesz? Ezt 

azért tartottam fontosnak megkérdezni, mert a megszerzett adatokból lehet következtetni arra, 

hogy a jelzőrendszerben működő szervezetek mennyire aktívak a lakosság körében. 

Nyilvánvaló, hogy a média remek felület lenne arra, hogy az ismereteket terjesszék ezek az 

intézmények. Az internet, a helyi tv, illetve például a régiós újságok bevonása ebbe a 

munkába nem hiszem, hogy komoly anyagi megterhelést jelentene ezeknek az 

intézményeknek. A válaszok a 10. ábrán láthatóak. 

10. ábra. Találkozott-e valamely helyi médiában, vagy lakossági 

fórumon olyan szervvel, amely a jelzőrendszer működésében részt 

vesz?

Igen

32%

Nem

68%

 Az általam a kutatásba bevont személyek többsége a feltett kérdésre nemmel válaszolt, 

jól jelezve azt a tényt, hogy a jelzőrendszer különböző szereplői ebben a tekintetben nem elég 

aktívak. A kérdőív 12 kérdése pedig arra kereste a választ, hogy melyik szereplővel 

találkoztak már ilyen fórumon az emberek. A válaszadók többsége a Családsegítő Szolgálatot 

említette meg. Ennek egyik oka egyébként az lehet, hogy ez az intézmény aktívan részt vesz a 

város közéletében. Rendszeresen szerveznek élelmiszerosztásokat, ruhaosztást, illetve 

gyermeknapot, stb. Úgy gondolom, hogy ez a munka igen ismerté tette őket a településen és 

ezzel párhuzamosan a jelzőrendszerben betöltött szerepük is nagyobb nyilvánosságot kapott. 

Megemlítették még a Polgárőrséget is a válaszadók, bár a 8. kérdésnél kevesen válaszolták 

azt, hogy nekik jeleznének egy esetleges bántalmazási, vagy ettől eltérő ügyben. 
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III.5.3. A kérdőívek által kapott adatokból levonható következtetések 

 

 

 Az itt bemutatott kérdőív alapvető célja az volt, hogy az általam a hipotézisben 

megfogalmazott állítást, miszerint a szociális intézmények keretein belül létező 

jelzőrendszer, Pécel városában nem elég hatékonyan működik, bizonyítani tudjam. E 

rossz hatékonyság okaként én több tényezőt jelöltem meg. Az egyik ilyen a lakosságra 

vonatkozott. Ennek a feltételezésnek a lényege az volt, hogy véleményem szerint a lakosság 

körében a jelzés fontosságával sokan nincsenek tisztában. Továbbá azzal sem, hogy 

milyen esetekben és hová lehetne jelzéssel élni. Úgy gondoltam, hogy ezen okok miatt 

kevés jelzés ér el a lakosság köréből a jelzőrendszerbe és ez is csökkenti a hatékonyságot. 

 Mielőtt azonban ezeket az állításokat igazolni, vagy cáfolni tudnám, szükséges az, 

hogy a kérdőívből kapott alapvető információkat a lehető legteljesebb módon felsoroljuk. 

Nézzük tehát, hogy a válaszokkal kapcsolatban milyen ismeretekre tettünk szert: 

- a megkérdezettek jelentős része a 30 és 50 év közötti korosztályból került ki. Az hogy a 

visszaküldött kérdőívek között ilyen számban volt jelen ez a korosztály, vélhetőleg annak is 

köszönhető, hogy leginkább ők érdekeltek a jelzőrendszer hatékony működésében, hiszen 

vélhetően jelenleg gyermekeket nevelnek. A demográfiai adatokat tekintve még az is 

elmondható, hogy a válaszadók 2/3-a nő volt. A visszaküldött kérdőíveket kitöltők 

többségében érettségivel, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. 

- a jelzőrendszer fogalmát a megkérdezettek többsége nem ismerte, illetve az abban részt vevő 

intézmények közül is csak keveset tudtak felsorolni. 

- azzal kapcsolatban, hogy miről lehet jelzéssel élni a hatóságok felé, a válaszadók nagyjából 

tisztában voltak. Azonban érezhető volt, hogy vannak bizonyos tabu témák, amiket kevesen 

említettek meg, mint esetleges bántalmazási módokat. Ilyen volt pl. a szexuális abúzus. 

- hogy miképpen tudnak jelezni egy esetleges bántalmazással kapcsolatban, a válaszadók 

tekintetében komoly hiányosságok érezhetők. Például a jelzőlapot, mint egyébként a jelzés 

egyik megfelelő módját, kevesen ismerték. Számomra úgy tűnt, hogy az internetet sokan 

használják erre, több esetben nem megfelelő módon. Egyébként ezt igazolta vissza az iskolai 
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védőnő is. Ő elmondta, hogy a szülők több esetben előbb teszik ki az ilyen jellegű 

ismereteiket az internetre, mint adják azokat át a szakembereknek.  

- azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy kinek lehet leadni egy jelzést, a kutatásba bevont 

személyek főleg a Családsegítőt és a Gyámhivatalt említették. Kevesen válaszolták erre a 

kérdésre például a védőnői szolgálatot, gyermekorvost. 

- komoly problémának látom és talán a kérdőív legsarkalatosabb pontjának, hogy a 

felelősségre vonás kérdésében teljes zűrzavar van a kutatásba bevont személyek esetében. 

Arra a kérdésre, hogy egy hibás, később nem bizonyítható jelzés esetében felelősségre 

vonatható-e a jelzést adó, a többség igennel válaszolt. Számomra úgy tűnt, mint hogy ha a 

jelzés fogalma összekeveredne a hamis vád, illetve a rágalmazás fogalmával. Előremutató 

lenne ennek a problémának a tisztázása. 

- ennek a kérdésnek egy másik aspektusa a jelzések elmaradásával kapcsolatos felelősségre 

vonás esete volt. Itt én arra lettem volna kíváncsi, hogy a megkérdezettek hogyan vélekednek 

a nem leadott jelzésekkel kapcsolatban. Abban a feltételezett esetben, amikor valakinek van 

ismerete például egy bántalmazásról, azt azonban mégsem jelzi. A többség itt azt válaszolta, 

hogy ilyen esetben elmarasztalható az adott személy. Véleményem szerint viszont ez nem 

teljesen van így, hiszen nehezen lehet bizonyítani egy ilyen jellegű mulasztást. 

- az is jól érzékelhető volt a lekérdezésre került kérdőívből, hogy a médiában a 

jelzőrendszerrel kapcsolatos ismeretek, vagy akár az intézmények megjelenése nagyon 

csekély, szinte elenyésző. A válaszadók ebben a tekintetben leginkább csak a Családsegítőt 

említették meg, mint a jelzőrendszer egyik tagját. 

 Mindezen felsorolásból a hipotézisemre vonatkozóan a következők megállapításokat 

bátran megtehetem. Az a kijelentésem, amelyet a hipotézisemben megfogalmaztam, 

miszerint a péceli jelzőrendszer nem elég hatékonyan működik, úgy vélem igazolásra 

került a kérdőívre kapott válaszokból is. Hiszen nehezen képzelhető el egy jól működő 

jelzőrendszer, hogy ha az abban a jelzés oldalról résztvevő szereplők nincsenek tisztában 

alapvető dolgokkal. Ilyen például, hogy milyen esetekben lehet jelzéssel élni, milyen 

intézményeknél lehet ezt megtenni, vagy mondjuk kik is a jelzőrendszer tagjai. Nem is 

beszélve arról, hogy a felelősségre vonhatóság kérdésében is helytelen információkkal 

rendelkeztek a megkérdezettek. A helyzet javításához véleményem szerint, mindenekelőtt 

ebben a kérdésben kellene tisztán látnia a helyieknek. A jelzések fontosságát és azt az elvet 
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kellene terjeszteni, amelyet korábban az interjúk során az iskolai védőnő említett. Inkább 

százszor jelezni ok nélkül, mint egyetlen olyan esetben nem, amikor pedig szükséges lenne. 

 A hipotézisemben megfogalmazott kiváltó okok közül, nem tudtam minden 

állításomat igazolni. Korábban azt fogalmaztam meg, hogy a lakosság részéről nem minden 

olyan esetben történik jelzés adás a jelzőrendszer intézményei felé, amelyekben szükséges 

volna. Úgy gondoltam, hogy ennek két oka lehet. Egyrészről a jelzések fontosságával a 

lakosság nincs tisztában. Másrészről pedig nem rendelkezik kellő információval arról, 

hogy hová, kinek, illetve milyen esetben lehet jelzéssel élni. Ezen feltételezések közül az 

előzőt nem sikerült bebizonyítanom. Tehát a helyi lakosság tisztában van a jelzés 

fontosságával, még akkor is, hogy ha egyébként kevés információja van a jelzőrendszer 

működéséről. Viszont a kérdőívre kapott válaszok engem nem tudtak maradéktalanul 

meggyőzni arról, hogy az általam megkérdezettek tisztában lennének azzal, hogy egy 

esetleges jelzést milyen úton tudnának a lehető leggyorsabban eljuttatni a megfelelő 

intézményhez. Úgy gondolom, hogy a jelzőrendszernek a nem megfelelő működési 

hatékonyságát ez irányból igazolni tudtam. A helyi lakosságnak az ismereteiben olyan 

komoly hiátusokat véltem felfedezni, amelyek már befolyással tudnak lenni a jelzések 

hatékonyságára. 

 Ezen tények mellett feltétlenül meg kell említenem azt is, hogy a kutatásomba bevont 

személyek mind az iskolai végzettségüket, mind pedig korosztályukat tekintve eltérnek a 

helyi, illetve az országos átlagtól. Abban az esetben, hogy ha ezt a kutatást egy teljesebb 

mintán végeznénk el, amelyben ilyen módon nem lenne felülreprezentálva a magasabb iskolai 

végzettségűek aránya, vagy a nők száma, akkor vélhetően még rosszabb eredményeket 

kapnánk. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben a jelzőrendszerrel kapcsolatos ismeretek még 

alacsonyabb szintű mértékével találkoznánk. Viszont összességében nem olyan rossz a 

helyzet, mint elsőre gondoltam volna. Hiszen az itt felsorolt jellemzőkön könnyű szerrel 

lehetne változtatni. A kérdőívben igazolni tudtam, hogy a helyi médiában nem igazán 

mozognak a jelzőrendszerben résztvevő intézmények. Úgy vélem, hogy ezen nem nagy 

erőfeszítéssel lehetne és érdemes is lenne változtatni. A helyi újságokban esetlegesen 

megjelenő ismertető cikkek, illetve olyan lakossági fórumok, kiterjesztett jelzőrendszeri 

konferenciák, amelyek a helyiek számára is könnyen befogadhatók, értelmezhetők, változást 

tudnának hozni. Az általam megkérdezetteknek azért van valamilyen ismerete a témában. 

Lehetséges, hogy elég lenne csak annyit tenni a változás érdekében, hogy ezeket az 

ismereteket rendszerezi valaki, illetve fontossági sorrendbe helyezi. 



 

47 

IV. Összegzés, következtetések 

 

 

 Szakdolgozatom témaválasztását leginkább azok a szörnyűséges tragédiákkal végződő 

esetek indokolták, amelyek az elmúlt években, a médiában óriási visszhangot kaptak. 

Ezeknek az eseteknek számtalan eltérő összetevője volt, különbözött az elkövetés módja, más 

volt az indíték, illetve a szülők védekezése is. De, mint azt a bevezetőmben már említettem 

egy közös mégis volt az esetekben. Ez pedig nem volt más, mint az, hogy hosszú ideig történt 

a bántalmazás. Több esetben szinte a hatóságok szeme láttára. Amikor ezeket az 

információkat az ember kis túlzással mondva nap, mint nap látja a médiában, elgondolkodik 

az okokról. Én pontosan így jutottam el arra a felismerésre, hogy dolgozatomat ezeknek az 

ügyeknek a jobb megértésére szentelem. 

 Ahhoz azonban, hogy a dolgok természetét jobban megértsem, feltétlenül szükséges 

volt egy hipotézist megfogalmazni. Ebben, mint egyféle eszenciában kellett összefoglalnom 

azt, amit valójában vizsgálni akartam. Talán ez az összefoglalás volt a legnehezebb része a 

dolgozatomnak, mert itt teljesen le kellett egyszerűsítenem azt, amit vizsgálni kívánok. 

Egyszerűsítés volt a lényeg, mert különben parttalanná vált volna a munka. Az ember ilyenkor 

hajlamos mindent fontosnak tartani és csak nehezen, hosszú vívódás után érti csak meg, hogy 

szükséges a dolog. Én úgy vélem, hogy ezt a munkát sikeresen elvégeztem, amikor a 

hipotézisemet egy mondatban összefoglalva azt írtam, hogy: a szociális intézmények 

keretein belül működő jelzőrendszer nem elég hatékony. Természetesen, mivel nem lett 

volna arra módom, hogy az egész országban vizsgálódjak, így ki kellett választanom egy 

olyan települést, amelyben ezt a munkát el tudtam végezni. Tehát egy településre volt 

szükségem, ahol elég segítséget tudok szerezni a vizsgálathoz. Így eset a választásom Pécel 

városra, hiszen a város szociális intézményei közül többen is dolgoznak ismerőseim, 

barátaim. Nekik ezúton is köszönöm az irányomban tett szívességeket, illetve komoly 

segítséget, szervezést. 

 Azonban ahhoz, hogy a hipotézisemet igazolni, vagy cáfolni tudjam nem volt 

elégséges egy jó kutatási terület kiválasztása. Szükséges volt az is, hogy a megfogalmazott 

hipotézist jobban kibontva elemeire tudjam szedni, hiszen máskülönben nem lett volna 

lehetséges azt vizsgálni. Így két részre bontottam a dolgot. Egyrészt azt az állítást 
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fogalmaztam meg, hogy jelzés értékű esetek, tehát azok, amelyekről mindenképpen 

jelzésnek kellene érkeznie, sok esetben nem érkeznek be a szociális intézményekhez. Ezt 

az állítást további két elemre bontottam, amelyek közül az első az volt, hogy véleményem 

szerint a lakosság köréből sokan nincsenek tisztában a jelzés fontosságával. A második 

állításom pedig az volt, hogy szerintem a lakosság többsége nem tudja hová is kellene és 

milyen esetekben jelzéssel élni. A jelzések folyamatával kapcsolatban továbbá 

megfogalmaztam, hogy véleményem szerint lehetséges, hogy a társszerveknél akadnak el 

a jelzések. Azok vagy nem időben, vagy nem a megfelelő intézményhez kerülnek. 

 Volt azonban egy másik színt is, amelyben vizsgáltam az általam felvetett problémát. 

Úgy véltem, hogy a különböző szociális intézmények, illetve ezekkel kapcsolatot tartó más 

intézmények, mint pl. iskolák, védőnői szolgálat, rendőrség, stb. egy ezeket összefoglalni 

képes szerv hiányában egymás felé nem tartoznak elszámolással abban a tekintetben, 

hogy a látókörükbe került esetekről adnak-e jelzést, vagy sem. Semmilyen függőségi 

viszony nem létezik ezek között az intézmények között, így nem is kérhetik számon 

egymástól a jelzések elmaradását. Illetve a jelzések helyes átadásának folyamatát. A 

családokról, gyermekekről érkező jelzések nyomon követése sem megoldott. Véleményem 

szerint nincs olyan gyakorlat, amelynek során egy korábban jelzést adó intézmény, egy másik 

résztvevőn, számon kérhetné, hogy az adott esetben milyen intézkedésekkel élt. A különböző 

intézményeknek nem kell, beszámolót adniuk arról a tevékenységről, hogy egy jelzés 

érkezésének esetén milyen eljárást kezdeményeztek. 

 A hipotézisem, így elemeire bontva már meg tudtam oldani, hogy egy kutatást 

végezzek. Ezt a kutatást két különböző részre bontottam szét. Egyrészt mélyinterjúkat 

készítettem a jelzőrendszerben, aktívan dolgozókkal. Másrészt pedig egy kérdőíves kutatást 

végeztem el, amelyben a lakossággal kapcsolatos állításaimat kívántam igazolni, vagy cáfolni. 

 Az elkészült mélyinterjúkból a következő megállapításokat tudtam levonni. A 

hipotézisem, mely szerint a szociális intézmények keretein belül működő jelzőrendszer 

nem elég hatékony igazolásra került. Azonban az általam felsorolt okok közül nem minden 

befolyásolja ezt a tényt. A lakosság körében a jelzőrendszerrel kapcsolatos ismeretek 

hiány befolyásolja a működés hatékonyságot. A jelzések a lakosság oldalról nem mindig 

érkeznek be az intézményekhez. Ennek egyébként a szakemberek több okát is megemlítették. 

Viszont azt egyetlen megkérdezett sem említette, hogy a társszerveknél elakadt jelzés 

miatt nem értesültek egy esetről. Így a hipotézisemben megfogalmazott ezen állítás a 
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szakmai oldalról nem volt igazolható. Viszont az intézmények egymás felé való 

beszámolási kötelezettségének hiánya nagyban befolyásolhatja az esetek kezelését. A 

hipotézisem második felében említettem a jelzőrendszerben működő intézmények egymással 

szembeni viszonyait. Az interjúkból számomra egyértelműen látszik, hogy a függőségi 

viszony hiánya nem segíti a jelzések megfelelő leadását. Így ezt az állítást igazolni 

tudtam. 

 A kérdőíves lekérdezésnél végül 57 személy visszaküldött válaszait használtam fel. 

Ezekből a következő megállapításokat tudtam levonni. A hipotézisemben 

megfogalmazottak, miszerint a péceli jelzőrendszer nem elég hatékonyan működik, úgy 

vélem igazolásra került a kérdőívre kapott válaszokból is. Nehezen képzelhető el egy jól 

működő jelzőrendszer, hogy ha az abban a jelzés oldalról résztvevő szereplők nincsenek 

tisztában alapvető dolgokkal. Márpedig a kérdőívre adott válaszokból ez egyértelműen 

látszott. 

 A hipotézisemben megfogalmazott kiváltó okok közül, nem tudtam minden 

állításomat igazolni. Korábban azt fogalmaztam meg, hogy a lakosság részéről nem 

minden olyan esetben történik jelzés adás a jelzőrendszer intézményei felé, amelyekben 

szükséges volna. Úgy gondoltam, hogy ennek két oka lehet. Egyrészről a jelzések 

fontosságával a lakosság nincs tisztában. Másrészről pedig nem rendelkezik kellő 

információval arról, hogy hová, kinek, illetve milyen esetben lehet jelzéssel élni. Ezen 

feltételezések közül az előzőt nem sikerült bebizonyítanom. Tehát a helyi lakosság tisztában 

van a jelzés fontosságával, még akkor is, hogy ha egyébként kevés információja van a 

jelzőrendszer működéséről. Viszont a kérdőívre kapott válaszok nem igazolták, hogy az 

általam megkérdezettek tisztában lennének azzal, hogy egy esetleges jelzést milyen úton 

tudnának a lehető leggyorsabban eljuttatni a megfelelő intézményhez. Úgy gondolom, 

hogy a jelzőrendszernek a nem megfelelő működését ez irányból igazolni tudtam. 

 A szakdolgozatom végére érve még néhány, korábban már említett javaslattal élnék. 

Úgy vélem, hogy a jelzőrendszer hatékonyságát nagyban növelni lehetne egy országosan 

indított kampánnyal. Fontosnak tartanám, ennek az esetlegesen a jövőben létrejövő 

kezdeményezésnek egy ismert „arccal” való felruházását. A kutatásom tapasztalataiból arra 

tudok következtetni, hogy a magyar lakosság ismeretei ebben a témakörben nem nagy 

erőfeszítések árán bővíthetőek lennének. Így, talán számtalan olyan eset megelőzhető lenne, 

amely a szakdolgozatom megírására késztetett. 
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https://pestisracok.hu/gyerekvedelem-erthetetlen-hibai-vezettek-kislany-ehhalalahoz/ 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2119 Pécel, Isaszegi út 3. 

Telefon: 06-28/662-036, 06-20/801-2399 
E-mail: csalsegpecel@gmail.com 

www.csaladsegito-pecel.hu 

JELZŐ LAP 

A jelzést küldő neve és elérhetősége: …....................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

A jelzett személy, gyermek(ek) neve: …...................................................................................... 

Születési hely és dátum: …........................................................................................................... 

Anyja neve: ….............................................................................................................................. 

Lakcím/ tartózkodási hely: …...................................................................................................... 

TAJ szám: …................................................................................................................................ 

Gyermek esetében a szülő, gondviselő neve, címe, telefonszáma: …......................................... 

….................................................................................................................................................. 

A jelzés oka: …............................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................... 

Mit tett a jelzést küldő a probléma megoldásának érdekében? …................................................ 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Miben kérik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét? …............................................... 

mailto:csalsegpecel@gmail.com
http://www.csaladsegito-pecel.hu/
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…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Dátum:        ……………….. aláírás 
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2. számú melléklet 

 

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2119 Pécel, Isaszegi út 3. 

Telefon: 06-28/662-036, 06-20/801-2399 
E-mail: csalsegpecel@gmail.com 

www.csaladsegito-pecel.hu 

JELZŐ LAP- bántalmazás, elhanyagolás esetén 

A Gyvt. 17. § (2a) bekezdése alapján a gyermek(ek) bántalmazására, elhanyagolására 

vonatkozó jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény illetve személy adatait erre 

irányuló külön kérelem hiányában is zártan kell kezelni. 

Kérjük, hogy a törvényi rendelkezés betartását szemelőt tartva a jelzőlapot úgy töltse ki, 

hogy a jelző személyre/intézményre utaló adatok, információk csak az elkülönített- 

zártan kezelendő- részen jelenjenek meg. Ezen adatokba csak a gyermekvédelem 

szakemberei illetve a hatóság nyerhet betekintést. 

A gyermek(ek) neve, tartózkodási helye (továbbá természetes személyazonosító adatok- pl- 

anyja neve, TAJ 

száma):................................................................................................................…......................

....................................................................................................................................................... 

A szülő, gondviselő neve, címe, telefonszáma, elérhetőtősé-

ge:.......................................................….......................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................ 

A jelzés oka, az érzékelt probléma leírása: ….............................................................................. 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Zártan kezelendő adatok! 

Tett-e valamit a jelzést küldő a probléma megoldásának érdekében? Ha igen mit? 

…................…...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Milyen megoldást lát szükségesnek a gyermek(ek) számára? …................................................. 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Javasolt ellátás/intézkedés (jelölje a megfelelőt!): 

alapellátás védelembe vétel ideiglenes hatályú elhelyezés nevelésbe vétel 

A jelzést küldő neve/megnevezése és elérhetősége: …................................................................ 

…................................................................................................................................................... 

Dátum:       …………………….. aláírás 

mailto:csalsegpecel@gmail.com
http://www.csaladsegito-pecel.hu/
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3. számú melléklet 

 

 Az általam 2018. január 16. és 2018. január 19. között a PÉCELIEK!!!! zárt facebook 

csoportban közzé tett kérdőív. Erre 57 darab olyan visszaküldött és értékelhető válasz 

érkezett, amit fel tudtam használni. 

 

I. Kérdéscsoport 

1. Az Ön életkora? 

19 éves vagy fiatalabb 

20-29 éves 

30-39 éves 

40-49 éves 

50-59 éves 

60 év felett 

2. Az Ön neme? 

férfi 

nő 

3. Kérem, jelölje meg, hogy mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

8 osztálynál kevesebb 

8 általános 

szakmunkásképző 

középiskola 

főiskola, egyetem 
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II. Kérdéscsoport 

4. Tudja-e, hogy a szociális területen belül a jelzőrendszer kifejezés mit 

jelent? 

igen 

nem 

5. Fel tudna sorolni néhány, a jelzőrendszerben résztvevő intézményt? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. Tudja-e, hogy milyen jellegű problémák esetén lehet jelzéssel élni a 

szociális intézmények, illetve a hatóságok felé? Amennyiben igen, akkor 

soroljon fel néhány ilyen problémát! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Amennyiben Ön jelezni akarna, mondjuk egy gyermekbántalmazásról, 

akkor azt hogyan tenné meg? Milyen úton jelezne a hatóságoknak? 

írásban 

szóban 

telefonon 

jelzőlapon 

interneten 

egyéb úton 

8. Amennyiben Ön jelezni akarna valamilyen esetben, akkor azt kinek tenné 

meg? 

gyámhivatal 

családsegítő 
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védőnői szolgálat 

iskolai védőnő 

körzeti orvos 

rendőrség 

polgárőrség 

egyéb 

9. Ön szerint amennyiben valaki olyan jelzéssel él egy adott problémáról a 

hatóságok felé, amely később nem bizonyul megalapozottnak, felelősségre 

vonható az adott személy? 

igen 

nem 

10. Ön szerint felelősségre vonható jogi értelemben az a személy, aki ugyan 

tudott a környezetében egy esetleges bántalmazásról, de azt semmilyen 

hatóságnak nem jelezte? 

igen 

nem 

11. Találkozott-e valamely helyi médiában, vagy lakossági fórumon olyan 

szervvel, amely a jelzőrendszer működésében részt vesz? 

igen 

nem 

12. Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, akkor melyik volt ez a 

szerv? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


