
A családok jogi segítése a 
családok átmeneti otthonában 

(Katonáné dr. Venguszt Beatrix) 



AZ INTÉZMÉNYRŐL 

Otthont nyújtó ellátást biztosító intézmény a szociális 
szférában. 
 
Elősegíti, hogy a gyermekek a családban maradhassanak. 
 
Súlyos válsághelyzetbe jutott családok lakhatási 
problémáinak átmeneti megoldása a cél. 
A lakásproblémák átmeneti megoldásán túl a családok 
szakmai segítséget is kapnak életvezetési problémáik 
megoldásához. 
Egyik eleme: jogász végzettségű személy biztosítása. 
 
A lakónak az intézménnyel együttműködési 
kötelezettsége van. 



JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FŐBB TERÜLETEI 

• lakhatási problémák 

• pénzügyi problémák 

• családi problémák 

• személyi problémák 

• jogérvényesítési problémák 

• munkajogi problémák 

• büntetőjogi ill. szabálysértési problémák 

 



HOGYAN KEZDJÜK A MUNKÁT? 

Beköltözéskor: nyilatkoztatás a problémákról 

-Lakhatási lehetőségek áttekintése 

-Iratok szétválogatása, szelektálása (beszerzése) 

-Iratok (szerződések, egyoldalú jognyilatkozatok, 
hatósági iratok) áttekintése 

-Követelések, kötelezettségek rendezésének mielőbbi 
megkezdése (tervezés a lakóval) 

-Családi és személyi problémák feltérképezése, 
megoldási javaslat készítése 

-Munkaügyi, bünetőjogi, közigazgatási hatósági 
problémák feltérképezése (általában nem térnek ki erre 
az első beszélgetés során) 

 



LAKHATÁSI PROBLÉMÁK 

• Hol laktak eddig? Milyen jogcímen használták az 
ingatlant? 

• Hagytak-e tartozást maguk után? (rezsi, ill. bérleti 
díj hátralék) 

• Van-e lehetőségük 1 év múlva saját (legalább 
résztulajdonban álló ) ingatlanba költözni?  

• Mennyi megtakarítás kell ahhoz, hogy 1 év múlva 
albérletbe költözhessenek? Van-e kilátásban 
albérlet? 

 



PÉNZÜGYI PROBLÉMÁK 

• rezsi, ill. albérleti díj hátralékok rendezése 

• szerződéses kötelezettségek rendezése – 
követeléskezelővel történő kapcsolatfelvétel, fizetési 
halasztás, részletfizetés, mérséklés kérés 

• hatósági pénzügyi kötelezettségek rendezése – 
hatóságtól fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés 
kérés 

• végrehajtókkal történő kapcsolatfelvétel – a fizetés 
átütemezési lehetőségeiről egyeztetés 

• kintlévőségek áttekintése – követelésbehajtás, 
követelések jogi érvényesítésének megkezdése 

• előnytelen szerződések újratárgyalása 



CSALÁDI PROBLÉMÁK 

 
 

Segít a mediáció! 
 
Házastársi/élettársi kapcsolatok megszakadása és ennek 
következményei  
•válás 
•gyermekelhelyezés 
•különélő gyermekkel történő kapcsolattartás 
•gyermektartásdíj fizetési kötelezettség teljesítése (állam által 
történő megelőlegezés lehetőségével együtt) 
•házastársi/élettársi vagyonközösség megosztás 
•vagyon birtokba vétele 
 
Gyermekek kiemelése a családból 
 
Gyermekek családba való visszahelyezése 
 
Max. 1 év időtartam a jogi segítésre! Ezért a peres út marginális 
lehetőség. 



SZEMÉLYI (EGYÉNI) PROBLÉMÁK 

Házassági névtől megválás 
 
Bántalmazó, ill. bűnöző életmódot folytató 
családtagtól történő elkülönítés, távoltartás 
 
Gondnokság alá helyezés 
 
Személyiségi jogok védelme 
 
 



JOGÉRVÉNYESÍTÉSI PROBLÉMÁK 

• jogairól felvilágosítást kell adni 
• segíteni kell jognyilatkozatai megtétele során (szóbeli 
nyilatkozat helyett írásbeli nyilatkozattétel előnyösebb 
lehet) 
 
• jog fizetési halasztáshoz, részletfizetéshez, 
mérsékléshez (bírósági perköltség, NAV, végrehajtó, 
követeléskezelő előtt), eljárási költségmentességhez 
 
• iratok beszerzése jogérvényesítéshez (ítéletek, 
hatósági határozatok, saját jognyilatkozatok) 
 
•örökség átvételének elősegítése (pl. póthagyatéki 
eljárás, kitagadás érvénytelensége stb.) 
 
• fellebbezéshez való jog 



MUNKAJOGI PROBLÉMÁK 

• érvénytelen munkaszerződési elemek (pl. bére 
egy részét természetbeni juttatásként kapja) 
 
• be nem jelentett foglalkoztatás (ill. részben 
bejelentett foglalkoztatás) 
 
• jogellenes felmondás 



BÜNTETŐJOGI PROBLÉMÁK 

Új lakcím bejelentése az ügyészségen, bíróságon, rendőrhatóságnál 
 
Kirendelt védő igénylése, ill. kapcsolatfelvétel kirendelt védővel 
 
Ítéletek, saját vallomások, tárgyalási jegyzőkönyvek beszerzése, 
áttekintése, átbeszélése 
 
Pártfogó felügyelővel történő kapcsolattartás fontosságának 
ismertetése 
 
Közvetítői eljárás lehetőségének ismertetése 
 
_______________________________________________________ 
 
Sérelem esetén: rendőrségi feljelentés megtételének elősegítése, 
bizonyítékok rendszerbe szedése 
 
 



PÉLDÁK 

…így segítünk mi… 



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

• Fontos a szolgáltatás helyi beágyazottsága 
 
•A jogásznak együtt kell működnie: 

•Az Otthon szakmai vezetőjével 
•Az Otthon munkatársaival 
•Az Otthon intézményvezetőjével 
•Az intézmény pszichológusával 
•A helyi családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálattal 
•Az illetékes gyámhatósággal, 
esetmenedzserrel stb. 



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK – belső környezet 

• Intézményvezető részére rendszeres, 
legalább havi beszámoló az ellátottak 
helyzetéről, a megtett segítségnyújtásról, az 
ügyek állásáról 
 
•Otthon szakmai vezetőjével rendszeres 
konzultáció, esetek részletes megbeszélése 
 
•Otthon munkatársaival eseti megbeszélések 
(mentori program folytatása érdekében) 
 



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - pszichológussal 

A jogász a jelen.  
Segítségével jobb anyagi és személyi 
körülmények között költözik ki a lakó az 
otthonból. Számszerűen mérhető eredményt 
produkál. 
 
A pszichológus a jövő! 
Ő tudja kialakítani mindazokat a készségeket, 
beállítódásokat a lakóban, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a kiköltözéskori jobb anyagi 
és személyi körülményeket a lakó meg tudja 
őrizni! (egyszerű dolgok, de hiányoznak az értékrendből: ha kölcsönt 

kaptál, fizesd vissza; a gyermekről gondoskodj stb.) 



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - hatóságokkal 

KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER A  
HELYI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT  
•Beköltözési lehetőségről történő jelzés a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
•Folyamatos együttműködés a gondozás során 
•Jelzési kötelezettség teljesítése 
•Utógondozás az intézményen belül nincs. 
Kiköltözéskor információk átadása a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak. Ők kísérik figyelemmel a 
továbbiakban a család életét. 
 

Gyámhatósággal történő együttműködés (pl. 
gyermekek családból történő kiemelése, gondnokság 
alá helyezés stb.9 
Esetmenedzserrel történő együttműködés (pl. 
gyermekek családba visszahelyezése érdekében) 



MOTTÓ A MUNKÁHOZ 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja 
nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát.” /Máté 7,21/ 
 
Mi a célja a Mennyei Atyának ezzel az intézménnyel?  
 
Hogyan tudom elősegíteni, hogy az intézmény elérje a célját? 
 
 
A LAKÓNAK SEM PÉNZE, SEM LEHETŐSÉGE, SEM GONDOLATA NEM 
LESZ TÖBBÉ ARRA, HOGY JOGÁSZHOZ FORDULJON! 
Most van lehetősége segítséget kérni!  
Most van lehetőségem segíteni! 
 
Az idézet magyarázata: minden erőnkkel cselekedni kell!  
Akkor is, amikor a jog oldaláról egyszerűen azt mondhatnánk: itt 
nincs jogi lehetőség a segítségnyújtásra. 
 



KÖSZÖNÖM 
 

A  
 

FIGYELMET! 


