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Bevezetés 

 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat 1990 augusztusa óta működik és viszi el a legkisebb 

településekre és tanyákra is a segítő kezet, az emberi jó szót. Különleges eredménye ez Kemény 

Bertalan rendszerváltásig érlelt munkásságának, amely képes volt három évtizeden keresztül 

működőképes maradni. Kemény Bertalan vidékjáró, kutató módszere a személyes 

beszélgetésekre épült, és fogalmazta meg az aktuális feladatok megoldásaira a falu- és 

tanyagondnoki szolgálatok megszervezését.  

 

A szociális törvény megfogalmazza a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás célját: „az aprófalvak 

és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából 

eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá 

az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.” Faludi Erika röviden ezt így 

foglalta össze: A falugondnokság a vidékfejlesztés szelíd módszere.   

 

Az elmúlt majdnem harminc évben az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

tovább nehezedett, az érintett településeken az intézményhiány fokozódott, ezért az igény a 

falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetésére egyre erősebben jelentkezik. 

 

A majdnem három évtized alatt átformálódott a falu- és tanyagondnokok munkaköre. Változott 

a gazdasági-, a közigazgatási-, a jogi környezet, az egészségügyi-, a szociális-, az oktatási 

rendszer és nem kisebb változáson ment keresztül a kistelepülések, tanyás térségek 

népességének összetétele is, ezért indokolt a falu- és tanyagondnoki rendszer működést segítő 

módszertan összeállítása.  

 

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete és a Falugondnokok Vas és a Győr-Moson-

Sopron Megyei Egyesülete konzorciumi partnerekként, az EFOP-5.2.2-17-2017-00004 számú, 

„Falugondnokság határok nélkül – A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei 

hálózati együttműködések által”  című pályázati program keretében azt célozza meg, hogy 

hozzásegítsék a finanszírozási nehézségekkel küzdő és tartalmilag egyre inkább egysíkúvá váló 

magyarországi szolgáltatást annak tartalmi, strukturális megújulásához a különféle fenntartói 

és feladatellátási szempontból jó gyakorlatoknak minősülő hazai és külhoni megoldások 

tanulmányozása által.  
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A módszertani ajánlás háttere és előzményei 

 

A falugondnoki szolgálat kialakulása 

 

A falugondnoki rendszer ötlete a 1980-as évek elején született. Hazánk vidéki területeit 

korábban is az elnéptelenedés (elöregedés, városokba történő elvándorlás), a kritikus szociális 

körülmények, a lakosság romló egészségi állapota, életszínvonala, vagyon- és közbiztonsága, a 

helyi közösségek szétesése, a szolgáltatások szűkülő köre, a vidéki foglalkoztatottság 

csökkenése, az elszegényedő térségek leszakadása jellemezte. A falu- és tanyagondnokság 

legfontosabb célkitűzése a települési hátrányok enyhítése – az országos településszerkezetének 

sajátosságaiból adódóan – a települések között történelmileg kialakult gazdasági-társadalmi 

fejlettségi különbségekből fakadó szociális ellátási egyenlőtlenségek csökkentése. A 

falugondnokság fontos célja, visszafordítani a negatív tendenciákat. 

A falugondnokság nem egy felülről jövő, kötelezően bevezetendő intézmény. A falu vezetése 

maga dönti el szüksége van-e a településnek falu- illetve tanyagondnoki szolgálatra. A 

falugondnoki szolgálat civil kezdeményezésre állami együttműködéssel jött létre.  

A falu- és tanyagondnokság hozzájárul a közösség, a helyi társadalom alakításához, 

fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához. 

 

Kemény Bertalan dolgozta ki a Falufejlesztési Társaság tagjaként, hogyan lehetne a legkisebb 

falusi közösségek megmaradását támogatni: az önkormányzatiság és az önellátás 

lehetőségének megteremtése mellett egy elhivatott emberre gondolt, aki a közösségét 

folyamatosan támogatni képes, és nem csak az igények orvoslásával, hanem a lehetőségek 

kinyitásával is. Ehhez legfőbb munkaeszköze egy gépjármű, amely oldja az elszigeteltséget, 

egyrészt a szolgáltatások helybe hozásával, másrészt a közösség tagjainak szállításával. 

Kiderült, hogy a szolgáltatásoktól, munkahelyektől távol eső, Magyarország jellegzetes 

települési formáját adó tanyákon is legalább akkora szükség van a segítségre, mint a falvakban. 

Az 1990-ben létrejött falugondnoki szolgálat tulajdonképpen az ún. „egyszemélyes” intézmény, 

hatékonyságának (relatív olcsóságának) kulcsa az, hogy benne különféle tevékenységi formák 

egyesülnek. 

A falugondnoki szolgálat feladata lényegében kettős: 

▪ a település külső kapcsolatainak javítása, helyreállítása, valamint 

▪ a közösség belső „üzemeltetésének” magasabb szintű működtetése.  

 

Minden település a lakóinak igényeire és a falu- vagy tanyagondnok személyiségére szabhatja 

az elvégzendő feladatokat. Az igények nem csak településenként, hanem az időben is változnak 

az elérhető szolgáltatásokhoz, a megélhetési lehetőségekhez, az ellátandók állapotához képest. 
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Fontos szempont, hogy a segítés ne károsítsa az önsegítő, egymást támogató szokásokat, 

közösségeket, a napi cikkek beszerzése ne tegye tönkre a helyi kereskedelmet. 

2005-ben az unió a magyarországi szociálpolitika legjobb gyakorlatának választotta. 

A Falugondnoki hálózat és annak szellemi atyja Kemény Bertalan 2009-ben Magyar Örökség 

Díjat kapott. A falu- tanyagondnokok mindennapi munkájukkal, fáradságot nem ismerő, 

elhivatottságukkal, napról napra bizonyítják, hogy Kemény Bertalan szellemi hagyatéka 

valóban örök. 

A falugondnoki rendszer a civil szféra, az önkormányzatok és a központi igazgatás összehangolt 

tevékenysége, amelynek gyakorlati megvalósítását a falugondnokokra, tanyagondnokokra 

bízzák. Ha ebben a rendszerben bármelyik résztvevő, vagy a tevékenység környezte változik, 

akkor a többi közreműködőnek alkalmazkodnia kell hozzá. Márpedig az elmúlt évtizedek 

bővelkedtek pozitív és negatív fordulatokban is, amire annak a falugondnoki szolgáltatás 

színvonalának megőrzése érdekében azonnal reagálni kellett.   

 

A falugondnoki szolgálatban bekövetkezett változások 

 

A majdnem három évtized alatt átformálódott a falu- és tanyagondnokok munkaköre. Változott 

a gazdasági-, a közigazgatási-, a jogi környezet, az egészségügyi-, a szociális-, az oktatási 

rendszer és nem kisebb változáson ment keresztül a kistelepülések, tanyás térségek 

népességének összetétele. Nézzük példákon keresztül, hogy ezek a változások hogyan 

befolyásolják, alakítják a falu- és tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat. 

 

A gazdasági változások hatására egyre jellemzőbb a kedvezőtlen adottságokkal küzdő 

kistelepüléseken, tanyás térségeken az elszegényedés (nemcsak az emberek, hanem az 

önkormányzat is), az elvándorlás, aminek egyenes következménye az elmagányosodás. A 

másik nagy probléma a bedőlt hitelek miatt városról tanyára kiköltöző, általában 

többgyermekes családok, akik nem ismerik ezt a természet-közeli életformát. Senkit nem 

szabad magára hagyni, kiemelt figyelmet kell fordítani a magányosan élő idős emberre, az 

újonnan érkezőket pedig meg kell tanítani vidéken élni. Ezt a problémát először a 

tanyagondnok érzékeli, tehát a megoldás is rá vár.  

 

A közös önkormányzati hivatalok felállításával minimálisra csökkent, megszűnt a helyben 

intézhető ügyek lehetősége. Mind a magán, mind az önkormányzati hivatalos ügyek intéséhez 

el kell utazni a járásközpontba. Sok településen ez a menetrendszerinti közlekedéssel nem 

oldható meg, marad a falugondnoki busz. 
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Az egészségügyi alap-, és szakellátás rendszerét sem kímélték az elmúlt évek változásai. Az 

orvoshiány legjobban a kistelepüléseken érezhető. Nincs, vagy csak hetente 1-1 órára van 

felnőtt háziorvosi, ettől még ritkább a gyermekorvosi rendelés, szakellátás pedig csak a több tíz 

kilométerre messzebb található nagyobb településen, kisvárosban, vagy csak a 

megyeszékhelyen van. Ebben az esetben is probléma a menetrendszerinti közlekedés hiánya, 

vagy a nem megfelelő menetrend. Az intézményesített betegszállítási szolgáltatás „telekocsi” 

szemlélete minőségében pedig hagy némi kívánnivalót maga után. Több helyen ez a feladat a 

falu- és tanyagondnokra hárul. 

 

A falu- és tanyagondnok a szociális jelzőrendszer tagja. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az első 

észlelője bármilyen problémának. Ő áll közvetlen kapcsolatban a település aprajával, 

nagyjával, teljes bizalommal vannak iránta, családtagként kezelik. Ismernie kell a szociális háló 

által nyújtható minden alap- és szakosított szolgáltatást, amelyek szintén átalakuláson mentek 

keresztül az elmúlt évek folyamán. Mindezek ellenére a falugondnok, mint a szociális 

alapellátás legalsó szintjén álló szolgáltató még 30 év után sem kapta meg azt a szakmai 

elismertséget az ágazat többi résztvevőjétől, mint amit a munkája okán kiérdemelne. Nem 

tekintik szakmai-partnernek a falugondnokot, csupán alkalmi szállítónak. 

 

A kistelepülési iskolák bezárását követően azok a családok, akik iskolabusz, menetrendszerinti 

járat hiányában nem tudják megoldani a gyermekeik iskolába szállítását, vagy elköltöznek a 

településről, vagy a falugondnokra bízzák gyermekeiket. Az első megoldás a falu 

elnéptelenedéséhez, a második a falugondnoki munka növekedéséhez vezet. 

 

De nemcsak az iskolák, hanem a bolt, a gyógyszertár, a posta, takarékszövetkezet, a mozi is 

bezárt. (Van, ahol már kocsma sincs!) Az ezek által nyújtott szolgáltatások helyettesítése is a 

falugondnokra vár.  

 

Ne feledkezzünk meg az informatikai fejlődésről sem. Hogy csak a leghétköznapibb dolgot 

említsük: a telefont, ami, ha kártyás, évenként regisztrálni kell. De ott a televízió, a számítógép, 

és az egyre terjedő online ügyintézés. Ahhoz, hogy a falugondnok segíteni tudjon, neki is 

rendelkezni kell a szükséges ismeretekkel.  

 

Nemcsak a tágabb környezet, hanem a kistelepülések, tanyás térségek népességének 

összetétele is változáson ment keresztül. Megszűntek a három generációs családok, nőtt az 

egyszemélyes háztartások száma, fogy a „tősgyökeres” lakosság, emelkedik a betelepülők (már 

ha vannak) aránya, eltolódnak a demográfiai mutatók, egyre nagyobb a különbség a társadalmi 

rétegek között. A közösségi élet leépült, nem működik, vagy csak nehezen szervezhető, amiben 
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szintén a falugondnoknak van kiemelkedő szerepe (pl. falunap, testvérvárosi kapcsolat, helyi 

civil-, vagy sportszervezetek szállítása). 

 

Az utóbbi években fokozódott a hivatáselhagyások száma. Ez elsősorban az alacsony 

jövedelemnek és kisebb részben a munkahelyi konfliktusoknak köszönhető. Egyre nehezebb 

olyan személyt találni a településen, aki minimálbérért elvégzi a szolgálatot, hisz a most 

jellemző munkaerőhiány miatt a vállalati szektorban magasabb jövedelemért tudnak 

elhelyezkedni. A falu-, illetve tanyagondnokok többnyire a település szállítóivá váltak, így a 

megbecsültségük sem éri el azt a szintet, amit az alapító, vagy az azóta a falu- tanyagondnokság 

fejlesztésén fáradozók elképzeltek, vagy maguk a falu-, tanyagondnokok is elképzelnek 

maguknak. A falu-, illetve tanyagondnokok nem érzik annak az értékelését, a megbecsülését, 

amit a munkájuk, a településért végzett szolgálatuk jelent a helyi közösség számára. 

 

A falu- és tanyagondnokság nemcsak azért jött létre, hogy a falu, a külterület gondját a vállán 

cipelje, hanem azért is, hogy azokat, a település még megmaradt belső erejét kihasználva képes 

legyen legalább enyhíteni, vagy netán meg is oldani. A különböző célcsoportokra vonatkozó 

speciális igények feltárása, a rendezvényeken, kulturális eseményeken történő kapcsolódások 

kezdeményezése, a közösségi együttműködések megvalósítása sokkal jobban szolgálja a 

település hosszú távú fenntarthatóságát, mint pusztán a szolgáltatásokhoz való fizikai 

hozzájuttatás.  

 

Az ajánlás kidolgozásában közreműködő, együttműködő partnerek 

 

A projektet konzorciumi együttműködés keretében két szervezet valósítja meg. Ennek oka, 

hogy a két pályázó egyesület együtt az ország hét megyéjében több, mint 400 falu- és 

tanyagondnoki szolgálatot fog össze, elérve ezzel az összes feladatellátók egyharmadát. A falu- 

és tanyagondnoki szolgálatokat összefogó területi szervezetek közül e kettő egyesület a 

legnagyobb földrajzi kiterjedését és taglétszámát tekintve egyaránt, emellett a legrégebben 

működő szervezetek közé is tartoznak. Kapcsolatrendszerük kiterjedt, mindkét egyesületet 

beágyazott szervezetnek lehet tekinteni. A szervezetek összetétele, előélete és 

kapcsolathálózata garancia arra, hogy az ország jelentős területére és számos szolgálatához 

képesek lesznek eljuttatni a projekt eredményeit, köztük a módszertani ajánlást.  

 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete - konzorciumvezető 

 

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997 novemberében alakult összefogva Bács-

Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait, a 
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falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő polgármestereket, jegyzőket, 

önkormányzati szakembereket, önkéntes segítőket. Az egyesület célul tűzte ki a falugondnoki 

szolgálatok szakmai munkájának segítését, a szolgáltatáshiányos falvak és a tanyás térségek 

hátrányos helyzetének javítását. Jelenleg a térség (5 megye) 202 településén 280 falu-, illetve 

tanyagondnokság működik, s velük dolgozik együtt az egyesület több pályázati és uniós 

programban is. Jelen pályázat keretében csak a konvergencia régióba tartozó 4 megye 

szervezeteivel dolgozik majd együtt. Az egyesület kezdetektől elkötelezetten dolgozik a 

falugondnoki szolgáltatás külhoni elterjesztésének érdekében is, együttműködik a Romániai 

Falugondnokok Szövetségével, a Gyulafehérvári Caritas-szal Romániában, illetve élénk 

szakmai kapcsolatokat tart fenn falugondnoki szolgálatot működtető-fenntartó helyi 

közösségekkel (pl. Kishegyes), civil szervezetekkel (Kishegyesi Női Fórum, Caritas) a 

Vajdaságban is. Az egyesület 20 éves működése során számos szakmai elismerést kapott, 2010-

ben Régió Nívódíjat, 2011-ben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 

Tűzzománc Emléklap kitüntetését, 2016-ban pedig a Belügyminiszter Helyi 

önkormányzatokért díjban részesítette az egyesületet.  

 

Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete - konzorciumi partner 

 

A Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete két megyében látja el a 

falugondnoki szolgálatok szakmai, módszertani segítését. Az egyesület 1996-ban 14 taggal 

alakult, jelenleg 108 Vas megyei és 57 Győr-Moson-Sopron megyei tagja van a szervezetnek. 

Az egyesület egy szervezetbe kívánja összefogni a falugondnokokat, a szolgálat fejlesztéséért 

tevékenykedő önkormányzatokat, önkormányzati tisztségviselőket, szakembereket és 

önkéntes segítőket. Az egyesület szakmai célja az aprófalvak hátrányos helyzetének javítása 

érdekében létrejött falugondnoki hálózat fejlesztése, a már működő falugondnoki szolgálatok 

szakmai munkájának segítése, tanácsadás, információnyújtás. Tevékenysége során a szervezet 

információs hálózatot épít ki, részt vállal az információk közvetítésében, a falugondnoki 

szolgálatokkal együttműködve kutatásokat, képzéseket, konferenciákat, szakmai 

tapasztalatcserét szolgáló látogatásokat szervez a működési területén, valamint a határon túli 

magyarlakta térségekben. 

 

Romániai Falugondnokságok Szövetsége (Asociaţia pentru Asistenţa Comunitară din 

România) – együttműködő partner 

 

A Romániai Falugondnokságok Szövetségét (2007) részben Kemény Bertalan kérésére, 

valamint az egyre erősödő szükség felismeréseként alapították és jegyeztették be alapító tagjai 

2007-ben a Székelyudvarhelyi Bíróságon. A szövetség fő tevekénysége a Romániában működő 
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falugondnoki szolgálatok összefogása, szakmai segítése. A szövetség szeretné elérni, hogy a 

falugondnokok a kistelepüléseken olyan kezdeményező, aktív szereplők legyenek, akik a 

kulturális élet, a közművelődés, a közösségi élet terén összetartó, erősítő kapocsként 

szolgálnak, ezen kívül pedig a mezőgazdasági, vidékfejlesztési folyamatokat is segítik a 

támogatási rendszerekkel kapcsolatos információk közvetítésével.  A falugondnokoknak ezt a 

sokrétű feladatellátását segítik képzések, találkozók, tanulmányutak szervezésével, hogy a 

tudásbővítés által a falugondnokok még hatékonyabban tudják ellátni szolgálatukat.  

A szövetség egyik legfőbb célkitűzése, hogy egyre több településen elterjessze a falugondnoki 

szolgáltatást. Erdély-szerte ugyanis számos helyen szükség lenne a szolgáltatás bevezetésére, 

elindítására, ehhez azonban az kell, hogy az önkormányzatok felismerjék ennek 

szükségességét. A szövetség másik célja egy törvénytervezet kidolgozása, amely lehetővé tenné, 

hogy a falugondnoki szolgáltatás bekerüljön a romániai mesterségek könyvébe, vagyis 

hivatalos szociális szakmai tevékenységgé váljon.  

 

Nők Kishegyesi Fóruma (Forum Žena Mali Iđoš) – együttműködő partner 

 

A Nők Kishegyesi Fóruma nonprofit, politikamentes szervezetként 2002-ben alakult. Fő 

tevékenységei közé tartozik a gyerekekkel és az ifjúsággal való foglalkozás az elfogadás, a 

tolerancia erősítése érdekében. Foglalkoznak idős emberekkel (Geronto Szolgálat); sérült, 

sajátos képességgel élő gyerekekkel, elősegítve elfogadásukat; és célul tűzték a nők társadalmi 

helyzetének javítását is. Szakmai tevékenységük során számos civil szervezettel működnek 

együtt. A Kishegyes községet alkotó három településen (Kishegyes – Mali Iđoš, Bácsfeketehegy 

– Feketić és Szeghegy – Lovćenac) 2008-tól kezdődően falugondnoki szolgáltatást 

működtetnek. Az ellátás kezdetben házi betegápolást és segítségnyújtást jelentett csupán, ám 

időközben kiderült, a betegápoló és a házi kisegítő nem elegendő támasza a falusi környezetben 

élő idős embereknek, így 2010-ben, egy pályázatnak köszönhetően, kísérleti projektként 

először csak Kishegyes településen megkezdte munkáját Szerbia első falugondnoka. 2011. 

január elsejétől már mind a három településen működik a falugondnoki szolgálat. A szervezet 

részt vesz a falugondnoki szolgálat vajdasági, szerbiai elterjesztésében. „Határon átnyúló 

falugondnokság” elnevezésű IPA pályázat keretében, melyet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 

Egyesületének partnereként valósítottak meg 2013-2014 folyamán, műhelymunkák keretében 

népszerűsítették a falugondnoki szolgálatot. 

 

Gyulafehérvári Caritas közhasznú nonprofit szervezet – együttműködő partner 

 

A katolikus egyház nemzetközi segélyszervezete a Caritas/Karitász, amelynek célja világszerte 

a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy 
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felekezeti hovatartozásától. 1990. február 10-én keltezett körlevelében dr. Jakab Antal akkori 

gyulafehérvári megyéspüspök elrendelte a szervezet megalapítását. A Gyulafehérvári Caritas 

mára már Erdély egyik legjelentősebb szociális szervezetévé nőtte ki magát. Célkitűzései közé 

tartozik a szociálpolitikai elképzelések kigondolása és előmozdítása, irányzatok támogatása; a 

szegénységben élő, a társadalom peremére szorult embertársaink reintegrációja, tekintet 

nélkül azok nemzetiségi, vallási, faji, nemi vagy politikai hovatartozására; a közösség 

fejlesztése; együttműködés a helyi, megyei és központi hatóságokkal valamint hazai és külföldi 

civil szervezetekkel a szociális problémák enyhítése/megoldása érdekében; szakképzett és 

motivált emberi erőforrások biztosítása; az emberi méltóság visszaadása minden embernek. 

Jelen pillanatban Erdély hat megyéjében van jelen a Gyulafehérvári Caritas komplex szociális 

programjai révén: Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna és Maros megyékben. Hargita 

megyében 7 falugondnoki szolgálatot is működtetnek. 2004-ben a Gyulafehérvári Caritas a 

román törvényes előírások alapján elnyerte a közhasznú szervezeti státust. 2005-ben pedig a 

Caritas által nyújtott szolgáltatásokat akkreditálta a Munkaügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztérium. 

 

Brassai Véndiák Alapítvány (Fundatia Fostilor Elevi ai Liceului Brassai Sámuel) – 

együttműködő partner 

 

A kolozsvári Brassai Véndiák Alapítványt a Brassai Sámuel nevét viselő egyik legnagyobb 

magyar nyelvű gimnázium, a volt Unitárius Kollégium 1964-ben végzett osztályai alapították 

húszéves érettségi találkozójukon, de csak 1991-ben jegyezték be Kolozsváron a 

nemkormányzati szervezetek regiszterébe az alapítványt. Céljuk, hogy szervezett módon 

támogassák egykori iskolájukban és iskolán kívül a tanügyi, művelődési, szociális, sport és 

szabadidős tevekénységeket. Különböző programokat szerveznek, véndiáktársak és mások 

adományaiból műszaki felszerelésekkel, ösztöndíjakkal támogatják az iskolát és a rászoruló 

diákokat. Torockón Ifjúsági Szabadidőközpontot hoztak létre, ahol az iskolai oktatás 

támogatására matematika-, nyelv-, néptánc- és egyéb táborokat szerveznek, de a tovább tanuló 

véndiákok számára is szerveznek szakmai programokat (közgazdasági, jogi, újságírói stb.). 

Nagy figyelmet fordítanak a település természeti és művelődési értékeinek megőrzésére, 

valamint innovatív kezdeményezésekre (műemlékvédelem, és falusi turizmus), szociális 

munkára (falufejlesztés, falugondnoki szolgálat stb.). Az Alapítvány 1995-ben Torockóban 

kezdeményezője volt − és azóta is folyamatos támogatója − a Falufejlesztési Társaság 

felkérésére a magyarországi falugondnoki hálózat elterjesztésének Erdélyben. 2003-ban 

kezdeményezték a Torockó-Torockószentgyörgyi Kulturális és Közösségépítő Egyesület 

megalakítását. Az egyesület megalakulása után működtetője lett a torockói falugondnoki 

szolgálatnak. 2005-ben helyi szervezője volt a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron 
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Megyei Egyesületével közösen a „Kapuk és hidak – szociálpolitikai útkeresés” c. 

konferenciának. 2015-ben úgyszintén együttműködött és helyi szervezője volt a „Falugondnoki 

szolgáltatás elterjesztése a Kárpát-medencében” c. nemzetközi konferenciának. 

 

A falugondnoki szolgálat helyzete napjainkban 

 

Magyarország 

 

Az első 24 falugondnoki szolgáltat 1990-ben indult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 

falugondnokság, mint szociális alapszolgáltatás 1996-ban került be a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe és 1998 óta támogatja az állam a szolgálat 

működtetését. Ezzel egyidejűleg működési engedélyhez is kötötték a szolgálat indítását, majd 

rövidesen megjelent a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM) rendelte is. Ezután 

következett a falu- és tanyagondnoki alap, majd a továbbképzés rendszerének szabályozása.  Az 

állami támogatás és szabályozás maga után vonja, hogy rendszeres időközönként különböző 

szervek (Magyar Államkincstár, Kormányhivatal, Módszertani Főosztály) ellenőrzik a szolgálat 

jogszerű működését.  

 

A fenntartó lehet önkormányzat, intézmény, kistérség, egyház, civil szervezet. Önkormányzati 

fenntartás esetén (közalkalmazotti jogviszony) a munkáltatói jogokat a képviselő testület az 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester, egyéb fenntartó esetében (munkaviszony) az 

egyházi intézmény, egyházi vezető, civilszervezeti vezető gyakorolja.  

Egy falu egy falugondnoki szolgálat, azonban egy nagyobb településen több tanyagondnoki 

szolgálat is működhet, sőt az is előfordul, hogy a településen működő több tanyagondnoki 

szolgálat nem egy fenntartóhoz tartozik. 

A falu-, tanyagondnoki szolgálat a helyi igények kielégítésére, helyi kezdeményezéssel, a helyi 

közösség által létrehozott megoldás. Ezeket igényeket, körülményeket fel kell mérni, és ezekkel 

összhangban kell meghatározni a falu- és tanyagondnoki szolgálat működését. 

Falugondnokág esetén az ellátási terület, az igénybe vevők köre a település teljes területe, 

lakossága, tanyagondnokság esetén csak a település egy része (külterülete), azaz a település 

lakóinak egy része.  

A falu-, tanyagondnoki szolgálat működtetése nem kötelező önkormányzati feladat, de ha azt 

működteti (vagy feladatátvállalási szerződéssel működteti), akkor a szolgálat keretében 

ellátandó, meghatározott feladatokat a rendeletbe kell foglalnia.  

A működési engedélyeztetési eljárás indításához össze kell állítani egy szakma programot, ki 

kell választani a falu-, tanyagondnok személyét és rendelkezésre kell állni egy gépjárműnek. A 
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szakmai program jogszabályban előírt tartalmi elemeinek kifejtése során fontos, hogy ne 

általános információkat közöljenek, hanem pontos, adekvát leírását annak, ami a gyakorlatban 

megjelenik. A bizalmon alapuló, személytől személyig szóló, azonos színvonalú szolgálat 

nyújtásának kulcsa a falu-, tanyagondnok személye. Mind a lakosok, mind az önkormányzat 

(fenntartó) számára fontos, hogy olyan ember kerüljön kinevezésre, aki nem munkának, 

hanem hivatásnak tekinti a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, valamint hosszú távra tervezi 

ezt. A gépjármű fajtájának kiválasztását fontos, hogy a szolgálat keretében végzett 

tevékenységek, és az ellátási terület útviszonyai határozzák meg. 

Jogszabályok határozzák meg a falu- és tanyagondnokok fizetési besorolását, a garantált 

illetményt és az ágazati pótlékot, a szabadság mértékét, a munkaidőt és a túlóra díjazását.  

Egy-egy falu-, tanyagondnok több száz ember ellátását, mindennapjainknak megkönnyítését 

segíti elő. Olyan speciális szolgáltatást nyújtanak, amellyel a napi fizikai szükségleteken túl a 

mentális igények kielégítését is biztosítják a kistelepülési, tanyai lakosok számára, mégpedig a 

saját otthonukban. A falu- és tanyagondnokok több olyan munkakört töltenek be egy 

személyben, ami a települési működést, fenntarthatóságot szolgálja. A falu-, és 

tanyagondnokok valamennyien igyekeznek tisztességgel, kellő szakmai hozzáértéssel végezni 

ezt a közmegbecsüléssel övezett szolgálatot, azonban a munkájukért kapott díjazás és erkölcsi 

megbecsülése messze nem áll arányban az általuk végzett áldozatos munkával.     

A fenntartónak a falu-, tanyagondnok távolléte esetén is gondolkodnia kell az azonos 

színvonalú, folyamatos működésről a szakmai programban rögzített módon.  

Már a kezdetektől fogva úgynevezett alapképzésen vettek részt a megválasztott falugondnokok, 

majd pedig rendszeresen szerveztek részükre továbbképzéseket. Ez ma is így van, csak már 

jogszabályban rögzített módon kell eleget tenni a képzési, továbbképzési kötelezettségnek.  

A gépjármű mellett fontos munkaeszköze a falu- és tanyagondnoknak a telefon (készülék és 

korlátlan díjcsomaggal, mobilnettel), amit szintén a munkáltatónak kell(ene) biztosítania. Ez 

mellett szükség van egy irodára, ahol rendelkezésére áll egy számítógép vagy laptop 

(természetesen nem a sajátja), egy nyomtató, esetleg szkenner is. Itt vezeti a szolgálat 

dokumentációját, segítheti az ellátottak elektronikus ügyintézést, kérelmeinek benyújtását.  

A falu- és tanyagondnokok a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat látnak el, ezért 

részükre munkaruhát kell juttatni. Sőt, mivel az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül 

foglalkozó személyek, részükre szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. A szolgálat 

hatékonyágát segítő eszközök közé sorolható a GPS, a fényképezőgép, a gyermekbiztonsági 

rendszerek, az utánfutó, a vérnyomásmérő stb. Ez a felsorolás nem teljes, minden szolgálat 

esetében a helyi igényekre kell alapozni a feladatellátás során szükséges eszközök beszerzését. 

A falu- és tanyagondnoki munka elvégzését dokumentálni kell. Vezetni kell a 

tevékenységnaptól, a menetlevelet, a munkaidő nyilvántartást és évente be kell számolni a a 

fenntartó felé a helyben szokásos módon.  
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A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében végzett feladatokat három szolgáltatási elem 

csoportba lehet besorolni (1. melléklet): 

▪ szállítás (pl. lakosok szállítása nevelési-, oktatási intézménybe, tanulmányi-, sport 

versenyre, kulturális programra, szűrővizsgálatra, háziorvoshoz, szakrendelésre, 

kórházba, nappali intézménybe, banki-, postai-, hivatali ügyintézésre, templomba, 

temetésre; élelmiszer-, gyógyszer-, ebéd-, takarmány-, ivóvíz-, tüzelő-, vérszállítás; 

védőnő, házi segítségnyújtó, közmunkás kiszállítása a lakoshoz; helyi termékek piacra 

juttatása; civil szervezetek, az önkormányzat, közös hivatal munkatársainak szállítása), 

▪ megkeresés (pl. látogatás, beszélgetés, vérnyomás-, vércukorszint mérés, kérelmek, 

űrlapok kitöltése, szakember közvetítése, kisebb ház körüli karbantartás, helyi 

termékek közvetítése), 

▪ és közösségi fejlesztés (pl. önkormányzati, hivatali információk közvetítése; részvétel a 

helyi rendezvény szervezésében, megvalósításában; falu-, tanyafórum szervezése; 

kapcsolattartás a polgárőrökkel, mezőrökkel, körzeti megbízottal; ügyintézés, vásárlás 

az önkormányzat, a közös hivatal részére; anyag-, eszközbeszerzés a 

közmunkaprogramhoz). 

Maga a falu-, tanyagondnoki szolgálat léte is egy együttműködés, a civil és állami 

együttműködés jó példája.  A kölcsönös előnyökkel járó együttműködésben nagy szerepe van a 

falu-, tanyagondnoknak, aki ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és 

könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az együttműködéseknek különböző 

szintje (pl. települései, intézményi, regionális), területe (lehet szakmai, szakmák közötti), 

fóruma (pl. bizottságok, kerekasztal) van. 

A falu-, tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő személy, család az eredeti lakókörnyezetében 

marad, a különböző okokból előállt hátrányos helyzetében otthonában kap segítséget. A 

kompetencia határok (hatáskör, illetékesség, jogosultság) betartása, a személyes adatok 

jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve 

károsodásának megelőzése nagyon fontos. (2. melléklet: kivonat Kemény Bertalan 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok etikai kódexe című írásából) 

 

Románia (Erdély) 

 

Erdélyben a falugondnokság az elmúlt közel harminc év számtalan próbálkozása és kitartó 

erőfeszítése ellenére sem tudott meghonosodni, rendszerszerű elemévé válni a román ellátási 

rendszernek, továbbra is elszigetelt jelenségekként él a magyarlakta területeken. Ez a hátránya 

ugyanakkor nagy előnyére is válik a szolgálatnak. Az tény, hogy jóval nehezebb 

falugondnokként dolgozni, vagy szolgálatot működtetni ebben a támogatás nélküli 

rendszerben. Az egyszerű és biztonságot adó egyértelműségek (normatíva, rendszerszerűség, 
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intézményi és intézményes struktúrák, szabályok, törvények, pályázatok) hiánya felőrölheti a 

kitartó erőfeszítéseket, ugyanakkor meg is sokszorozhatja az akaratot, kreatívvá teheti a 

megvalósítást és olyan elemek beemelését teszi kívánatossá vagy lehetővé, amelyek 

Magyarországon sok esetben már kikoptak a megvalósításból a rutinszerűség miatt. 

 

A falugondnokok itt, csakúgy, mint Magyarországon, az elszigetelt településeken, 

településrészeken élők számára nyújtanak komplex segítséget, elősegítik a helyi 

esélyegyenlőség növelését, az életminőség javítását, az erős közösségi élet kialakítását a 

helyben maradás motiválása érdekében. A tevékenységek célcsoportjába az idősek, sérültek és 

a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek és családok tartoznak. Ellátnak közösségi 

tevékenységekre vonatkozó, illetve egészségüggyel kapcsolatos feladatokat is. A közösségi 

tevékenységeken belül végzik a szállítást, hozzásegítve ezzel a lakosokat a különböző szakmai 

szolgáltatókhoz való eljutáshoz és segítik őket eligazodni a bürokratikus rendszerekben is. Ezen 

kívül beszerzéssel és háztartási segítségnyújtással is foglalkoznak.  

 

Erdélyben a falugondnokok döntő többsége önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül végzi a 

munkáját. Jelentős hányaduk lelkész, akik mindenképpen az adott településen teljesítenek 

szolgálatot, más részük azonban civilként, civil elköteleződésből teszi ezt. Az erősebb lelkiség 

(elkötelezettség) a szolgálatok működtetésében annak is köszönhető, hogy a falugondnokok 

többsége lelkész, vagy egyházi fenntartású szolgálat keretében tevékenykedik. Ez helyben 

adottság, mint ahogy az is, hogy manapság, a változóban lévő szükségletek és életforma miatt 

talán nagyobb szükség van a lelki gondozásra, mint a járművel való szállításra. 

 

Mivel Erdélyben nem jár normatív támogatás a falugondnoki szolgálat üzemeltetéséhez, ezért 

csak olyan helyen jön létre, vagy tudott létrejönni, ahol a falugondnokság és a településvezetés 

összhangja kellő mértékben létezik.  

 

Az erdélyi falugondnokságokat fenntartó szervezetek  

 

Gyulafehérvári Caritas Falugondnokság 

A Gyulafehérvári Caritas gyergyószentmiklósi területi központja 2004-ben kezdett foglalkozni 

a falugondnoksággal, amikor a Mocsáry Lajos Alapítványon keresztül két falugondnoki 

járműhöz – kisbuszhoz – jutott. Ekkor kezdték meg Háromkúton és Borzonton a Caritas által 

foglalkoztatott falugondnokok munkájukat, az évtized végére pedig már hat 

szolgálat/falugondnok működött kilenc településen.  
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Kezdetben a falugondnokság a vidékfejlesztéshez kapcsolódott, nehezen találva neki helyet a 

román szociális ellátási rendszerben. Végül 2009-ben sikerült akkreditáltatni a tevékenységet, 

mint közösségi gondozást, az otthoni gondozásnak egy speciális fajtáját.  

A Caritas által üzemeltetett falugondnokságokban közös, hogy szükségük van az 

önkormányzatok együttműködésére. Az önkormányzat biztosítja részben vagy egészben a 

falugondnok bérét, míg a falugondnoki jármű beszerzését és fenntartását a Caritas feladata. Ők 

finanszírozzák továbbá a falugondnokok kötelező 720 órás idősgondozó és medikális 

asszisztens képzését, valamint koordinálják a szolgáltatással járó igen jelentős mértékű 

adminisztrációt is. A falugondnokok kiválasztása az érintett önkormányzattal együttműködve, 

kidolgozott szabályrendszer alapján történik.  

 

Az unitárius egyházhoz kapcsolódó szolgálatok  

Az első erdélyi falugondnokságot éppen egy unitárius lelkész indította el. Ebben a formában a 

falugondnoki feladatokat a lelkészek végzik, akik ezért nem kapnak külön juttatást. Általában 

lelkészi feladataikként értelmezik a közösségépítést és a gondoskodást, ennek keretében, aki 

érez magában kellő erőt és elhivatottságot, társadalmi munkában, plusz feladatként végzi a 

falugondnoki teendőket. Amennyiben busz is van, akkor azt az egyházközség tartja fenn, 

esetenként pályáznak magyarországi forrásokra. Hazai forrásokra nem tudnak, mert nem 

akkreditált szolgáltatást végeznek és nincs szerződésük az önkormányzatokkal. A hat unitárius 

egyházközség által működtetett szolgálat közül eddig egy akkreditált, egy másik pedig tervezi 

azt. Az egyházközségek nem kérnek pénzt az ellátottaktól a szolgáltatásért, azonban 

adományokat elfogadnak, amit a működési költségekre fordítanak. Mivel ezek a szolgálatok 

nagyon nagy mértékben lelkész-függők, gyakran előfordul, hogy amikor egy lelkész másik 

szolgálati helyre kerül, a korábbi településén megszűnik a falugondnoki szolgálat, mert az 

utódja nem tartja fontosnak tovább folytatni a megkezdett munkát.  

A lelkészek kiemelten fontosnak érzik, hogy a falugondnokság ne csak az idősek és betegek 

segítéséről szóljon, hanem a fiatalok bevonása is megtörténjen a közösségi életbe, ezáltal 

közösségépítő tevékenységet is folytatnak.  

Az Unitárius Egyházhoz kötődő erdélyi falugondnokságok nem egységesek működésükben, 

tevékenységükben, hiszen a lelkész saját maga értelmezheti, mit ért falugondnokság alatt, és 

arról is maga dönt, hogy milyen feladatot tud/akar ellátni.  

 

Református egyházközségek szolgálatai 

Az unitárius lelkészek által üzemeltetett szolgálatokhoz hasonlóan a néhány református 

egyházközséghez kapcsolódó falugondnokság esetében is a lelkipásztor elhivatottságán múlik 

a falugondnokság léte és működésének mikéntje. A lelkészi munka mellett, önkéntesen látják 
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el a feladatokat, ezért gyakran a szolgáltatások szűkebb körét tudják csak nyújtani a főállásban 

foglalkoztatott falugondnokokhoz képest.  

A működtetés, fenntartás azonban esetenként bonyolultabb, mint az unitárius egyházközségek 

esetében. Például van, ahol busz is van, a járműre egy civil szervezet pályázott és ő is tartja fenn 

megyei önkormányzat által biztosított támogatások bevonásával, de a falugondnok a 

református lelkész (aki szintén Vértesacsán kapott falugondnoki képzést 2008-ban), aki 

önkéntes alapon végzi munkáját. 

Gyengéje ennek a működési formának is, hogy a lelkész távoztával sok esetben a szolgáltatás is 

megszűnik.  

 

Önkormányzati fenntartású szolgálatok  

A települési önkormányzatok abban az esetben tudják a falugondnokságot teljes mértékben 

finanszírozni, ha kellő anyagi forrás áll rendelkezésükre.  

Az önkormányzati fenntartású falugondnokságokban közös, hogy névleg egy szervezet 

működteti őket, mert így tudnak magyarországi forrásokhoz jutni. Ezek a szolgálatok abban 

hasonlítanak sok magyarországi szolgálathoz, hogy a polgármester és a falugondnok szoros 

együttműködésben dolgozik a falu érdekében, nincs köztük köztes vagy közvetítő szervezet, a 

munkáltató-beosztott viszony közvetlen. Nem kötelező ellátásról, hanem önként vállalt 

feladatról van szó, ami megkönnyíti a közös érdek mentén való tevékenykedést.  

 

Civil szervezetek által működtetett falugondnokságok 

Az Erdélyben működő szolgálatok közül a tisztán civil fenntartású falugondnokságok vannak a 

legnehezebb helyzetben. Számukra az akkreditáció szinte teljesen elérhetetlen, így a megyei 

forrásoktól is elesnek. Magyarországi támogatásokra számíthatnak, amelyek kis mértékűek és 

esetlegesek, valamint egyéb kisléptékű hazai fejlesztési forrásokra, amelyek szintén 

kiszámíthatatlanok. Sok esetben megpróbálnak a helyi lakosok adományaira is támaszkodni, 

esetleg egy-egy tehetős mecénás lokálpatriotizmusából, vagy más gazdasági tevékenységből 

származó jövedelemből próbálnak fennmaradni. Részben a szervezeti és anyagi 

bizonytalanságból fakad, hogy a tevékenységi kör is nagyon nagy mértékben eltérő ezek között 

a szolgálatok között.  

 

Szerbia (Vajdaság) 

 

Vajdaságban egy rendszerbe ültetett, magyar viszonyok között kisarjadt szolgáltatás működik. 

Itt is erős a feladatellátás civil és egyházi jellege, de önkormányzati együttműködések nélkül 

nem tudnának működni ezek a kezdeményezések. 
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Nők Kishegyesi Fóruma, Kishegyes 

 

A falugondnokság kialakulásához Kishegyesen valójában két tényező járt közre. Egyrészt az, 

hogy Kishegyes Község 2007-ben jelentkezett a Szerbiai Munka- és Szociálisügyi Minisztérium 

felhívására, melynek során bekerült abba a 10 szerbiai önkormányzatba, amely tanácsadói-

mentori segítséget kapott a 2008-2012 időszakra vonatkozó Szociális-védelmi stratégia 

tervének kidolgozására, ezzel együtt lehetőséget egy meghívásos pályázatban való részvételre.  

Másrészt az, hogy 2007. február 23-án a kecskeméti Falugondnokok Duna Tisza Közi 

Egyesülete a magyarországi Kelebián vajdasági kapcsolatépítő tanácskozást szervezett, melyre 

a magyarországi határmenti települések meghívták szerbiai testvértelepüléseik küldöttségét, 

azzal a szándékkal, hogy a vajdasági önkormányzatok képviselőivel megismertessék a 

Magyarországon már jól működő falu- és tanyagondnoki szolgálatok munkáját.  

Végül 2010 elejére fogalmazódott meg, hogyan és milyen formában lehetne beindítani 

Kishegyesen a falugondnokságot, de már 2011.január 1-től a Munka és szociálisügyi 

minisztériumtól nyert támogatásból Kishegyes község mindhárom településén 

(Bácsfeketehegyen, Szeghegyen és Kishegyesen) beindult a falugondnoki szolgálat. 

 

Mindenképpen ki kell emelni, hogy a falugondnoki szolgálat kishegyesi működése a 

kormányzati szerv (önkormányzat), egyházi szervezet (szabadkai Caritas) és a civil szféra (Nők 

Kishegyesi Fóruma) együttműködésének eredménye. A közös akarat és tenni akarás csodálatos 

példája, ugyanis e három szféra, a közös cél – az idősek és betegek segítése érdekében túl tudott 

lépni a különbözőségeken, le tudta küzdeni azokat a buktatókat és kitérőket, melyek a 

falugondnoki szolgálat immár 10 éves működése során felmerültek.  

 

A kishegyesi falugondnokok feladatai 

 Általános feladatok: 

- tüzelő bekészítése,  

- fűnyírás és kisebb házkörüli munkák, 

- hó eltakarítás,  

- kisebb javítások és házkörüli munkák (zár vagy villanyégő csere, csatornatisztítás)  

- az ellátott személy szállítása az egészségügyi intézményekbe 

- egészségügyi dokumentáció beszerzése és rendezése 

- az ellátott személy kísérése más intézmények felé stb. 

 Külön feladatok:  

- olyan feladatok, melyeket az ellátott személy, vagy családtagjai a szerződés 

megkötésekor külön megbeszélnek a szolgálat koordinátorával – ez személyre 

szabott, és igazodik az ellátott személy igényeihez,  
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- idényjellegű feladatok, melyek szinte valamennyi ellátottat érintenek (pl. az 

élethossziglanira kiadott személyigazolványok cseréje, az egészségügyi felmentések 

intézése stb.) 

 

Az állami támogatás hiányában az ellátottak hozzájárulást fizetnek, megszabott órabér alapján, 

illetve a szállításért külön megszabott árjegyzék szerint (a befolyt összegből tudják fedezni a 

jármű benzin költségeit, illetve a különféle programokat). A participációt az illető személy 

bevétele alapján állapítják meg. A bevétellel nem rendelkező személyeket ingyenesen látja el a 

szolgálat.  

 

2019 májusától a Kishegyes községbeli falugondnoki szolgálat (Bácsfeketehegyen, Szeghegyen 

és Kishegyesen) a szabadkai Caritas keretében működik. Az anyagi hátteret továbbra is 

Kishegyes Község Önkormányzata biztosítja.  

 

Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH), Szabadka 

 

A falugondnoki szolgálat 2015 novemberében kezdett működni 12 falugondnokkal, majd 2015 

decemberében két személlyel bővült, 2016. április 1. még hat új falugondnok csatlakozott a 

meglévő falugondnoki szolgálathoz.  Ma a falugondnoki szolgálat a 17 önkormányzat és 51 

településén van jelen. 

 

A leendő falugondnokokat a közösségek javasolták, leggyakrabban a VMSZ helyi szervezeti 

egységei. A falugondnokokat a CHM egyesület és a Caritas Szabadka képviselői közösen 

hallgatták meg és választották ki. Mielőtt a falugondnokok elkezdtek volna dolgozni a terepen, 

a következő képzéseken vettek részt: pszichoszociális, egészségügyi, jogi képzés, gyakorlati 

képzés (a Nők Kishegyesi Fóruma munkatársaitól) és munkavédelmi képzés. 

Minden falugondnoknak saját gépkocsija van, amivel járja a terepet és szükség szerint szállítja 

a segítetteket. Minden falugondnok fel van szerelve egy sokrétű szerszámkészlettel, amivel a 

leggyakrabban megjelenő feladatokat meg tudja oldani.  Biztonságos alumínium létrával is 

rendelkeznek, amely nélkülözhetetlen a csatornatisztításkor. Kibővített elsősegély készletük is 

van, vérnyomásmérővel. Amire még szükségük volt a munkájuk során, a kezdeti 

szerszámcsomagon kívül, azt jelezték és megkapták. Így kaptak pl. fűnyírókat, a munkavédelmi 

ruha mellett gumicsizmákat, illetve fejszéket, mert a balták nem bizonyultak elégnek a terepen. 

Minden falugondnoknak van flottás telefonja, amivel ingyen hívhatják egymást, illetve a 

szolgálat koordinátorait. 

A falugondnoki szolgálat felhasználói az idősek, a betegek, a rokkantak, a szegények és a családi 

segítség nélküliek. Az idősek általában kisnyugdíjasok, mezőgazdasági vagy családi nyugdíjjal 
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rendelkeznek, betegek és családi segítség nélkül élnek és legnagyobb részt nők, mivel a férfiak 

előbb elhaláloznak. 

 

A falugondnoki szolgáltatás jellemzői: 

- Alacsony küszöbű szolgáltatás – nem kell sok dokumentum, hogy valakinek a 

falugondnok segítsen. Ha van lehetőségünk (gondolunk itt a szabad kapacitásra) akkor 

van kötelezettségünk is. 

- Ember központú segítség – igyekszünk embereket segíteni nem pedig 

dokumentumokat gyártani. 

- Személyre szabott segítség – a falugondnok nem az idős helyett dolgozik, hanem vele. 

Amit nem tud a segített megtenni, azt elvégzi a falugondnok, az idős személy 

megmaradt kompetenciáit igyekszünk fejleszteni, nem pedig leépíteni. 

- Ingyenes – mivel a szolgáltatás a legsérülékenyebb embercsoporton hivatott 

megsegíteni a segítség az idős személyek részére, ingyenes. 

 

A falugondnoki szolgálat a következő segítséget nyújtja a szükségben levőknek: 

- utca karbantartása - a ház és az úttest közti rész rendezése és tisztán tartása, bokrok 

metszése, levelek összeszedése a járda lesöprése, szemét összeszedése, 

- udvar karbantartása - általában az udvar felsöprése, a növényzet kordában tartása, 

kerítés javítása, 

- kert karbantartása - metszés, permetezés, növények ültetése (kisebb mennyiségben), 

gyümölcsök szedése (kizárólag csak amit a földről elérnek), 

- ház javítása - csatorna tisztítása, villanyhálózat és vízhálózat javítása, zárak 

karbantartása stb., 

- meszelés - csak az élettér meszelését vállalják, azt a szobát vagy konyhát ahol az idős 

személy él, 

- fűnyírás, 

- hóhányás, 

- tüzelő bekészítése - leginkább a kamrából a házba a fűtési idény alatt, 

- bevásárlás - élelmiszerek bevásárlása, tisztálkodási szerek beszerzése, gyógyszerek 

kiváltása, tüzelő beszerzése, 

- a felhasználók szállítása - leginkább a segítettet a falugondnok az egészségházba, 

kórházba, fogorvoshoz, gyógykezelésre viszi, majd szociális védelmi központba, 

gyógyszertárba, piacra, templomba, temetőbe, plébániára, de volt olyan is, hogy 

rokonlátogatásba is elvitte. A falugondnokok igyekeznek egyszerre több idős személyt 

szállítani, így alkalom nyílik arra is, hogy egymással beszélgessenek, 

- vérnyomásmérés, 



 

20 
 

- ügyintézés, - évről évre változik, hogy milyen ügyet intéznek a falugondnokok, de ha 

valamilyen dokumentumot kell cserélni akkor mind a majd 770 felhasználónkra 

megcsinálják, 

- pszichoszociális segítségnyújtás - sokszor a falugondnok az egyetlen, aki ajtót nyit az 

idős emberre, a falugondnok a kapocs az idős személy és a társadalom között. Ez a 

szolgáltatás beszélgetést jelent, amikor a falugondnok igyekszik az idős ember figyelmét 

elterelni a fájdalmairól, és helyettük segít neki olyan dolgokat találni az idős ember 

életében, aminek még örülni tud. 

 

Egyedülálló megoldás - Kispiac 

 

Kispiacon a falugondnoki szolgálat beindításához az önkormányzat azt a megoldást választotta, 

hogy a Caritast kérték fel a szolgálat működtetésére, de a falugondnok bérét állja az 

önkormányzat. A falugondnokként dolgozó személy még 2011-ben elvégezte a falugondnoki 

képzést (IPA pályázat, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete vezetésével). Mivel a 

Caritas itt is jelen van feladatellátóként (házi gondozás, házi kisegítés, akiknek a bérét évente 

az önkormányzattól pályázzák meg), így felvállalták a falugondnok alkalmazását is. Itt azonban 

az ellátotti kört és a térítés mértékét az önkormányzat határozza meg, a térítések is oda folynak 

be, mivel az autót is ők tartják fent, amelyet pályázat keretében szereztek. A falugondnoknak 

szigorú adminisztrációt kell végeznie az ellátottak köréről, az elvégzett feladatokról, mivel ez 

elszámolási alapot képez az önkormányzat és a feladatellátó Caritas között.  

 

A Vajdaságban összesen jelenleg 24 falugondnok dolgozik három különböző fenntartó 

szolgálatában. A 24 falugondnok összesen 53 települést lát el.  
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A pályázat keretében megvalósult szakmai programok és összegyűjtött 

tapasztalatok 

 

Tanulmányutak, műhelymunkák és egyéb szakmai programok 

 

A konzorciumi partnerek szervezésében, az együttműködő partnerek közreműködésével, 

valamint falu- és tanyagondnokok, a szolgáltot fenntartó önkormányzatok és intézmények 

képviselői (polgármesterek, jegyzők, intézményvezetők stb.), és a szolgálat iránt elhivatott 

szakemberek részvételével az alábbi szakmai programok valósultak meg a szakmai terv szerint: 

 

időpont helyszín téma forma 
2018. február 28 – 
március 2. 

Baranya megye 
Az alsómocsoládi 
fejlesztések háttere 

1. hazai tanulmányút 

2018. március 8. Mezőhegyes 

A Kemény Bertalan által 
kitalált falugondnokság 
feladatai – eltérések a 
kezdetektől napjainkig  

1. műhelymunka 

2018. március 23. Répceszemere 

A Kemény Bertalan által 
kitalált falugondnokság 
feladatai – eltérések a 
kezdetektől napjainkig  

2. műhelymunka 

2018. március 23-24-25. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

tanyai modell 
tanulmányozása 

2. hazai tanulmányút 

2018. június 4. Szentkirály 

A különféle szolgáltatások 
megléte és hiánya. A 
szolgáltatási csomag 
finanszírozási kérdései  

3. műhelymunka 

2018. július 26. Olaszfa 

A falugondnoki 
szolgáltatások és egyéb 
szakmai ágazatok 
együttműködésének 
elősegítése, a társadalmi 
elismertség növelése 

4. műhelymunka 

2018. július 19. Szabadka 
Kárpát-medencei kitekintés- 
Vajdaság 

5. műhelymunka 

2018. augusztus 31. Homoródkarácsonyfalva 
Kárpát-medencei kitekintés- 
Erdély 

6. műhelymunka 

2018. október 4. Magyardombegyház 
Települési jó és rossz 
gyakorlatok megismerése;  

7. műhelymunka 

2018. október 5-6. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, Uszka 

Az uszkai modell 
megismerése 

3. hazai tanulmányút 

2018. október 19-20-21. Baranya megye 
Falusi modell 
tanulmányozása 

4. hazai tanulmányút 

2018. november 21. Mihályi 

A szolgálatok kulcsfigurái: a 
falugondnok és a 
polgármester 
együttműködésének pozitív 
és negatív vonatkozásai 

8. műhelymunka 

2019. február 20. Szalafő 

Kitekintés a Kárpát-

medencébe − konkrét 
eredmények és a fejlesztés 
lehetőségei: Románia, 
Szerbia, Ukrajna, Szlovákia  

9. műhelymunka 

2019. március 7. Kelebia 
Kitekintés a Kárpát-
medencébe: Szerbia, 
Vajdaság  

10. műhelymunka 

2019. március 29-30-31. Nógrád megye 
Falusi modell 
tanulmányozása  

5. hazai tanulmányút 
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2019. május 27-28-29. 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Komlóska 

A komlóskai modell 
tanulmányozása  

6. hazai tanulmányút 

2019. május 8. Rönök 

Helyi és stratégiai 
partnerségek építése – a 
humán tőke szerepe a vidéki 
közösségekben 

11. műhelymunka 

2019. június 13. Tiszainoka 
A falugondnoki képzés és 
továbbképzés rendszere 
(múltja és jelene);  

12. műhelymunka 

2019. július 17. Nádasd 
A civil jelleg szerepe a 
szolgálatok szakmai-
módszertani segítésében; 

13. műhelymunka 

2019. július 17-20. Erdélyi települések 
Kitekintés a Kárpát-
medencébe- Erdély (2) 

14. műhelymunka 

2019. július 25. Vértesacsa 
Visszatérés a Kemény 
Bertalan által elképzeltekhez 
– lehetséges-e? 

15. műhelymunka 

2019. október 25-26-27. Hajdú-Bihar megye 
Tanyai modell 
tanulmányozása  

7. hazai tanulmányút 

2019. november 29. Vasegerszeg 

A Kemény Bertalan 
munkássága idején működő 
magyar falu képe és a 
napjainkban működő 
magyar falu jelene és jövője 

16. műhelymunka 

2019. december 2-4. Szentkirály 

Transznacionális 
együttműködés további 
lehetőségei; 
szakmai módszertani 
összegzés megvitatása 

17. műhelymunka 

2019. december 16-17-18. 
Győr-Moson-Sopron 
megye 

A 2020. januárjától 
bevezetésre kerülő 
létszámhatár emelésének 
előnyei és hátrányai a 
falugondnoki szolgálatok 
esetében 

8. hazai tanulmányút 

2020. január 29. Pusztacsalád 

A projekt keretében 
megvalósult összehasonlító 
és összegző kutatási jelentés 
bemutatása a 
célcsoporttagok számára 

18. műhelymunka 

2020. március 11-12-13. 
Komárom-Esztergom 
megye 

Közösségfejlesztési modell 
tanulmányozása  

9. hazai tanulmányút 

2020. március 10. Szombathely 

A projekt keretében 
megvalósult összehasonlító 
és összegző kutatási jelentés 
bemutatása a 
célcsoporttagok számára  

19. műhelymunka 

2020. március 27-28-29.* Zala megye 
A falusi modell 
tanulmányozása (nyugati 
országrész) 

10. hazai 
tanulmányút 

Megjegyzés: *-gal jelölt szakmai program a koronavírus járvány miatt hozott kormányzati utasítások következtében 

nem tudott megvalósulni.  

 

A hazai tanulmányutakon és műhelymunkákon kívül egyéb, a pályázat célját szolgáló 

programok is megvalósításra kerültek: 

 

időpont helyszín téma forma 

2018. február 9. Ásotthalom 
Külföldi partnerekkel 
kötendő együttműködési 
megállapodások aláírása 

Tapasztalatátadás, 
aktuális helyzet 
megvitatása 

2018. február 28. Dombóvár 
Külföldi partnerekkel 
kötendő együttműködési 
megállapodások aláírása 

Tapasztalatátadás, 
aktuális helyzet 
megvitatása 
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2018. május 22. Budapest 
Kutatáshoz kapcsolódó 
kérdőív megvitatása 

Tapasztalatátadás 

2018. május  
Partnerek saját 
székhelyükön 

Külföldi partnerekkel 
kötendő szerződés 
együttműködésről sablon 
aláírása 

Tapasztalatátadás, 
aktuális helyzet 
megvitatása -   
elektronikusan és 
postai úton 

2018. május 25. Kelebia 

Külföldi partnerekkel 
kötendő szerződés 
együttműködésről sablon 
aláírása 

Tapasztalatátadás, 
aktuális helyzet 
megvitatása 

2018. május 29. Mezőhegyes 

Külföldi partnerekkel 
kötendő szerződés 
együttműködésről sablon 
aláírása 

Tapasztalatátadás, 
aktuális helyzet 
megvitatása 

2018. június 4-5. 
Projekt megvalósítók 
működési területe 

Filmforgatás 

Élményfilm a 
falugondnokságról, 
disszeminációhoz 
kapcsolódóan 

2018. június 28. Zsana 

Falugondnoki, 
tanyagondnoki és fenntartói 
szervezeteket érintő 
kutatásáról 

Falugondnoki 
találkozó, 
tapasztalatátadás, 
disszemináció 

2018. november 22. Zákányszék 
Élményfilm bemutatása, 
disszemináció 

Falugondnoki 
találkozó, 
tapasztalatátadás, 
disszemináció 

2019. február 25. Kecskemét 
Projekttapasztalatok 
megvitatása a konzorciumi 
partnerek között 

Konzorciumi 
megbeszélés 

2019. október 3. Velence 
A kutatási eredmények 
nyilvánosságra hozása 

tudásátadás 

2019. október 4.  Velence 

A projekt keretében 
összegyűjtött tapasztalatok 
megosztása a tudásbázis 
fejlesztése érdekében 

disszeminációs 
tréning 

2019. november 5. Mórahalom 

Szakmai módszertani 
összegzés a projekt során 
megismert jó gyakorlatok 
alapján 

A projekt-
tapasztalatok 
megosztása 

 

 

A szakmai programok tapasztalatai 

 

1990, az első szolgálatok indulása óta elmúlt három évtized alatt megváltozott a gazdasági-, a 

közigazgatási-, a jogi környezet, az egészségügyi-, a szociális-, az oktatási rendszer és a tanyás 

térségek népességének összetétele, ennek következtében átformálódott a falu- és 

tanyagondnokok munkaköre. A programok résztvevői egyetértettek abban, hogy a Kemény 

Bertalan féle elképzelés ma is megállja a helyét, de mivel változtak a mikro-, és makro 

környezeti feltételek, változtak a helyi közösség igényei, és ennek függvényében változtak a 

falu- és tanyagondnoki szolgálat feladatai, tevékenységei is. 

Az alábbi, a szakmai programokon elhangzott hozzászólásokból, véleményekből összegyűjtött 

tapasztalatok átfogó képet adnak a hazai falu- és tanyagondnoki szolgálatok működéséről, az 

elmúlt harminc évben bekövetkezett változásokról, a megoldandó nehézségekről. 
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Minden település a lakóinak igényeire és a falu- vagy tanyagondnok személyiségére szabhatja 

az elvégzendő feladatokat. Az igények nem csak településenként, hanem az időben is változtak 

az elérhető szolgáltatásokhoz, a megélhetési lehetőségekhez, az ellátandók állapotához képest.  

A hozzászólók egybehangzó véleménye szerint a falugondnoki szolgálathoz rendelt feladatok a 

szolgálat indulása óta több tekintetben változtak, az elmúlt években egyre több új ellátandó 

feladat jelent meg a településeken, melyeket sok esetben csak a falugondnoki szolgálat 

tevékenységi körének bővítésével tudnak biztosítani a helyi önkormányzatok. Ilyenek például 

a településrendezési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek, legyen az azok elvégzése, vagy 

akár irányítása, a különböző állami szervezetekkel való kapcsolattartás biztosítása, mint 

például a Járási Hivatalokkal, Kormányhivatal különböző egységeivel (például munkaügyi 

központ, kirendeltség) való kapcsolattartás. A határ menti települések esetében a falugondnoki 

szolgálatot mindenképpen be kell vonni a településen megvalósuló közlekedés és közbiztonság 

figyelésébe, szervezésébe, illetve a külhoni falugondnoki szolgálatokat működtető szervezetek 

segítésébe. A közfoglalkoztatás rendszerének megjelenésével sok településen az ehhez 

kapcsolódó irányítási, szervezési munkákat szintén a falugondnoki szolgálatot végző 

munkavállaló látja el. 

 

Van rá példa, hogy több, 2-3 nagyon kis lélekszámú falu (melyek összlétszáma nem haladja 

meg a 800 főt), közösen működtet falugondnoki szolgálatot, de az a jellemző, hogy minden 

település arra törekszik, akármilyen kicsi is, hogy saját falugondnoki szolgálata legyen. 

 

Mivel nincs két egyforma település (mindenütt más-más anyagi, infrastrukturális és humán 

erőforrások áll rendelkezésre), és nincs két egyforma közösség (más a lakosok demográfiai, 

iskolázottsági mutatója, gazdasági helyzete stb.) ezért minden egyes szolgálat (adott esetben 

még az egy településen működő több tanyagondnoki szolgálat) működése is más és más.  

A harminc évvel ezelőttihez képest sokat változott a jelenlegi falusi környezet infrastrukturális 

fejlettsége, de abban valamennyien egyetértettek, hogy falvainkban a népesség elöregedése 

miatt nagy a kihalás veszélye, valamint egyre kevesebb az igazán jól működő falusi közösség. A 

problémák kezelése, a változtatás igénye nem csak lokális szinten mutatkozik, a falugondnok 

helyi szinten megteszi, amit tenni tud és amit a fenntartó engedélyez a számára. 

 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat keretében, annak legfeljebb 50%-áig, 3 önkormányzati 

feladatot is végezhet a falu-, tanyagondnok, amelyek nevesítve vannak a jogszabályban. A falu- 

és tanyagondnok a jogszabályban való megjelenés előtt is végzett önkormányzati, az 

önkormányzat működését segítő feladatokat, de az a tapasztalat, hogy a jogszabályváltozás óta 

megnőtt ennek az aránya. Az egyik ilyen feladat, ami nem a falu- és tanyagondnok feladata, a 

közmunkások irányítása. Másik, a közterületek fenntartása, az önkormányzati gépek, épületek 
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karbantartása. Jellemzően az elmúlt időszakban elterjedt szintén rossz megoldás, hogy a 

tanyagondnoknak kell kiszállítania az ebédet a belterületen is. A belterületi ebédszállítás nem 

a tanyagondnok feladata, neki a külterületen élőket kell ellátnia. 

Fontos, hogy az idő alatt, amíg a falu-, tanyagondnok olyan feladatot végez, ami nem tartozik 

a falu-, tanyagondnoki tevékenységbe, sérülnek az ellátotti jogok. A fenti feladatok ellátását 

más foglalkoztatottal kell megvalósítani! 

Fontos, hogy a falugondnoki, tanyagondnoki tevékenységben meglévő napi, heti, illetve havi 

rendszerességű feladat és a falugondnok, tanyagondnok elérhetősége, a munkaidő betartása a 

helyben élők számára ismertek és nyilvánosan elérhetők legyenek pld. helyi újság, hírlevél, 

hirdetőtábla, a falu honlapja stb.). 

A feladatellátás során kialakulhatnak nehéz helyzetek, amelyek megelőzhetők, ha a falu-, 

tanyagondnoki szolgálat által igénybe vehető szolgáltatásokat, az igénybevételének módját az 

érintettek bevonásával közösen dolgozzák ki, biztosítják annak nyilvánosságát (pl. települési 

honlap, helyi újság, szórólap) és a változtatás, módosítás lehetőségét. 

 

Az ellátandó feladatok sokrétűek, a munka összetett, mentálisan és fizikálisan is erős 

személyiséget igényel. Egyre többféle feladatot, egyre nagyobb önálóságot várnak el a falu- és 

tanyagondnoktól, de közben erősödő korlátok közé is szorítják (állandó jogszabályi 

változtatások, adminisztrációs terhek növelése). Az a tapasztalat, hogy egyre nehezebb olyan 

személyt találni a településen, aki a feladatokhoz rendelt, rendelkezésre álló bérért elvégzi a 

munkát, mert a most jellemző munkaerőhiány miatt a vállalati szektorban magasabb fizetésért 

tudnak elhelyezkedni. 

 

A bizalmon alapuló, személytől személyig szóló, azonos színvonalú szolgálat nyújtásának 

kulcsa a falu-, tanyagondnok személye. Mind a lakosok, mind az önkormányzat (fenntartó) 

számára fontos, hogy olyan ember kerüljön kinevezésre, aki nem munkának, hanem 

hivatásnak tekinti a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, valamint hosszú távra tervezi ezt. A 

pályán maradó falu-, tanyagondnokok nem a fizetésért végzik ezt a tevékenységet! 

Fontos, hogy a lakosok megismerjék a pályázókat, elmondhassák véleményüket (falufórum), 

és a fenntartó vegye figyelembe ezt a választásnál, hiszen a falugyűlés által javasolt 

falugondnokok hosszabb ideig szolgálnak, ezekben az esetekben kevesebb a fluktuáció.  

Előfordul, hogy a fenntartó egy, már évek óta nála dolgozó (pl. sofőr, karbantartó, hivatalsegéd, 

házigondozó) alkalmazottja kerül kinevezésre, s van olyan is, amikor az kerül kinevezésre, aki 

korábban helyettesítette a falu-, tanyagondnokot. Ő legalább más ismeri a lakosokat (bizalom) 

és a tevékenységet, de akkor is nagyon fontos a falu, a tanyai körzet lakosainak véleményét 

kikérni.  
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Amikor a fenntartó évente nevez ki, és küld a munkakör betöltéséhez szükséges alapképzésre 

falu-, tanyagondnokot, egyrészt mindig megszakad a bizalmi kapcsolat a lakosok és a falu-, 

tanyagondnok között (ellátotti jogok), másrészt nagy anyagi terhet is jelent a fenntartónak. A 

falu-, tanyagondnoki állás megpályáztatása során fontos, hogy a pályázók tudják, mire 

vállalkoznak. 

Mindez a kiválasztás szabályainak betartásával (nyilvános pályázat, jelentkezők meghallgatása, 

a lakosok véleményének figyelembevétele) elkerülhető lenne. Szintén segítené a jó választást, 

ha előtte lenne egy-egy munkabemutatás, érzékenyítő elbeszélgetés a jelentkezők számára. 

Fontos továbbá, hogy a falu-, tanyagondnok helyi lakos legyen, aki már a munkába állása előtt 

ismerte a lakosokat (és a lakosok is őt, így könnyebben kialakul a bizalom), a helyi viszonyokat, 

sajátosságokat, erőforrásokat.  

A helyi út-, dűlőúthálózat (tanyaszámozás) ismeretének a tanyagondnoki szolgálat esetében 

nagyon nagy jelentősége van. A tanyavilág útvesztőjében a betegszállító, a mentő, a tűzoltó még 

GPS használatával sem talál oda a beteghez, a katasztrófa helyszínére. Nem beszélve arról, ha 

az időjárási viszonyok miatt nagy sár, hó, homok borítja az utakat. A tanyagondnok ismeri az 

alternatív útvonalakat, és ha mégis segítségre van szükség (pl. traktor), akkor kapcsolatai révén 

rövid időn belül az is megérkezik.  

 

A falu-, tanyagondnokok fizetési besorolása messze nem áll arányban az általuk végzett 

áldozatos munkával. Szerencsére vannak önkormányzatok (fenntartók), akik rendelkeznek 

önerővel, és helyi döntés alapján kiegészítik a falu-, tanyagondnok munkabérét. Egyre többször 

előfordul az is, hogy az anyagi elismerés mellett, vagy forrás hiányában helyette, legalább 

erkölcsi megbecsülésben részesítik a falu-, tanyagondnokot.  

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó 

intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozókra - köztük a falu-, és tanyagondnokra is - kiterjedően munkaszüneti nap (Szoctv. 

94/M.§. (1) bekezdés). Tapasztalat, hogy többen, a helyettesítés megoldatlansága miatt, ezt a 

napot is munkával töltik. 

A falu-, tanyagondnok megbecsülésének jó példái: 

o A fenntartó a magasabb végzettségű falu-, tanyagondnokot a végzettségének megfelelő, 

magasabb bérkategóriába sorolja be.  

o Munkáltatói döntés alapján bérkiegészítést állapít meg. 

o SZÉP kártya juttatás, életbiztosítást köt számára. 

o Jubileumi jutalom. 

Az egyetlen szakmai elismerés 2009 óta, az évente két falu-, tanyagondnok számára átadásra 

kerülő Kemény Bertalan Díj azok részére, akik legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik 

falu-, tanyagondnoki feladatukat. Továbbá Kemény Bertalan Emléklappal jutalmazhatók azok 
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a falu- és tanyagondnokok, akik hosszú ideje (20 éve) végzik szolgálatukat. Ezt a díjat a 

Falufejlesztési Társaság alapította. 

Több falu- és tanyagondnoki egyesület maga is megteremti az alkalmat (pl. 5-10-15 éves 

szolgálati idő, nyugdíjba vonulás, gyermekszületés) a működési területén szolgálatot végzők 

jelképes elismerésére. Ilyen például a Kiváló Szolgálatért elismerés. 

A testület, a polgármester azzal is elismeri a falugondnok, tanyagondnok munkáját, hogy a 

település, a térség, a megye közösségeiben magasabb kitüntetésre, díjra terjeszti föl. 

Több település is felismerte a falu- illetve tanyagondnok elismerésének szükségességét, s van 

ahol díszpolgári címet, elismerő oklevelet, pénzjutalmat adnak át a település lakossága (pl. 

falunap) előtt, és van ahol a képviselőtestület, a polgármester megyei önkormányzati 

kitüntetésre, díjra terjeszti föl a falu-, tanyagondnokot.  

 

Az évek során egyre sokoldalúbb felkészültségre van szüksége a falu- és tanyagondnoknak, 

hogy az egyre sokrétűbb feladatát el tudja látni. Egy kitágult, egyre többször már virtuális 

térben kell gondolkodnia. A sokszínű feladat ellátása nemcsak több ismeretet, hanem nagyobb 

önállóságot is vár el a falu- és tanyagondnoktól. 

 

A falugondnoki képzés és továbbképzés rendszerével foglalkozó műhelymunkán abban minden 

falu- és tanyagondnok egyetértett, hogy a falugondnoki feladatellátáshoz elengedhetetlen a 

képzés. Nagyon sok hasznos és új információval, valamint tapasztalattal lettek gazdagabbak, 

amit munkájuk során alkalmazni is tudnak. Igaz, bármikor előfordulhatnak váratlan 

események, amire nem lehet felkészülni, de a képzés során megtanulták, hogy ilyen esetekben 

kihez, vagy kikhez lehet fordulni. Szinte mindenki elismerte, hogy amikor meghallották, hogy 

bentlakásos a képzés és mennyi ideig tart senkinek nem fűlött hozzá a foga, de az első hét után 

már nagyon várták a következő hetet. Azért fontos, hogy a képzés bentlakásos formában 

bonyolódjon le, hiszen ilyenkor különböző korú, különböző élet és munkatapasztalattal 

rendelkező falu- és tanyagondnokok gyűlnek össze, akik meg tudják egymással beszélni 

problémáikat, nagyon sokat tanulnak egymástól azon felül, amit a képzésen tanultak. 

Mindannyian megemlítették a magas hallgatói létszámot. Ahhoz, hogy mindenkire elegendő 

idő jusson akár felszólalásra, akár gyakorlati feladatok elvégzésére fontos a létszám 

maximalizálása (18 fő). Az alapképzések során a falu-, tanyagondnokok körében újra és újra 

megfogalmazódott az az igény, hogy a fenntartókat is valamilyen módon be kellene vonni a 

képzésbe. 

A témában megszólaltak a fenntartók is, akik szintén meg vannak elégedve a képzési 

rendszerrel. Jó, hogy a munkavégzés elején van a képzés, mert itt találkozik a falu- és 

tanyagondnok a legtöbb problémával, s tud fordulni kollégákhoz, tanárokhoz, s a képzést 

megvalósító egyesülethez. Fontos, hogy bentlakásos legyen a képzés, mert így sokat lehet 
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egymástól tanulni, sok gyakorlati tapasztalatot át tudnak adni egymásnak. Nagyon jó az így 

kialakult kapcsolati háló, mert nemcsak a közvetlen közelükben élő falugondnokokat ismerik 

meg, hanem az országból máshonnan is kérhetnek segítséget. 

 

A falu- és tanyagondnoki „alap” képzés és a továbbképzés együtt teljes. Nagyon fontos a képzés 

során megtanult ismereteket feleleveníteni, illetve az állandó/gyakori jogszabályi változások 

miatt is lényeges, hogy a falugondnok mindig tisztában legyen a jogszabály módosításokkal. 

Nagyon fontos, hogy az ellátottak ne csak ellátottak legyenek a szó szoros értelmében. Ne az 

legyen, hogy a falugondnok csak letudja a feladatot, hanem valóban próbálják meg a lelküket 

is odatenni. Ebben azért veszély is van, ha egy falugondnok túlzottan bevonódik, Ő maga is 

sérülésnek van kitéve, ezért nagyon fontos a rendszeres szupervízió. 

 

Korábbi évek gyakorlati tapasztalata mutatja, hogy azok a továbbképzések a leghatékonyabbak, 

amelyek a falu- és tanyagondnoki feladatellátás során szükséges ismeretek megszerzésében 

nyújtanak segítséget. A falugondnokok egyedül dolgoznak egy településen, és a 

tanyagondnokoknak sincs minden esetben közvetlen munkatársuk. Fontos, hogy legyenek 

olyan alkalmak, amikor egymás között lehetnek, megoszthatják tapasztalataikat, jó 

gyakorlataikat, új ismereteket szerezhetnek egymástól. Erre nagyon jó alkalmat kínálnak a csak 

falu- és tanyagondnokok számára szervezett továbbképzések.   

 

2018. június 30-ig csak a továbbképzési időszakot, a megszerzendő kreditpont értéket és a 

továbbképzés típusát szabályozta a jogszabály. Nagyon jó gyakorlat volt, hogy néhány térségi 

egyesület minősítettet kimondottan falu-, és tanyagondnokok részére, a munkájuk végzéséhez 

illeszkedő továbbképzési programokat és ezeket a továbbképzéseket nemcsak a saját működési 

területükön, hanem az ország más részein is megvalósította, az ottani egyesület 

szervezőmunkájának segítségével. Egy-egy továbbképzés lehetőséget adott a találkozásra, a 

falu- és tanyagondnokok egymás között voltak, és az elméleti tudás megszerzése mellett a 

gyakorlati tapasztalatok átadására is sor került. Az előadók (akik a tematika kidolgozásában is 

részt vettek) ismerték a falu-, tanyagondnoki munkát, és az érintett témát ennek irányában 

specializálták.  

A jelenleg hatályos jogszabály már azt is előírja, hogy a munkakőrhöz kötött és a kötelező 

továbbképzéseket csak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezheti. Ez több okból 

sem megfelelő: 

o A továbbképzéseken a szociális ellátás különböző területein dolgozó szakemberek 

vesznek részt, akik között a falu- és tanyagondnokok csak kis létszámot képviselnek. 

Sajátos, egyedi problémáikra a más területen dolgozók nem tudnak gyakorlati tanácsot 

adni. 
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o A falu- és tanyagondnokok számára egy továbbképzés egy találkozás lehetősége 

(kapcsolatépítés) is, ami ebben a szervezésben nem valósul meg. 

o Az előadók nem biztos, hogy ismerik a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, nem ismerik 

az adott témához való kapcsolódását. 

o Mivel nem a térségi egyesület szervezi, toborozza a résztvevőket a továbbképzésre, így 

fellazul a kapcsolat közte és a tagjai között.  

A falu- és tanyagondnoki egyesületek nem tudnak regisztrálni az OJKF felületre, így nem 

tudnak segítséget nyújtani annak használatához. Javasolt a továbbképzés rendszerének 

felülvizsgálata. 

 

Több szakmai programon is szóba kerültek a falu- és tanyagondnoki szolgálat működésének 

személyi- és tárgyi feltételei, a falu- és tanyagondnoki munka dokumentációja és a napjainkban 

igen kényes adatvédelemmel kapcsolatos témák. Sok helyen megoldatlan probléma a 

helyettesítés, a túlmunka elszámolása, a jelenléti ív (munkaidő kimutatás) a tevékenységnapló 

és a mentlevél összehangolása, a feladatellátáshoz és az útviszonyoknak nem megfelelő 

gépjármű, a saját telefon használatának költségtérítése, a munkaruha-, védőruha juttatás 

elmaradása, alacsony összege.  

 

A falu-, tanyagondnoki szolgálat működéséhez mindenhol gépjárműre van szükség, van 

azonban, ahol nem a szolgálat keretében végzett tevékenységek, és az ellátási terület 

útviszonyai, hanem a fenntartó anyagi forrásai (önerő, pályázat) határozták meg a választást.  

A falugondnoki szolgálat esetén a feladat ellátásához rendszerint egy 8+1 férőhelyes 

„mikrobusz” a legalkalmasabb. Tanyagondnokság esetén a távolság és az úthálózat fokozott 

igénybevételt jelent a gépjárművel szemben, aminek nem csak a tevékenység ellátásának, 

hanem a környezeti-, terepviszonyoknak is meg kell felelnie. Tanyagondnoki szolgálatok 

esetében gyakori, hogy csak terepjáró gépjárművel tudják ellátni a szolgálatot.   

 

A falu-, tanyagondnoki gépjármű jogszerű használatáért, üzem-, forgalombiztonsági és 

környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó a felelős. 

A forgalombiztonság egyik eleme, hogy egy gépjárműben annyi személy szállítható, amennyi a 

forgalmi engedélyébe írva van, valamint jogszabály szabályozza a gyermekbiztonsági 

rendszerek használatát. A gépjárműben utazó gyermekekért, a gyermekbiztonsági rendszer 

használatáért a gépjármű vezetője, azaz a falu-, tanyagondnok a felelős. Sajnos, az idő és 

pénzhiány miatt előfordul, hogy a megengedettnél több gyermeket szállítanak egyszerre (igaz, 

csak a település közigazgatási területén), és ebben az esetben, ha még van is gyermekülés, nem 

mindenki használja azt (vagy ki is veszik, hogy ne foglalja a helyet). Csak ismételni lehet: Amíg 
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nincs baj, addig nem tulajdonít senki jelentőséget ennek. De történjen egy baleset, máris adott 

a kérdés, kié a felelősség?  

 

Az egyik szakmai műhelymunkán bemutatásra került egy 2013-ban készült online, digitális 

térkép, amelyen minden egyes Gyula környéki tanya szerepel, és GPS-koordinátákkal, fotókkal, 

megközelíthetőségi információkkal segíti a mentők, rendőrök, tűzoltók és nem utolsó sorban a 

tanyagondnokok munkáját. A térkép ezenkívül úgynevezett QR-kódokkal is el van látva, 

amelyek segítségével okostelefonok is képesek a külterületi navigációra. A rendszer interneten 

könnyen elérhető, az adatbázis bővíthető és korrigálható. Biztonságos, mert csak engedéllyel 

használható. A felhasználó információt kap a tanyákhoz vezető burkolt és földes utak hosszáról, 

minőségéről és árhatóságáról az adott időpontban. A térkép tartalmazza az ingatlanokban élők 

nevét és életkorát (de bővíthető más személyes információval is), valamint az ingatlanok 

azonosító számát. 

 

A falu- és tanyagondnokok számára az egészségügyi intézmények területén sokszor gondot 

jelent a parkolás. Egyes esetekben, amikor a falugondnok személyes jó kapcsolatban van az 

intézmény gondnokával, vagy parkoló őrével, akkor megengedik neki, hogy a bejárat közvetlen 

közelében parkoljanak, vagy ha nem, akkor legalább a beteg bekíséréséig ott maradhassanak, 

azonban ennek hiányában a többi magánemberhez hasonlóan csak a bejárattól messze és 

parkolójegy váltásával tud csak parkolni. 

 

A telefon-előfizetés mellett egyre nagyobb igény van mobil internetkapcsolat biztosítására is a 

falu-, tanyagondnok számára, ami lehetővé teszi az interneten elérhető ügyek intézését, 

szolgáltatások biztosítását.  Több település megoldja, hogy a mobiltelefon-előfizetés mellett, a 

mobil adatkapcsolatot is biztosítja ezért a falugondnok számára. 

 

A falu- és tanyagondnok munkáját segíti, ha rendelkezésére áll egy számítógép vagy laptop 

(természetesen nem a sajátja), egy nyomtató, esetleg szkenner is. A mobil irodatechnikai 

eszközök (mobilnettel kiegészülve) előnye, hogy nemcsak az irodában, hanem a falu-, 

tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő otthonában is használhatók. A hatékony munkavégzés 

feltétele, hogy a falu- és tanyagondnok tudja is használni ezeket az eszközöket. Szerencsére 

több település biztosítja ezeket az irodatechnikai eszközöket. 

 

A falu-, tanyagondnok az egyik pillanatban gyereket szállít, a másikban takarmányt vásárol, a 

harmadikban ebédet visz, sőt közben kitakarítja az ereszt az egyik idős lakosnál. A 

tanyagondnok ezen felül küzd a dűlőút porával, sarával, útszéli bokraival. Mindenképpen 
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szükséges számára munkaruha. A jogszabály előírja, hogy évente munkaruhát kell biztosítani 

a falu-, tanyagondnok számára, de a juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. 

A fenntartók egyik része figyelembe veszi a fentieket, és magasabb összegű munkaruha 

juttatást állapítanak meg (ez is a megbecsülés egyik formája). 

 

Az nem megoldás, hogy falu- és tanyagondnokok egymást helyettesítsék, mert a szolgálatot 

minden településen, minden tanyai körzetben napi 8 órában el kell látni. Amíg a falu- és 

tanyagondnok mást helyettesít, addig ki látja el az ő körzetében a lakosokat? A nyugdíjas, több 

évtizedes tapasztalattal rendelkező tanyagondnok nem foglalkoztatható az önkormányzati 

fenntartású szolgálatok esetében munkaviszony keretében, de megbízási jogviszonyban igen. 

Tehát, mindenképpen szükség van egy helyettesre!  A falu- és tanyagondnok helyettesére a 

feladatellátás során ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a kinevezett falu- 

és tanyagondnokra. Ahhoz, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, és a jogaival tudjon 

élni, ismernie kell azokat, mégpedig egy képzés keretében, ahol megszerezheti a falu- és 

tanyagondnoki szolgálat ellátáshoz szükséges legfontosabb tudnivalókat. 

 

Egy ellátási területen csak egy szolgálat működtethető, és 1 fő/falu- vagy tanyagondnok az 

előírt kötelezően alkalmazandó létszám. A létszámnorma vonatkozásában a főben 

meghatározott előírás alatt a teljes munkaidejű, azaz napi 8 órás munkavégzés értendő. 

Költségtakarékosságra hivatkozva előfordult, hogy a fenntartó részmunkaidőre csökkentette a 

foglalkoztatást. A szakmai, módszertani ellenőrzés jelezte nekik a szabálytalanságot, és kérte a 

teljes munkaidőben történő foglalkoztatás visszaállítását, a Magyar Államkincstár az adott 

időszakra vonatkozóan azonnal visszavonta a normatíva egy részét. Így nemcsak a 

költségmegtakarítás nem valósult meg, hanem a szolgálat színvonala is csökkent, sérültek az 

ellátotti jogok. Ismét fontos kihangsúlyozni, hogy minden településen legyen megoldott a 

helyettesítés, a falu-, tanyagondnok el tudjon menni szabadságra, tudjon pihenni, a saját 

családjával lenni. Ha nem tud elmenni szabadságra, annak két negatív következménye lehet. 

Az egyik, hogy a falu-, tanyagondnoki munka színvonala csökken (kiégés) másrészt ez 

közvetlen oka lehet a pályaelhagyásnak.  

 

A szolgáltatási elemek keretében végzett tevékenységek során előfordul, hogy a falu-, 

tanyagondnok rendes munkaidején túli munkavégzésére van szükség. A túlmunka 

elszámolásának két lehetséges módja is van, vagy kifizetik túlóraként a Kjt-ben rögzített 

szabályok szerint, vagy ennek megfelelő mértékű szabadidőt (pihenőnapot) biztosítanak 

számára (csúsztatás). Azon a településen, ahol nincs megoldva a helyettesítés, a második 

megoldás szóba sem jöhet. Az a tapasztalat, hogy a túlmunka nem kerül elszámolásra, sőt nem 

is szerepel a munkaidő nyilvántartásban. A falu-, tanyagondnoki munka dokumentációjához 
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tartozó menetlevélnek, tevékenységnaplónak pedig összhangban kell állnia a munkaidő 

nyilvántartással. Amíg nincs baj, addig nem tulajdonít senki jelentőséget ennek. Csak egy 

példa: A falugondnok a rendes munkaidőn túl személyszállítást végzett a falugondnoki 

gépjárművel, közúti baleset részesévé válik. Milyen jogon vezette a gépjárművet, ha már lejárt 

a munkaideje? Ki utasított a munkavégzésre? Kié a felelősség? 

Fontos, hogy a fenntartó odafigyeljen a falu- és tanyagondnokainak munka és magánéleti 

egyensúlyára, oldja meg helyettesítést és adja ki az éves rendes szabadságot.  

 

A falu -, és tanyagondnoki szolgálatok adminisztrációja a szolgálatok biztosításának nyomon 

követhetőségét, ellenőrzésének megkönnyítését, rendszeres beszámolóinak egyszerű 

elkészítését szolgálja. A falu-, tanyagondnokok a szolgáltatás gördülékeny gyakorlati ellátása 

mellett egyre nehezebben tudnak azonnal megfelelni az adminisztrációs követelményeknek. Az 

adminisztráció egyszerűsítése érdekében a falu-, tanyagondnokok egy része a minimum elvárt 

szinten, a kódrendszerrel vezeti a tevékenységnaplót és évente csak szóban számol be a 

tevékenységéről.  Azonban a sokrétű munkát igazán igazolni csak a tevékenységnapló pár 

szavas töltésével és az írásos éves beszámoló készítésével lehet. Jó példa a napi szokványos 

esetek melletti, rendkívüli események, feladatok írásos rögzítése (pl. határidőnaplóban). A 

rendszeres igénybe vevők dokumentálására (pl. ebédszállítás) célszerű havi listát készíteni.  

 

Többször előfordul, hogy a falu-, tanyagondnoki szolgálat bevezetése előtt a polgármester, a 

fenntartó fölkeresi a falu- illetve tanyagondnoki egyesületet, hogy segítséget kérjen a szolgálat 

beindításához. A (személyes) tanácsadás alkalmával részletes tájékoztatást kap a szolgálat 

működését szabályozó jogszabályokról, az igényfelmérés megvalósításáról, a rendelkezésre álló 

szolgáltatások feltérképezéséhez (pl. szociális térkép), valamint az adott szolgálatra vonatkozó 

szakmai program összeállításához. 

Fontos, hogy a szakmai program az adott település helyi viszonyainak ismeretében, a 

szolgáltatási igényeinek, lehetőségeinek figyelembevételével készüljön, és tartalma a helyben 

élők számára ismert legyen. Ennek egyik módja, hogy az nyilvánosan (a helyben használt 

módon) elérhető legyen. Jó gyakorlat, amikor az önkormányzat közmeghallgatás keretében 

megismerteti a szakmai program tartalmát a lakossággal, megvitatják azt és az elfogadás után 

véglegesítik. 

Fontos a jogszabályi hierarchia betartása. A helyi rendelet, mint „alacsonyabb szinten” álló 

jogszabály nem lehet ellentétes a hierarchiában „magasabb szinten” álló jogszabályokkal, 

illetve azokkal összhangban kell szabályoznia az egyes viszonyokat, jogviszonyokat.  

 

A programon résztvevő szakemberek többször az együttműködés, az összefogás fontosságára 

helyezték a hangsúlyt. Többségük elfogadhatónak tartja a fenntartó (polgármester, 
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intézményvezető stb.)  és a falu-, tanyagondnok együttműködését, míg voltak, akik 

nehézségekről számoltak be, főleg a szakmai feladatok egységes értelmezése miatt. Fontos, 

hogy a szolgálat többszereplős, nem tipikusan hierarchikusan működő szervezet, a jó működés 

feltételezi a benne szereplők egymást becsülő, korrekt és kreatív, együttműködő (felelős) 

megatartását, intenzív kapcsolattartását. 

 

Mindenki egyetértett abban, hogy nagy jelentősége van az emberi kapcsolatoknak a vidéki 

közösségek élhetősége, fenntarthatósága szempontjából. Ez hatványozottan jelentkezik az 

olyan szolgáltatásoknál, mint a falugondnoki szolgáltatás, ahol döntő jelentőségű a kapcsolati 

háló erősítése, az emberek közösségeinek folyamatos támogatása. A téma tárgyalásánál 

kiderült az erdélyi partnerek helyzeti előnye olyan szempontból, hogy az ő tevékenységükben 

kezdetektől fogva jelen van az egyház, egyrészt, mint fenntartó, másrészt, mint a közösség 

életére nagy befolyással bíró szekularizált szervezet. Magyarországon ez a hatás kevésbé 

érvényesül, egyrészt a kevés egyházi fenntartó miatt, másrészt itthon az emberek többsége már 

nem úgy éli meg az egyházzal a kapcsolatát, ahogy a határon túli magyarok. 

 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat folyamatos működésének alapfeltétele, hogy a falugondnok 

/ tanyagondnok, a polgármester (fenntartó) és a település / tanyai körzet lakosai együtt 

tudjanak működni. Amikor változik a falu-, tanyagondnok személye, kicsit megakad a szolgálat 

működése is, mert idő kell a bizalmi légkör kialakításához. Ha ez évente ismétlődik, az ellátotti 

jogok sérüléséhez vezethet. Az ellátottjogi képviselő feladata – a törvényekben és a 

jogszabályokban meghatározott keretek között - megvédeni az ellátottak jogait, segíteni őket 

azok megismerésében és érvényesítésében. A jogvédelem érdekében a falu-, tanyagondnoki 

gépjárműbe jól látható helyre ki is kell tenni a területileg illetékes ellátottjogi képviselő nevét 

és elérhetőségét.  

 

A magyar állam 1998 óta támogatja a szolgáltok működtetését, és természetesen ezzel 

párhuzamosan szabályozza (amivel bizonyos mértékben be is korlátozza), ellenőrzi is azokat. 

A normatíva nem fedezi a szolgálat működtetésének teljes költségét, miközben a fenntartó 

önkormányzatok erőforrásai is szűkülnek, de a feladatok sokasodnak.  Mindezek ellenére 

minden fenntartó egybehangzóan elkötelezte magát a szolgálat működtetése mellett, ami a 

lakosság számára nagy segítséget jelent, sokszor egyedüli kapocs a tanyagondok a tanyán élők 

és a külvilág között.  

 

A következő táblázat a normatíva összegének változását mutatja 1998-tól napjainkig. 
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év állami támogatás (Ft/év/szolgálat) kiegészítő támogatás (Ft/év/szolgálat) 
1998 900.000,- - 
1999 980.000,- - 
2000 1.000.000,- - 
2001 1.400.000,- - 
2002 1.500.000,- - 
2003 

2.000.000,- 
- 

2004 - 
2005 2.120.000,- - 
2006 2.100.00,- - 
2007 2.237.300,- - 
2008 

1.996.550,- 

- 
2009 - 
2010 - 
2011 - 
2012 - 
2013 - 
2014 

2.500.000,- 

- 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 2.500.000,- 600.000,- (Ktv.) 
2019 3.100.000,- 1.150.000,- (MFP) 
2020 4.250.000,-  

 

A szakmai programokon elhangzottak és a kutatás eredménye is azt támasztja alá, hogy egy 

tanyagondnoki szolgálat fenntartása és üzemeltetése éves szinten többe kerül, mint egy 

falugondnoki szolgálat fenntartása. Arra a kérdésre, hogy mennyi lenne az ideális összeg a 

szolgálatok fenntartására 4,5 és 5 millió forint közötti összegeket mondtak a fenntartók.  

 

A falugondnoki szolgálat működtetéséhez kapcsolódó lakosságszám határ 600 főről 2020. 

január 1-től 800 főre emelkedett.  (A Kormány 2022. január 1-től 1000 főre kívánja emelni.) 

A falugondnokok már a jelenleg 600 fő alatti lakosságszámmal bíró településeken működő 

szolgálatban és túlterheltek. Egy személyben nehéz a szolgáltatás biztosítása ilyen viszonylag 

nagy lélekszámú településen. Ráadásul tekintettel arra, hogy nem csak egy szolgáltatást látnak 

el, hanem többfélét is kell nyújtaniuk, ezek a szolgáltatások egymásra halmozódnak és 

jelentősen megterhelik őket. Amennyiben emelkedik a lakosságszám-határ, akkor ezek a 

terhek egy személyre ráterhelődve biztosan fokozódni fognak. Ez a szolgáltatás minőségi 

biztosításának kárára fog menni. 

Egy falugondnok a rendes munkaidejében (és a normatíva összegében) ugyanannyi lakosnak 

tud közvetlen, személyre szóló segítséget nyújtani, bármennyien laknak a településen. Azaz az 

50 fős, a 600 fős és az 1.000 fős településen is. Az tény, hogy ahogy nő a lakosságszám, azzal 

arányosan nő a szolgálatot igénybevevők száma. Ebből az következik, hogy hiába indít 

falugondnoki szolgálatot egy 800, 1.000 fős település, egy falugondnok nem tudja kielégíteni 

a felmerülő igényeket.  
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Egyetértés van abban, hogy a civil szervezetek szerepe és jelenléte meghatározó kell, legyen az 

emberek közösségeinek fejlesztésében. E tekintetben előnyösebb helyzetben vannak az erdélyi 

partnerek, mert az egyházi jelenlét bizonyos mértékű civil jelleget ad a tevékenységüknek. A 

jelenlegi magyarországi társadalmi viszonyok, a jogrend, az állami költségvetés struktúrája 

nem kedvez az itthoni civil mozgalmaknak, ez rossz hatással van a falugondnoki hálózat 

fejlődésére is, miután anno civil kezdeményezésre került be a törvényi szabályozásba. 

 

A falugondnok mindig egyedül dolgozik a faluban, legfontosabb településen kívüli kapcsolata 

a másik falugondnok. Nagyobb lélekszámú külterülettel rendelkező település esetében 

előfordul, hogy több tanyagondnoki szolgálatot működik, de más-más körzetben. Ahhoz, hogy 

a falu-, tanyagondnok ne maradjon egyedül a munkavégzése (esetleges problémája) során, 

szükséges időnként találkozniuk. A falu- illetve tanyagondnoki egyesületek szervezésében 

megvalósuló szakmai napok (továbbképzések, tanulmányutak, szupervíziók) alkalmat 

nyújtanak a falu- tanyagondnokok egymás közötti, a falu-, tanyagondnok és a regionális 

egyesület közötti együttműködésre, tapasztalat-, információcserére és nem utolsó sorban a 

barátságok ápolására. Ennek két feltétele van,   

▪ a térségi egyesületek tudjanak ilyen találkozókat szervezni (rendelkezzenek humán és 

anyagi erőforrással) és 

▪ a fenntartók biztosítsák is a részvétel lehetőségét a falu- és tanyagondnok számára 

(engedjék el őket). 

Sajnos mindkét feltétel meggyengült az évek folyamán, és ez a falu- és tanyagondnokok 

érdekvédelmének hatékonyságát rontja, pedig több esetben az egyesületek közreműködése 

járul hozzá a falu- és tanyagondnokot ért jogsérelem (pl. nem megfelelő besorolás, ágazati 

pótlék elmaradása, jubileumi jutalom megtagadása, hibás fenntartói jogszabály-értelmezés, 

tanulmányi szerződés kötése, falu-, tanyagondnoki gépjármű más feladatra történő használata, 

nem falu-, tanyagondnoki feladatok végzése, stb.) orvosolásához.  

Az összetartozás jelképe lehet a megyei egyesületek logójával ellátott kitűző, felsőruházat. 

Az erősödő együttműködés folyamatosan növeli az eredményességet is. 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által végzett kutatás eredményét több szakmai programon 

ismertettük, disszemináltuk. A résztvevők pozitívan értékelték, hogy a falugondnoki hálózat 

harminc éves működése kapcsán elkészült a felmérés és azt összegző kutatási zárójelentés. 

Többen megjegyezték, hogy sajnos elég alacsony volt mind a falu- és tanyagondnokok részéről, 

mind a fenntartók részéről a kitöltött kérdőívek visszaküldésének aránya.  

A falugondnoki szolgálat beindulása után rövid időn belül nyilvánvalóvá vált, hogy a külterületi 

lakott helyek (tanyasorok, szórt tanyák, majorok, bokrok, szőlőhegyek, zártkertek, stb.) lakói 

az aprófalvaknál is hátrányosabb helyzetben élnek. Az évek során kirajzolódtak azok a 
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sajátosságok, amelyek elsősorban a kisfalvakétól eltérő településszerkezetben, az ezzel együtt 

járó, olykor akár több ezres (tízezres) nagyságrendű lélekszámmal bíró önkormányzat eltérő 

viszonyaiban gyökereznek. A szakmai programokon elhangzott hozzászólásokból, 

véleményekből összegyűjtöttük a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok közötti 

különbségeket. Az alábbi eltérések, sajátosságok csak a falu- és tanyagondnoki szolgálat közötti 

különbségeket hivatottak bemutatni, nem pedig a két szolgálatot egymással szembe állítani!   

A tanyagondnoki szolgálat sajátosságai: 

▪ Ellátási terület: Falugondnoki szolgálat bármely, 800 főt meg nem haladó 

lakosságszámú településen indítható, még tanyagondnokság esetén az önkormányzati 

rendeletben meghatározott ellátási körzet lélekszámának el kell érnie a 70 főt, de nem 

haladhatja meg a 400 főt. Előfordul, hogy egy 800 fő alatti településnek van 70 főt 

meghaladó népességszámú külterülete. Ebben az esetben nem működtethet falu- és 

tanyagondnoki szolgálatot is, hanem falugondnoki szolgálat keretében látja el a 

külterületen élőket is. (Ha a település tanyagondnoki szolgálatot tartana fenn, akkor a 

tanyagondnok nem láthatná el a belterületen élőket.) (Szoctv. 60.§) 

▪ Fenntartó: Szociális szolgáltatást, közte falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nyújthat 

állami-, egyházi- és nem állami fenntartó a Szoctv. 4.§. m) pontja alapján. 

Falugondnoki szolgálat esetén a fenntartó szinte mindig a helyi önkormányzat, de 

tanyagondnoki szolgálat esetében nagyobb számban előfordul, hogy önkormányzati-, 

önkormányzati társulási-, vagy egyházi intézményhez csatoltan működik a szolgálat.  

▪ Egy település több szolgálat: Egy falu egy falugondnoki szolgálat. Azonban egy 

nagyobb településen több tanyagondnoki szolgálat is működhet a Szoctv. 60.§ (3) 

bekezdése szerint a következőképpen: Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a 

tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a 

tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám 

korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, 

hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg.  

▪ Egy település több fenntartó: Speciális eset, amikor a településen működő több 

tanyagondnoki szolgálat nem egy fenntartóhoz tartozik. Van olyan eset, hogy az öt 

szolgálatból három önkormányzati társulási, kettő pedig egyházi intézményi 

működtetésű. De van példa kettő helyi önkormányzati és négy önkormányzati 

társulási intézményhez rendelt szolgálat párhuzamos működtetésre is. A különböző 

fenntartóhoz tartozó szolgálatok az egyik településen együttműködnek, míg a másik 

településen csak egymás mellett dolgoznak.  

▪ A szolgálatot igénybe vevők köre (célcsoport): Falugondnokság esetén a település 

teljes lakossága, tanyagondnokság esetén csak a település lakóinak egy része, a 

külterületen élők vehetik igénybe a szolgálatot. Sőt az is előfordul, hogy csak a 
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külterület egy bizonyos részén, csak egy körzetben működik a szolgálat, és marad 

ellátatlan terület.  

▪ A szolgálatot végző személy: A falugondnok „helyi lakos” volta egyértelmű. A lakosság 

ismeri, a bizalmát a választás során kinyilvánítja. Több ezer fős település esetén, ha a 

feladatra jelentkező tanyagondnok, ha nem az adott tanyai körzetben lakik, nem 

biztos, hogy ismert a külterületen élők körében. A bizalmat megelőlegezik számára. 

▪ A feladatellátás helyszíne, társadalmi kontroll: A falugondnoki szolgálat a település 

lakói, az önkormányzat (polgármester, képviselőtestület) szeme előtt működik. A 

tanyagondnok munkáját a teljes lakosság nem látja (van, hogy nem is ismeri) és ha 

intézményhez van rendelve (nem beszélve arról, ha önkormányzati társulás az 

intézmény fenntartója), akkor a helyi önkormányzattal való kapcsolata, 

munkakapcsolata nem olyan szoros, mint falugondnokság esetén.  

▪ Távolság: A tanyagondnoki szolgálat gépjárművei átlagosan több kilométert futnak, 

mint a falugondnoki gépjárművek. Egyrészt a külterülettel rendelkező települések 

közigazgatási területe jóval nagyobb, sőt többszöröse a faluénak, másrészt sokkal 

messzebb vannak egymástól az alföldi tanyás települések. Nem beszélve arról, hogy 

egy településen belül a külterületi lakott rész messzebb van a belterülettől, mint két 

falu egymástól. Így nemcsak a belterületen, más településen elérhető 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében futott kilométer a több, hanem olyan 

szállítási tevékenységre is igény merülhet föl, ami a faluban nem jellemző. Ilyen 

például a védőnő, a házi segítségnyújtó, családsegítő, a háziorvos kiszállítása a lakos 

otthonába. A menetrendszerű tömegközlekedés hiányosságai még tovább nehezítik a 

helyzetet.  

▪ Úthálózat: A távolság mellett az úthálózat minősége is nehezíti a tanyagondnokok 

munkáját. A földes dűlőutakon megtett kilométerek sokkal jobban amortizálják a 

gépjárművet, ennek következtében többet kell azokat karbantartani, javítani, rövidebb 

az élettartamuk. 

▪ Gépjármű: A falugondnoki szolgálat esetén a feladat ellátásához rendszerint egy 8+1 

férőhelyes „mikrobusz” a legalkalmasabb. Tanyagondnokság esetén a távolság és az 

úthálózat fokozott igénybevételt jelent a gépjárművel szemben, aminek nem csak a 

tevékenység ellátásának, hanem a környezeti-, terepviszonyoknak is meg kell felelnie. 

Tanyagondnoki szolgálatok esetében gyakori, hogy csak terepjáró gépjárművel tudják 

ellátni a szolgálatot.   

▪ Speciális feladatok: Már említettük a személyszállítási feladatokat (amikor a 

szolgáltatást viszik a lakos otthonába), de van még tipikusan az alföldi tanyavilág 

ellátására jellemző tevékenység. Ilyen például az ivóvízszállítás, vagy a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtásban történő részvétel.  
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Összefoglalásként készítettünk egy SWOT-elemzést a hazai falu- és tanyagondnoki szolgálatról 

 

Erősségek Gyengeségek 
▪ helyben, a település saját igényeire létrejött 

szolgáltatás 
▪ falu- és tanyagondnok helyismerete 
▪ kiépült kapcsolati háló 
▪ szoros együttműködések 
▪ helyi erőforrások rendelkezésre állása, 

koordinálása 
▪ a szolgálat működéséhez szükséges eszközök 

rendelkezésre állása  
▪ ingyenes, és mindenkit megillető szolgáltatás 
▪ társadalmi kontroll 

▪ önkormányzati fenntartás esetén függés a 
polgármester személyétől 

▪ nem megfelelő kommunikáció 
▪ gyenge hivatástudat 
▪ infrastrukturális hiányosságok 
▪ nem megfelelő eszközök (pl. falubusz) 
▪ szűk anyagi erőforrások 
▪ pályázati önerő hiánya 
▪ a falu- és tanyagondnok anyagi- és erkölcsi 

elismerésének hiánya 
▪ helyettesítés megoldatlansága 
▪ a nem falu- és tanyagondnoki feladatok 

ellátása 
▪ fluktuáció, pályaelhagyás 

Lehetőségek Veszélyek 
▪ a falu-, tanyagondnok személyisége 
▪ képzés, tudásátadás 
▪ pályázati lehetőségek kihasználása 
▪ civil együttműködések erősítése 
▪ kapcsolati háló bővítése 
▪ érdekképviselet erősítése 

▪ állandóan változó jogszabályi környezet 
▪ létszámhatár emelkedés 
▪ adminisztrációs teher növekedése 
▪ nem megfelelő mértékű állami támogatás 

(normatíva) 
▪ pályázati lehetőségek visszaszorulása 
▪ alacsony szakmai elismertség 

 

 

Erdélyben a falugondnokság az elmúlt közel harminc év számtalan próbálkozása és kitartó 

erőfeszítése ellenére sem tudott meghonosodni, rendszerszerű elemévé válni a román ellátási 

rendszernek, és továbbra is elszigetelt jelenségekként él a magyarlakta területeken. Jóval 

nehezebb itt falugondnokként működni, vagy szolgálatot működtetni, jóval nagyobbak a 

mindennapi megmaradás körüli bizonytalanságok. A normatíva, a rendszerszerűség, az 

intézményi és intézményes struktúrák, a szabályok, a törvények, a pályázatok hiánya van, ahol 

felőröli a kitartó erőfeszítéseket, de van, ahol megsokszorozza az akaratot, kreatívvá teszi a 

megvalósítást és olyan elemek beemelését teszi kívánatossá vagy lehetővé, amelyek 

Magyarországon sok esetben már kikoptak a megvalósításból a rutinszerűség miatt.  

 

Az erdélyi falugondnokság iránt elhivatott szakemberek (falugondnokok, fenntartók, civil 

segítők stb.) beszámolóikból az alábbi gondolatokat emeljük ki: 

▪ Erdélyben nincs normatíva, a falugondnokság fenntartásához szükséges forrást 

lejenként kell összegyűjteni, azaz kiszámíthatatlanok a források. Nincsenek vagy 

nagyon rossz állapotúak a járművek, nincs központi szakmai felügyelet és irányítás, 

nagyon gyengék a segítő szakmai hálózatok, de van önkéntesség, elszánás és tenni 

akarás, van közösségiség.  Van továbbá nagy fokú elköteleződés és elszánás, és amiben 

jóval erősebbek a magyarországiaknál, az a lelkiség, az odafordulás intenzitása, az 

elköteleződés.  
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▪ Mivel nincs támogatás a falugondnoki szolgálat üzemeltetéséhez, ezért csak olyan 

helyen tud működni, ahol a falugondnokság és a településvezetés összhangja kellő 

mértékben létezik.  

▪ Erdélyben a falugondnokok döntő többsége önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül 

végzi a munkáját. Jelentős hányaduk lelkész, aki mindenképpen az adott településen 

teljesít szolgálatot, más részük azonban civilként, civil elköteleződésből teszi azt, amit 

máshol fizetésért. 

▪ A struktúra- és rendszernélküliség eredménye, hogy nem tudtak kitörni a szigetszerű 

létezésből.  

▪ Az erősebb lelkiség, ami abból adódik, hogy a falugondnokok többsége lelkész, vagy 

egyházi fenntartású szolgálat keretében működik, egy helyi adottság. Manapság, a 

változóban lévő szükségletek és életforma miatt talán nagyobb szükség is van a lelki 

gondozásra, mint évekkel ezelőtt.  

▪ A lelkészek nagyarányú részvétele a falugondnoki szolgálatban azzal is jár, hogy ők 

hivatásuknál fogva igyekeznek építeni a gyülekezeti közösségüket, tehát számtalan 

közösségépítő, közösségfejlesztő megoldással élnek falugondnoki munkájuk során is.  

▪ A Gyulafehérvári Caritashoz tartozó falugondnokok 720 órás idősgondozó és medikális 

asszisztens képzésen vesznek részt.  

▪ Erdélyben is megalakult egy, a szolgálatokat összefogó egyesület, hasonlóan a 

magyarországi modellhez, ám ez a szervezet a nagy távolságok és a rendszertelenség 

szülte számos bizonytalanság (strukturális, működési, fenntartási) miatt nem tudja 

betölteni azt a szerepet, mint a magyarországi megyei/regionális egyesületek.  

▪ Erdélyben önerőből megszervezik maguknak az állami szociális rendszerből hiányzó 

ellátásokat, illetve a helyi közösségek életéből hiányzó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést.  

 

Az elmúlt 10 év alatt a Vajdaságban három féle működési modell alakult ki, először a 

kishegyesi, majd a kispiaci, valamint 2015 novemberétől a CMH Iroda által működtett 

szolgáltok. Szerbiában, Romániához hasonlóan, a falugondnokság nem része a szociális ellátó 

rendszernek, pedig nagyon jó lenne szabványosítani ezt a fajta szociális szolgáltatást, hiszen 

nem csak az elöregedő vajdasági aprófalvakban, de a Közép és Dél Szerbia-i nehezen 

megközelíthető hegyi falvaiban is óriási segítséget jelentene a falu, illetve a tanyagondnok 

munkája. Jó lenne elérni, hogy ne a házibetegápoláshoz sorolják, hanem külön kategóriaként 

vezessék be és állapítsák meg a szabványokat.  

Vajdaságban is erős a feladatellátás civil és egyházi jellege, és a bemutatott modellek azt is 

példázzák, hogy önkormányzati együttműködések nélkül nem tudnának működni ezek a 

kezdeményezések. 
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Kishegyesen, a szeghegyi (Lovćenac) falugondnoki teendőket először magyar anyanyelvű 

falugondnok látta el, de idővel, a helyi igényekhez alkalmazkodva, nem magyar anyanyelvű és 

nemzetiségű embert kellett alkalmazni, mivel ez a település montenegrói többségű. Egyrész 

kiderült, hogy nincs elegendő magyar nyelvű felhasználó, másrész nem is lett volna szerencsés 

csak a néhány magyar lakosnak biztosítani egy önkormányzat által is támogatott szolgáltatási 

formát. Így a jelenleg működő falugondnok már a többségében montenegrói ellátottal 

foglalkozik. 

Kishegyesen, állami támogatás hiányában, az ellátottak hozzájárulást fizetnek. Ennek összege 

a megszabott órabér alapján, illetve a szállításért külön megszabott árjegyzék szerint (a befolyt 

összegből tudjuk fedezni a jármű benzin költségeit, illetve a különféle programokat) kerül 

megállapításra. A hozzájárulást (participációt) az illető személy bevétele alapján állapítják 

meg. A bevétellel nem rendelkező személyeket ingyenesen látja el a szolgálat.  

Kishegyesen is van egy CMH Iroda által működtett szolgálat, amelyik térítési dj nélkül nyújtja 

a szolgáltatásokat. A két forma jól működik egymás mellett, köszönhetően a két „fenntartó” 

együttműködésének.  

A CMH Iroda által támogatott falugondnokságok sem csak a magyar többségű településeken 

működnek (van olyan településük, ahol többségben élnek a szerbek), de a felhasználók között 

szinte kizárólag magyar emberek vannak. Kezdetben kikötés volt, hogy mivel a magyar államtól 

származik a támogatás, ezért kizárólag a magyar felhasználókhoz menjenek a falugondnokok. 

De ez a nézet megváltozott, mert a szakemberek és a szakpolitikusok is arra a vélekedésre 

jutottak, hogy nem lenne jó, ha vegyes településen csak a magyaroknak járna a szolgáltatás. Így 

végül a gyakorlatban kialakult az a rendszer, hogy a nem magyar többségű településeken is, és 

ha a nyelvi kompetenciák lehetővé teszik, akkor szerbeket is ellátnak. Napjainkban már szerb 

és horvát felhasználók is vannak. 
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Módszertani ajánlások, javaslatok a hazai falugondnoki szolgálatok 

működtetéséhez 

 

A szakmai programokon átfogó képet kaptunk a hazai, az erdélyi és a vajdasági falugondnoki 

szolgálatok működéséről, megismertük a nehézségeket, de hallottunk sok-sok jó példát is arra 

vonatkozóan, hogyan lehet a szűkös források ellenére hatékony a feladatellátás.  

A falu- és tanyagondnoki szolgálat működésének színvonalát több tényező befolyásolja, sőt 

ezek az elemek egymásra is hatással vannak. Az alábbiakban próbálunk olyan javaslatokat, 

ajánlásokat adni, amelyeknek a helyi igényekre történő adaptálásával egyrészt megvalósulhat 

a falugondnoki szolgálat Szoctv. 60.§. (1) bekezdés szerinti célja („az aprófalvak és a külterületi 

vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi 

közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének 

segítése”), továbbá a szolgálat hozzájárulhat a közösség, a helyi társadalom alakításához, 

fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához. 

Azokat a működési elemeket, amelyeket a jogszabályok (3. melléklet) konkrétan, taxatívan 

szabályoznak, be kell tartani, de van számos olyan tényező, körülmény, amelyet, ha 

optimálisan választunk meg, pozitívan hat a szolgálat működésére.   

 

A falugondnoki szolgálat lakosságszám emelése 

 

A Kormány a falugondnoki szolgálat működtetéséhez kapcsolódó lakosságszám határt 600 

főről 2020. január 1-től 800 főre emelte, majd 2022. január 1-től pedig 1.000 főre kívánja 

emelni. 

A falugondnokok már a jelenleg 600 fő alatti lakosságszámmal bíró településeken működő 

szolgálatban és túlterheltek. Egy személyben nehéz a szolgáltatás biztosítása ilyen viszonylag 

nagy lélekszámú településen. Ráadásul tekintettel arra, hogy nem csak egy szolgáltatást látnak 

el, hanem többfélét is kell nyújtaniuk, ezek a szolgáltatások egymásra halmozódnak és 

jelentősen megterhelik őket. Amennyiben emelkedik a lakosságszám-határ, akkor ezek a 

terhek egy személyre ráterhelődve biztosan fokozódni fognak. Ez a szolgáltatás minőségi 

biztosításának kárára fog menni. 

Egy falugondnok a rendes munkaidejében (és a normatíva összegében) ugyanannyi lakosnak 

tud közvetlen, személyre szóló segítséget nyújtani, bármennyien laknak a településen. Azaz az 

50 fős, a 600 fős és az 1.000 fős településen is. Az tény, hogy ahogy nő a lakosságszám, azzal 

arányosan nő a szolgálatot igénybevevők száma. Ebből az következik, hogy hiába indít 

falugondnoki szolgálatot egy 800, 1.000 fős település, egy falugondnok nem tudja kielégíteni 
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a felmerülő igényeket. Megoldást jelent, ha a 600 és 1.000 fő közötti települések két szolgálatot 

indítanak, és a körzeteket - a tanyagondnoksághoz hasonlóan - a fenntartó települési 

önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy egy körzet lakosságszáma minimum 

300 fő legyen.  

 

A falu-, tanyagondnok személyének kiválasztása 

 

A bizalmon alapuló, személytől személyig szóló, azonos színvonalú szolgálat nyújtásának 

kulcsa a falu-, tanyagondnok személye. Mind a lakosok, mind az önkormányzat (fenntartó) 

számára fontos, hogy olyan ember kerüljön kinevezésre, aki nem munkának, hanem 

hivatásnak tekinti a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, valamint hosszú távra tervezi ezt. A 

pályán maradó falu-, tanyagondnokok nem a fizetésért végzik ezt a tevékenységet! 

Fontos, hogy a lakosok megismerjék a pályázókat, elmondhassák véleményüket (falufórum), 

és a fenntartó vegye figyelembe ezt a választásnál, hiszen a falugyűlés által javasolt 

falugondnokok hosszabb ideig szolgálnak, ezekben az esetekben kevesebb a fluktuáció. Fontos 

továbbá, hogy a falu-, tanyagondnok helyi lakos legyen, aki már a munkába állása előtt ismerte 

a lakosokat (és a lakosok is őt, így könnyebben kialakul a bizalom), a helyi viszonyokat, 

sajátosságokat, erőforrásokat. A helyi út-, dűlőúthálózat (tanyaszámozás) ismeretének a 

tanyagondnoki szolgálat esetében nagyon nagy jelentősége van. A tanyavilág útvesztőjében a 

betegszállító, a mentő, a tűzoltó még GPS használatával sem talál oda a beteghez, a katasztrófa 

helyszínére. Nem beszélve arról, ha az időjárási viszonyok miatt nagy sár, hó, homok borítja az 

utakat. A tanyagondnok ismeri az alternatív útvonalakat, és ha mégis segítségre van szükség 

(pl. traktor), akkor kapcsolatai révén rövid időn belül az is megérkezik.  

Az is jó megoldás, ha a fenntartó az nevezi ki, aki korábban helyettesítette a falu-, 

tanyagondnokot. Ő legalább más ismeri a lakosokat (bizalom) és a tevékenységet, de akkor is 

nagyon fontos a falu, a tanyai körzet lakosainak véleményét kikérni.  

Amikor a fenntartó évente nevez ki, és küld a munkakör betöltéséhez szükséges alapképzésre 

falu-, tanyagondnokot, egyrészt mindig megszakad a bizalmi kapcsolat a lakosok és a falu-, 

tanyagondnok között (ellátotti jogok), másrészt nagy anyagi terhet is jelent a fenntartónak. A 

falu-, tanyagondnoki állás megpályáztatása során fontos, hogy a pályázók tudják, mire 

vállalkoznak. Mindez a kiválasztás szabályainak betartásával (nyilvános pályázat, jelentkezők 

meghallgatása, a lakosok véleményének figyelembevétele) elkerülhető lenne. Szintén segítené 

a jó választást, ha előtte lenne egy-egy munkabemutatás, érzékenyítő elbeszélgetés a 

jelentkezők számára. 

Javasoljuk, hogy a pályázat melléklete legyen a pályázó személyes motivációjának ismertetése 

(max. 1 oldal terjedelemben) amelyben kifejti, milyen személyes indíttatása van erre a 

feladatra, vállalt-e már valamilyen szociális, segítői feladatot közvetlen környezetében (pl. 
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szomszéd rendszeres segítése, a falu közösségi életében való közreműködés stb.) és hogyan 

szeretné kiépíteni az ellátottakkal a bizalmi kapcsolatot. A pályázók a falugyűlésen, 

tanyafórumon történő bemutatkozása során emeljen ki néhány személyes motivációt a 

benyújtott pályázati anyagából. Jó megoldás lenne az alkalmassági teszt, de az sokat segíthetne 

az alkalmas falugondnok kiválasztásában, ha a szakmai jogszabály kötelezően előírná a 

falugyűlés megtartását a falugondnok kinevezése előtt. 

 

A szakmai program összeállítása 

 

Többször előfordul, hogy a falu-, tanyagondnoki szolgálat bevezetése előtt a polgármester, a 

fenntartó fölkeresi a falu- illetve tanyagondnoki egyesületet, hogy segítséget kérjen a szolgálat 

beindításához. A (személyes) tanácsadás alkalmával részletes tájékoztatást kap a szolgálat 

működését szabályozó jogszabályokról, az igényfelmérés megvalósításáról, a rendelkezésre álló 

szolgáltatások feltérképezéséhez (pl. szociális térkép), valamint az adott szolgálatra vonatkozó 

szakmai program összeállításához. 

Fontos, hogy a szakmai program az adott település helyi viszonyainak ismeretében, a 

szolgáltatási igényeinek, lehetőségeinek figyelembevételével készüljön, és tartalma a helyben 

élők számára ismert legyen. Ennek egyik módja, hogy az nyilvánosan (a helyben használt 

módon) elérhető legyen. Jó gyakorlat, amikor az önkormányzat közmeghallgatás keretében 

megismerteti a szakmai program tartalmát a lakossággal, megvitatják azt és az elfogadás után 

véglegesítik.  

A falu-, tanyagondnoki szolgálatok indításakor kapjanak nagyobb – akár jogszabály által 

meghatározott – szerepet a megyei / régiós egyesületek. Ennek most, a létszámhatár emelése 

után és előtt még nagyobb jelentősége van. A 600 és 800 és majd a 800 és 1.000 fő közötti 

települések működési engedély kiadásának legyen feltétele a szükségletfelmérés elkészítése. A 

szükségletfelmérés elkészítéséhez segítséget tudnának adni a megyei szervezetek. 

A szakmai program összeállításának szempontjait az 4. mellékletben mutatjuk be.  

 

A falu- és tanyagondnok képzése 

 

Az évek során egyre sokoldalúbb felkészültségre van szüksége a falu- és tanyagondnoknak, 

hogy az egyre sokrétűbb feladatát el tudja látni.  

Ha a falu-, tanyagondnok több mint 70 km-ről jár be minden nap a képzésre, az gépjárművel 

több, mint egy óra (a tömegközlekedés az esetek többségében megoldhatatlan). Ha útiköltséget 

fizet számára a fenntartó, akkor már nem igaz a költségmegtakarítás. Ha a falu-, 

tanyagondnoki gépjárművel jár, akkor mivel látják el addig a településen a szolgálatot? Az a 

tapasztalat, hogy azok a falu- és tanyagondnokok, akik nem bentlakásos formában vesznek 
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részt a képzésen, sőt még a déli étkezést sem veszik igénybe a csoporttal, kirekesztődnek a 

közösségből, ami az órákon, főleg a tréningeken érezhető, és kimaradnak a közösségi életből is. 

A bentlakás fontosságának hangsúlyozásánál elsődleges szempont a képzés végére kialakult 

közösségi csoport élmény, ami nagy erőtartalékot képez a későbbi munkavégzéshez, valamint 

hasznos muníciót ad a megyei egyesületek működéséhez is. A bejárás kontra bentlakás 

költséghatékonysága ezután következhet. 

Mind a falu- és tanyagondnokok, mind a képző intézmények felhívják a figyelmet a magas 

csoportlétszám veszélyeire. Ahhoz, hogy mindenkire elegendő idő, figyelem jusson fontos a 

létszám maximalizálása. A többéves tapasztalat alapján a 18 fő az optimális. 

Az elméleti előadások mellett a falu- és tanyagondnokok nagy örömmel veszik a gyakorlati 

képzést, amelyet szenior falu- vagy tanyagondnokok aktív közreműködésével történik. A 

képzésen résztvevők nagyon hasznosnak tartják a gyakorlat során megtapasztalható tartalmat, 

amire a munkájuk során hosszú időn keresztül emlékeznek. Fontos, hogy a gyakorlati 

képzésrész a falu- és tanyagondnok saját falu, illetve tanyagondnoki egyesületénél valósuljon 

meg.  

Javasolt a továbbképzés rendszerének felülvizsgálata. Korábbi évek gyakorlati tapasztalata 

mutatja, hogy azok a továbbképzések a leghatékonyabbak, amelyek a falu- és tanyagondnoki 

feladatellátás során szükséges ismeretek megszerzésében nyújtanak segítséget.  

A falugondnokok egyedül dolgoznak egy településen, és a tanyagondnokoknak sincs minden 

esetben közvetlen munkatársuk. Fontos, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor egymás között 

lehetnek, megoszthatják tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, új ismereteket szerezhetnek 

egymástól. Erre nagyon jó alkalmat kínálnak a csak falu- és tanyagondnokok számára 

szervezett továbbképzések.  Egy-egy továbbképzés lehetőséget adott a találkozásra, a falu- és 

tanyagondnokok egymás között voltak, és az elméleti tudás megszerzése mellett a gyakorlati 

tapasztalatok átadására is sor került.  

Nagyon jó gyakorlat volt, hogy néhány térségi egyesület minősítettet kimondottan falu-, és 

tanyagondnokok részére, a munkájuk végzéséhez illeszkedő továbbképzési programokat és 

ezeket a továbbképzéseket nemcsak a saját működési területükön, hanem az ország más 

részein is megvalósította, az ottani egyesület szervezőmunkájának segítségével. Az előadók 

(akik a tematika kidolgozásában is részt vettek) ismerték a falu-, tanyagondnoki munkát, és az 

érintett témát ennek irányában specializálták.  

 

2018. július 1-től módosult a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, ami megszakította a jól 

működő továbbképzési rendszer folytatását. Javasoljuk, hogy a falugondnoki egyesületek 

betekintést nyerhessenek az OJKF felületre, hogy segítséget tudjanak nyújtani annak 

használatához. 
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A falugondnoki anyagi-, erkölcsi elismerése 

 

A falu-, tanyagondnokok fizetési besorolása messze nem áll arányban az általuk végzett 

áldozatos munkával. A falu-, tanyagondnok megbecsülésének jó példái: 

▪ a magasabb végzettségű falu-, tanyagondnokot a végzettségének megfelelő, magasabb 

bérkategóriába sorolják be, 

▪ munkáltatói döntés alapján bérkiegészítést állapítanak meg, 

▪ SZÉP kártya nyújtása, 

▪ életbiztosítást kötnek számukra, 

▪ jubileumi jutalmat adnak. 

Egyre többször előfordul az is, hogy az anyagi elismerés mellett, vagy forrás hiányában helyette, 

legalább erkölcsi megbecsülésben részesítik a falu-, tanyagondnokot: 

▪ elismerő oklevet ad, önkormányzati kitüntetést ad,  

▪ díszpolgári címet adományoz, 

▪ felterjeszti a térségi, megyei díjra. 

Az egyetlen szakmai elismerés 2009 óta, az évente két falu-, tanyagondnok számára átadásra 

kerülő Kemény Bertalan Díj azok részére, akik legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik 

falu-, tanyagondnoki feladatukat. Továbbá Kemény Bertalan Emléklappal jutalmazhatók azok 

a falu- és tanyagondnokok, akik hosszú ideje (20 éve) végzik szolgálatukat. Ezt a díjat a 

Falufejlesztési Társaság alapította. 

Több falu- és tanyagondnoki egyesület maga is megteremti az alkalmat (pl. 5-10-15 éves 

szolgálati idő, nyugdíjba vonulás, gyermekszületés) a működési területén szolgálatot végzők 

jelképes elismerésére. Ilyen például a Kiváló Szolgálatért elismerés. 

 

Helyettesítés 

 

A fenntartónak a falu-, tanyagondnok távolléte esetén is gondolkodnia kell az azonos 

színvonalú folyamatos működésről a szakmai programban rögzített módon. Ehhez feltétel, 

hogy legyen olyan ember, akit ismernek, elfogadnak az ott élők, ő pedig legyen tisztában a 

tevékenységgel.  

Az egyik megoldás, amikor a nyugdíjba vonult, több éves tapasztalattal rendelkező falu-, 

tanyagondnokot hívják vissza helyettesíteni (megbízási jogviszony az adott időszakra). A másik 

megoldás, amikor van egy állandó helyettes, aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel, és 

bármikor be tud lépni a kinevezett falu-, tanyagondnok helyébe. Szükség van egy falu-, 

tanyagondnok helyettes képzésre, ahol a szolgálat esetenkénti nyújtásához szükséges 

minimális ismereteket elsajátíthatja a helyettesítő. 
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Azokon a településeken, ahol több tanyagondnoki szolgálat működik párhuzamosan, és csak a 

rendes szabadsággal, és évi egy megbetegedéssel számolunk, akkor is elkerülhetetlen egy 

állandó helyettes, aki minden körzetet ismer. Ez a módszer megoldást jelenthetne az egy közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó falugondnokságok esetében is. 

A helyettes képzésen túl megoldást jelenthetne a helyettes falugondnoki hálózat kialakítása egy 

mintaprojekt keretében. Pl. a közös hivatalhoz tartozó szolgálatok – 5-6 szolgálat esetében - 

közösen alkalmaznak egy helyettes falu-, tanyagondnokot, aki a képzés után folyamatosan 

helyettesíthetné az éppen távollévő kinevezett falugondnokot. (Ennek kidolgozását a 

régiós/megyei egyesületek válalnák.)  

 

Szabadidő biztosítása 

 

Akár kinevezéssel, akár munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra a falu-, tanyagondnok, a 

hatályos jogszabályok alapján alap- és pótszabadság jár neki. A szabadságot, a szolgáltatás 

folyamatos biztosítása mellett, csak akkor tudja kivenni a falu-, tanyagondnok, ha meg van 

oldva a helyettesítése.   

Ha nincs megoldva a helyettesítés a falu-, tanyagondnok nem tud elmenni szabadságra, nem 

tud pihenni, a saját családjával lenni. Ennek két negatív következménye lehet: az egyik, hogy a 

falu-, tanyagondnoki munka színvonala csökken (kiégés); másrészt ez közvetlen oka lehet a 

pályaelhagyásnak.  

 

Túlmunka elszámolása 

 

A szolgáltatási elemek keretében végzett tevékenységek során előfordul, hogy a falu-, 

tanyagondnok rendes munkaidején túli munkavégzésére van szükség. A túlmunka 

elszámolásának két lehetséges módja is van, vagy kifizetik túlóraként, vagy ennek megfelelő 

mértékű szabadidőt (pihenőnapot) biztosítanak számára (csúsztatás). Ahol nincs megoldva a 

helyettesítés, a második megoldás szóba sem jöhet. 

Takarékoskodás, költséghatékonyság ide vagy oda, a jogszabály alapján járó összeget ki kell 

fizetni, vagy szabadidőben ki kell adni a falu-, tanyagondnok részére. Megoldást jelenthet, ha 

a falu-, tanyagondnok a tevékenységét nem napi 8 órás, hanem heti 40 órás időkeretben végzi. 

Amennyiben hétvégi rendezvényen való részvétel szükséges, akkor azt az időt szabadnap 

kiadásával lehet viszonozni. Az időkeret kordában tartására jó megoldás, ha a rendszeres 

feladatokat egy jól kidolgozott, kiszámítható rendben, menetrendszerűen végzi a falu-, 

tanyagondnok.  
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Fontos, hogy a fenntartó odafigyeljen a falu- és tanyagondnokainak munka és magánéleti 

egyensúlyára, oldja meg helyettesítést és adja ki az éves rendes szabadságot! Jó lenne nagyobb 

hangsúly fektetni a szabadságok kiadásának, kivételének ellenőrzésére. 

 

A falu-, tanyagondnoki dokumentáció 

 

A falu -, és tanyagondnoki szolgálatok adminisztrációja a szolgálatok biztosításának nyomon 

követhetőségét, ellenőrzésének megkönnyítését, rendszeres beszámolóinak egyszerű 

elkészítését szolgálja.  

Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében a falu-, tanyagondnokok egy része a minimum 

elvárt szinten, a kódrendszerrel vezeti a tevékenységnaplót és évente csak szóban számol be a 

tevékenységéről.  Azonban a sokrétű munkát igazán igazolni csak a tevékenységnapló pár 

szavas kitöltésével és az írásos éves beszámoló készítésével lehet. Jó példa a napi szokványos 

esetek melletti, rendkívüli események, feladatok írásos rögzítése (pl. határidőnaplóban). A 

rendszeres igénybe vevők dokumentálására (pl. ebédszállítás) célszerű havi listát készíteni.  

A falu- és tanyagondnoki tevékenység dokumentációját alkotó jelenléti ívnek (munkaidő 

kimutatás), tevékenységnaplónak és mentlevélnek összhangban kell lennie! Azaz a 

tevékenységnaplóban rögzített feladatoknak és a menetlevélben feltüntetett, a szolgálat 

érdekében megtett utaknak a munkaidő nyilvántartásban rögzített munkaidőben kell 

megtörténniük. 

A szabály betartásának fontosságát csak egy rossz példán keresztül mutatjuk be: A falugondnok 

a rendes munkaidőn túl személyszállítást végzett a falugondnoki gépjárművel, közúti baleset 

részesévé válik. Milyen jogon vezette a gépjárművet, ha már lejárt a munkaideje? Ki utasított a 

munkavégzésre? Kié a felelősség? 

 

Falu-, tanyagondnoki gépjármű 

 

Fontos, hogy a gépjármű paraméterei igazodjanak a helyi igényekhez (pl. személyszállítás), 

igénybevételhez (pl. útviszonyok). A beszerzés során ez legyen az elsődleges szempont. 

Célszerű megkérdeni, és megfontolni a falu- tanyagondnok véleményét.   

A gépjármű jogszerű használatáért, üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó (a fenntartó) a felelős.  

A forgalombiztonság egyik eleme, hogy egy gépjárműben annyi személy szállítható, amennyi a 

forgalmi engedélyébe írva van, valamint jogszabály szabályozza a gyermekbiztonsági 

rendszerek használatát. A gépjárműben utazó gyermekekért, a gyermekbiztonsági rendszer 

használatáért azonban már a gépjármű vezetője, azaz a falu-, tanyagondnok a felelős. Fontos, 

hogy a fenntartó biztosítsa a megfelelő fajtájú, minőségű és mennyiségű gyermekbiztonsági 
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rendszert a falu-, tanyagondnoki gépjárműbe! Ha ennek hiányában baleset történik, ismételten 

felmerül a kérdés: Kié a felelősség? 

A falu- és tanyagondnokok számára az egészségügyi intézmények területén sokszor gondot 

jelent a parkolás. Egyes esetekben, amikor a falugondnok személyes jó kapcsolatban van az 

intézmény gondnokával, vagy parkoló őrével, akkor megengedik neki, hogy a bejárat közvetlen 

közelében parkoljanak, vagy ha nem, akkor legalább a beteg bekíséréséig ott maradhassanak, 

azonban ennek hiányában a többi magánemberhez hasonlóan csak a bejárattól messze és 

parkolójegy váltásával tud csak parkolni. Jó lenne elérni, hogy a falu- és tanyagondnoki 

gépjárművek az egészségügyi-, a szociális-, a nevelési- és oktatási intézményeknél a bejárathoz 

közel és ingyen parkolhatnának. Javasoljuk, hogy a parkolás az OMSZ-hez, betegszállítókhoz 

hasonlóan legyen biztosítva a falu- és tanyagondnoki gépjárművek számára, vagyis a rájuk 

vonatkozó jogszabály alkalmazható legyen a falubuszokra is. 

Minden szolgálat esetében legkésőbb 6 évenként, vagy 160.000 km futásteljesítmény után 

lehetőséget kell biztosítani a gépjárműcserére.  

A biztonságos feladatellátás érdekében fontos lenne, hogy az alapfelszereltség, kiegészítő 

felszereltség jelenjen meg a szakmai jogszabály (SZCSM rendelet) mellékletében, és a 

„falubusz” beszerzésekor a jogszabályi előírások betartása mellett minden fenntartó a saját 

terepviszonyainak megfelelő gépkocsit vásároljon.  

 

Informatikai eszközök  

 

A telefon mellett ma már elengedhetetlen a korlátlan tarifacsomaggal és internet-hozzáféréssel 

rendelkező mobiltelefon. 

A falu- és tanyagondnok munkáját segíti, ha a fenntartó a rendelkezésére bocsát egy 

számítógépet vagy laptopot, egy nyomtatót, esetleg szkennert is. A mobil irodatechnikai 

eszközök (mobilnettel kiegészülve) előnye, hogy nemcsak az irodában, hanem a falu-, 

tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő otthonában is használhatók. A hatékony munkavégzés 

feltétele, hogy a falu- és tanyagondnok tudja is használni ezeket az eszközöket (továbbképzés).  

A fenntartó nemcsak megkönnyíti, hanem meg is becsüli a falu-, tanyagondnok munkáját, ha 

biztosítja számára a szükséges eszközöket.  

 

Munkaruha, védőruha 

 

A falu-, és tanyagondnok megjelenésével is példát mutat a településen. Az egyik pillanatban 

gyereket szállít, a másikban takarmányt vásárol, a harmadikban ebédet visz, sőt közben 

kitakarítja az ereszt az egyik idős lakosnál. A tanyagondnok ezen felül küzd a dűlőút porával, 

sarával, útszéli bokraival. A felsőruházata a munkavégzés során különböző mértékű és fajtájú 
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szennyeződéssel, igénybevétellel találkozik, amelyek lerövidítik annak kihordási idejét. Ehhez 

vagy le kell cserélnie azt, vagy védőruhát kell felvennie.    

Jogszabály (SZCSM rendelet és Kjtvhr.) előírja a munkaruha és a védőruha juttatást, de annak 

összegéről már a fenntartó dönt.  

Az a fenntartó, aki odafigyel a fentiekre, és magasabb összegű munkaruha juttatást állapít meg 

(ez is a megbecsülés egyik formája). Javasoljuk, hogy legalább évi 50.000,- Ft munkaruha 

juttatásban részesültjenek a falu- és tanyagondnokok. A védőruhát természetesen ezen felül 

biztosítja a munkáltató.  

 

Egyéb, a szolgálat ellátása érdekében szükséges eszközök  

 

Azok az eszközök teszik hatékonnyá a falu-, tanyagondnoki szolgálat működését, amelyekre 

tényleges szükség van, és amelyeket a falu- és tanyagondnok tud is használni. Bármilyen eszköz 

beszerzése előtt ki kell kérni a falu- és tanyagondnok véleményét. Ezek az eszközök nemcsak a 

falu- és tanyagondnok munkavégzését segítik, hanem az ellátottak biztonságát (pl. a már 

említett gyermekbiztonsági rendszerek), kényelmét is szolgálják.  

 

Tevékenységek 

 

A falu- és tanyagondnok a szolgálat keretében, annak legfeljebb 50%-áig, 3 önkormányzati 

feladatot is végezhet, amelyek nevesítve vannak a jogszabályban (SZCSM rendelet), de sajnos 

számos olyan feladattal is megbízzák őket, amelyek nem tartoznak az ő feladatkörükbe. Az idő 

alatt, amíg a falu-, tanyagondnok olyan feladatot végez, ami nem tartozik a falu-, 

tanyagondnoki tevékenységbe, sérülnek az ellátotti jogok!  

Fontos, hogy a falugondnoki, tanyagondnoki tevékenységben meglévő napi, heti, illetve havi 

rendszerességű feladatok és a falugondnok, tanyagondnok elérhetősége, a munkaidő betartása 

a helyben élők számára ismertek és nyilvánosan elérhetők legyenek pld. helyi újság, hírlevél, 

hirdetőtábla, a falu honlapja stb.). Ezzel a feladatellátás során kialakuló nehéz helyzetek 

megelőzhetők, lecsökkenthetők.  

Fontos továbbá, hogy a falugondnoki szolgálat 800 fő (majd 2022-től 1.000 fő) lakosságszámra 

történő kiterjesztése ne okozzon további terheket a már amúgy is igen túlterhelt 

falugondnokra. A falugondnok a munkaidejében az eddiginél több feladatot már nem tud 

elvégezni. Ha mégis rákényszerül, akkor az az ellátás színvonalának csökkenéséhez, az ellátotti 

jogok sérüléséhez vezethet.   
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Normatíva 

 

Az éves normatívának (fajlagos összeg) kell fedeznie a falu-, tanyagondnok bérét (alapbér, 

bérpótlék és a túlmunkapótlék), a gépjármű üzemeltetésének költségeit (kötelező 

felelősségbiztosítás, casco, üzemanyag, szerviz-, javítási költség, gyermekbiztonsági rendszer 

stb.), és az egyéb felmerülő kiadásokat (telefon-, képzési költség, munkaruha juttatás, egyéb, a 

munkavégzés hatékonyságát növelő eszközök beszerzése, helyettesítés költsége stb.) is. A 

2020. évi költségvetésben előirányzott összeg 4.250.000,- Ft/szolgálat, ami erre nem 

elegendő. Ahhoz, hogy a falu-, tanyagondnok munkája anyagilag el legyen ismerve, a 

munkavégzéshez szükséges dologi javak a rendelkezésére álljanak, a helyettesítés meg legyen 

oldva, és ne legyen a kilométerfutás korlátozva, mindenképpen további normatíva emelésre 

van szükség.  

A szakmai napokon elhangzott vélemények és a kutatás eredményét figyelembe véve 

megállapítható, hogy a minimális összeg a szolgálatok fenntartására 4,5 millió forint. Azt se 

hagyjuk figyelmen kívül, hogy a tanyagondnoki szolgálat fenntartása több mint 10%-kal többe 

kerül, mint a falugondnoki szolgáltatásé.  A feladatellátás jövőbeli zavartalan és színvonalas 

működésének feltétele, hogy évről évre szükséges a normatíva inflációkövető emelése. 

 

Jogszabályi környezet 

 

Az évek során bekövetkezett változások figyelembevételével szükség lenne a jelenleg érvényben 

lévő jogszabály aktualizálására. Ennek célja a jogszabályok és a valós élet nagyobb 

összhangjának megteremtése.  Továbbá fontos lenne a szolgálat működtetését szabályozó 

jogszabályok (3. melléklet) összehangolása.  

 

Kapcsolatrendszer, együttműködés 

 

A falugondnoki rendszer a civil szféra, az önkormányzatok és a központi igazgatás összehangolt 

tevékenysége, amelynek gyakorlati megvalósítását a falugondnokokra, tanyagondnokokra 

bízzák. A szakmai napokon mindenki egyetértett abban, hogy nagy jelentősége van az emberi 

kapcsolatoknak a vidéki közösségek élhetősége, fenntarthatósága szempontjából. Ez 

hatványozottan jelentkezik a falugondnoki szolgáltatásnál, ahol döntő jelentőségű a kapcsolati 

háló erősítése, az emberek közösségeinek folyamatos támogatása. 

A kölcsönös előnyökkel járó együttműködésben nagy szerepe van a falu-, tanyagondnoknak, 

aki ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolatok és együttműködések erősítéséhez azonban idő 

kell! Fontos, hogy a falu- és tanyagondnoknak legyen alkalma (ideje) ezeknek a kapcsolatoknak 



 

51 
 

a kiépítésére és ápolására. Jó alkalmat nyújtanak erre a térségi szakmai rendezvények, 

továbbképzések stb. 

Falu-, tanyagondnoki egyesületek erősítése 

 

Fontos, hogy a falu-, tanyagondnok ne maradjon egyedül a munkavégzése (esetleges 

problémája) során! Az egyesületek kötik össze a falu-, tanyagondnokokat, a fenntartókat 

meghatározó pontjai a falugondnoki hálózatnak. Ők teremtenek alkalmat arra, hogy a falu- és 

tanyagondnokok találkozzanak egymással, tudjanak kapcsolatokat, együttműködéseket 

építeni, egymástól gyakorlati megoldásokat, tapasztalatokat szerezni.  Különböző fórumokon 

(pl. minisztériumi megbeszélés, jogszabály-véleményezés, média) ellátják a falu- és 

tanyagondnokok érdekképviseletét. Létjogosultságuk egyértelmű! 

Ma 13 térségi falu-, tanyagondnoki egyesület működik az országban, összefogva a területükön 

dolgozó falu-, és tanyagondnokokat, a szolgálatot fenntartókat, valamint a falu- és 

tanyagondnokság iránt elkötelezett, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő szakembereket, 

civileket, önkéntes segítőket. Az egyesületek célja a falvak és a tanyás térségek hátrányos 

helyzetének enyhítése.  Céljaik megvalósítása érdekében: 

o fejlesztik a falu- és tanyagondnoki szolgálatot;  

o hozzájárulnak a szakmai információk (szakmai nap, honlap, hírlevél stb.) gyors 

terjedéséhez, a képzés, továbbképzés minőségéhez és korszerűségéhez; 

o vidékfejlesztéssel foglalkozva elősegítik a vidéken élő lakosság életfeltételeinek 

javítását;  

o szakmaközi együttműködéseket kezdeményeznek; 

o naprakész adatbázissal rendelkeznek a területükön működő szolgálatokról; 

o rendszeres kapcsolatot tartanak a minisztériumokkal és azok háttérintézményeivel, 

valamint a többi más falu-, tanyagondnoki egyesülettel;  

o a határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolatépítéssel 

segítik a falugondnokságok határon túli elterjesztését. 

A fenti szakmai feladatokat az egyesületek, a rendelkezésükre álló humán és anyagi 

erőforrásokkal arányosan, különböző színvonalon végzik. Az az egyesület, amelyik forráshiány 

miatt nem tud irodát működtetni, nem tud foglalkoztatni (legalább félmunkaidőben) egy 

koordinátort, csak minimális szinten tudja megvalósítani céljait.  

Jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente, a működési területükön található 

szolgálatok számával arányosan támogatja az egyesületeket. Ez érthető elosztás, ahol több 

szolgálat működik, több a szakmai feladat. De vannak bizonyos működési kiadások (pl. 

irodabérleti díj, kommunikációs költség, koordinátor foglalkoztatásának költsége), amelyek 

akkor is felmerülnek, ha kisebb a taglétszám, és ezzel arányosan kisebb a támogatás. Ráadásul 

a támogatást csak szakmai feladatra lehet elszámolni, működésre csak minimális összeg 
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fordítható. Ha forrás hiányában nem tud működni egy egyesület, akkor nem tudja megfelelő 

színvonalon megvalósítani céljait. Olyan támogatási rendszerre, összegre (pl. a falugondnoki, 

tanyagondnoki normatíva fajlagos összege/egyesület) van szükség, ami a kisebb létszámú 

egyesületek számára is lehetőséget teremt a működéshez, a szakmai feladtok ellátásához, és 

ezzel hozzá tudnak járulni a falu-, tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez. 

 

Az együttműködő partnerektől látott jó gyakorlatok 

 

A falugondnoki szolgálatok szomszédos országokban történő meghonosítása, adaptálása 

eredményekén 2004 óta Erdélyben, 2010 óta a Vajdaságban is működik falugondnoki 

szolgálat.  Az ottani körülmények (gazdasági-, a közigazgatási-, a jogi környezet, az 

egészségügyi-, a szociális-, az oktatási rendszer, a települések népességének összetétele) és az 

ottani lehetőségek (anyagi-, humán erőforrás) szabta keretben, a magyarországitól eltérő 

formában működnek a falugondnoki szolgálatok.   

Az egyik nagy különbség a hazai és a határon túli szolgálatok között, hogy sem a román, sem a 

szerb szociális ellátó rendszer nem fogadta be a falugondnokságot, így a fenntartók nem 

kapnak állami támogatást a szolgálat működtetéséhez. Bár Szerbiában néhány éve megjelent 

az anyaországi támogatás és ennek segítségével rendszerszerűen fel tudott épülni egyfajta helyi 

jellegzetességekhez igazodó ellátási forma, azt még egyelőre nem lehet tudni, mennyiben 

módosul, alakul majd át a magyarországi eszmeiség és gyakorlat a szerb rendszer hatására. 

 

A szűkös lehetőségek okozta nehézségek ellenére mégis működnek szolgálatok Erdélyben és 

Vajdaságban, ami azt bizonyítja, hogy nem elsősorban az anyagi forrás határozza meg a 

szolgálat fenntartását. Nagyon fontos szerepe van az önkéntességnek, az elkötelezettségnek, a 

közösségi összefogásnak, a lelkiségnek, a civil/egyházi és önkormányzati együttműködésnek.  

A szakmai programokon összegyűjtöttünk néhány példát, amit érdemes lenne át(vissza)venni 

a hazai szolgáltok működtetésébe: 

▪ Mind Erdélyben, mind a Vajdaságan erős a feladatellátás civil és egyházi jellege. A falu-

, tanyagondnoki szolgálatok fenntartásába itthon is nagyobb arányba kellene bevonni 

egyházi fenntartókat, vagy egyéb civileket, így kivédhető lenne a falugondnok - 

polgármester konfliktus.  

▪ Az egyházak nagyarányú részvétele a falugondnoki szolgálatban azzal is jár, hogy ők 

(el)hivatásuknál fogva igyekeznek építeni a gyülekezeti közösségüket, tehát számtalan 

közösségépítő, közösségfejlesztő megoldással élnek falugondnoki munkájuk során (is). 

Ezek szintén olyan elemek, tevékenységek, dolgok, amelyek tudása, ismerete átadható 

az intenzívebb magyarországi-erdélyi szakmai együttműködések segítségével. 
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▪ A falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges alapképzés tananyagát és óraszámát 

szükséges újra átgondolni. A falugondnoki munkához szükséges autonómia, nagyobb 

kompetencia megszerzése csak szélesebb körű ismeretek elsajátításával lehetséges. Az 

együttműködő partnerek alkalmazásában álló falugondnokok munkáján érződik az 

alaposabb képzés. 

▪ Újra kellene gondolni a határon túli térségekben dolgozó falugondnokok magyarországi 

„alap”képzését. Eddig kb. 8-10 erdélyi falugondnok képzése történt Magyarországon, 

de sajnos ez 2010-ben megszakadt. 

▪ Erdélyben még van ideje a falugondnoknak arra, amire a falugondnokságot kitalálták, 

hogy oldja a magányt, az elszigeteltséget nemcsak a település, hanem az egyén szintjén 

is, ezzel őrizve a közösségiség szellemét. A magyarországi rendszerben ez sajnos már 

alig jelenik meg. Jó lenne erre időt szánni, visszaépíteni a magyarországi szolgálatokba! 

▪ Az együttműködő partnerek működését nem korlátozzák szigorú jogi szabályozások, 

ezért sokkal jobban, gyorsabban, rugalmasabban tudnak reagálni az ad-hoc 

helyzetekre. Egy rugalmasabb jogszabályi keret Magyarországon is alkalmazható 

lehetne, ami növelné a falugondnoki munka hatékonyságát. 

▪ Az együttműködő partnerekkel történt közös konzultációkon kiderült, hogy számukra 

a magyarországi „jó gyakorlatok” közül egyedül a normatíva megléte szimpatikus. 

Ennek romániai, szerbiai „adaptálásához” azonban felsőbb szintű kezdeményezésre 

lenne szükség az ottani szerezetek részéről. 

▪ Érdemes lenne a településvezetés és falugondnokság együttműködésének konstruktív 

és jó példáit megvizsgálni, jó gyakorlatokként, tapasztalati tudáselemként hasznosítani 

a magyarországi rendszerben.   

▪ Szintén az együttműködés jó, követendő példája a kishegyesi falugondnokság, ahol két 

fenntartó is működtet szolgálatot.  Ilyen Magyarországon is van, néhány nagyobb 

alföldi településen, de az együttműködést még lehet erősíteni. 

▪ Az a fajta szemlélet, látásmód és elköteleződés, amely az alulról építkező erdélyi (és 

kishegyesi) falugondnokságokat jellemzi, ha tudáselemként nem is átadható, de a 

tapasztalatcserék eredményeként szemléletformáló hatással bírhat a magyarországi 

falugondnokságokra.  
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Összefoglalás 

 

Kemény Bertalan az 1980-as években a falvak problémáit a pénz, a tudás, az innováció, az 

együttműködés és a bizalomhiányban látta. Azóta eltelet közel 40 év, voltak jobb és nehezebb 

korszakok, és a falugondnoki szolgálat is több változáson ment keresztűl. Napjainkban is 

folyamatban van egy komoly változás, mégpedig a falugondnokságok tekintetétében a 

lakosságszám határ megemelése.  

Az együttműködő partnerekkel folytatott közös munka rávilágított arra, hogy nem a pénzhiány 

a legnagyobb akadálya a falugondnoki szolgálat működtetésének. Ott, ahol van közösségiség és 

együttműködés, ott, ahol erős a civil és önkéntes, valamint az egyházi részvétel, azokon a 

településeken kevesebb anyagi forrásból is működhet a szolgálat.  

Ahol az állam hozzájárul, támogatja a szolgálat fenntartását, ott bizony jogszabályi keretek közé 

szorítja azt, és ellenőrzi is ezeknek a szabályoknak a betartását. A nem támogatott, rendszeren 

kívüli, szabályozatlan működés generálja az innovációt, szükségessé teszi az együttműködést. 

A hirtelen, ad-hoc jelleggel felmerülő problémákra sokkal rugalmasabban tud reagálni.  

Az évek során egyre sokrétűbb, egyre több feladatot látnak el a falu- és tanyagondnokok. Ennek 

hatására egyrész felértékelődig a képzés, a tudásátadás szerepe, másrészt pedig veszélyezteti a 

falugondnoki szolgálat eredeti célját (oldja a magányt, az elszigeteltséget nemcsak a település, 

hanem az egyén szintjén is, ezzel őrizve a közösségiség szellemét), mert a falugondnokok 

túlterheltsége miatt az egyéni beszélgetésre (a meghallgatásra) már nem marad idő.  

A falugondnoki szolgálat többszereplős (pl. falugondnok, falu lakossága, polgármester) 

rendszer, ami csak akkor tud jól működni, ha a benne lévő szereplők egymást becsülő, 

bizalmon alapuló, együttműködő (felelős) magatartást tanúsítanak.  

Egy település, egy közösség, egy falugondnoki szolgálat nem működhet anyagi források nélkül, 

de ahhoz, hogy az hatékonyan, eredményesen, a közösség tagjainak érdekében legyen 

felhasználva, szükség van tudásra, bizalomra és együttműködésre! 

Az együttműködő partnerekkel folytatott közös munka alkalmával, az egyes térségek 

megismerése, az ottani módszerek, fejlesztések tanulmányozása során megszerzett 

tudásanyag, tapasztalat és információ adaptálható a hazai falugondnoki szolgálat megújítása 

során. Másrész a programokon kialakultka új, és elmélyültek már meglévő humán kapcsolatok, 

barátságok kötődtek, ami a jövőbeli együttműködésnek is jó alapot jelent. 
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1. melléklet 

 
A falu- és tanyagondnoki tevékenységek a szolgáltatási elemek és az igénybe vevők tükrében 

 
 

falu-, tanyagondnoki tevékenység a település, tanyai körzet lakossága korcsoport szerint 

szolgáltatási elem óvodások 

alsó 
tagozatos 
általános 
iskolások 

fölső 
tagozatos 
általános 
iskolások 

közép-
iskolások 

fiatal 
felnőttek 

kismamák, 
kisgyermekes 

családok 

aktív 
korú 

felnőttek 
nyugdíjasok 

szállítás 

lakosság a 
szolgáltatáshoz 

nevelési intézménybe x        
oktatási intézménybe  x x x     
tanulmányi verseny  x x x     
sport verseny x x x x     
kulturális program x x x x x x x x 
szűrővizsgálatra     x x x x 
háziorvoshoz x x x x x x x x 
szakrendelésre x x x x x x x x 
kórházba x x x x x x x x 
nappali szociális intézménybe     x  x x 
bank     x x x x 
posta     x x x x 
(kormány) hivatal     x x x x 
templom     x x x x 
temetés     x x x x 
civil szervezet     x x x x 

dolog a 
lakossághoz 

élelmiszer x x x x x x x x 
gyógyszer x x x x x x x x 
ebéd x x x    x x 
ivóvíz      x x x 
takarmány      x x x 
tüzelő      x x x 
vér x x x x x x x x 
helyi termék       x x 
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szolgáltatás a 
lakossághoz 

védőnő      x   
háziorvos      x x x 
hsg       x x 
közmunkás       x x 

önkormányzati 
étel  
anyag  
hivatali dolgozók  

megkeresés 

látogatás, beszélgetés      x x x 
eü-i szűrés       x x 
szakember közvetítés     x x x x 
ház körüli kisebb karbantartás       x x 
helyi termék közvetítés       x x 

közösségi fejlesztés 

információ közvetítés x x x x x x x x 
helyi rendezvények x x x x x x x x 
kapcsolattartás x x x x x x x x 
közreműködés az önkormányzati 
munkában 

x x x x x x x x 

 

A tevékenységmátrix nem teljes körű! 
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2. melléklet 

 

Kemény Bertalan: Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok etikai kódex 

(kivonat) 

 

Bevezető 

A kódex a tagszervezetek segítségével jött létre. Célja, hogy a vonatkozó törvényeken túl, 

megbízható háttérként segítse a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatokban dolgozó és a 

fenntartók munkáját; hogy egységes és átlátható értékek mentén szerveződjön a munka.  

Iránymutató kíván lenni az érintettek számára, nem pedig fegyelmező. A mérlegelési és döntési 

szabadságot meghagyva, a tevékenység iránti felelősséget erősíti és hangsúlyozza. A kódex 

szövegében a továbbiakban a falugondnok alatt a tanyagondnokot is értjük. 

 

A szervezeti háttér 

A falugondnoki szolgálatok működésének segítését területi egyesületek támogatják. A 

közhasznú szervezetek felelőssége önmaguk megfelelő karbantartása és képzése, ezáltal a 

színvonalas együttműködés biztosítása. Az állam jelentős normatív támogatást adva támogatja 

a falugondnoki tevékenységet a lakosság rászoruló réteginek alapellátása érdekében. 

 

A tevékenység etikai kódexe 

A falugondnok felelőssége, hogy az alábbi értékek alapján lássa el feladatát: 

Bizalom: az ellátottak irányába, a szolidaritás alapján 

Figyelmesség: megköveteli az emberek szükségleteivel, igényeivel és kívánságaikkal való 

törődést, cselekedeteik megértését, önérzetük és méltóságuk megtartása mellett 

Tolerancia: türelmesség mások érdekeihez és meggyőződéséhez a megértés alapján 

Segítőkészség: az igények és realitás alapján 

Együttműködés: a kapcsolatban lévők között az elvárhatóság mértékéig 

Becsületesség: jellemezői: igazmondás, a vállalt kötelezettség iránti hűség, őszinteség 

Önmagával és másokkal szemben 

 

A falugondnoki szolgálatot fenntartók felelőssége, hogy a fenti értékek megteremtését és 

megőrzését szem előtt tartva biztosítsák a rászorultak ellátását.  

A falugondnoki tevékenység olyan szolgáltatási forma, ami az ellátott teljes értékűségét erősíti 

az emberi méltóság védelme mellett. Közvetlen egyénre szabott szolgáltatás- segítségnyújtás, 

mely a bizalomra épül.  Eljárásai a testi-lelki hiányok enyhítésére és az otthonosság erősítésére 

irányulnak. 
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A falugondnok munkája elköteleződés a személyes és falu szintű folyamatos gondoskodás 

mellett.  

 

A falugondnoki tevékenység párt- és felekezeti befolyástól mentes, szakmai kérdésekben a 

Falugondnoki útmutató az irányadó. 

 

Kiemelt területek az etikai kódex számára 

Konfliktus 

A falugondnok munkája során konfliktusok sorozatával találkozik. Ezek egy részében 

közvetlenül személyesen is érintett, egy részében csak közvetett módon. (Munkáltatójával, az 

ellátottakkal, közmunkásokkal, más szociális területen dolgozókkal stb. Polgármester és 

lakosság között, testület és polgármester között stb.)  

Elsődleges, hogy a kialakult konfliktusokat érzékelje és megelőzze, kellő körültekintéssel, ha az 

lehetséges. Ugyanakkor a konfliktusokat nem szabad kerülnie, de ne akarjon mindenáron 

győzni. Tudomásul kell venni, hogy létezik konfliktus, és beszélni kell róla. Fontos a konfliktus 

forrásának tisztázása. A megoldás keresésében elengedhetetlen a bizalomvesztés nélküli nyílt 

kommunikáció. 

Konfliktus esetén a falugondnok az egyesülete segítségére jogosult, a jelzett igénye szerinti 

szükséges szakember biztosításával. 

Titok- és adatkezelés 

A rábízottak adatait a személyiségi jogok és az adatvédelmi törvény betartásával, a tudomására 

jutott bizalmas információkat pedig felelősen, az ellátottak érdekének megfelelően kezeli 

Nyilvános szereplés 

A falugondnok kötelessége, hogy nyilvános szereplés esetén a falugondnoki hivatással és 

feladatokkal összhangban nyilatkozzon, illetve felelőssége, hogy a falu közösségének érdekeit 

képviselje. 

 

Zárszó 

Kívánatos, hogy a falugondnok egyrészt úgy végezhesse munkáját, hogy megőrizhesse és 

építhesse is személyiségét, másrészt személyes felelősségének is érezze önmaga karbantartását 

és képzését. 

 

Az etikai kódexet a tapasztalatok alapján folyamatosan karban kell tartani. 

Az etikai kódex mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen. 

Vita esetén az etikai bizottsághoz fordulhatnak az érintettek. 
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Milyen a jó falugondnok? 

Természetesen elsősorban „jó ember” – vagyis felsorolhatnánk sok olyan tulajdonságot, amit 

általában egymástól és el is várunk, hogy ti. legyen mindenki korrekt, szavahihető, egyenes, 

türelmes stb… Ám vegyük sorra azokat a tulajdonságokat, képességeket, melyek általában 

ahhoz szükségesek, hogy munkájával megbecsülést szerezhessen önmaga és a falugondnoki 

hivatás számára. Persze, senki nem lehet tökéletes. De törekedünk mindenképp kell a jóra.  

Tehát a jó falugondnok: 

− Nem átmeneti megoldásként vállalta a falugondnoki munkát, nem valamilyen 

kényszerből, hanem mert megsejtette benne az értelmes munka lehetőségét, és a falu 

megajándékozta bizalmával. 

− Mindent megfigyel, és észrevesz minden problémát falustársai, a családok vagy a falu 

szintjén egyaránt. Amit nem tud megoldani- idő, benzin és/vagy tudás, 

információhíján-, arra keresi a megoldást. 

− Tudatásban van annak, hogy amit tezs, nem csupán fontos- hanem példafelmutatás is- 

„minta”, eszerint teszi dolgát, s megfontoltan mond véleményt. 

− Az egész embert és az egész falut tartja szem előtt. Nem részrehajló, nem 

személyválogató. 

− A falugondnoki szolgálat szellemét előbbre valónak tartja a holt betűnél, ami azt esetleg 

szabályozza, vagyis sohasem „általában” cselekszik, hanem mindig személyre 

szabottan. 

− Mivel idővel „minden titok tudójává” válhat, vigyáz arra, hogy diszkrét, tapintatos, a 

„titok megőrzője” legyen, az ártalmas pletykákat ne terjessze. 

− Tudja azt is, hogy nem jól szolgál, aki „kiszolgál”. Ha szükséges, tud nemet mondani. 

Az időseket fogyatkozásaikkal együtt szereti, általában megértő minden emberi 

gyengeséggel szemben. Önmaga és családja testi-lelki egészségét értéknek tartja, a 

családdal együtt eltöltött időt, a pihenést ezért nem „keresetkiesésként” éli meg. 

− Az önkormányzat testületi ülésén részt vesz, és ha megadják számára a tanácskozás 

jogát, azzal felelősen is él. Nem fél igaz véleményt mondani, a hitelesen tolmácsol a 

lakosság irányába is. 

− Törekszik jó munkakapcsolatra a munkaadójával, de nem meghunyászkodó, készséges, 

de nem hízelgő, bátran képviseli a rábízottak érdekét. 

− Tudatában van annak, hogy a falugondnoki mesterséget (hivatást) nem lehet könyvből 

elsajátítani, nem lehet megtanulni. Ám tanulnia szükséges, hiszen messze több kell, 

hogy legyen, mint „készséges lóti-futi sofőr”. 

− Érdeklődő- holtig tanulásra kész-, hiszen a hiányzó értelmiség szerepének kénytelen 

felvállalója is egyben (az elvégzett iskolai évektől függetlenül). 
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3. melléklet 

 

Jogszabályok 

 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) 

 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (SZCSM rendelet) 

 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.) 

 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről (ESZCSM rendelet) 

 

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról 

 

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

 

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 
 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról (Kjtvhr.) 

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról  

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 

 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

 

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek 

üzemben tartásáról 

 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját 

számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját 

számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 
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2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyrt.) 

 

A jogszabályok hatályos szövege megtalálható a www.njt.hu oldalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.njt.hu/
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4. melléklet 

 

A szakmai program összeállításának szempontjai 

 

Jogszabályi háttér:  

o 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

o 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

o 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről   

 

A szakmai program tartalmi elemek kidolgozásának alapelvei: áttekinthetőség, közérthetőség, 

egyediség (a helyi sajátosságokon keresztül) és nyilvánosság. Cél, hogy megfeleljen a 

jogszabályoknak, a gyakorlatba átültethető, a mindennapi munkában alkalmazható, szerkezete 

áttekintető, könnyen használható és informatív legyen. A jogszabály konkrét formai, terjedelmi 

követelményt nem határoz meg. Javasolt kellő terjedelmet biztosítani az egyes tartalmi elemek 

kifejtésekor, ami ez egyes szolgáltatások esetében szinte elengedhetetlen.  

 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdés e alapján a szociális szolgáltató, 

intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell 

 

a) a szolgáltatás célját,  

A szakmai program nem lehet jogszabályi kivonat! A jogszabályi meghatározás csak egy 

általános meghatározás, a szolgáltató/fenntartó fogalmazza meg saját, sok esetben akár 

speciális, a helyi igényekhez igazodó és a helyi sajátosságokat megmutató célját.  

 

aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, 

A szolgáltatáselemek nem azonosak a szolgáltatási elemekkel! (A személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 

07.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdés) 

Rögzíteni kell, hogy 

o milyen szolgáltatást, szolgáltatásokat nyújt a szolgáltató, illetve újonnan induló 

szolgálat esetben történt-e előzetes igényfelmérés.  

o hol nyújtja a szolgáltatást, szolgáltatásokat.  

o a nyitva álló helyiség (falu-, tanyagondnoki iroda) pontos címe, nyitvatartási rendje, 

megközelíthetősége.  
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o a szolgálat nyújtásához biztosított tárgyi feltételek (gépjármű, telefon, laptop, stb.). 

o hogyan épül fel a szolgáltatás, milyen szakmatartalommal reagál a szükségletekre, 

milyen konkrét tevékenységek, programok, eljárások, szolgáltatáselemek jelennek meg 

a szolgáltatásnyújtás során, mi és hogyan valósul mag a gyakorlatban, illetve mit kíván 

pontosan megvalósítani a szolgáltató. 

 

ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját, 

A szakmai program jogszabályban előírt tartalmi elemeinek kifejtése során fontos, hogy ne 

általános információkat közöljenek, hanem pontos, adekvát leírását annak, ami a gyakorlatban 

megjelenik, vagy adott esetben meg fog jelenni, értve ez alatt az együttműködésbe bevont 

intézmények és egyéb szolgáltatók pontos megnevezését is. Ebben a fejezetben különösen 

fontos, hogy az együttműködés módja, rendszeressége a megvalósítandó gyakorlatnak 

megfelelően kerüljön bemutatásra. Az együttműködés fontos szakmai pillére a szolgáltatás 

megfelelő minőségben, színvonalon történő nyújtásának.  

 

b) az ellátandó célcsoport megnevezését, 

A jogszabályi meghatározás jelen esetben is egy általános meghatározás. A szolgáltató akkor 

jár el helyesen, ha ezen a ponton is megfogalmazza a saját, jellemző, a helyi igényeket pontosan 

megmutató, specifikus célcsoportját. Itt javasolt a valóságból, a gyakorlatból meríteni, vagyis 

mi történik helyi szinten a gyakorlatban, mire van igény, ki igényli azt. A település vagy tanyai 

körzet teljes lakossága alkotja a célcsoportot, akik a potenciális igénybe vevői a szolgálatnak, 

és közülük kerülnek ki a tényleges igénybevevők. 

 

c) azt, hogy a fenntartó a 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja, 

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási 

elemet biztosít. (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (6) bekezdés) 

o Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének 

közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns 

szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott 

szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják. 

o Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 

eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, 

családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem 

oldhatóak meg. 

o Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő 

integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, 
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amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat 

kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg. 

Nem fogadható el az a szakmai program, amiben az adott szolgáltatási elem meghatározásakor 

kizárólag a jogszabályban leírt, általános megfogalmazást, definíciót rögzítik!  

Kiemelendő tehát, hogy a szolgáltatási elemek szakmai programba történő illesztésénél azt 

határozzuk meg, hogy az adott szolgáltató, a saját ellátási területén, az igénybe vevői 

célcsoportnál miképpen, és milyen tevékenységek végzésével valósítja meg a különböző 

szolgáltatási elemeket a feladatellátás során. 

 

d) az ellátás igénybevételének módját, 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (IX. 24.) 

SZCSM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell 

kérelmezni. Az elutasítás csak írásban történhet és mindenképpen meg kell indokolni! 

 

Kizárólag a szakmai programból nem állapítható meg, hogy az adott szolgáltatás milyen 

minőségben valósul meg a gyakorlatban. Ha az igénybevétel módja, valamint annak pontos és 

részletes leírása megjelenik a programban, akkor a szakmai program e tekintetben megfelelő. 

Vagyis akkor beszélhetünk megfelelőségről, ha tartalmazza azt is, hogy a helyi szokásoknak 

megfelelően, hogyan történik ez a gyakorlatban, és a programban ez nem csak 

általánosságokban megfogalmazva jelenik meg.  

 

e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. 

Az adott település nagyságától, lélekszámától, infrastruktúrájától függően a tájékoztatás 

számtalan módon megvalósulhat (hirdetmény, internet, web oldal, helyi lapok, helyi tévé, helyi 

szociális vagy egészségügyi szolgáltatók útján stb.). Javasolt kitérni rá, hogy  

o mit tesz a szolgáltató annak érdekében, hogy minél szélesebb körhöz eljusson a 

szolgáltatásról az információ? 

o milyen módon kerül megismertetésre a potenciális igénybevevői körrel a szolgáltatás? 

o milyen tájékoztatási felületeket alkalmaznak? 

o van-e infokommunikációs akadálymentesítés (hozzáférhetőek-e a tájékoztató anyagok 

fogyatékossággal élők számára is)? 

o hogyan kívánják elérni azokat a rászorulókat, akik infokommunikációs eszközök 

használata szempontjából szeparálódtak?  

 

Készült:  

Matolcsi-Papp Zoltán, szakértői módszertani referens, Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, nyomán 


