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Összefoglaló a 2022. május 31-i szakmai műhelymunkán elhangzott élelmiszerbiztonsági 
előadásról. 

Készítette: Kárándi Erzsébet – idősek szakosított ellátása munkacsoport vezetője 

 

Téma: A bentlakásos intézmények élelmiszer-biztonsági ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok, 
hibák, javaslatok és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása.  
Előadó: a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről a Debreceni Járási Hivatal, Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakterületet ellátó munkatársa, Gyula Zoltán élelmiszer-
biztonsági szakügyintéző. 
 
Gyula Zoltán élelmiszer-biztonsági szakügyintéző előadásából és a felmerült kérdésekre adott 
válaszaiból az alábbi információkat gyűjtöttük össze, továbbadva azokat a szociális intézmények 
számára, szíves felhasználásra. 
 
Az előadó felhívta a figyelmet a NÉBIH honlapján lévő, a főző- és tálalókonyhát működtetők 
számára fontos információkat tartalmazó anyagokra, melyek megtalálhatóak a 
https://portal.nebih.gov.hu/ elérhetőségen. Azon belül is javasolta az alábbi dokumentum 
megismerését: 

- Vendéglátás GHP, mely egy fontos higiéniai útmutató az étkeztetés, vendéglátás terén. 
 

Fontosnak tartja a FELÍR azonosítók figyelemmel követését. A FELÍR azonosító azt jelzi, hogy az 
ügyfél, akitől az intézmény az ételkészítéshez szükséges alapanyagokat vásárolja, szerepel-e az 
élelmiszerlánc-felügyeleti nyilvántartásban, és ha szerepel, akkor milyen tevékenységet végez. 
Az ellenőrzések során szükséges a kötelező dokumentumok, engedélyek megléte.  
 
Ilyen dokumentumok például:  

- Az egészségügyi kiskönyv. 
- Az alapanyagok számlája, vagy a szállítólevelek. 
- Igazolni kell a húsok eredetét. Szerepelnie kell a felhasználási/fogyaszthatósági időnek. 

Mindezek hiánya elkobzást, bírságot von maga után.  
- HCCP dokumentumai. 
- Hulladékkezelés dokumentumai. 
- Takarítási utasítás. 

 
 

https://portal.nebih.gov.hu/
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További hasznos tanácsok: 

- A nyers, darált húst nem lehet lefagyasztani. 
- A lefagyasztott húst fel kell címkézni (lefagyasztás dátuma, szállítólevél száma). 
- Készételeket is le lehet fagyasztani (bár nem célszerű). Ilyenkor a lefagyasztás és a 

fogyaszthatóság dátumát kell ráírni. A szakszerű az lenne, ha lehetőség lenne sokkoló 
hűtésre és egy adagos tárolásra. 

- A félkész, a késztermékek és az alapanyagok tárolása külön kell történjen. 
- Fontos a higiéné. Minden nap takarítani kell.  
- Azokat a tisztítószereket kell használni, amelyeket a HCCP tartalmaz. 
- A fertőtlenítő szerek használata: ajánlott időnként cserélni. Ennek indoka, hogy pl.: a 

penészgomba, élesztőgomba rezisztensé vállhat. 
- A narancssárga alapon fekete keresztes tisztítószer váltást be kell jelenteni a 

Népegészségügy felé  
- Fertőtlenítés szempontjából a legbiztosabb a hypo használata. Havonta 1 hypos 

fertőtlenítés biztosabb kórokozó pusztuláshoz vezet. 
- Rendszeres higiéniai oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat. Fontos a szabályos 

kézmosás! 
- A szabályos mosogatás lehet 3 fázisú és kétfázisú. 
- Ételminta: 29 adag felett minimum 250 gramm ételmintát kell eltenni. 
- A jogszabály nem tiltja az alumínium edény használatát. 
- A konyhafelújítást nem kell bejelenteni, nincs külön engedélyeztetési eljárás. 
- A tevékenységet az önkormányzatnál kell bejelenteni. 
- Nincs kapacitás meghatároztatás sem. Ezt mindenkinek magának kell meghatározni. 
- Évente, önellenőrzés keretében kell vízminta ellenőrzést végeztetni. 
- A rövid ellátási láncról: 40 km-s körzeten belülről lehet kistermelőtől számlára vásárolni. A 

fogyaszthatósági időt ekkor is jelölni kell. Legyen szállítólevél vagy számla.  
- Fontos a tálalás is. A melegen tartó pult legyen üzemképes, 65 fok feletti hőmérséklettel. 
- Lennie kell tálalási naplónak.  
- A készétel beérkező hőmérsékletét maghőmérővel kell ellenőrizni. 
- A maghőmérőt a fagyasztott termékek beszállításakor is lehet használni. 
- A hűtőszekrény hőmérsékletét vezetni kell.  

 
A NÉBIH ellenőrzésére az osztályozó, minősítő ellenőrzés jellemző. Néhány példa az ellenőrzött 
területekből: csempehiány, készételek tárolása, munkavállalók öltözése (pl.: hajháló, szakállvédő), 
rozsdás polc, sérült felületek, padlóösszefolyó, szúnyogháló stb. 
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Idősek alapellátása munkacsoport II. szakmai műhelye - 2022. június 08. 
 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió debreceni központjában rendeztük meg az idősek 
alapellátása munkacsoport III. szakmai műhelyét. 

A BTESZ részéről Faragó Tiborné vezető szaktanácsadó köszöntötte a megjelent munkatársakat, 
ismertette a szervezet alapértékeit, a jelen feladatellátását és a közeljövő szakmai célkitűzéseit. 

 

 

 

A műhelytalálkozón jelen lévő 21 szakember, akik a Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar 
megyében látnak el idősek alapellátása keretében különböző alapszolgáltatásokat „Az otthoni 
szakápolási tevékenység bemutatása és az gyógyászati segédeszközök igénybevételi 
lehetőségei.” címen hallgatták meg Báthori-Tóthné Kerek Noémi otthonápolási koordinátor és 
munkatársának előadását.  
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A két előadó ezen a szakterületen több piaci szereplő (Albaldap Otthonápolási Kft., Cívishelp Kft., 
Fohász 2000 Kft., Medical-Defend Kft., Géz’N’ Roses Kft.) képviseletében segítette és fejlesztette a 
munkatársak ismereteit és lehetőségeit az otthon ápolás tekintetében. 

 

Az előadást egy nagyon aktív és jó hangulatú szakmai konzultáció és egyeztetés követett, ahol a 
jelen lévők megismertették és átadták egymásnak a szolgáltatási területen szerzett 
tapasztalataikat is. 
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A szünetet klasszikus műhelymunka követte, melyet a munkacsoport vezetője, Töviskes Mária 
Magdolna moderált. Téma az „Együttműködési lehetőség az otthoni szakápolás és a szociális 
alapellátások között.” címet kapta, ahol a részt vevő szakemberek tapasztalatokat cseréltek, jó 
gyakorlatokat ismertettek meg egymással.  

 

A beszélgetés során a jelen lévők szakmai javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek egyfelől 
beépíthetőek a napi munkavégzésbe, másfelől pedig későbbi szakmai műhelytalálkozók és 
workshopok keretén belül kerül majd tovább gondolásra. 

 

 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása munkacsoport II. szakmai műhelye - 2022. 
június 09. 

 

A pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport folytatta a támogatott 
lakhatás témáját ezen a műhelytalálkozón is.  A Pszichiátriai és az Addiktológiai országos 
munkacsoportok gyakran ismételt kérdések témaköreiből két téma (megállapodások, térítési 
díjak) feldolgozását állítottuk a műhelytalálkozó fókuszába. 
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Az első előadó Nagy Éva a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársa volt, aki a 
Megállapodások (ellátott - szolgáltatók) témakörében bemutatóval egybekötött előadást tartott, 
melynek során érintette a téma szempontjából kiemelten fontos területeket. A beszélgetések 
során konkrét gyakorlati tanácsokkal segítette a munkatársakat, valamint felhívta több olyan 
területre a figyelmet, amely tapasztalatok alapján kiemelt figyelmet és gondos tervezést igényel. 

 

 

 

A második előadó Kiss Róza az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kirendeltség igazgatója a Térítési díj és szolgáltatási elemek kérdésköre címen 
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tartotta meg előadását. A tudásbővítő előadás közben a jelenlévők interaktív beszélgetést 
folytattak a témával kapcsolatban és lehetőségük volt saját gyakorlati tapasztalatait is átadni 
egymásnak. 

 

A műhelytalálkozót 18 fő szakember tisztelte meg jelenlétével. 

 

Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport III. szakmai műhelye - 2022. június 21. 
 

A munkacsoport III. szakmai műhelyének ismételten ReFoMix Nonprofit Kft. (Debrecen, Bégány 
utca 4.) székhelye adott otthont, amelyen 11 fő szakember részvételével került sor. 
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Köszöntőt követően a hajléktalanok otthona működtetésének gyakorlati tapasztalatai és az azzal 
kapcsolatos szakmai konzultáció volt a vezető téma, amelyre meghívtuk Nagy Judit 
intézményvezető-helyettest az Oltalom Szeretetszolgálat részéről. 

A jelen lévők részletesen bemutatták a téma kapcsán felmerülő nehézségeket és azok 
megoldásának lehetőségeit. Sem Hajdú-Bihar, sem Jász-Nagykun-Szolnok megyékben nem 
működik hajléktalanok otthona, ezért részletesen, gyakorlati tapasztalatok összegzésével vitatták 
meg a résztvevők az otthon létrehozásával kapcsolatos érveket, kételyeket és lehetőségeket. 

 

 

A témát Hegyi Anita munkacsoport vezető moderálta, aki ezt követően beszámolt az országos 
munkacsoportban folyó aktualitásokról, várható feladatokról és azok ütemezéséről. 

Oláh Péter módszertani munkatárs a gesztortalálkozón történtekről nyújtott rövid tájékoztatást. 

 

 

Idősek alapellátása munkacsoport III. szakmai műhelye - 2022. június 22. 
 

A munkacsoport által szervezett III. szakmai műhelyre Hajdúböszörményben a Szociális 
Szolgáltatási Központban került sor, a találkozó központi témája az időskorúak védelme volt. 
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A rendezvényt Töviskes Mária Magdolna a Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetője, az 
idősek alapellátása munkacsoport vezetője nyitotta meg és köszöntötte a megjelent 33 fő 
résztvevőt. 

 

„Az időskorúak védelme és a gondnokság alá helyezés” címmel Dr. Csontos Tibor - címzetes 
törvényszéki bíró a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírója adott elő. Bíró úr értékes bemutatóval 
egybekötött előadásában vázolta fel az időskorúak védelmét, melynek során megtörtént esetek 
felidézésével tette érthetőbbé az elhangzott jogi fogalmakat és lehetőségeket. 
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Az előadást strukturálta, minden blokk után lehetőséget adott a hallgatóságnak egyfelől arra, 
hogy reflektáljanak az elhangzott információkra, másfelől pedig további megtörtént esetek 
bemutatásával mélyítették az adott témakör elméleti alapját. 

Ignáth Szilvia a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal munkatársa mutatta be azt a jó 
gyakorlatot, amit Hajdúböszörményben az időskorúak védelmében végrehajtott intézkedések 
összehangolásával tesz a város összes, a témában érintett szervezete, intézménye és szolgáltatója 
annak érdekében, hogy csökkentse és megelőzze az időskorúakkal szembeni veszélyeztető 
tényezőket. 

 

Az intézményvezető asszony ezt követően röviden mutatta be az intézmény struktúráját és az 
általa nyújtott szolgáltatások rendszerét és feladatait. 

 

Család- és gyermekjóléti munkacsoport III. szakmai műhelye - 2022. június 23. 
 

A Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (4027 Debrecen, Thomas 
Mann u. 2.) biztosította a helyszínt a család és gyermekjóléti munkacsoport III. szakmai 
műhelyéhez. 
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A területről érkező kérésnek eleget téve a téma ismételten a GYVR volt. Újra egy nagyon interaktív 
műhelymunka szervezését vállaltuk fel, azzal a hittel, hogy a jelenlévők magas létszámának (77 fő) 
ellenére a gyakorlati tudást segítő és azt támogató közvetlen hangvételű tudásátadásra 
számíthatnak a megjelent szakemberek. 

Ennek érdekében kértük fel előadónak Szarvák Mónikát, a Belügyminisztérium Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya gyermekjóléti alapellátási szakreferensét a műhelymunkában 
lévő előadói szerepre. Előadásának címe: Hatósági döntések és ahhoz kapcsolódó tervek a GYVR-
ben. 
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Szarvák Mónika szakreferens a GYVR-t kivetítve, egy, illetve több „képzelt alany” részvételével 
gyakorlatiasan és érthetően mutatta be a rendszert, a teendőket és hívta fel a jelenlévők figyelmét a 
rendszer működéséből fakadó „buktatókra”, azaz azokra a hiátusokra, melyek nem megfelelő kezelése 
milyen strukturális következményekkel jár/járhat. 

 

Szarvák Mónika a műhelymunka során, a jelen lévő központok és szolgálatok részéről érkezett 
konkrét problémafelvetések egy részét azonnal megválaszolta, más részét pedig továbbította az 
illetékes szakember részére, ezzel segítve a területi egységen működő szolgáltatók 
szakmatámogatását. 

 

 

Elégedettségi kérdőív 
 
A TSZR20231-1485 pályázat jövőbeni megvalósítása, valamint saját tevékenységeink 
monitorozása szempontjóból kiemelten fontos számunkra a területi egységen dolgozó 
szakemberek véleménye, a megvalósítással kapcsolatos elégedettsége. 
 
 
A 2022. június 30-ig tartó megvalósítási időszak során: 

- 17 szakmai műhelyt szerveztünk, melyen összesen 526 fő vett részt; 
- két Hírlevelet készítettünk, melyet megküldtünk a szolgáltatóknak (összesen 399 

partner), valamint megjelent a honlapon is; 
- az NSZI-től kapott információkat és kéréseket továbbítottunk a szolgáltatók felé; 
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- a jövőbeni szakmai célok tervezhetősége érdekében szükségletfelmérő online 
kérdőíveket készítettünk, azzal a céllal, hogy felmérjük a szolgáltatók igényeit, konkrét 
javaslatait. 

 
A két utolsó szakmai műhelyen (2022. június 22-én és 23-án) anonim elégedettségi kérdőív 
kitöltésére kértük a résztvevőket, akik közül 109 fő megtisztelte véleményével célkitűzéseink 
elérését. 
 
Az elégedettségi kérdőívet elemeztük és az alábbi összefoglaló véleményeket tesszük közzé: 

 
 
 

Szakmai műhelyek témaválasztása 
 

A szakmai műhelyek szervezésekor az egyik alapvetésünk az volt, hogy mindig olyan témákkal 
feldolgozásával foglalkozzunk, ami felkelti a területi egységen dolgozó szakemberek 
érdeklődését. 

 
 

Mennyire elégedett a szakmai műhelyek témaválasztásával kapcsolatban? (/fő) 
„egyáltalán nem 

vagyok 
elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 1 2 13 93 
Összesen: 109 fő válaszolt 

 
A kérdőívekre kapott válaszok alapján ezt a célkitűzésünket elértük, hiszen a válaszadók 85%-a 
(93 fő) teljes mértékben, 12%-a (13 fő) pedig elégedett volt a szakmai műhelyekre választott 
témáinkkal, melyet a diagram vizuálisan szemléltet. 
 
 
Ez az „eredmény” megerősíti konzorciumunkat abban, hogy szociális, család és gyermekjóléti 
szolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára fontos, fejlődésre/fejlesztésre számot adó 
szakmai téma esetén érdeklődésüket felkeltve, készek együttműködni más intézményben és/vagy 
szolgáltatónál dolgozó munkatársakkal. 
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Szakmai műhelyek szervezése, lebonyolítása 
 

Mennyire elégedett a szakmai műhelyek szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban? (/fő) 
„egyáltalán nem 

vagyok 
elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 1 0 20 88 
Összesen: 109 fő válaszolt 

 
 
Örömünkre szolgált a válaszolóknak az a visszajelzése, hogy mind a műhelyek szervezésével, mind 
a lebonyolításával kapcsolatban elégedtettek voltak: 20 fő elégedett, 88 fő teljes mértékben 
elégedett volt. 
 
A gesztor szervezet a pályázati megvalósítók részére kiemelt prioritásként határozta meg a 
pályázat keretében megvalósítandó programok, workshopok, szakmai konferenciák és 
műhelytalálkozók magas színvonalon történő szervezését és lebonyolítását. 
 
A diagram szemlélteti ennek a célkitűzésnek a teljesülését: 

Szakmai műhelyek témaválasztása

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett"
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Szakmai műhelyeken előadást tartó és/vagy műhelymunkát moderáló szakember 
tevékenysége 

 
Mennyire elégedett a szakmai műhelyeken előadást tartó és/vagy műhelymunkát moderáló 

szakember előadásával/tevékenységével kapcsolatban? (/fő) 
 

„egyáltalán nem 
vagyok 

elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 1 0 25 83 
Összesen: 109 fő válaszolt 

 
A szakmai műhelyek szervezése során a konzorciumunk tudatosan törekedett arra, hogy a 
témában jártas és hiteles szakembereket kérjünk fel akár a tudásbővítő előadás megtartására, akár 
a műhelymunka moderálására.  
 
Olyan a saját szakterületén kiváló jártassággal és szakmai-gyakorlati tapasztalattal bíró 
szakemberek bevonására törekedtünk és a jövőben is törekszünk, akik eddigi munkásságuk 
alapján hitelesen tudják képviselni az adott téma feldolgozását. 
 

Szakmai műhelyek szervezése, lebonyolítása

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett"
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A vélemények alapján megerősödtünk abban, hogy a jövőben is hittel képviseljük ezt az 
álláspontunkat: 

 
 
 
 

Hírlevelek tartalma 
 

Mennyire elégedett a megjelent Hírlevelek tartalmával kapcsolatban? (/fő) 
„egyáltalán nem 

vagyok 
elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 2 6 43 51 
Összesen: 102 fő válaszolt (7 fő nem válaszolt) 

 
 
A hírlevelek tartalmával is „elégedett” volt a választ adók 42%-a és „teljes mértékben elégedett” 
volt az 50%-a. Összességében pozitív visszajelzést kaptunk, ugyanakkor a jövőben is kiemelt 
prioritásként kezeljük a magas szakmai tartalommal elkészített cikkek, beszámolók, tanulmányok 
vagy éppen az előadások anyagának megjelenítését. 
 

Szakmai műhelyeken előadást tartó és/vagy műhelymunkát 
moderáló szakember tevékenysége

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett"
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Hírlevelek szerkesztése, esztétikai megjelenése 
 

Mennyire elégedett a Hírlevelek szerkesztésével és esztétikai megjelenésével kapcsolatban? (/fő) 
„egyáltalán nem 

vagyok 
elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 2 4 34 62 
Összesen: 102 fő válaszolt (7 fő nem válaszolt) 

 
A gesztor szervezet minden általa készített szakmai anyag esetében törekszik – a magas szakmai 
tartalom mellett – az átlátható igényes szerkesztésre és az esztétikai megjelenésre. 
 
Az elégedettségi kérdőívekre adott válaszok megerősítették szervezetünket abban, hogy ez a 
„felhasználó”, azaz az olvasó számára is fontos érték, így erre a jövőben is kiemelt prioritású 
feladatként tekintünk. 
 

Hírlevelek tartalma

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett" nem válaszolt
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Gesztorszervezettől kapott információ tartalma 
 

Mennyire elégedett a gesztorszervezettől kapott információk tartalmával kapcsolatban? (/fő) 
„egyáltalán nem 

vagyok 
elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 2 7 37 59 
Összesen: 105 fő válaszolt (4 fő nem válaszolt) 

 
Az információ átadása a területi szakmafejlesztés egyik legfontosabb célkitűzése, tekintettel arra, 
hogy a szociális, család- és gyermekjóléti feladatellátás során az azonnali intézkedés, beavatkozás, 
vagy éppen egy-egy kormányzati és/vagy módszertani kérés, döntés előkészítése, valamint 
adatszolgáltatás kérése alapvetően határozhatja meg a szakmai munka minőségét és 
eredményességét. 
 
A területi szakmafejlesztési hálózat többek között akkor tud eredményesen működni, ha jól 
alkalmazza az információs csatornáit és ezáltal tud konkrét segítséget és támogatást nyújtani a 
szolgáltatók/fenntartók/intézmények számára. 
 
A diagram alapján köszönettel vesszük, hogy a választ adók értékelik ezt a célkitűzésünket (35%-
a „elégedett” és 56%-a „teljes mértékben elégedett”), ugyanakkor tudjuk, hogy az információ 
megfelelő tartalommal történő átadása felelősségteljes feladatokat ró a konzorciumunk számára. 

Hírlevelek szerkesztése, esztétikai megjelenése

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett" nem válaszolt
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Szükségletfelmérő online kérdőív tartalma 
 

Mennyire elégedett a szükségletfelmérő online kérdőív tartalmával kapcsolatban? (/fő) 
„egyáltalán nem 

vagyok 
elégedett” 

„nem vagyok 
elégedett” 

„elmegy” „elégedett 
vagyok” 

„teljes mértékben 
elégedett vagyok” 

0 2 4 41 60 
Összesen: 107 fő válaszolt (2 fő nem válaszolt) 

 
A szükségletfelmérő kérdőívek (szociális alapellátások, szakosított ellátások, gyermekjóléti 
alapellátások) összeállításakor konzorciumunk arra törekedett, hogy a területi egységen működő 
szolgáltatások/intézmények/ fenntartók munkatársainak javaslatait és egyben adott témában tett 
vállalásit mérje fel. 
 
Célunk, hogy a 2022. második félévének szakmai megvalósítása során azokkal a témajavaslatokkal 
(is) foglalkozzunk, amely a területi egységen dolgozó szakemberek részéről igényként felmerül, 
többek között: 

- a szakmai műhelyek témaválasztása tekintetében; 
- az intézmények bemutatása-bemutatkozása során; 
-  a jó gyakorlatok bemutatása során; 

Gesztorszervezettől kapott információ tartalma

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett" nem válaszolt
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- a protokollok megismertetése és/vagy elkészítésének előkészítése érdekében; 
- a jogszabályváltozások nyomon követése tekintetében; 
- ellátottjog, panaszkezelés vonatkozásában; 
- alapdokumentumok elkészítésének segítése-támogatása érdekében. 

 
A diagram alapján az online szükségletfelmérő kérdőívek tartalmával „elégedettek” (a választ adók 
38%-a) és „teljes mértékben elégedettek” (a választ adók 56%-a) az elégedettségi kérdőívet 
kitöltött munkatársak. 
 

 
 

Az online kérdőívek feldolgozása folyamatban van, annak eredményeit egy következő hírlevélben 
tesszük közzé. 

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, mint gesztor szervezet nevében köszönöm a 
kérdőívek kitöltésében együttműködő munkatársak véleményét! 

 

        Oláh Péter 

       módszertani munkatárs 

 

 

Szükségletfelmérő online kérdőív tartalma

"teljes mértékben elégedett vagyok" "elégedett vagyok"

"elmegy" "nem vagyok elégedett"

"egyáltalán nem vagyok elégedett" nem válaszolt
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Általános információk, hírfolyam, jogszabály változások 
 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapja: 
https://nszi.hu/ 
 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati lehetőségei: 
https://nszi.hu/palyazatok 
 

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” Gesztor intézményének és 
konzorciumi partnereinek honlapjai: 

 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió:  
https://btesz.hu/ 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona 
és Rehabilitációs Intézmény: 
 www.angolkertotthon.hu 
 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja: 
https://humanszolgaltato.hu/ 
 

Szociális Szolgáltatási Központ: 
www.hb-szszk.hu 
 
Napfényes Sziget Integrált Intézmény: 
http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/ 
 

 

https://nszi.hu/
https://nszi.hu/palyazatok
https://btesz.hu/
http://www.angolkertotthon.hu/
https://humanszolgaltato.hu/
http://www.hb-szszk.hu/
http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/
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Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona: 
https://www.debreceniszeta.hu/index.htm 
 

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ: 
www.dszszk.hu 
 

  

https://www.debreceniszeta.hu/index.htm
http://www.dszszk.hu/
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