Ellátás
Munkakör/fő




1. Nevelőszülői hálózat
szakmai vezető
 1 fő
 
nevelőszülői tanácsadó
 1 fő/48 gyermek vagy fiatal felnőtt legfeljebb 30 nevelőcsaládban
 
 
 
 


 
 

 
növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző 

 1 fő
 
nevelőszülő
 az ellátható gyermekek száma a jogszabályban
 

meghatározottak szerint 
 

 
gyermekgondozó

 
2. Gyermekotthon és kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon [369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet 1. melléklet 3.1.29.2.8.1. pontja] 
(max. 48 férőhely, 
max. 12 gyermek/csoport)
 intézményvezető
1 fő
gyermekcsoportonként
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
1 fő 
1 fő 
3 fő
Gyermekotthon speciális gyermekotthoni csoportjában
további nevelő vagy gyermekfelügyelő
1 fő
2/a) Lakásotthon (max. 12 fő)
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
1 fő 
1 fő 
3 fő
Speciális lakásotthon 
(max. 8 fő)
további nevelő vagy gyermekfelügyelő
1 fő
2/b) Speciális gyermekotthon 
(max. 40 férőhely, 
max. 8 gyermek/csoport)
intézményvezető
1 fő
gyermekcsoportonként
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
további nevelő vagy gyermekfelügyelő
2 fő 
1 fő 
2 fő



1 fő
 
pszichológus vagy pszichológiai tanácsadó
gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus
orvos 
(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra)
növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző
1 fő/3 csoport 
1 fő/3 csoport


1 fő/intézmény
 
 
 
 2/c) Különleges gyermekotthon (max. 40 férőhely)
intézményvezető
 1 fő
 
 
 
 2/ca) Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekeket ellátó
(csoportlétszám a 128/A. § szerint)
gyermekcsoportonként
 



nevelő
 



1 fő
 
gyermekvédelmi asszisztens
 1 fő
 
gyermekfelügyelő
 3 fő
 
(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
 
 
 

 
 
 
 2/cb) 0-3 év közöttieket ellátó
kisgyermeknevelő
 4 fő
 3 éven aluliakat ellátó csoporthoz (max. 8 fő/csoport) vagy 3 éven aluli fogyatékos gyermekeket is ellátó integrált csoporthoz (max. 6 fő/csoport)


 
nevelő
 1 fő/2 csoport
 
tejkonyhavezető 
 1 fő/intézmény
 
gazdasági nővér
 1 fő/intézmény
 
gyermekszakorvos
 átlag napi
1 óra/csoport
 3 éven aluliakat ellátó intézményben éjszakai szolgálat teljesítésére
kisgyermeknevelő
 1 fő/2 csoport
2/d) Utógondozó otthon 
(max. 40 férőhely)
25 férőhelyig

26–40 férőhelyig
intézményvezető/szakmai vezető

nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/intézmény

2 fő/intézmény
1 fő
4 fő/intézmény
1 fő 
A 2, 2/a) és 2/c) pont szerinti ellátásokban 40, illetve 48 gyermekre
gyermekotthon-vezető
pszichológus vagy pszichológiai tanácsadó
növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus , fejlesztő pedagógus vagy nevelő
1 fő
1 fő
1 fő

1 fő
2/e) Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon [369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet1. melléklet 3.1.29.2.8.2. pontja]
gyermekotthon vezető
pszichológus vagy pszichológiai tanácsadó
növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző
orvos
ápoló
védőnő
1 fő/gyermekotthon
1 fő/gyermekotthon

1 fő/gyermekotthon
fenntartói döntés szerint
2 fő/gyermekotthon
fenntartói döntés szerint

lehetőség szerint 
12 fős, de legfeljebb 24 fős gyermekcsoportonként
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens gyermekfelügyelő

(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

1 fő
1 fő
3 fő; 12 fősnél nagyobb létszámú gyermekcsoport esetén: 4 fő
2/f) Gyermekotthonhoz tartozóan működtetett, menekültként el nem ismert, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ideiglenes befogadó férőhelyen történő ellátásának biztosítása esetében a 2. pontban meghatározottakon túl, továbbá lehetőség szerint 12 fős, de legfeljebb 24 fős gyermekcsoportonként
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő


orvos
ápoló
védőnő
1 fő
1 fő
3 fő; 12 fősnél nagyobb létszámú gyermekcsoport esetén: 4 fő
fenntartói döntés szerint
fenntartói döntés szerint
fenntartói döntés szerint

 
 
3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
intézményvezető
 1 fő
 
pszichológus
1 fő/évi 100 új örökbefogadói alkalmassági vizsgálatra, örökbefogadás előkészítésére, vér szerinti szülőnek, várandós anyának krízistanácsadásra, utánkövetési tanácsadásra

 
örökbefogadási tanácsadó
1 fő/55-65
örökbefogadási
eset*

 
gyermekvédelmi gyám
1 fő/30
gyermek

 
jogász
létszámuk
fenntartói
döntés alapján
kerül
megállapításra


közvetítő
1 fő, további létszám fenntartói döntés alapján kerül megállapításra

 

elhelyezési ügyintéző vagy gyermekvédelmi ügyintéző
5 fő/intézmény



Megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság
vezető
1 fő
 
pszichológus
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
 
gyógypedagógus
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
 
pszichiáter
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
 
orvos
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
 
családgondozó
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
 


 * Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok száma (házaspár egynek számít), folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését), a nyílt örökbefogadás előkészítésének száma, valamint az örökbefogadás kötelező és önkéntes utánkövetésének száma.

