
BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 18.

VÁLTOZÁSOK 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

SZABÁLYOZÁSÁBAN



HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK

• 2016-ig kidolgozásra kerül az állam, az egyén és a család
felelősségvállalásának megosztásáról szóló szabályozás.

• Hozzátartozók felelősségvállalásáról szóló szabályozás
kidolgozása.

• Szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak átfogó
felülvizsgálata.

• Jogosultsági kritériumok újragondolása valamennyi
ellátásnál.

• A gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése, valamint a
szociális szakosított ellátások hatékonyabb
működtetésére irányuló koncepció kidolgozása.

• Szociális alapszolgáltatások megerősítése.
• Házi segítségnyújtás reformja.
• Falugondnoki szolgáltatás kiterjesztése
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése.
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JOGSZABÁLYOK

 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi
költségvetésének magalapozásáról

 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről

 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról

 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet az egyes szociális tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról (2015.01.17., 2015.07.01.)
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TÖRVÉNYI SZINTŰ MÓDOSÍTÁSOK 
INDOKA

1. Gyakorlati tapasztalatok során felmerült 
problémák. Értelmezési nehézségek kiküszöbölése

2. Szociális intézmények fenntarthatóságának 
elősegítése – öngondoskodás hangsúlyosabbá 
tétele érdekében:  

• Belépési hozzájárulás.

• Térítési díj differenciaszabály törlése

3. Fogyatékos személyek nagy létszámú ápoló-
gondozó otthonainak kiváltásával kapcsolatos 
módosítások. 

4. Támogatott lakhatás szabályainak módosítása. 

5. Befogadás szabályainak módosítása.    
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TÁMOGATOTT LAKHATÁS 

 Már meglévő ápoló-gondozó otthoni férőhelyek csak támogatott lakhatás
valamelyik formájában szervezhető át.

 Lehetőség az 50 férőhelyig történő bővítésre, új férőhelyet nem kell
támogatott lakhatás formájában megszervezni. Ezzel a kiváltást követően
azoknak a személyeknek ellátás, akik számára nem megfelelő a
támogatott lakhatási forma. (komplex szükségletfelmérés)

 Jogviszony keletkezése csak komplex szükségletfelmérés megtörténte
után. Előtte nincs költségvetési támogatás.

 Hajléktalan célcsoport kikerül a jogosultsági körből (jelentős EU forrás
első lakhatás programra)

 Krízishelyzet (csőd, természeti katasztrófa) esetén főszabálytól kivétel,
átvevő fenntartó nem minősül új intézménynek, ha az átvett intézmény
újként lesz bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, illetve nem minősül
új férőhelynek, ha az átvett intézmény ellátottjait a fenntartó a már
meglévő intézményeiben látja el új férőhelyek létrehozásával.

 Lakóotthonok átalakítására vonatkozó kötelezettség törlésre kerül (a
lakóotthonokra vonatkozó szabályozás marad, finanszírozás marad)
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INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 
MEGSZÜNTETÉSE I.

 Az esetkör kibővül:  az ellátott térítésidíj-fizetési kötelezettségének 
annak ellenére nem tesz eleget, hogy jövedelmi, vagyoni viszonyai 
egyébként lehetővé tennék. (rosszhiszeműség)

 Tájékoztatni kell az ellátottakat a változásokról 
140/P. § (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2014. évi CI. törvény hatálybalépésekor intézményi jogviszonyban álló
személyeket írásban tájékoztatni kell a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
jogszabályi változásokról.

 6 hónapon át folyamatosan és ennek összege 2 havi személyi 
térítési díj összegét meghaladja. 

 Kivétel, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került 
bejegyzésre, ebben az esetben nem lehet alkalmazni. 

 Írásbeli tájékoztatás jogkövetkezményekről  3 hónap elteltével. 
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INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 
MEGSZÜNTETÉSE II.

„101. § (1) A 94/C. § szerinti megállapodást
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) a 
(2) bekezdés szerinti esetekben,
c) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy 
az általa megbízott személy
ca) alapszolgáltatás esetén bármikor,
cb) bentlakásos intézményi ellátás esetén a (2) bekezdés szerinti esetekben 
írásban mondhatja fel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja (állami) és c) pont cb) alpontja (nem állami bentlakás) szerinti 
felmondásnak akkor van helye, ha
a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 
elhelyezése nem indokolt,
b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési
kötelezettségének
– a 102. § szerint – nem tesz eleget.
(3) A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik
a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap,
b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja (állami) szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a 
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az 
arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 7



INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 
MEGSZÜNTETÉSE III.

(5) Bíróságtól kérhető
a) az (1) bekezdés a) pontja (ellátott, tvkv) szerinti felmondás jogellenességének 
megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás (nem állami) jogellenességének 
megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az 
egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja,
c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a 
(4) bekezdés szerinti személyek valamelyike vitatja.(állami)
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett 
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős 
határozatot nem hoz.
(7) A (4)–(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti 
felmondásban tájékoztatást kell adni.
(8) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a 
beutaló szerv szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, 
amely már nem fenntartója az intézménynek.
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INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 
MEGSZÜNTETÉSE IV.

102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-
fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha

a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a
kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot –
ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a
személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a (2)
bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy
kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

(4) Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a
térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.

(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint
jelzálogjog bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.”
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INTÉZMÉNYI JOGVISZONY VITÁS 
ESETEI

 Vitás ügyben jogorvoslati rend egyértelművé 
tétele. Vita esetén első körben 
intézményvezető, majd fenntartó végső 
esetben bíróság dönt. 

 Döntés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül. 
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BEFOGADÁS SZABÁLYAI I. 

 Egyedi, méltányolható helyzet kezelésére EMMI
minisztere az NGM minisztere egyetértésével,
indokolt esetben az adott szolgáltatás
befogadásáról dönthet kapacitásra tekintet nélkül.

 Figyelembe kell venni: 

a) Költségvetési forrásokat

b) Területi lefedettséget

c) Ellátási szükségletet

d) Szolgáltatói nyilvántartásból törölt 
kapacitásokat.
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BEFOGADÁS SZABÁLYAI II. 

„58/A. § (2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében
a) az új szociális szolgáltató, intézmény,
b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,
c) nappali és - a külső és az időszakos férőhelyek kivételével - szakosított 
ellátásnál az új férőhelyek
után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 
további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét 
figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 
történő befogadás (a továbbiakban: befogadás), ide nem értve az állam 
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 
szervet.
(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, 
ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a 
fenntartó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik befogadással.
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BEFOGADÁS SZABÁLYAI III. 

(2b) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás befogadás nélkül is jár,
ha
a) a változás a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását nem teszi
szükségessé, vagy
b) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag fenntartóváltás teszi
szükségessé.
(2c) A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni
a) az önkormányzati kötelező feladatot – családsegítés esetében az önként vállalt feladatot is –
ellátó állami fenntartót,
b) azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására
vagy fejlesztésére a fenntartó, a szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert európai
uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a Norvég Alap támogatásában, vagy
költségvetési támogatásban részesül,
c) azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett
szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem
eredményező
ca) szétválás vagy egyesítés,
cb) a fenntartó intézményei, telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő
ellátotti létszám vagy férőhelyszám-átcsoportosítás,
cc) átmeneti és tartós ellátást nyújtó férőhelyek egymás közti átminősítése, vagy
cd) fenntartók közötti ellátotti létszám vagy férőhelyszám-átadás
teszi szükségessé. 13



BEFOGADÁS SZABÁLYAI IV. 

(2d) A (2c) bekezdés szerinti feltételek fennállását a szociális hatóság vizsgálja. Ha
a (2c) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a szociális hatóság a
befogadásról a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott
és közleményben közzétett kapacitások alapján dönt.

(2e) A (2c) bekezdés c) pontja szerinti esetben szétváláson, egyesítésen,
átcsoportosításon, illetve átadáson az egyik intézményben, telephelyen történő
ellátotti létszám-, férőhelyszám-csökkenéssel egyidejű, másik intézményben,
telephelyen, újonnan létesített intézményben, telephelyen történő azonos
mértékű ellátotti létszám-, férőhelyszám növelést kell érteni.”

(2f) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével indokolt esetben dönthet a szolgáltató, intézmény,
ellátotti létszám, férőhelyszám befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d)
bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi
lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások
figyelembevételével. Indokolt eset különösen a megszűnt intézmény ellátottairól
való gondoskodás, a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol
nem ellátható személyek ellátásának biztosítása.”
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BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS

1. Öngondoskodás erősítése céljából tartós bentlakást nyújtó ellátásoknál.
2. Kivétel: rehabilitációs intézmények, hajléktalanok otthona és

rehabilitációs célú lakóotthonok.
3. Konkrét összegben kell megállapítani. 
4. Legfeljebb 8 millió forint lehet, évente egyszer lehet változtatni közzététel

mellett.
5. Egyházi és nem állami fenntartók esetében csak a férőhelyek 50 %-ig lehet

megállapítani.
6. Ellátást nem lehet megtagadni attól, aki nem képes fizetni. 
7. Beköltözést követő 3 éven belül megszűnik a jogviszony időarányosan

visszajár (örökösnek is).
8. Fenntartónak a bevételt az intézmény fenntartására és fejlesztésére KELL

fordítania.
9. Megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltésekor választható a belépési

hozzájárulás alkalmazása, DE nem lehet átminősíteni az emeltszintű
férőhelyet.

10. Bekerül a jelentési kötelezettségek közé a belépési hozzájárulás (regiszter,
negyedéves fenntartói)
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TÉRÍTÉSI DÍJ

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként
megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési
díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április
1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj
összege nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési
díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell
megosztani.
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TÉRÍTÉSI DÍJ VISSZAMENŐLEGES 
MEGÁLLAPÍTÁSA KIVÉTELES ESETBEN

 Intézményi felvételkor még nem tudott, de
folyamatban lévő rendszeres pénzellátási
kérelem esetén – pl. rokkantsági járadék.

 A rendszeres pénzellátás visszamenőlegesen
kerül megállapításra – kérelem beadásának
napján – így az intézmények a személyi
térítési díjat a rendszeres pénzellátás alapján
visszamenőlegesen megállapíthatják.
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EGYHÁZI KIEG. MEGTÉRÍTÉSE

A módosítás célja azon jogalkotói szándék megerősítése, hogy egyházi fenntartásba
adás esetén a megtérítendő összeg a fenntartóváltás következtében keletkező
jövőbeni többletköltségeket a központi költségvetés számára kompenzálja,
függetlenül attól, hogy az átadó nem állami fenntartó a fenntartóváltást
megelőzően igénybe vette-e az állami támogatást.
Szt. 127/A. § (4) bek.:
„Ha a nem állami fenntartó a fenntartásában működő, és a finanszírozási
rendszerbe az 58/A. § alapján befogadott vagy támogatásra befogadás nélkül is
jogosító szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak adja át, vagy a nem állami
fenntartó által fenntartott szolgáltató, intézmény megszűnésétől számított tizenkét
hónapon belül egyházi fenntartó a (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltaknak
megfelelő új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a nem állami fenntartó köteles az
egyházi kiegészítő támogatás öt évre számított átalányösszegét a központi
költségvetésnek megtéríteni, függetlenül attól, hogy az átadó fenntartó azt
igénybe vette-e. Az átalányösszeg a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás, az 58/A. § alapján befogadott vagy támogatásra befogadás
nélkül is jogosító szolgálatszámra, ellátotti számra, férőhelyszámra – törtéves
működés esetén egész évre – számított összegének, és az egyházi kiegészítő
támogatás akkor hatályos mértékének szorzata alapján számított összeg ötszöröse.
A teljes átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató,
intézmény nem engedélyezhető.”

18



CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 
MŰKÖDÉSÉNEK RACIONALIZÁLÁSA

Újonnan 2015. január 1-jével létrehozandó családsegítés szolgáltatás csak
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan hozható létre.

Az integrálási törekvésekkel összefüggésben változott a családsegítés
létszámelőírása: megszűnt a szociális segítő munkakör, és a tanácsadó
munkakörre előírt korábbi 2 fő létszám 1 főre csökkent. Ugyanakkor a
tanácsadó munkakör betöltése rugalmasabbá vált: a foglalkoztatott
munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
is foglalkoztatható.
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EGYÉB PONTOSÍTÁSOK 

 150 fős szabály alól kivétel hajléktalan 
célcsoport szakosított intézményi ellátása. 

 Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
pontosítás, ugyanazon ellátási területen több 
fenntartó nem hozhat létre azonos 
szolgáltatást. 
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KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSOK

 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.)

 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (Nyr.)

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.)

 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.)



29/1993. (II.17.) KORM. RENDELET 

 Összhang az Szt-vel, rugalmasabb térítési díj megállapítás.
 Támogatott lakhatásnál igénybevevő távolléte esetén is teljes

összegű személyi térítési díj fizetés.
 Változott a 3. számú melléklet szerinti térítési díj nyilvántartási

törzslapja azzal összefüggésben, hogy a „folyó évi”
meghatározást a törvényi szintű módosítás hatályon kívül
helyezte.

 Hatályon kívül helyezésre került az 1. számú mellékletben
meghatározott Gondozási napló a házi segítségnyújtásban
részesülőkről elnevezésű dokumentum. E helyett új gondozási
napló került bevezetésre, amelyet a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5.
számú melléklete tartalmaz. Az SzCsM rendelet
hatálybalépéséig a korábbi gondozási napló használandó, a
hatálybalépést követően pedig az újat kell vezetni.



226/2006. (XI. 20.) KORM. RENDELET I.

Új időszakos jelentési kötelezettség!
Könnyítés, egyes szolgáltatástípusoknál elegendő havonta jelentenie a fenntartónak 
visszamenőlegesen, az igénybevevői nyilvántartás funkciója nem sérül. 
Ezen esetekben elegendő havonta egyszer megtenni a jelentést, az adott hónap minden 
napjára, az adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig.

Naponta kell jelenteni továbbra is az alábbi szolgáltatásoknál: 
 szociális étkeztetés,
 házi segítségnyújtás,
 támogató szolgáltatás,
 nappali ellátás,
 éjjeli menedékhely,
 bölcsőde,
 hetes bölcsőde,
 családi napközi,
 családi gyermekfelügyelet.
A felsoroltakon kívüli szolgáltatások esetében havonta kell jelenteni.

+
!!!!AZ ÜTKÖZÉSEK A Tkr-BEN ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYBEN VANNAK 

SZABÁLYOZVA!!!!!



226/2006. (XI. 20.) KORM. RENDELET II.

 Módosítás történt annak érdekében, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 
során az NRSZH informatikai rendszere működésének hibájából eredően ne érje hátrány a 
fenntartókat, ha ezen okból kifolyólag határidőben nem tudtak eleget tenni jelentési 
kötelezettségüknek. Az adatszolgáltatás pótlására vagy módosítására az NRSZH 
engedélyével kerülhet sor.

„13/G. § (4) Az adatszolgáltatásnak a 13/E. § (1)–(1b) bekezdésben és a 13/F. § (5) bekezdésében meghatározottakon túli
pótlására vagy módosítására akkor van lehetőség, ha az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az
igénybevevői nyilvántartás – a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-
képviselő, illetve az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatszolgáltatási
határidőn belül nem volt elérhető, vagy a határidőn belül történő adatszolgáltatásra a működést engedélyező szerv
késedelmes adatrögzítése vagy a Hivatal informatikai rendszerének hibája miatt nem volt lehetőség. A határidőn túli
adatszolgáltatást a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély
iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról. Ha az
üzemzavar az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai eszköz
vásárlása esetén a bizonylat másolatát.”

 A belépési hozzájárulás bevezetésével összefüggésben a fenntartók országos jelentési 
rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettsége kibővült azoknál a szolgáltatásoknál, 
ahol belépési hozzájárulás megállapítható, az alábbi adatokkal:
 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma, 

 a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege, valamint 

 a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege. 



369/2013. (X. 24.) KORM. RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA

 Ideiglenes hatályú működési engedélyek 2014. december 31-i
hatály hosszabbítása 2016. december 31-ig. A meghosszabbításról
a szociális és gyámhivatalnak 2015. március 31-éig kell döntenie,
a döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzések
hatálya meghosszabbodik.

 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésre,
adatmódosításra vagy törlésre irányuló hatósági eljárásokban
2014. július 1-jétől elektronikus ügyintézés van, ennek
megfelelően már csak elektronikus űrlapon nyújtható be a
bejegyzés, adatmódosítás, törlés iránti kérelem is.

 A támogatott lakhatást biztosító ingatlan esetében lehetővé vált
telephelyként való bejegyzés is.

 Ellátási terület nem lehet kistérségként megjelölve.
 Módszertan mérlegelhet a helyszíni szemlét illetően.



191/2008. (VII. 30.) KORM. RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA

 Támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások esetén naponta be kell jelenteni
az igénybevevői nyilvántartásba, hogy az adott napon kik vették igénybe az
ellátást. A párhuzamos finanszírozás és az ebből fakadó vitás kérdések
kiküszöbölése érdekében szabályozásra került, mely esetekben lehetséges e két
szolgáltatás együttes finanszírozása más szolgáltatásokkal.

 A működési támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok módosításai
biztosítják az államháztartásról szóló törvénnyel és végrehajtási rendeletével
való összhangot. A módosítás szerint a fenntartónak az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti,
illetve késedelmi kamatot kell megfizetnie a visszafizetendő működési
támogatás összege után. Pontosításra kerültek továbbá a visszafizetési
kötelezettséggel kapcsolatos egyes eljárási szabályok is.

 A Biztos Kezdet Gyerekházakba rendszeresen járó gyerekek és szüleik nem
minden nap jelennek meg a Gyerekházban, a napi jelenlét szakmailag sem
várható el, ezért a támogatás visszafizetése szempontjából az előírás heti
jelenlétre módosult. Az új előírást már alkalmazni kell a 2014. évi működési
támogatás elszámolása, ellenőrzése és visszafizetése során is.



MINISZTERI RENDELETEK 

 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (R.) 

 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet 

 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (Ir.)



9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA

 NYILATKOZAT MÁS ALAPSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL TÖRÖLVE! (Ir. 18. § )

 Egyszerűsödött a dokumentációs kötelezettség a szociálisan nem
rászorult személyek részére nyújtott támogató szolgáltatás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azzal, hogy a nem
rászorult személyek vonatkozásában megszűnt az orvosi igazolás
benyújtásának követelménye.

„3. § (2) A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi
igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30
napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést
a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetén, a szociálisan nem
rászorult személyeknek nyújtott szolgáltatás kivételével,
b) házi segítségnyújtás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása esetén, és
c) bentlakásos intézmény esetén, az éjjeli menedékhely kivételével.”





36/2007. (XII. 22.) SZMM RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA - HSG

A segítségnyújtásra vonatkozó szabályainak módosításával összefüggésben a
gondozási szükséglet ponthatárai változtak: az 1 órás gondozási szükséglet
megállapításához előírt 11 pont 20 pontra emelkedett. Ez alapján 20 pontot kell
elérni a gondozási szükséglet vizsgálata során ahhoz, hogy a szolgáltatás
biztosítható legyen az igénylő számára. A ponthatár felemelése alapján az
igénylőnek olyan szükséglettel kell rendelkeznie, amely nagyobb mértékű
támogatási igényt jelez, és olyan, például ápolási feladatok elvégzését feltételezi,
amihez elengedhetetlen a szakképzett és hivatásos szociális gondozó munkája.

A módosított ponthatárt csak a módosítás hatálybalépését követően házi
segítségnyújtást igénylőkre kell alkalmazni, a hatálybalépéskor ellátásban
részesülők gondozási szükségletét nem érinti a változás.

„3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez
Az irányadó gondozási szükséglet:
0-19 pont: nincs
20-25 pont: 1 óra
26-30 pont: 2 óra
31-35 pont: 3 óra
36-40 pont: 4 óra
40 pont felett: 4 órát meghaladó”
„6. § (2) A 3. számú melléklet szerinti ponthatárok változását csak az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését követően házi segítségnyújtást igénylő személyekre kell 
alkalmazni.”



1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA - HSG

 A létszámnormák teljesítése szempontjából a társadalmi gondozó
nem vehető figyelembe, ezért a szakmai létszám társadalmi
gondozóval nem váltható ki. A kellő felkészülési idő érdekében ez
a szabály csak 2015. július 1-jén lép hatályba.

 Változott egyrészt a gondozási tevékenységek köre, másrészt a
gondozási tevékenységek résztevékenységekre lettek alábontva.

Az R. új 5. számú mellékletben meghatározott gondozási
tevékenységeken belüli résztevékenységeket kell a gondozási
naplóban nevesítetten feltüntetni, állami támogatás kizárólag
ezek után a tevékenységek után jár.

A Rendelet hatálybalépéséig a korábbi gondozási napló
használandó, a hatálybalépést követően pedig az újat kell vezetni
ellátottanként, a résztevékenységek feltüntetésével.



1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA - HSG

Sorszám Dátum Az ellátott 
otthonában 

végzett gondozási 
résztevékenység 

leírása

Az ellátott 
otthonában 

végzett 
gondozásra 
fordított idő 
(óra/perctől 

óra/percig, és 
időtartam)

Az ellátott 
otthonán kívül 

végzett gondozási 
résztevékenység 

leírása

Az ellátott 
otthonán kívül 

végzett 
gondozásra 
fordított idő
(óra/perctől 

óra/percig, és 
időtartam)

Az ellátott 
aláírása

.......................................................... ............................................................

a gondozó aláírása a szolgálat vezetőjének aláírása

5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez
I. Gondozási napló házi segítségnyújtáshoz

Az ellátott neve: ................................................................



1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA - HSG

II. A házi segítségnyújtás gondozási 
tevékenységei és résztevékenységei

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat 
kialakítása és fenntartása körében:
1.1. információnyújtás, tanácsadás
1.2. mentális támogatás
1.3. családdal, ismerősökkel való 
kapcsolattartás segítése
1.4. az egészség megőrzésére irányuló aktív 
szabadidős tevékenységben való 
közreműködés
1.5. ügyintézés az ellátott érdekeinek 
védelmében
1.6. segítségnyújtás veszélyhelyzet 
kialakulásának megelőzésében és a kialakult 
veszélyhelyzet elhárításában

A személyi higiénia megtartásában való 
közreműködés körében:
2.1. mosdatás
2.2. fürdetés
2.3. öltöztetés
2.4. ágyazás, ágyhúzás
2.5. inkontinens beteg ellátása
2.6. haj, arcszőrzet ápolás
2.7. száj, fog és protézis ápolás
2.8. körömápolás, bőrápolás

3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában 

való közreműködés körében:
3.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt 
helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben)
3.2. mosás
3.3. vasalás

4. A háztartási tevékenységben való 
közreműködés körében:
4.1. bevásárlás (személyes szükséglet 
mértékében)
4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az 
étkezés előkészítésében
4.3. mosogatás
4.4. ruhajavítás
4.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás
4.6. befűtés, tüzelő behordása kályhához
4.7. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés 
a lakás bejárata előtt

5. A fizikai támogatás körében:
5.1. etetés, itatás
5.2. mozgatás ágyban
5.3. felfekvéskezelése
5.4. sebellátás
5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, 
szedésének ellenőrzése
5.6. vérnyomás és vércukor mérése
5.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése 
lakáson belül és kívül

5.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök 
beszerzésében való közreműködés, használat 
betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás

6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló 
terápiakövetése

7. Szükség esetén a bentlakásos szociális 
intézménybe történő beköltözés segítése”



1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA –
SZAKKÉPESÍTÉSEK, LÉTSZÁM

KÖNNYÍTÉSEK!
A foglalkoztatottak számára kedvező szabályok kerültek bevezetésre a szakképzettség elismerése 
vonatkozásában:

 „113. § (4) Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI
rendelet hatálybalépését megelőző napon szociális intézményben foglalkoztatott általános ápoló,
általános asszisztens vagy felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai
képesítéssel rendelkező személy szakképzettnek tekintendő, azzal, hogy rá a (3) bekezdésben
foglaltakat nem kell alkalmazni.

 (5) Szakképzettnek kell tekinteni azt a személyt, aki a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet
szerinti felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait 2011.
január 1-jét megelőzően kezdte meg.”

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása esetében a szociális segítő munkakör
létszámelőírása 100 férőhelyre történő vetítési arányra módosult a korábbi vetítési aránynak megfelelően.
A támogató szolgáltatás esetében a személyi segítő munkakörnél a felsőfokú végzettségre vonatkozó
előírások hatályon kívül helyezésre kerültek, ennél fogva erre a munkakörre a továbbiakban OKJ-s
szakképesítés a minimumelőírás.



1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA -
TÁMOGATOTT LAKHATÁS 

A fogyatékos személyek nagy létszámú ápoló-gondozó otthonainak jelenleg zajló 
kiváltása, valamint a támogatott lakhatás bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatai 
indokolták a támogatott lakhatás egyes rendeleti szintű szabályainak pontosítását 
is. E körben az alábbiakat kell kiemelni:

 a komplex szükségletfelmérés gyakorisága változott: legkésőbb az első 
szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően legalább 
háromévente kell megismételni;

 a felméréshez használhatók fogyatékosság-specifikus felmérő eszközök is; 

 a felmérés elvégzésére az a munkatárs jelölhető ki, aki a személyes 
gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 
szóló jogszabály szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégezte; 

 speciális akadálymentesítési szabály került meghatározásra, amely az 
igénybevevő fogyatékossági típusának megfelelő speciális szükségletekhez 
igazodó akadálymentes használat biztosítását írja elő; 

 a felmérések költségeit a jövőben a fenntartóknak kell fedezniük. 

 A Rendelet 14. számú mellékletében meghatározott Szükségletprofil 
összefoglaló táblázat is módosult, melynek alapján a felmérést végzők a 
szükséglet fennállásáról vagy fenn nem állásáról döntenek, a támogatott 
lakhatás igénybevételéről az intézményvezető dönt. 



1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA  
EGYÉB

 A belépési hozzájárulás bevezetése miatt a fenntartóknak 
a szociális ágazati portálon közzé kell tenniük és 
negyedévente aktualizálni kell a belépési hozzájárulással 
betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás 
összegét. Továbbá a házirendben meg kell határozni a 
befizetett belépési hozzájárulás időarányos 
visszafizetésének módját és részletes szabályait.   

 Megszűnt az a feladat, hogy a fogyatékos személyek 
lakóotthonában élőket a támogató szolgálat személyi 
segítőjének, valamint a pszichiátriai és a 
szenvedélybetegek lakóotthonában élőket a közösségi 
pszichiátriai gondozónak, illetve a szenvedélybetegek 
közösségi gondozójának meg kell látogatnia.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


