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Rendezvénybeszámoló 

A „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021” 

(TSZR2021) című projekt keretében a Győr-Moson Sopron és Veszprém megyei Területi 

Szakmafejlesztési és Szakmatámogatási Központ 2022. szeptember 14-én Szakmai Napot tartott a 

Szakmatámogatási rendszer működési tapasztalatai címmel.  

A rendezvény helyszíne: Hotel Famulus (9027 Győr, Budai u. 4-6.) 

 

A Szakmai Napot a Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyei szociális és gyermekjóléti alapellátást 

biztosító intézmények számára szerveztük. A rendezvényen több mint 100 fő szakember vett részt. 

 

A rendezvényre meghívott előadók:  

 Dr. Andráczi-Tóth Veronika Főosztályvezető Asszony, Belügyminisztérium, Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 

 Kun Gábor a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatója 

 Madár Csaba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Módszertani Munkacsoportjának 

Módszertani vezetője 

 Németh Rita főállású szakmatámogatási munkatárs – Győr-Moson-Sopron és Veszprém 

megyék Szakmafejlesztési és Szakmatámogatási Központ 

 

A szakmai nap célja volt, hogy lehetőséget teremtsen a szociális és gyermekjóléti alapellátásban 

dolgozó szakemberek számára a személyes találkozásra, az együttműködések kialakítására, a közös 

tapasztalatcserére, az ágazatot érintő aktualitások, valamint a TSZR2021 program keretén belül az 

országos módszertan és az egyházi módszertanok munkájának megismerésére.  Bemutatásra került a 

szakmatámogatási központ 2021. november 1. - 2022. június 30. közötti tárgyidőszakban végzett 

tevékenysége. 

 

Szakmai nap első felében Dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Asszony előadásában 

ismertette a hajléktalanellátásban a diszpécserszolgálat többletfeladatait (krízisautó szolgáltatás 

megszervezése és irányítása), az utcai szociális munka képzési kötelezettségével kapcsolatos 

változásokat.  

Főosztályvezető Asszony előadásában továbbá ismertetésre kerültek a család-és gyermekjóléti 

szolgálatok számára elkészült útmutatók, az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 

közötti nemzeti stratégia és intézkedési tervei, valamint az EFOP-1.9.10-22 Közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztéséről szóló – (személyes támogatási rendszer kialakításának 

feltételei, a támogatott lakhatás kialakítása és a szociális alapszolgáltatások fejlesztése terén).  

Dr. Andráczi-Tóth Veronika előadásában kitért még az EFOP Plusz keretén belül arra is, hogy milyen 

források állnak rendelkezésre a tervezett projektek kivitelezéséhez illetve megvalósulásához. 

 

Kun Gábor Módszertani Igazgató előadásában ismertette az Országos módszertanok feladatait a 

TSZR2021 projekt keretében. 
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A szakmai nap második felében Madár Csaba az MMSZ Egyesület Módszertani munkacsoportjának 

módszertani vezetője előadásában ismertette a munkacsoport tevékenységét, melynek végzése során 

kiemelten törekednek arra, hogy az intézmények által nyújtott szolgáltatások szakszerű, jogszerű, 

humánus és az ellátottak szükségleteire reagáló legyen, és jelenjen meg a szolgáltatásokban a máltai 

értékrend. 

 

Németh Rita főállású szakmatámogatási (módszertani) munkatárs előadásában ismertette a 

szakmatámogatási központ szakmai tevékenységét a tárgyidőszakra vonatkozóan, kitérve a Támogatói 

Okiratban kötelezően vállalt feladatok teljesítésére. 

 


