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A protokoll terv elkészítésének indokai 

 

 Gyermekvédelmi ellátás területén addiktológia 
problémában érintett gyermek/ fiatalkorúak 
szükségleteire reagáló szolgáltatás/intézmény 
hiánya 

 
Helyi szükségletek jelzése a KEF fórumain 
 
 Az Egyesületünk távlati tervei  
 
 Infrastruktúra adottságai 



Az Egyesület ellátó rendszere 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

Mentálhigiénés Központ 
Fordulópont 

rehabilitációs intézmény 
Indulópont támogatott 

lakhatás 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolg. 

Alacsonyküszöbű 
ellátás 

Nappali ellátások 

Közösségi ellátások 



 

Fordulópont 

„A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje…” 
Máté.21. 42 

 Ellátás 

• Nagyhegyes 

• 10 fő ellátott 

• Függőség típusa (drog, alkohol, 
gyógyszer, játék, politoxikomán…) 

• 16-50 év 

• Teljes körű ellátás 

• 3-4 ágyas szobák 

 

 

Program 

• Portage terápiás modell 
• Egyéni segítő beszélgetés, egyéni 

esetkezelés 

• Csoportfoglalkozások (interaktív, 
frontális, pszicho-edukációs 
csoportok) 

• Munka rehabilitáció 

• Szabadidős programok 

• Külső-belső rendezvények 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családi beszélgetések, családkonzultáció, 

 közösen a családdal  
 

 

• Kinek - érintettek 

• Rehabilitáció mely 
szakaszában 

• Helye, módja 

• Szakemberek 

• Tapasztalatok 
 



Protokoll terv - Akik készítették 
 

Képviselt intézmények 

• Fordulópont Szenvedélybetegek 
Rehabilitációs Intézménye 

• Debreceni KEF / Csomópont Iroda 

• HBM Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

• Drogambulancia,  Függő-Híd Egyesület 

• Kenézy Gyula Kórház Gyermekpszichiátriai 
Osztály 

• HBM Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

• Református Nevelőszülői Hálózat – Debrecen 

• DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központja 
 

Képviselt szakmai területek 

•Szociális munkások 

•Gyermek pszichiáter 

•Klinikai szakpszichológus 

•Mentálhigiénés szakember 

•Addiktológus 

•Családterapeuták 

•Gyámok 

•Pártfogó felügyelő 

•Pedagógusok 
 



Választott módszertan 

• Műhely munka módszertana 

• Irányított beszélgetések 

• Kreatív szituációs játék (Kártyák) 

• A műhely beszélgetésen elhangzottakat rendszereztük,  

szerkesztettük, leírtuk 

• Az így elkészült szakmai anyagokat e-mailen továbbítottuk,  

a csoporttagok pontosították, javították, kiegészítették 

• Arany Zoltán előadása  



Dilemmák, problémák, kérdések 

• Szakorvosok hiánya 

• Gyermek addiktológiai ellátás hiánya, gyermek addiktológus nincs 

• Használt szerek beazonosítása 

• Diagnózis hiánya 

• Ki hivatott megállapítani, hogy milyen mértékű a szerhasználat, milyen mértékű beavatkozásra van 
szükség. 

• A speciális lakásotthon nem alkalmas drogrehabilitációra 

• A pszichoaktív szerhasználó gyermek szakellátásba utalása nem  megoldás az abúzus problémára 

• Önkéntesség vagy kötelezés 

Előgondozás kérdésköre 

 

Szakértői team, mint az egyik lehetőség 
 

 

 

 

 



Betegutak –Gyermekjóléti ellátás 

 
                                                    

 

         Szolgálat / családsegítő /                  Intézmény     Jelzés / v. esetátadás/  

                 

                       Szolgálat / családsegítő/                                    Központ /esetmenedzser/           

                                                                                      

                             Szociális segítő-       Előgondozás          Esetkonferencia/ az érintett jelzőrendszeri tagokkal/ 

   Szociális                  Előgondozás    munka         a drogambulanciával 

segítőmunka     drogambulanciával együtt           együtt   

                               Javaslat  

 

   

    Jelzőrendszeri tanácsadó v.           Hatósági tárgyalás  

         jelzőrendszeri felelős              / Gyámhivatal / 

 

            

           Esetkonferencia      Szolgálat       Központ   

/ az érintett jelzőrendszeri tagokkal/   

 

 

Nem indokolt a szakértői      Jelzőrendszeri tanácsadó                                Jelzőrendszeri tanácsadó v. 

   bizottság összehívása  /ha nincs jelen az esetkonferencián/                jelzőrendszeri felelős 

 

                    

Szociális segítőmunka folytatódik   Szakértői bizottság összehívása           Szakértői Bizottság 

1. Önkéntes 2. Jelzés v. esetátadás  3.  Meglévő hatósági intézkedés esetén 



Betegutak –Gyermekvédelmi Szakellátás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veszélyeztetett 

gyermek 

Hatósági intézkedés 

Gyermekvédelmi 

szakértői bizottság 

szakvéleménye 

Gyámhivatal határozatot hoz a nevelésbe vételről kijelöli a gondozási 

helyet és a gyámot 

Szakértői team 

javaslata 

1. 3. 2. 

Kötelező magatartási 

szabály előírásának 

lehetősége a 

nevelésbe vételre 

vonatkozó, vagy 

egyéb gyámhatósági 

határozat keretében  

A Gyvt. 53. § (5) c) 

pontja szerint Szt. 

hatálya alá tartozó 

intézménybe 

elhelyezés  

A külső férőhelyre 

vonatkozó 

szabályozás 

módosítása  



Betegutak -Egészségügy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

szerhasználó fiatal 

háziorvos 

gyermekorvos 

Drogambulancia 
ambuláns 

járóbeteg ellátás 
 

SBO 
akut eset 

sürgősségi ellátás 

Gyermek Klinika 

megfigyelés 

 

Gyermekpszichiátria 

orvosi diagnózis 

 

Jelentési kötelezettség a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a család- és 
gyermekjóléti központ felé 

Esetkonferencia az érintett jelzőrendszeri tagokkal 

Nem indokolt a szakértői bizottság 

összehívása 

Szakértői bizottság összehívása 
 

Szociális segítő munka folytatódik Rehabilitációra való felkészítés 

Előgondozás megkezdése 



Betegutak – Pártfogó felügyelet 

 
 

1. Védelembe vétel és megelőző pártfogás elrendelése esetén       2. Pártfogó felügyelői vélemény alapján előírt kötelező magatartási 

            szabály esetén 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűncselekmény elkövetésével  

megalapozottan gyanúsítható v.  

vádolt a gyermek  

 

 

Elzárással is sújtható szabálysértés  

miatt szabálysértési eljárás alá  

vonták a gyermeket  

 

 

 
Nyomozó hatóság értesíti a 

járási gyámhivatalt  

 

 

 

Szabálysértési hatóság értesíti a  

járási gyámhivatalt  

 

 

 
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat 

együttműködnek a környezettanulmány és a kockázatértékelés elkészítése 

érdekében és azt a megkereséstől számított 30 napon belül megküldik a 

gyámhivatalnak 

Szükség esetén a Szakértői Team összehívása 

Elrendeli a megelőző pártfogást 

A Gyámhivatal tárgyalást tart és 

határozatot hoz az összes 

körülmény figyelembevételével  

 

Elrendeli vagy fenntartja a 

védelembe vételt 

A döntéshozó felkérésére a pártfogó-felügyelő szakértői tevékenységének 
részeként környezettanulmányt és pártfogó felügyelői véleményt készít 

Szükség esetén a Szakértői Team összehívása 

Az ügyész / a bíróság jogerős 

határozatot hoz, melyben elrendeli 

a pártfogó felügyeletet, illetve 

megállapítja… 

 

A próbára bocsátást A felfüggesztett 

szabadság vesztést 

Általános, illetve külön magatartási szabályok Általános, illetve külön magatartási szabályok 

 

A vádemelés 

elhalasztását 

Bűncselekmény elkövetésével  

megalapozottan gyanúsítható v.  

vádolt fiatalkorú 

 

 

Elzárással is sújtható szabálysértés  

miatt szabálysértési eljárás alá  

vonták a fiatalkorút 

A büntető eljárás megindítása és a nyomozás lefolytatása 



Jogszabály módosítási javaslatok 

• Az ellátás igénybevétele lehessen önkéntes, illetve szükség esetén gyámhatóság által kötelezően 
elrendelt 

• A tinédzser addiktológiai ellátásra irányuló jogviszonyt az intézményvezető köti. 

• A tinédzser addiktológiai ellátás KENYSZI rendszerében való kezelése tegye lehetővé a 
gyermekvédelmi ellátással párhuzamos ellátást. 

• Védelembe vétel, illetve szakellátásban lévő gyermek-, fiatalkorú esetén határozat keretében 
lehessen kötelezni az érintettet az ellátás igénybevételére. 

• Gyámhatóság hatáskörébe be kell emelni, hogy határozatot hozhasson a tinédzser addiktológiai 
ellátásba való bekerülést illetően, mindazon gyermek-, fiatalkorúak estén, akik szakellátásban vannak. 

• Magatartási szabályként jelenhessen meg a gyámhatósági határozatokban a tinédzser addiktológiai 
ellátás igénybe vételének kötelezése, illetve kötelezettsége. 

• Önkéntesség esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülői/törvényes képviselő kérésére, vagy 
beleegyezésével vehesse igénybe az általa gondozott gyermek-, fiatalkorú a szolgáltatást. 

 

 

 



Szakmai konzulens  észrevételei 

• Kié a gyerek? - Egészségügy, oktatás, szociális ellátás peremterülete 

• Szakember hiány, „serdülő” ellátási lánc hiánya 

• Multidiszciplináris team munka elengedhetetlen 

• Felnőtt függő kliensre kidolgozott terápia nem működik, gyermek addiktológia nem 
létező szakma  

• Fontos: - Kézből –kézre kerüljön a fiatal –rendszerszemléletű megközelítés 

                   - A bekerülésnél az önkéntesség, vagy a delegálás  

                - Betegutak egyéni szükségletekhez igazodnak 

                    - Jogi szabályozás rendezése 

Teljes rendszer fejlesztése 



Köszönöm a figyelmet 
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