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Kiemelt célok, intézkedések
I. Gyermek Jól-lét
1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése
– Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése
– Jelzőrendszer megerősítése
2. Gyermekétkeztetés
– Ingyenes intézményes gyermekétkeztetés kiterjesztése
– Intézményen kívüli (nyári, egyéb szünidei, hétvégi, intézményi ellátásban nem
részesülő 0-3 éves) gyermekétkezés kiterjesztése, normatív jelleggel finanszírozott,
kötelező feladattá tétele
3. Felzárkózás területén bevált modellek, illetve azok elemeinek átemelése a hivatalos
ellátórendszerbe (Pl.: Gyerekesély Program, Biztos Kezdet Gyerekház)

II. Időskorúak biztonságának megteremtése
1. Házi segítségnyújtás átalakítása
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése
3. Krónikus kapacitások átvétele, hosszúterápiás otthon

Kiemelt célok, intézkedések
III. Fogyatékossággal élők segítése
1. Gyermekek: korai fejlesztés, fejlesztő nevelés-oktatás (KOGYI)
2. Támogató szolgálat megerősítése
3. Nappali ellátások fejlesztése
4. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
5. Kiváltás folytatása
IV. Esély a visszailleszkedésre
1. Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek: közösségi ellátás megerősítése, nappali
ellátás differenciálása
2. Hajléktalanok: a kivezető utak kidolgozása, ösztönzés a reszocializációra
3. Lakhatást támogató programok

V. Szolgáltatási rendszer
1. Béremelés, szociális életpálya
2. Kapacitásszabályozás
3. Ellenőrzés
4. Szakmafejlesztés

Jogszabályok
•2015. évi VIII. törvény a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával
összefüggő egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 2015/37 (III.24.) Hatályos: 2015.04.01.
• 2015. évi LXXIII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény módosításáról
Megjelent: MK 2015/84. (VI. 18.) Hatályos: 2015. 06. 19.
•2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
Megjelent: MK 2015/97. (VII. 3.) Hatályos: 2015. 07. 04., 2016. 01. 01.
•2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról
Megjelent: MK 2015/102. (VII. 13.) Hatályos: 2015. 08. 01., 2016. 01. 01., 2017. 01. 01.,
2018. 01. 01.
•2015. évi CLXXXVI. törvény A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő
törvénymódosításokról
Megjelent: MK 2015/183. (XI.27.) Hatályos: 2015.12.31., 2016.01.01.
•T/7402 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról
http://www.parlament.hu/irom40/07402/07402-0024.pdf
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Jogszabályok
•70/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2015/ 43. (III.30.) Hatályos: 2015.04.01.
• 74/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
Megjelent: MK 2015/ 43. (III.30.) Hatályos: 2015.04.01.
• 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2015/95. (VI. 30.) Hatályos: 2015. 07. 01.
•166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék
kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról
Megjelent: MK 2015/95. (VI. 30.) Hatályos: 2015. 07. 01.
•221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2015/115. (VIII.07.) Hatályos: 2015.09.01., 2016.01.01.
•284/2015. (IX. 29.) Korm. Rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő
nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról
Megjelent: MK 2015/140. (IX.29.) Hatályos: 2015.10.02.
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Jogszabályok
•2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2015/1. (I.14.) Hatályos: 2015.01.17., 2015.07.01.
46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2015/147. (I.12.) Hatályos: 2015.10.15.
•48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a
nevelőszülők részére szervezett központi oktatási programmal összefüggő, valamint egyéb célú
módosításáról
Megjelent: MK 2015/161. (IX.28.) Hatályos: 2015.10.29.
•55/2015. (IX.30.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Megjelent: MK 2015/185. (IX.30.) Hatályos: 2015.12.03., 2016.01.01.
…./2015. (….) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a szociális ágazatban dolgozók részére a
2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló Korm. rendeletről
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2015. évi LXXIII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
•Fedezet megteremtése a 2015. szeptember 1-jétől bővülő ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetéshez,
valamennyi fenntartói körnek támogatást biztosítva a többletfeladatokhoz
•A módosítás a 2014. évben bevezetett szociális ágazati pótlék igénylését szabályozó kormányrendelet alapján
lehetőséget biztosít arra, hogy a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó nem állami fenntartók is jogosultak
legyenek a szociális ágazati pótlék kifizetését szolgáló támogatást igénybe venni.
•KENYSZI „ütközési” szabályok pontosítása
–az alább felsorolt szolgáltatások együttes igénybevétele esetében az állami finanszírozás 2015. január 1-re
visszamenőleges hatállyal az ugyanazon a napon ugyanazon ellátott általi igénybevétel elszámolható (vagyis nem
„ütközik”):
•gyermekjóléti központ - gyermekjóléti központ szolgáltatással.
•éjjeli menedékhely - az időskorúak nappali ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek
nappali ellátása, a szenvedélybetegek nappali ellátása, a szociális étkeztetés szolgáltatásokkal.
•hajléktalan személyek átmeneti szállása - a szociális étkeztetés szolgáltatással.
•családok átmeneti otthona - a szociális étkeztetés szolgáltatással.
•fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona - a fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatással.
•pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona - a pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással.
•szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona - a szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatással.
–Az Igénybevevői Nyilvántartásban az együttes finanszírozás szabályai 2015. január 1-re visszamenőleges hatállyal
beállításra kerültek. A felsorolt szolgáltatások ugyanazon ellátott általi ugyanazon a napon történt igénybevétele miatt a
rendszerben korábban jelölt megjegyzések visszamenőlegesen törlésre kerültek. Ezekben a megjegyzéssel ellátott
esetekben az adatszolgáltatóknak nincs további teendőjük.
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2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
• Gyermekétkeztetés szabályai változnak (Gyermekétkeztetés = intézményes
gyermekétkeztetés+szünidei gyermekétkeztetés) 2. számú melléklet III.5. pont
• Család- és gyermekjóléti szolgáltatás/központ 2. számú melléklet III.3.a), b)
pont
• „Normatívásítás” 9. számú melléklet + átcsoportosítási felhatalmazások+ Szt.Gyv. Szabályok
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2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
9. számú melléklet A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek
részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka, a
krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési
támogatás
I. Pont – normatívásított szolgáltatások (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása)
II. Pont – pályázati úton finanszírozott szolgáltatások (alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális
munka, krízisközpont-félutasház-Titkos Menedékház, Biztos Kezdet Gyerekház)
A normatívásított szolgáltatások bekerülnek az Szt. 58/A. § szerinti befogadási szabályok alá
(SZIGORÍTOTT BEFOGADÁS), a pályázati úton finanszírozott ellátások esetében a pályázati úton
történő befogadás szabályai az irányadók továbbra is.(Szt. módosítása tartalmazza!!!)
2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe – a
rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül – törvény erejénél fogva befogadottnak minősül az a
támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó feladatmutató, amely után
a fenntartó 2015. október 1-jén hatályos finanszírozási szerződés alapján támogatásra jogosult.
Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés nem
alkalmazható, a befogadásra a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott és
közleményben közzétett kapacitások alapján, vagy EMMI-NGM Miniszter közös engedélye alapján
kerülhet sor .
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Bérkiegészítés szabályai
2015.
1. A 165/2015. (VI.30. ) Korm. rendelet amely a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletet módosítja a DOLGOZÓK
JUTTATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA vonatkozik. Ez a módosító rendelet egyébként a 257/2000. (XII.26.) Korm.
rendeletbe, mint alaprendeletbe beépült (15/B. § és 6. számú melléklet).
2. A 166/2015. (VI.30.) Korm. rendelet pedig a kiegészítő pótlék kifizetéséhez a FENNTARTÓT MEGILLETŐ
TÁMOGATÁS megállapítására, folyósítására, elszámolására vonatkozik. E kormányrendelet 2. számú melléklete („kis
táblázat”) VONATKOZIK A NEM ÁLLAMI/EGYHÁZI FENNTARTÓKRA.
DOLGOZÓ KIEGÉSZÍTŐ PÓTLÉKA: A dolgozónak járó bérkiegészítés megállapításához a Kjt. 65. § szerinti főszabályt kell
alapul venni. „65. § (1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb
fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb
fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.” Azaz január 1-jei állapot szerint kell a közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött időt megállapítani. Kivéve, ha valaki év közben került felvételre, neki a közalkalmazotti jogviszony
létesítése napján számolt időt kell figyelembe venni. Aki pályakezdő, annál az 1. sorban szereplő összeg az irányadó, akinek
49 évnél hosszabb a jogviszonya ott a 49 év az irányadó. Tehát az osztály és a évszám alapján a „nagy” 6. számú táblázatban
szereplő bruttó összeg illeti a dolgozót.

FENNTARTÓ TÁMOGATÁSA: A nem állami, egyházi fenntartó a 166/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
szereplő összeget fogja ELŐLEGKÉNT megkapni (ez egy technikai megoldás arra, hogy ne kelljen külön megigényelni, mert
így teljesíthető az, hogy az augusztusi bér kifizetéshez minél hamarabb a nem állami fenntartó a pótlék és a járulék forrásához
minél hamarabb hozzájusson).
2016.
Kjt. Vhr. Szabályai kis mértékben módosulnak (korrekció: mi az évek száma, évek száma –tól, -ig)
A 166/2015. (VI.30.) Korm. rendelet helyett új kormányrendeletben kerül szabályozásra az igénylés, folyósítás, elszámolás
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Fizetési osztály
Közalkalmazotti jogviszonyban
töltött idő
0-1 év között
1-2 év között
2-3 év között
3-4 év között
4-5 év között
5-6 év között
6-7 év között
7-8 év között
8-9 év között
9-10 év között
10-11 év között
11-12 év között
12-13 év között
13-14 év között
14-15 év között
15-16 év között
16-17 év között
17-18 év között
18-19 év között
19-20 év között
20-21 év között
21-22 év között
22-23 év között
23-24 év között
24-25 év között
25-26 év között
26-27 év között
27-28 év között
28-29 év között
29-30 év között
30-31 év között
31-32 év között
32-33 év között
33-34 év között
34-35 év között
35-36 év között
36-37 év között
37-38 év között
38-39 év között
39-40 év között
40-41 év között
41-42 év között
42-43 év között
43-44 év között
44-45 év között
45-46 év között
46-47 év között
47-48 év között
48 év felett

A

B

2 087
2 087
2 087
1 687
3 788
3 788
3 388
3 388
5 750
5 350
5 350
5 350
7 313
7 313
7 313
6 913
9 275
9 275
9 275
9 275
11 638
11 638
11 638
11 638
14 000

C

2 250
1 850
1 850
1 850
3 891
3 891
3 891
3 491
7 459
7 459
7 059
7 059
11 026
10 626
10 626
10 626
14 498
14 498
14 498
14 098
18 371
18 371
18 371
18 371
22 643
22 643
22 643
22 643
26 916

D

2 050
1 650
1 650
1 650
3 691
3 691
3 691
3 291
7 259
7 259
6 859
6 859
10 826
10 426
10 426
10 426
14 298
14 298
14 298
13 898
18 171
18 171
18 171
18 171
22 443
22 443
22 443
22 443
26 716

E

2 302
1 902
1 902
1 902
4 633
4 633
4 633
4 233
7 364
7 364
6 964
6 964
10 095
9 695
9 695
9 695
12 739
12 739
12 739
12 339
16 722
16 722
16 322
16 322
21 018
20 618
20 618
20 618
24 915
24 915
24 915
24 515
29 211
29 211
29 211
29 211
33 908
33 908
33 908
33 908
38 604

F
4 740
4 740
4 740
4 340
7 471
7 471
7 071
7 071
10 202
9 802
9 802
9 802
12 533
12 533
12 533
12 133
15 264
15 264
14 864
14 864
17 995
17 595
17 595
17 595
20 639
20 639
20 639
20 239
24 622
24 622
24 222
24 222
28 918
27 921
27 921
27 921
29 547
29 547
29 547
26 032
30 729
30 729
30 729
30 729
35 425
35 425
35 425
35 425
40 122

G
36 190
36 190
36 190
31 520
37 319
37 319
32 344
32 344
38 558
33 583
33 583
33 583
34 821
34 821
34 821
29 846
36 059
36 059
31 084
31 084
37 298
31 713
31 713
31 713
32 341
32 341
32 341
24 621
31 663
31 663
23 943
23 943
30 985
23 265
23 265
23 265
25 486
25 486
25 486
17 766
27 707
27 707
27 707
27 707
37 649
37 649
37 649
37 649
47 590

H
30 690
30 690
30 690
25 845
31 644
31 644
26 482
26 482
32 695
27 533
27 533
27 533
28 583
28 583
28 583
23 421
29 634
29 634
24 472
24 472
30 685
23 935
23 935
23 935
22 129
22 129
22 129
13 791
20 833
20 833
12 495
12 495
19 537
11 200
11 200
11 200
12 804
12 804
12 804
4 466
14 407
14 407
14 407
14 407
24 349
24 349
24 349
24 349
34 290

I
43 046
43 046
43 046
36 171
45 248
45 248
38 373
38 373
47 450
40 575
40 575
40 575
42 777
42 777
42 777
34 607
43 685
43 685
33 572
33 572
44 465
34 352
34 352
34 352
37 856
37 856
37 856
27 743
41 359
41 359
32 542
32 542
46 158
37 340
37 340
37 340
42 139
42 139
42 139
33 321
45 121
45 121
45 121
45 121
56 922
56 922
56 922
56 922
68 722

J
30 046
30 046
30 046
23 256
32 333
32 333
23 768
23 768
32 845
23 215
23 215
23 215
21 242
21 242
21 242
10 192
19 270
19 270
8 220
8 220
19 112
8 062
8 062
8 062
12 758
12 758
12 758
3 838
17 454
17 454
8 534
8 534
22 150
13 230
13 230
13 230
16 506
16 506
16 506
6 166
17 966
17 966
17 966
17 966
29 767
29 767
29 767
29 767
41 567

15 046
15 046
15 046
5 376
14 453
14 453
2 465
2 465
11 543

12 111
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BÉRKIEGÉSZÍTÉS SZABÁLYAI
Ágazati pótlék
Jogszabályi hely
Célja
Kinek jár?

Mikor jár?

Mértéke
Járulékalapot
képez-e?
Egyéb
megállapításra
vonatkozó szabály
Forrás
Igénylés,
elszámolás

Kiegészítő pótlék

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §
5. számú melléklet
általános bérrendezés

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/B. §
6. számú melléklet
célzott és hosszú távon életpályát megalapozó illetmény emelés, amely
egyben korrekciós jellegű is
valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi, nem állami fenntartású) aki ágazati pótlékra jogosult
szolgáltató, intézmény foglalkoztatottját (közalkalmazotti
jogviszonyban, illetve egyházi, nem állami fenntartású szolgáltatók
esetén a munkaviszonyban foglalkoztatottakat) megilleti
szakmai és technikai-ügyviteli dolgozókra egyaránt vonatkozik
pedagógus munkakörben dolgozónak nem jár
2014.01.01.-től
2015.07-08-09-10-11. hó
kiegészítő pótlékot első alkalommal 2015. július hónapra tekintettel,
2015. augusztus hónapban kell kifizetni
2015. december-2016. novemberig tartó időszak a kormány döntése
alapján új kormányrendeletben lesz rendezve
Kjt. besorolás alapján
a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartam
a pótlékalap %-ában (20.000 Ft valahány százaléka)
alapján megállapított fix bruttó összeg
Igen (Tbj., Szja Tv. szabályai alapján)
Igen (Tbj., Szja Tv. szabályai alapján)
Az ágazati pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és
járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat
megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való
jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

A kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és
járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat
megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való
jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

2014. év: 11,8 milliárd
2015. év: 12.2 milliárd
2016. év: 12.2 milliárd
2014: 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet
2015-2016: költségvetési törvény (2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi költségvetéséről, 2015. évi C. törvény
Magyarország 2016. évi költségvetéséről)
nem állami, egyházi fenntartó:489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
önkormányzati fenntartó: Ávr.

2015. év 5 hónap: 7.6 milliárd Ft
2016. év 12 hónap: 15,54 milliárd Ft
166/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet
…./2015. (XI.….) Korm. rendelet
nem állami, egyházi fenntartó:
489/2013. (XII. 18.) Korm rendelet
12

2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról

Érinti:a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXCI. törvény
Főbb intézkedések:
1. Struktúraváltás
a) Házi segítségnyújtás
b) Családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás átalakítása
c) Gyermekjóléti alapellátások erősítése
2. Költségvetési törvénnyel összefüggő módosítások
a) Normatívásítás
b) Befogadási szabályok
3. Ellenőrzési rendszer átalakítása
a) „Feketelista”
b) Bírságtételek
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2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról

1. KENYSZI jelentési kötelezettség bővülése
a) családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
A hatályos szabályok alapján családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén nem kell jelenteni az
igénybevevői nyilvántartásba, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel
lezárható. A jelentéstételi kötelezettséget kiterjesztésre kerül erre az esetre is, mert így teljes körűen
biztosított lesz az igénybevevők számának nyomon követhetősége, amely az ellenőrzést is
megkönnyíti. A szolgáltatást egy alkalommal igénybe vevők esetében azonban nem kell valamennyi
adatot rögzíteni a nyilvántartásban, csak a természetes személyazonosító adatokat és a TAJ-számot.
b) házi segítségnyújtás
A megállapított gondozási szükségletről és a nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat is
rögzíteni kell.
2. Normatívásítás
A már működő és támogatásban részesülő szolgáltatások a törvény erejénél fogva befogadásra
kerülnek a finanszírozási rendszerbe, új kapacitások létrehozására vagy bővítésre azonban már csak
befogadással lesz mód.
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2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról
3. Házi segítségnyújtás
A 2015. január 17-től hatályos végrehajtási rendeleti szintű módosítás érintette a gondozási tevékenységek körét,
valamint a ponthatár módosításával a jogosultsági feltételeket.
2016. január 1-jétől a házi segítségnyújtás keretében két szolgáltatási altípus kerül megkülönböztetésre a nyújtott
tevékenységek mentén: szociális segítés és a személyi gondozás.
A szociális segítés az alacsonyszintű szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül ellátható
tevékenységeket öleli fel, míg a személyi gondozás keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási
tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy
egészségügyi szakképesítés birtokában.
A házi segítségnyújtás átalakításával összefüggésben az intézményvezetőknek felül kell vizsgálniuk a házi
segítségnyújtásban részesülők szükségletét, és az új kategóriák szerint meg kell határozniuk, hogy szociális
segítésre vagy személyi gondozásra van szükségük; másfelől a fenntartóknak rögzíteniük kell a megállapított
pontszámot és gondozási óraszámot az igénybevevői nyilvántartásban.
A jogszerűtlenül működő szolgáltatások visszaszorítása érdekében az ellenőrző hatóságok eszköztára bővül: a
törvényjavaslat az intézményvezetői hatáskörben megállapított gondozási szükséglet felülvizsgálatára és
módosítására jogkört biztosít a működést engedélyező szervek számára. Emellett új bírság tényállás kerül
meghatározásra arra az esetre, ha az intézményvezető tévesen állapítja meg, hogy az ellátott számára szociális segítés
vagy személyi gondozás indokolt-e, vagy tévesen állapítja meg a gondozási szükséglet mértékét.
15

2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról
3. Házi segítségnyújtás
Szt. 63. § (2)-(7) bekezdés
„(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat .
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási
szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás
indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv
felülvizsgálhatja és módosíthatja .
(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyújtani . Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző
által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást
igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult .
(7) Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát
ismételten el kell végezni,
b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat
keretében történő ellátást.”
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2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról
3. Házi segítségnyújtás
Az Szt. 92/L. (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki :
[A működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki]
„l) az intézményvezetővel, ennek hiányában a gondozási szükséglet vizsgálatát tényleges végző személlyel szemben,
ha házi segítségnyújtás esetén nem a valóságnak megfelelően állapította meg, hogy az ellátott számára szociális
segítés vagy személyi gondozás indokolt-e, vagy nem a valóságnak megfelelően állapította meg a napi gondozási
szükséglet mértékét.”
Szt. 136. §
(4) A 2015 . augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesül ők esetén a gondozási szükséglet vizsgálata során – a
2015. augusztus 1-jét - megelőzően hatályos rendelkezések alapján – megállapított pontszámot és gondozási
óraszámot a fenntartó 2015. szeptember 30-áig rögzíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások,
szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásban.
(6) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel
megállapított 92/L. § (1) bekezdés l) pontját 2016. január 1-jétől abban az esetben is alkalmazni kell, ha a gondozási
szükséglet vizsgálata 2016. január 1-jét megelőzően történt.
(7) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő személyek gondozási szükségletét a 2016. évi állami támogatás
igényléséig, de legkésőbb 2015. december 31-éig –az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015 . évi CXXXIII. törvénnyel kihirdetett, 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályok alapján –
felül kell vizsgálni.
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2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról
4. Ellenőrzési eszköztár bővítése
Kiemelendő a módosítások közül, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által üzemeltetett Szociális
Ágazati Portálon közzétett adatok révén a nyilvánosság számára is megismerhetőek lesznek azok a fenntartók,
amelyek – a törvényben meghatározott – jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói
nyilvántartásba való bejegyzés nélkül nyújtanak jogsértő módon szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk
segítséget nyújthatnak egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során a potenciális igénybevevőknek,
egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra és a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.
Ugyancsak a jogellenes szolgáltatásnyújtástól való visszatartást szolgálja, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzés nélkül működő szolgáltatók esetében a szociális/gyermekvédelmi igazgatási bírság felső összeghatára
1.000.000 Ft-ra emelkedik, míg annak legalacsonyabb összege 250.000 Ft-ban kerül meghatározásra.
5. Gyermekjóléti alapellátásokat érintő változások
A titkos menedékház nevesítetten megjelenik a Gyermekvédelmi Törvényben.
A Biztos Kezdet Gyerekházak a gyermekjóléti alapellátás rendszerének teljes körű tagjaivá válnak azzal, hogy a 2015.
december 31-én működő Gyerekházakat be kell jegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba és egyéb gyermekjóléti
alapellátásokra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell esetükben.
A fenntartó 2016. február 1-jéig köteles kérelmezni a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a
szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, a Gyerekházat az eljárás befejezéséig
úgy kell tekinteni, mintha jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.
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6. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrációja
Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten kötelező szolgáltatás kell, hogy legyen, az ellátandó terület
nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal, hiszen hozzáférhetősége mind a gyermekek
védelme, mind a családok támogatása szempontjából alapvető fontosságú.
Az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű
minimumszolgáltatások biztosítása (3177 település). Egyes települési önkormányzatok nem rendelkeznek
polgármesteri hivatallal, hanem közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. Közös önkormányzati hivatal esetében a
hivatal székhely szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó településeken. Emiatt
alapegységnek nem a települési önkormányzatot, hanem az önálló hivatallal rendelkező vagy közös hivatalt
működtető önkormányzatot tekintjük.
Családsegítés+gyermekjóléti szolgáltatás = Család- és gyermekjóléti szolgálat
Kötelezett minden önálló/közös hivatal, valamint a kerületek (+Margitszigeten
önkormányzat+főváros a kötelezett/

a

Főváros)

/1283

Családsegítés+gyermekjóléti szolgáltatás+gyermekjóléti központ = Család- és gyermekjóléti szolgálat + Családés gyermekjóléti központ
Kötelezett minden járásszékhely település, fővárosi kerületi önkormányzat, megyei jogú város
Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy
szolgáltató/intézmény keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új szabályok szerint
feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a szükséges
19
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6. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrációja
TELEPÜLÉS SZINT/Család- és gyermekjóléti szolgálat: a települési önkormányzatok
feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok
biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a
szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen;
Feladatok
•információnyújtás
•helyi szintű jelzőrendszer működtetése
•kríziskezelés
•ellátásokhoz való hozzájutás segítése - közvetítés szolgáltatásba (intézményen belül és intézményen
kívül)
•természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás (jogosultság
megállapításában, folyósításban és felhasználásban való részvétel erre való felhatalmazás esetén /helyi
rendelet/)
•általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási)
•szociális segítő munka – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal
végzett szociális munka
•csoportmunka
•egyéni- és csoportos készségfejlesztés
•közösségfejlesztés
•folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő szociális és gyermekjóléti
20
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6. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrációja
JÁRÁS SZINT/Család- és gyermekjóléti központ:
Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok:
• kezdeményez gyermekvédelmi intézkedést: a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
• együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése
érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez – az
otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a
család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
• utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző
intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
• védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és
végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
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6. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrációja
JÁRÁS SZINT/Család- és gyermekjóléti központ:
Speciális szolgáltatások:
• kapcsolattartás elősegítése, kapcsolattartási ügyelet
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti ügyelet - telefonos segítőmunka
• utcai, lakótelepi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják)
• kórházi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják)
• jogi tájékoztatásnyújtás
• pszichológiai tanácsadás
• családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia biztosítása
• szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára
• járási jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása
• menekültek integrációjának segítése (arra kijelölt központok esetén, megváltozott feladat)
• szociális diagnózis készítése, szükségletfelmérés (új feladat 2017.01.01)
• óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (új feladat 2018.01.01.)
• kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok (új feladat 2017.01.01.)
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2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról

6. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrációja
Szt. 136. §
(8) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016 . január 1-jét ől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető.
(9) A települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelel ő
biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges
módosítását 2015 . november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni,
mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.„
Gyvt. 174. §
(4) Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2016 . január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. A gyermekjóléti
központ feladatainak ellátására 2016. január 1-jétől a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási
szerződést nem köthet.
(5) A települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016.január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelel ő
biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (4) bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges
módosítását 2015 . november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni,
mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.
(6) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvénnyel megállapított 40/A . §-t a
2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A nem járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti központnak átadja
a) 2016. január 10-éig a nála folyamatban lévő Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
ügyek iratanyagát, és
b) 2016. január 31-éig a nála lezárt 40/A . § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyek iratanyagát .”
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T/7402 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról
1. Kapacitásszabályozás átalakítása
Szociális Törvény módosítása – gyermekvédelmi ellátásokra egyelőre nem vonatkozik
Várólista kialakítása: A módosítás előírja az egyes szolgáltatásokra várakozók Társadalombiztosítási Azonosító Jelére
vonatkozó havi adatszolgáltatást. Ennek az a célja, hogy a valós szolgáltatási igény megállapítható legyen a több helyre
is beadott jelentkezések, és a már ellátásban részesülők korábban más helyre is beadott kérelmeinek kiszűrésével. Ez a
rendelkezés nem érinti a kérelmezőknek azt a jogát, hogy igényüket több helyre is benyújtsák, de a befogadandó
kapacitások ágazati szintű tervezéséhez olyan adatok kellenek, amelyekből ezeket a többszöröződéseket kiszűrték.
Kapacitásvisszavonás: .A módosítás jogkört biztosít a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal számára, hogy
alapszolgáltatások esetében a már befogadott kapacitások visszavonhatóak legyenek a szolgáltatók jogellenes
működésére, valamint a kapacitások kihasználatlanságára tekintettel. A kapacitástól független befogadási esetek köre
szűkül: kikerül a fenntartók közötti ellátotti létszám és férőhelyszám átadása, továbbá a fenntartóváltás is befogadás
kötelessé válik. A pályázati úton támogatott szolgáltatások csak akkor kaphatnak automatikus befogadást, ha a miniszter
által közzétett közleményben konkrétan nevesített pályázaton nyertek támogatást.
Kapacitás sapka – befogadási esetek körének szűkítése
• megszűntetésre kerül fenntartók közötti ellátotti létszám és férőhelyszám átadás lehetősége;
• a pályázati úton támogatott szolgáltatások csak akkor kaphatnak „automatikus” befogadást, ha a miniszter által
közzétett közleményben konkrétan nevesített pályázaton nyertek támogatást;
• a fenntartóváltás is befogadás kötelessé válik. Fenntartóváltás esetében amennyiben a kért kapacitást a szociális
hatóság befogadja, az egyházi kiegészítő támogatást nem kell megtéríteni.
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T/7402 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról
2. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás integráció korrekciók
a) Fogalompontosítás (családgondozás)
b) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás befogadás alól mentesített lesz, hogy ne
akadályozza az átalakítást
c) Egyházi és egyéb nem állami fenntartók számára részfeladat kiszervezése
lehetőségének megteremtése, pontosítása (kivéve a hatósági kirendelésre végzett
feladatok)
A módosítás alapján ellátási szerződéssel vagy kiszervezés útján elláthatóvá válik az utcai,
lakótelepi és kórházi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet, a jogi tájékoztatásnyújtás és
a pszichológiai tanácsadás, a családkonzultáció, családterápia, a családi döntéshozó
konferencia és a szupervízió. Emellett a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai a
továbbiakban is elláthatóak ellátási szerződéssel.
d) Szociális diagnózis hatálybaléptetésének csúsztatása 2017.01.01.-re – felkészülési idő
hagyása
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Házi segítségnyújtás átalakítása
Létszám, szakképesítés (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet)
• Létszámelőírások csak a személyi gondozásra kerülnek meghatározásra, a korábbiakhoz képest azzal a
módosítással, hogy az egy szociális gondozó által ellátott személyek száma 5 főre csökken. Házi
segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók számát a személyi
gondozást is tartalmazó szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodások száma alapján kell
meghatározni.
• Személyi gondozást csak szociális vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy végezhet,
a képesítési előírások alól e körben nincs felmentés. A fenntartók és a munkatársak érdekeit is
figyelembe véve az átalakításra a tervezet átmeneti időt biztosít, a szakképzettségi követelménynek
2016. december 31-éig kell megfelelni.
• A szociális segítés körébe tartozó tevékenységek a társadalmi gondozó mellett egyéb, kevésbé kötött
jogviszonyok keretében – közfoglalkoztatott személlyel, önkéntessel, szociális szövetkezettel – is
elláthatóak lesznek, és ezekhez a feladatokhoz a segítő munkakör kerül nevesítésre.
• A szociális segítés esetében – az idős emberekkel végzett segítő tevékenységre való felkészítés
céljából – a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató 100 órás képzést köteles szervezni a
feladatellátás megkezdése előtt azon segítő munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek részére,
akik a szociális gondozó munkakörre előírt szakképesítéssel nem rendelkeznek.
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

Házi segítségnyújtás átalakítása
Szakmai tartalom (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet)
• Nem működhet úgy házi segítségnyújtás szolgáltatás, hogy annak keretében csak
szociális segítést nyújtanak, és a szociális segítésben részesülők száma nem
haladhatja meg az összes ellátott 50%-át.
• A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozásban részesülő személyre
vonatkozóan kell egyéni gondozási tervet készíteni.
• Gondozási napló helyett TEVÉKENYSÉGNAPLÓ (1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 5. számú melléklet) – 2016.01.01.-től váltja a gondozási naplót!
• A szociális gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről
az 5. számú melléklet szerinti tevékenységnaplót vezeti, ellátottanként, az 5.
számú melléklet szerinti tevékenységeken belüli résztevékenységek
megnevezéseinek feltüntetésével. A tevékenységnaplót az intézményvezető
havonta írja alá.
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Házi segítségnyújtás átalakítása
Gondozási szükséglet vizsgálat (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet)
• Új értékelőlap 2015.12.03-tól használandó az új igénybevételi eljárások során
• Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben
közreműködik.
• Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, hogy az Szt. 63. § (7)
bekezdés a) pontja szerinti esetben a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell
végezni.
• A 2015. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek jogosultságát –
amennyiben az Szt. 136. § (7) bekezdése szerinti felülvizsgálat nem fejeződött be – 2016.
január 15-éig a 2015. december 31-én hatályos szabályok szerint megállapított gondozási
szükséglet igazolja.
• Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás
legfeljebb 30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szükséglet vizsgálata
még nem fejeződött be.
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Házi segítségnyújtás átalakítása
Gondozási szükséglet vizsgálat (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet)
Új gszv értékelőlap (3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez):
Térbeli-időbeni tájékozódás
Helyzetnek megfelelő viselkedés
Étkezés
Öltözködés
Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása)
WC használat
Kontinencia
Kommunikáció
Terápiakövetés
Helyzetváltoztatás
Helyváltoztatás
Életvezetési képesség (felügyelet igénye)
Látás
Hallás

háziorvos
háziorvos
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
háziorvos
intézményvezető
intézményvezető
háziorvos
intézményvezető
intézményvezető
29

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Házi segítségnyújtás átalakítása
Gondozási szükséglet vizsgálat

0-19: 1 órát el nem érő
20-24 pont: napi 1 óra
25-30 pont: napi 2 óra
31-34 pont: napi 3 óra
35-39 pont: napi 4 óra
40 ponttól: napi 4 órát meghaladó

Fokozat

Értékelés

0.

Tevékenység
eit elvégzi

I.

Egyes
tevékenysége
kben
segítségre
szoruló

II.

Részleges
segítségre
szoruló

III.

Teljes
ellátásra
szoruló

Pontszá
m
0-19

20-34

35-39

40-56

Jellemzők
Az egyén a vizsgált tevékenységeket el
tudja végezni. A szolgáltatás a szociális
és egészségi állapot szinten tartására
korlátozódik.
Az egyén egyes tevékenységekben
hetente többször segítségre szorul vagy
figyelmet, irányítást igényel.

Az egyén bizonyos tevékenységek
elvégzésében
napi
rendszeres
segítségre szorul vagy napi szintű
kontrollt igényel.
Az egyén teljes ellátásra, folyamatos
gondozásra, ápolásra szorul, intenzív
odafigyelést és gyakori beavatkozást
igényel.
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Házi segítségnyújtás átalakítása
Gondozási szükséglet vizsgálat (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet)
A személyi gondozás az I. vagy II. fokozatban indokolt,
A szociális segítés az I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt,
ha az ellátást igénylő
• hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
• hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
• hetvenötödik életévét betöltötte.
A 4 órát meghaladó, azaz az idősotthoni ellátásra jogosító gondozási szükséglet III. fokozat
esetén áll fenn.
Az egyéb körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell az értékelő
adatlap alapján vizsgálni, azonban a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények
fennállását az adatlapon jelölni kell.
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
Tekintettel arra, hogy a családsegítésre vonatkozó szabályokat az Szt., a gyermekjóléti szolgáltatás
szabályait pedig a Gyvt. tartalmazza, a létrejövő szolgálatok és központok működésére mind a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet, mind az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályait alkalmazni kell.
Elősegítendő a hatékony feladatellátást, a szolgáltatásnyújtás szakmai módszereit a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter módszertani útmutatóban fogja közzétenni.
Struktúra:
CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
• Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
• A család- és gyermekjóléti szolgálat
• A család- és gyermekjóléti központ
• Kapcsolattartási ügyelet
• Utcai (lakótelepi) szociális munka
• Kórházi szociális munka
• Iskolai szociális munka
• Készenléti szolgálat
• Javaslattétel hatósági intézkedésre
• Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek védelme
• Egyéni gondozási-nevelési terv
• Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családbafogadásának elősegítése
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
•A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Nmr. 1. számú melléklet szerinti létszáma
esetében a betöltött szakmai létszám nem lehet kevesebb, mint a mindenkori költségvetési
törvény alapján finanszírozott létszám. A család- és gyermekjóléti központ esetében
a) az esetmenedzserek és tanácsadók arányát az intézményvezető határozza meg, azzal, hogy
mindkét munkakört biztosítania kell,
b) a tanácsadó munkakör munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében is betölthető.
•Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző
személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás esetében.
•Szakképzettnek kell tekinteni azt a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében
foglalkoztatott személyt, aki az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló .../2015. (.....) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően
szakképzettnek minősült.
•Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló .../2015.
(.....) EMMI rendelettel a család- és gyermekjóléti szolgálatra, valamint a család- és
gyermekjóléti központra megállapított szakmai minimumlétszám-követelményeknek és
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képesítési minimumelőírásoknak 2016. december 31-éig kell megfelelni.

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
Ellátás
1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
4000 fő lakosságszámra ( település/közös hivatalhoz tartozó
települések) vetítve, vagy – ha ez magasabb létszámot
eredményez – minden 25 ellátott családra 1 fő,de minimum
1 fő

Munkakör/fő

családsegítő
(3 fő családsegítő és afelett
közülük intézményvezetőt kell
kinevezni)

1 fő

b) Család- és gyermekjóléti központ
intézményvezető
4000 fő lakosságszámra ( település/közös hivatalhoz tartozó családsegítő
települések) vetítve, vagy – ha ez magasabb létszámot
eredményez – minden 25 ellátott családra 1 fő,de minimum
1 fő
7000 fő járási lakosságszámra vetítve, de minimum 3 fő,
azzal, hogy esetmenedzser esetében – ha ez magasabb
esetmenedzser/tanácsadó
létszámot eredményez – minden 50 ellátott családra 1 fő
10 000 fő járási lakosságszámra vetítve
szociális asszisztens (ajánlott
létszám)

1 fő
1 fő

1 fő
1 fő
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Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
Egyéb módosítások:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
• A létszám előírások módosulnak:
• a demens személyek nappali ellátása esetében a jelenlegi 5-7 fő ellátottra értelmezendő
létszám előírás 7 fős csoportokra változik;
• a kötelezettségek enyhítése és a racionálisabb feladatellátás érdekében módosul a
szociális étkeztetés létszámelőírása, 100 fő fölött kell alkalmazni 1 fő szociális segítőt;
• igazodva a többi létszámelőíráshoz, a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
esetében is arányosítva kerül előírásra a létszámnorma.
• A létszámelőírások módosítása mellett, a könnyebb értelmezhetőség érdekében
pontosításra kerülnek a 2. számú melléklet egyes kiegészítő szabályai is.
• A költségvetési szerveknél az SZMSZ-t az Ávr. szabályai alapján kell elkészíteni.
• A párhuzamos jelentési kötelezettségek felszámolása érdekében megszűnik a fenntartók
szociális ágazati portálra történő közzétételi kötelezettsége. Az országos jelentési rendszer
új szabályait kormányrendelet fogja tartalmazni.
35
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Egyéb módosítások:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
Támogatott lakhatás tárgyi feltételeiben könnyítés, hogy nem kell használatbavételi engedély.
Módosítás a komplex szükségletfelmérés vonatkozásában. A létrejövő támogatott lakhatás gyakorlati
tapasztalatai alapján a tervezet kimondja, hogy a más fenntartó által biztosított támogatott lakhatás
igénybevételekor is felhasználható a komplex szükségletfelmérés eredménye a felülvizsgálati időtartamon
belül. Emellett enyhülnek a szabályok a szükségletfelmérést végzők képzettsége vonatkozásban: elegendő
lesz, ha a kívánt szaktudással a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kijelölt szakértő
rendelkezik, az intézményi munkatársnak nem kell tanfolyamot végzettnek vagy szakmentornak lennie.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM
rendelet
Módosul a szenvedélybetegek nappali ellátása igénybevételének feltétele, melynek értelmében –
hasonlóan a pszichiátriai betegek nappali ellátásnak igénybevételéhez – szakorvosi szakvélemény lesz
szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Ugyanakkor indokolt lehetővé tenni három hónapos átmeneti
időre az ellátás igénybevételét szakvélemény nélkül is, mivel annak beszerzése – tekintettel a célcsoport
jellemzőire – hosszabb időt vehet igénybe.
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Egyéb módosítások:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján a
támogató szolgáltatás működéséhez kapcsolódó szakmai ajánlást tesz közzé.
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján a
közösségi ellátások működéséhez kapcsolódó szakmai ajánlást tesz közzé.
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