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I. Bevezetı:  

Beszámolónkat az EESZI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által megjelölt szempontok 

alapján készítettük el a 2011. évrıl.  

 

II. Beszámoló:  

1. Statisztikai adatok:  

A Dózsa György Általános Iskola tanulói létszáma: 337 fı 

 Ebbıl alsó tagozatos: 182 fı 

 Ebbıl felsı tagozatos: 155 fı 

Az iskola által hátrányos helyzetőnek ítélt tanulók száma: 127 fı 

Az iskola által veszélyeztetett helyzetőnek tartott tanulók száma: 17 fı 

Napközisek száma: 50 fı 

Tanulószobára járók száma: - 

Korrepetálásban részesülı gyermekek száma: 153 fı 

Az erre fordított órák száma havonta: 72 óra 

SNI tanulók száma: 33 

Osz- 

tály 

1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b  5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 

SNI 

tanuló 

3 4 4 3 2 3 2 3 0 3 2 1 0 0 1 2 

 

Gyógytestnevelésre járók száma: 25 fı  

IPR-es (Integrációs Pedagógiai Rendszer) tanulók száma: 59 fı 

 

2. Szabadidıs tevékenységek: 

Iskolánkban a szabadidı hasznos eltöltésére szakköröket mőködtetünk. Ezek a következık:  

� informatika 

� angol 

� énekkar 

� közlekedés 

� labdarúgás  

� teke 

� torna 

� dszesszbalett 

� asztalitenisz 



 

� floorball 

� felvételi elıkészítı matematikából 

� felvételi elıkészítı magyarból 

� felvételi elıkészítı angolból 

� matematika szakkör 

Prevenciós programokat is tartunk rendszeresen.  

� Egészségnap 

� Katasztrófavédelmi nap 

   Egyéb alkalmanként megrendezett programok:  

� Casio-futás 

� Trapp-nap  

� Dózsa-napok rendezvényei 

�  Alkotónap 

� Sulikupa 

Nyári táborok:  

� úszótanfolyam 

� Somogyi Könyvtár által szervezett olvasótábor, melyen kiszombori tanítónık is részt 

vettek 

� Angol tábor 

 

3. Gyermekvédelmi esetek, észlelt problémák:  

Munkánk során többnyire igazolatlan hiányzások, higiénés problémák miatt kellett a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé jeleznünk. 6 esetben írásban tettünk jelzést. Egy kirívó eset 

volt. Kiskorúak ellen elkövetett szemérem elleni erıszak miatt kellett rendırségi, majd 

bírósági kihallgatáson részt venni.  

Családlátogatást az osztályfınökkel vagy a családgondozóval, valamint a védınıkkel 

közösen végeztünk. A látogatások célja a higiénés problémák, valamint a magas számú 

hiányzások megszüntetése volt.  

Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 24 

A családlátogatási alkalmak száma: 31 

Pályázat kapcsán is rendszeres kapcsolatot tartottunk a hátrányos helyzető szülıkkel.  

Az elmúlt évben is sikerült nyernünk a SIÓ Iskolatáska Programon, ahol 14 hátrányos 

helyzető gyermek részesült tanévkezdéskor iskolatáskában.  



 

Szülıkkel történı kapcsolattartásunk gyermekvédelmi szempontból fogadóórákon, szülıi 

értekezleten lehetséges. A négyszemközti beszélgetésekhez rendelkezésünkre áll a 

megfelelı környezet, helyiség.  

Tanulási, magatartási problémák miatt minden évben kell szakértıi bizottsághoz küldeni 

gyermekeket. Az elmúlt évben 5 új sajátos nevelési igényő tanuló lett, így összesen 33 

gyermeket kell gyógypedagógus által fejleszteni heti rendszerességgel. Jelenleg 6 utazó 

gyógypedagógus végez fejlesztı munkát intézményünkben. 

 

4. Egyéb gondolatok, melyek a kérdıív kapcsán megfogalmazódtak:  

Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vettünk részt. Ha lehetıség nyílik 

rá, szívesen részt vennénk.  

Munkáltatónk és kollegáink is elismerik gyermekvédelmi munkánkat. Feladataink 

elvégzéséhez órakedvezményt kapunk, valamint bérpótlékot is.  

Munkatervünket közösen alkotjuk meg az intézményvezetıjével. Dokumentációt 

vezetünk. Évente 2-szer írásban beszámolunk a tantestület felé tevékenységünkrıl.  

Önként vállaltuk a gyermekvédelmi felelıs tevékenységet. Mind az iskolától, mind a 

jelzırendszerben részt vevı tagoktól pontosan értesülünk a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos információkról. Rendszeresen részt veszünk esetmegbeszéléseken, ahol 

közösen próbálunk megoldást találni a felmerülı problémák gyors, hatékony megoldására.  

A kérdıív rávilágít arra, hogy van-e drogstratégiája iskolánknak. Van, sıt e területet 

drogkoordinátor irányít.  

Drogprevenciós tevékenységünk leginkább osztályfınöki órákon jelentkezik, hiszen mind 

szituációs játékok, mind az internet, interaktív tábla nyújtotta lehetıségek kihasználásával 

lehetıség van a mindennapokban a fiatalok körében megjelenı kábítószerekrıl (drog, 

alkohol, cigaretta, egyéb bódító, szintetikus szerek) kisfilmet nézni.  

„Ma divat a fiatalok körében drogot használni. A prevenciónak arra kell irányulnia, hogy a 

gyerek el merje hinni azt, hogy a kábítószer-használat nem tartozik hozzá az életéhez, 

drog nélkül is lehet élni. Minél korábban el kell kezdeni a megelızést. Az értékrend 

kialakításában nagyon fontos a családi minta, az, hogy a szülık ismerjék a gyereküket, és 

beszélgessenek vele, idıt szánjanak rá.” (Dr. Zacher Gábor) 

 

 

 

 



 

III. Zárszó:  

EGY ÉLET A KEZEDBEN 

„Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. 

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. 

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlısnek lenni. 

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bőnösnek lenni. 

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni. 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat.  

Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. 

Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. 

 

A TE GYEREKEID HOGYAN ÉLNEK?”  

 

(Dorothy Law Holte) 

 
 

Kiszombor, 2012. március 28. 

 

Simor Gábor és Vízhányó Mária  

gyermekvédelmi felelısök 



Éves beszámoló az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi munkájáról 

a 2011/2012 nevelési évben 

 Gyermekvédelmi tevékenységünket éves munkatervünk alapján végezzük, szem elıtt 

tartva nevelési programunkat és minıségbiztosítási feladatainkat az esélyegyenlıség 

megteremtésének biztosítása érdekében.  

Legfontosabb feladatunk, a rendszeresen megjelenı szülıkkel, családokkal, folyamatos 

bizalmon alapuló jó kapcsolat kialakítása.  

 

Az intézményben: 149 gyermek közül 

 68 hátrányos helyzető 

 11 veszélyeztetett 

Klárafalván:  3 hátrányos helyzető 

Ferencszálláson 5 hátrányos helyzető 

 

Gyermekvédelmi céllal látogatjuk a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyerekeket, illetve 

családjukat, hiszen esetükben halmozottan jelentkeznek a problémák. A szóban forgó 

családok ritkán együttmőködık, a problémákat hárítják. A fogadóórákat csak felkérésre 

látogatják. Esetjelzı lapon 5 esetben jeleztünk a szolgálat felé, amelyre visszajelzéseket is 

kaptunk. 

Havonta egy alkalommal veszek részt esetmegbeszélésen, ha szükséges gyakrabban is.  

Gyermekvédelmi munkaközösségi programok keretében ellátogattunk gyermekvédelmi és 

fejlesztéssel foglalkozó intézményekbe. Az ısz folyamán nagy sikerő ruhabörzét tartottunk az 

óvoda tornaszobájában. A megmaradt ruhákat jótékonysági célra ajánlottuk fel.  

Tavasszal játék csere lebonyolítását tervezzük.  

 

Utazó pedagógusok továbbra is ellátják a rászoruló gyermekek fejlesztését:  

 - Logopédus foglalkozik: 1 középsı csoportos gyermekkel 
  13 nagycsoportos gyermekkel 
 
 - Gyógytestnevelı foglalkozik:  17 középsı csoportos gyermekkel 
  21 nagycsoportos gyermekkel 
 
 - Fejlesztı pedagógus foglalkozik: 2 középsı csoportos gyermekkel 
  4 nagycsoportos gyermekkel 
 
 - SNI-s gyermek: középsı csoportban  1 fı 
  nagycsoportban  7 fı 



 

 
 - Szakértıi bizottsághoz küldtünk:  3 nagycsoportos gyermeket 
   az iskolaérettségi vizsgálat után 
    
 
 - Nevelési tanácsadó foglalkozik:  1 középsıs 
   1 nagycsoportos gyermek esetében 

 

A szakértı vizsgálaton résztvevı gyermekek újbóli vizsgálata márciusban megtörtént. 

Sok javulást, fejlıdést tapasztaltunk 

A betervezett programokat megvalósítottuk, de vannak folyamatban lévı 

programjaink, és újak megtervezésén is dolgozunk. 

 

 

 

 

 

Kiszombor, 2012. március 27. ..............................................  
 Gyermekvédelmi felelıs 

 

 



 

Beszámoló a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Fiatalkorú 
Elkövetık Pártfogó Felügyelıi Osztályának 2011. évi tevékenységérıl 

 
 
Az Igazságügyi Szolgálat szervezeti struktúrájában 2011. évben alapvetı strukturális 
változások történtek a költségtakarékosabb mőködés érdekében, valamint arra figyelemmel, 
hogy a funkcionális, mőködési feladatok és a szakmai felügyeleti tevékenységek is szétváltak.  
 
Az állományból 7 fı funkcionális területen dolgozó munkatárs került kiszervezésre a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal törzshivatalához. Ebbıl 4 fı ügykezelı a Koordinációs és 
Szervezési Fıosztályhoz, 1 fı ügykezelı a Pénzügyi Fıosztályhoz, 1 fı informatikus az 
Informatikai Fıosztályhoz, valamint 1 fı mőködésszervezı, gépkocsivezetı az Ellátási és 
Vagyongazdálkodási Osztályhoz, azonban tényleges munkavégzésükre továbbra is az 
Igazságügyi Szolgálat székhelyén kerül sor. 
 
Az osztályok szervezeti struktúráját az átalakítás nem érintette, az Igazságügyi Szolgálatnál 
négy elkülönült, osztály szintő szervezeti egység mőködik. Míg a munkáltatói jogokat 
gyakorló, s a funkcionális és költségvetési hátteret biztosító kormányhivatal irányítása alá 
került szervezetünk, addig a szakmai feladatellátás területén kettıs irányítás jött létre. A 
szakmai felügyeletet a korábbi Központi Igazságügyi Hivatal bázisán létrejött központi 
államigazgatási szerv, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 
(KIMISZ) látja el.  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Fiatalkorú Elkövetık Pártfogó 
Felügyelıi Osztálya az adott idıszakban – a 2003. év óta változatlan létszámmal - hét fı 
pártfogó felügyelıvel végezte a munkáját, melybıl két fı pártfogó mediátor. Közülük egy fı 
látja el egyéb feladatai mellett a mediációs szakterület mentori feladatait. Területi eloszlást 
tekintve az osztályvezetı és 3 munkatárs Szegeden, valamint további 1-1 kormánytisztviselı, 
Csongrád, Hódmezıvásárhely és Makó városában és ezek vonzáskörzetében látja el 
munkakörét. 
 
Az ügyteher évek óta tartó folyamatosan növekedése folytatódott, 2011. január 01. napján 
összesen 375 fiatalkorú bőnelkövetıvel kapcsolatos ügy volt folyamatban az osztályon. A 
2011. év során 787 új ügy érkezett, így valamennyi ügycsoportot figyelembe vételével, de a 
büntetıügyi közvetítıi eljárásokat ide nem értve a pártfogó felügyelık összesen 1162 db 
ügyet láttak el, és feladatellátásuk során 8732 db alszámot keletkeztettek. Így az ügyterhet egy 
fıre levetítve (az osztályvezetı nélkül) a munkatársak átlagosan 194 db ügyet láttak el az év 
során, és átlagosan 1455 db alszámot keletkeztettek.  
 
A Csongrád és Makó városában dolgozó munkatársak a fıszámok, és a beérkezı 
dokumentumok iktatását kivéve, maguknak iktatják az elkészített irataikat. Ez ugyan javítja a 
területi munka hatékonyságát, de a leterheltségüket növeli, különös tekintettel arra, hogy 
önállóan végzik a postázással járó feladatokat is.  
 
Az osztály munkatársai közül kettı fı pluszfeladatként az igazságszolgáltatásban egyre 
eredményesebb és elismertebb büntetıügyi közvetítıi feladatkört is ellát. Ezen munkatársak a 
pártfogó felügyelıi tevékenységükön túl, az év során összesen további 251 db mediációs 
üggyel foglalkoztak.  
 
 



 

A Szegedi Városi Rendırkapitányság, mint fıpályázó mellett a „Bajnok vagy elkövetı” címő 
bőnmegelızési, és az SZKTT HSZK Gyermekjóléti Központ és a Drogambulancia fıpályázó 
mellett a „Védı tényezık erısítése a közösségépítés módszerével” címő drogmegelızési 
pályázatokban vettünk részt. Elsı alkalommal megvalósult a pártfogó felügyelet alatt állók 
egy csoportjának kétnapos, bentlakásos táboroztatása Szegeden, a Sárga üdülıtelepen. 
Felújítottuk az együttmőködési megállapodásunkat a Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.-vel. A Zrt. 
pártfogó felügyelet végrehajtása alatt állók foglalkoztatását vállalja.  
 
Rendszeres szakmai egyeztetı konzultációkat folytatunk a hatóságok, társszervezetek 
vezetıivel, továbbá a Szegedi Városi Ügyészség és a Csongrád Megyei Fıügyészség 
fiatalkorú ügyeit ellátó ügyészeivel. 
 
 
A mőködés értékelése 
 
A szakmai feladatok magas színvonalú ellátását nagyban elısegítették a társszervekkel, a 
gyermekvédelmi jelzırendszerrel, valamint az oktatási intézményekkel kialakított és 
fenntartott jó kapcsolatok.  
 
A szakmai feladatellátás gördülékeny végrehajtását a korábbi években kialakított 
gyakorlatnak megfelelıen, a folyamatos és közvetlen vezetıi ellenırzés is elısegíti. Az 
esetlegesen felmerülı problémák kezelése vagy egyéni konzultációk során történik meg, vagy 
az osztály valamennyi tagját érintı esetben, a heti rendszerességgel megtartott 
osztályértekezletek keretében kerülnek megbeszélésre. A gyakrabban elıforduló, 
megismétlıdı nem megfelelıségek esetében a vonatkozó jogszabályok, és az 
ügymenetmodell vonatkozó részei segítségével tekintjük át és kezeljük a felmerülı 
problémákat. Az ellenırzés hatékonyságát várhatóan tovább növeli a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalban 2011. október 01. napjával egységesen hatályba léptetett ellenırzési és 
teljesítményértékelési szabályzat, amely a folyamatba épített ellenırzésen túl, rendszeres 
téma- és célellenırzést is elıír a vezetık részére.  
 
 
A pártfogó felügyelık szakfeladatai: 
 
Környezettanulmány készítése 
 
Az osztály ügyterhének jelentıs részét a környezettanulmányok elkészítése teszi ki. A feladat 
elvégzésére jellemzıen igen rövid határidı áll rendelkezésre, és összetett, kooperatív 
tevékenységet igényel a pártfogó felügyelık részérıl, hogy a megfelelı információkat 
beszerezhessék a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetektıl, és az 
oktatási intézményektıl. A környezettanulmány elkészítésének során, kapcsolattartásunk és 
együttmőködünk folyamatos a gyanúsítottakkal és családjukkal azok lakókörnyezetében, 
esetlegesen a terhelt munkahelyén is sor kerül információgyőjtésre.  
 
A 2010. évrıl 60 db környezettanulmány elkészítésére irányuló ügy maradt folyamatban. A 
2011. évben a fiatalkorú bőnelkövetıkhöz kötıdı környezettanulmány készítése iránti 
megkeresések száma valamelyest csökkent az elızı évihez képest. Míg a 2010. év során 538 
db megkeresés érkezett az osztályhoz, addig a 2011. évben összesen 516 db ilyen ügy 
érkezett. A tárgyévben befejezett ügyek száma szintén némi csökkenést mutat az elızı évihez 
képest. Míg a 2010. évben 521 db ügyet fejeztünk be, addig a 2011. évben 514 db ügyet. A 



 

vizsgált idıszakban összesen 576 db környezettanulmánnyal kapcsolatos ügyet látott el az 
osztály. A 2011. évben a megkeresések túlnyomó többsége (500 db ügy) a 
nyomozóhatóságtól érkezett, ezekbıl 10 db volt bíróság elé állítás miatt elrendelt. Az 
ügyészség 5 esetben, a bíróság 2 esetben, míg a büntetés-végrehajtási intézet 8 esetben élt a 
jogszabály adta lehetıséggel. Az idıszak végén 62 db ügy maradt folyamatban. 
 
Pártfogó felügyelıi vélemény készítése 
 
A pártfogó felügyelıi vélemény elkészítésére irányuló megkeresések száma némi emelkedést 
mutatott a vizsgált idıszakban. A 2010. évben érkezett 29 db ügyhöz képest, a 2011. évben 35 
db új ügy érkezett. A legtöbb megkeresés (34 db) az ügyészség részérıl történt, ebbıl 32 db 
vádemelés elhalasztása miatti, míg egyéb esetben 2 db. A bíróság részérıl 1 db megkeresés 
érkezett.   
 
Rendszerint ugyanaz a pártfogó felügyelı készíti a pártfogó felügyelıi véleményt, amelyik a 
környezettanulmány elkészítésekor is eljárt. Ez megkönnyíti a vélemény elkészítését, hiszen 
korábbi ismeretet és tapasztalatot is feltételez, az ügyfél is nagyobb bizalommal fogad egy 
„ismerıs” pártfogó felügyelıt. A véleményben megfogalmazott egyedi magatartási szabály 
megállapítására vonatkozó javaslatainkat az ügyészség rendszerint elfogadta, egyetértett 
azokkal. Javaslataink nagyrészt a terhelt iskolai tanulmányainak megfelelı folytatására, a 
bőncselekménnyel okozott konfliktus feloldására, az azzal okozott kár megtérítésére, és 
szociális készségfejlesztı csoportfoglalkozáson való részvételre irányultak. Az egyéniesített, 
kimondottan a terhelt személyiségét és egyedi körülményeit figyelembe vevı magatartási 
szabályok javítják a büntetı ügyekben eljáró hatóságok által megállapított kötelezettségek 
teljesítését, a kiszabott büntetések és intézkedések eredményességét, ezáltal javítják a 
pártfogó felügyelet hatékonyságát.  
 
 
Pártfogó felügyelet végrehajtása 
 
A fiatalkorú elkövetıkkel kapcsolatos pártfogó felügyeletek nagy része viszonylag rövid egy 
vagy két éves idıtartamú. Ritkábban elıfordul, hogy négy-öt évig tart egy-egy terhelt 
pártfogó felügyelete. A rövid idıtartamú végrehajtás azt feltételezi, hogy egy-két év alatt 
kicserélıdnek a pártfogó felügyelet alatt álló terheltek. A 2011. évben összesen 492 db 
pártfogó felügyelettel kapcsolatos ügyet látott el az osztály. A 2011. év január 01. napján 287 
db ügy volt folyamatban, ehhez az év során 205 db új ügy érkezett, és 191 db ügy fejezıdött 
be. A 2011. december 31. napján 301 db ügy maradt folyamatban.  
 
A pártfogó felügyelet alá helyezett fiatalkorúaknál legtöbb esetben a próbára bocsátást 
alkalmazta a bíróság, a 2011. évben összesen 291 db ilyen ügy volt folyamatban. A pártfogó 
felügyelet kisebb részét a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt fiatalkorúak teszik ki, a 2011. 
évben összesen 130 db ilyen üggyel foglalkoztak a pártfogó felügyelık. Vádemelés 
elhalasztás hatálya alatt állók esetében a 2011. évben 61 db ügyet látott el az osztály, ebbıl 
mindössze egyetlen esetben alkalmazta az ügyészség az intézkedést kábítószerrel való 
visszaélés miatti eltereléssel kapcsolatban. Büntetés-végrehajtási intézetbıl feltételes 
szabadságra bocsátott fiatalkorú esetében összesen 10 db ügy volt folyamatban. 
Javítóintézetbıl ideiglenesen elbocsátott pártfogoltunk a 2011. évben nem volt.  
 
A pártfogó felügyelet eredményességét az alábbi módszerek alkalmazásával segítettük elı: 



 

• Rendszeresen felkeressük a pártfogoltakat és azok családját, így a saját 
lakókörnyezetében találkozva velük, megismerkedve szüleikkel, valamint azokkal a 
személyekkel, akikkel egy lakókörnyezetben él hatékonyabb a fiatalkorúval családi és 
kisközösségi kapcsolatainak, valamint egyéb körülményeinek felmérése, állításai 
valóságtartalmának ellenırzése és az egyéb a feladatellátást elısegítı információ 
győjtése. Ezen információk a bőnismétlés kockázatainak felméréséhez segítséget 
nyújtanak, sok esetben nélkülözhetetlenek, így a családlátogatások a pártfogó 
felügyelık elızetes kockázatelemzései alapján történtek. Fıleg azokat a felügyelet 
alatt álló helyezett fiatalkorúakat látogattuk meg, akik a magas kockázatúak közé 
tartoztak, nagyobb eséllyel következhetett be náluk a pártfogó felügyelı megítélése 
szerint a bőnismétlés. A családlátogatások során tekintettel voltunk a családok intim 
szférájára, igyekeztük a látogatást a lehetı legtapintatosabban, de egyben a 
leghatékonyabban végrehajtani. Családlátogatásaink szakszerőségét estenként iskolai 
szociális munkás, osztályfınök, vagy családgondozó bevonásával növeltük. 

• Szükség szerinti egyéni esetkezelést, illetve csoportos tréninget alkalmaztunk a 
pártfogolt igényének, személyiségének, képességeinek és körülményeinek 
megfelelıen. Az egyéni esetkezelést minden pártfogó felügyelı maga végezte, de 
delegálhatott pártfogoltat a szociális készségfejlesztı csoportba. Ez a csoport több éve 
mőködik, Kulcsár Péter pártfogó felügyelı és büntetıügyi mediátor vezetésével, 
kétheti rendszerességgel. A csoport létszáma általában 6-8 fı. A résztvevık egy 
részének a foglalkozáson való részvétel egyéni magatartási szabályként van elıírva, a 
másik része fakultatív módon, egyéni elhatározásából vesz részt rajta. A csoport nyílt, 
és mindig igazodik a terhelti igényekhez. A foglalkozásokon olyan készségeket 
sajátítanak el, amelyeket társas érintkezés során, a szociális kapcsolataikban, a 
munkahelyi vagy iskolai konfliktusaik kezelésében, de legfıképp a mindennapi 
élethelyzetekben hasznosítani tudnak. 

• A munkába állási nehézséggel küzdı, az iskolai oktatási rendszerbıl kikerült 
álláskeresı pártfogoltakkal, az elızı évhez hasonlóan egy jól felkészült team 
foglalkozott figyelemmel a feladat összetettségére. A team belsı tagjai az adott 
pártfogó felügyelı, és a pártfogó felügyelıi asszisztens, akik közösen igyekeznek a 
pártfogolt bevonásával, és esetenként külsı szakemberek segítségével a terheltek 
felmerült problémáit kezelni. Tevékenységük az alábbi részfeladatokból tevıdik össze: 
problémafeltárás, igényfelmérés, megfelelı önéletrajz írásának megtanítása, elsı 
interjú, elsı beszélgetésre felkészítés, az elektronikus, illetve az írott álláshirdetések 
között eligazodás, valamint tanfolyami és szakképzési felhívások figyelemmel 
kísérése. 

• A 2011. év során is rendszeres, csoportos esetmegbeszélések folytak a SZISZSZI 
József Attila Tagintézményének vezetıivel, szociális munkásaival, illetve tanáraival. 
Ebbe az oktatási intézménybe jár a problémás szegedi pártfogoltjaink jelentıs része. A 
közös problémamegoldó gondolkodás, a szakemberek közötti információcsere 
hozzájárultak a szakszerő esetkezeléshez, a komolyabb probléma kialakulásának 
megakadályozáshoz. Kapcsolatunk ezen iskolával példaértékő, épp ezért többször 
vették igénybe segítségünket iskolai konfliktusok kezelésében is.  

• Rendszeres esetmegbeszélést tartottunk a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézmény Gyermekjóléti Központja családsegítıivel. A cél 
hasonló volt, mint az iskolai esetmegbeszéléseké.  

• A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális 
Munka és Szociálpolitikai Tanszék ebben az évben is küldött hallgatókat az 
Igazságügyi Szolgálathoz tanulmányi gyakorlatra. A két hallgató gyakorlatvezetıi Dr. 
Imre Róbert és Kulcsár Péter pártfogó felügyelık voltak.  



 

Közérdekő munkabüntetés végrehajtása 
 
A 2010. évben bekövetkezett jogszabályváltozások következtében növekszik azon fiatalkorú 
elítéltek száma, akiket közérdekő munka büntetésre ítél a bíróság. Esetükben arra törekszünk, 
hogy az életkori specialitásuknak megfelelı letöltı helyen tudják elvégezni a rájuk kirótt 
büntetést.  
 
A 2011. évre a korábbi idıszakból 28 db ügy végrehajtása húzódott át, és az év során további 
31 db ilyen jellegő ügy érkezett, így összesen 59 db közérdekő munka büntetés végrehajtási 
ügyet látott el az osztály. Az év során összesen 13 ügyet fejeztünk be, az év végén 
folyamatban maradt 46 db ügy.  
 
A befejezett ügyek közül:  

• A kiszabott büntetést ténylegesen letöltötte: 11 fı  
• A szabadságvesztés büntetésre ténylegesen átváltoztatott ügyek száma: 0 db  
• Elévülés címen megszőnt ügyek száma: 0 db  
• Egészségügyi alkalmatlanság, és GYES miatt megszőnt ügyek száma: 2 db  
• Illetékesség megváltozása miatt áttételre került sor: 0 db 

 
A fiatalkorúak életkori sajátosságait figyelembe véve megkezdtük a speciális, fiatalkorúakat 
fogadó közérdekő munka büntetés letöltı helyek szervezését. A korábbi tárgyalások 
eredményre vezettek, így a 2011. év során korábban megkötött együttmőködési 
megállapodásnak köszönhetıen a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképzı és Általános Iskola 
foglalkoztatta az elítélteket. Szentesen városában a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Hódmezıvásárhelyen a Kozmutza Flóra Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, illetve Makó városában a Makói 
Utánpótlás Futball Clubbal biztosította a fiatalok életkorához igazodó végrehajtásra a 
lehetıséget. Továbbra is cél a közérdekő munka büntetés végrehajtásával kapcsolatban, a 
büntetések lehetı leggyorsabb végrehajtatása, valamint további új letöltı helyek felkutatása és 
beszervezése a büntetés végrehajtás folyamatába.   
 
A Csongrád Megyei Fıügyészség címzetes fellebbviteli fıügyészségi ügyész, csoportvezetı 
ügyésze Dr. Szokol Szilárd 2011. október 13. napján tartott ellenırzést a közérdekő munka 
büntetések végrehajtása körében. Az ügyészi vizsgálat megállapította, hogy a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál a közérdekő munka büntetés 
törvényessége minden vonatkozásban megfelel a jogszabályi elıírásoknak, a pártfogó 
felügyelık munkájukat magas színvonalon végzik.  
 
Utógondozás 
 
A 2011. év során utógondozási ügyünk nem volt. Az alacsony ügyszám oka egyrészrıl az, 
hogy a megyében nincs fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete, így ez kizárja a büntetés-
végrehajtási intézetben történı utógondozási munka megkezdését. Másrészt kevés olyan 
fiatalkorú szabaduló érkezik vissza a megyébe, aki kitöltve szabadul és még nem töltötte be a 
18. életévét.  
 
Bőnmegelızési tevékenységünk 
 
Immár ötödik éve veszünk részt a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvénysorozatán. Célunk a 
bőnmegelızés, a prevenció, valamint a Szolgálat munkájának az ismertetése az 



 

érdeklıdıkkel. A rendezvény ideje alatt több száz fiatal kereste fel a standunkat, amely a 
Szegedi Rendırkapitányság, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıség munkatársaival közösen kapott helyet a fesztivál területén. Osztályunkról 2 fı 
végzett tájékoztató, bőnmegelızési célzatú tevékenységet. Lehetıséget biztosítottunk arra, 
hogy a fiatalok kitöltsék az általunk összeállított, megtörtént eseteket leíró, totó jellegő 
kérdıívünket. Közösen értékeltük, és megbeszéltük a tanúságokat. Nyitottak, érdeklıdık, 
néha rácsodálkozók voltak, kölcsönösen pozitív tapasztalatokról számolhattunk be. 
Bőnmegelızési célzattal lehetıséget biztosítottunk arra, hogy az érdeklıdık kipróbálhassák a 
legál graffiti falunkat, amely nagy népszerőségnek örvendett, mert nem csak festéket hanem 
egy mobil falfelületet is biztosítottunk számukra. Így engedélyezett keretek között és nem 
törvénysértı módon élhették ki a graffiti-vel kapcsolatos vágyaikat.  
 
További terveink a bőnmegelızéssel kapcsolatban: 

• Bőnmegelızési programok tartásával kívánunk megjelenni mindazon középfokú 
oktatási intézményekben, ahol nagyfokú a tanulók kriminalizációs veszélyeztetettsége.  

• Részt kívánunk venni a SZIN 2012. évi programsorozatán.  
• Fel kívánjuk frissíteni a Szegedi Városi Rendırkapitánysággal a bőnmegelızési 

célzatú, közös járırözési tevékenységünket. Célunk az iskolaidıben, köztereken és a 
fiatalkorúak körében népszerő való helyeken (plázák, üzletközpontok) megjelenés, és 
az iskoláskorú fiatalok iskolába irányítása.  

 
Konferenciák, rendezvények, elıadások 
 
A pártfogó felügyelık csaknem minden településen részt vettek a gyermekvédelmi évértékelı 
konferenciákon, és beszámoltak az adott településsel kapcsolatos tevékenységükrıl. 
 
 
Szeged, 2012. március 20. 
 
 
   Dr. Borka Zoltán 
   mb. osztályvezetı 
 
 
 

 


