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Változások 

• Az egyes szociális és gyermekvédelmi 

tárgyú törvények módosításáról szóló 

T/12720. számú törvényjavaslat 

 

http://www.parlament.hu/irom40/12720/12

720.pdf 
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Szolgáltatási elemek megjelenése 

 

• Szolgáltatási elem: az azonosított 

szükségletekre történő szabályozott 

szolgáltatások tevékenységeinek összessége 

• TÁMOP 5.4.1 eredményeképpen kerültek 

meghatározásra, előfutárai a rendszerszintű 

változásoknak 

• Újdonság, hogy kiemelt projekt eredmény 

jogszabályba kerül beemelésre. 

• Kliensekhez közvetlenül köthető 

tevékenységeket foglal magába. 
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Szolgáltatási elemek  

• Módosító jogszabály 7.§:  

 Az Szt. 75.§-a helyett új rendelkezéseket      

állapít meg. 

 

• Az új szolgáltatási elemek tételes 

felsorolása,  

• támogatott lakhatásban ezek 

biztosításának módja. 
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Házi segítségnyújtás szolgáltatási elemei 

 

• Gondozás, személyi gondozás 

 

 

• Háztartási segítségnyújtás, szociális 

segítés 
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Gondozási szükséglet vizsgálat 

• A gondozási szükséglet vizsgálattal csak a 

jogosultság kerül megállapításra, nem kell 

megállapítani a napi gondozási szükséglet 

mértékét. 

• Szt.92/L. § (1) bekezdés l)pontjában a „napi 

gondozási szükséglet mértékét” szövegrész     

helyébe a „gondozási szükséglet –az értékelő           

adatlap szerinti –fokozatát” szöveg lép. 

(szociális igazgatási bírság) 
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Az Szt. a 138. §-sal egészül ki 

A házi segítségnyújtás gondozási óraszámának 

hatályon kívül helyezése miatt a gondozási 

szükséglet vizsgálatát nem kell ismételten 

elvégezni.  

A hatályos megállapodásoknak a gondozási 

óraszámot meghatározó rendelkezése törvény 

erejénél fogva hatályát veszti, a 

megállapodásból csak annak soron következő 

módosítása során kell törölni.  

A szolgáltatást változatlan feltételek mellett kell 

tovább biztosítani. 
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Szt. 63. §-a (10)–(12) bekezdéssel egészül 

ki 

Házi segítségnyújtás esetében a gondozási 

szükséglettel nem rendelkező személy is 

ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a 

térítési díjat megfizető más személy 

írásban vállalja a szolgáltatási 

önköltséggel azonos mértékű személyi 

térítési díj megfizetését. 
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Eltérő rendelkezések ebben az esetben 

Fenti ellátott után központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás nem vehető 

igénybe,   

nem kell alkalmazni az Szt. 63. § (5)–(7) 

bekezdését,  

nem kell alkalmazni az Szt. 115. § (6) bekezdést, 

(személyi térítési díj felülvizsgálatára vonatkozó 

szakasz), 

nem kell alkalmazni az Szt.119/C §. 

(jövedelemvizsgálat). 
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Speciális helyzet 

Ha a gondozási szükséglettel nem rendelkező, 

önköltséget megfizető ellátott állapota indokolja, 

az intézményvezető döntése alapján elvégezhető 

a gondozási szükségletének vizsgálata.  

A gondozási szükséglet megállapítása esetén – 

amennyiben az ellátotti létszám a finanszírozási 

rendszerbe befogadásra kerül, akkor igénybe 

vehető az ellátott után a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás. 
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Térítési díj 

• A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az 

ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.  

• Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az 

ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak 

a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául 

szolgáló vagyona és a 117/D. § (3) bekezdése szerinti 

eljárásban jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett 

nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke  

nincs. 
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Finanszírozás I. 

• 2016. évi XC. Törvény Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről 

   Házi segítségnyújtás 

• A támogatásra az a települési 

önkormányzat jogosult, amely a házi 

segítségnyújtást a Szt. 63. §-a alapján és 

a külön jogszabályban foglalt szakmai 

szabályoknak megfelelően működteti. 
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Finanszírozás  II.  

• A szociális segítés és személyi gondozás tekintetében 

az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem 

haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon 

belül a személyi gondozásra befogadott ellátotti 

létszámot. (Szolgáltatói Nyilvántartás 2016. feb.1-jén 

rögzített személyi gondozást tartalmazó 

megállapodásainak száma.) 

• Nem  lép  hatályba  a  Magyarország  2017.  évi  

központi  költségvetésének megalapozásáról szóló 

2016. évi LXVII. Törvény 36. §-a. 

• Egy ellátott naponta csak egyszer és szociális segítés 

vagy személyi gondozás jogcímek közül csak egy 

jogcímen vehető figyelembe. 
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Befogadás 

A 2016. február 1-jén házi segítségnyújtásra befogadott 

ellátotti számmal rendelkező, Szt. 63. § (9) bekezdése alá 

nem tartozó intézmény, szolgáltató (székhely, telephely) 

esetében a 2016. február 1-jén az adott intézményben, 

szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen) személyi 

gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak 

száma törvény erejénél fogva befogadottnak minősül az 

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról szóló jelen módosítás hatálybalépésének 

időpontjában. A személyi gondozásra megállapodással 

rendelkező ellátottak számának meghatározásakor az 

igénybevevői nyilvántartás adatai az irányadóak. 
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Befogadás 

A személyi gondozásra meghatározott létszámhoz képest 

a személyi gondozásra vonatkozó megállapodások 

számának növekedése esetén a személyi gondozásra 

történő további befogadás a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által közzétett közleményben 

meghatározott kapacitás szerint történik, amelynek 

mértéke – a 2016. február 1-jei állapotnak megfelelően 

személyi gondozásra irányuló megállapodásokkal 

egybeszámítva – nem haladhatja meg országosan a 35 

000 fős ellátotti számot. 
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Házi segítségnyújtás 

• A támogatás a települési önkormányzatot a 

házi segítségnyújtás keretében ellátott 

személyek száma szerint illeti meg.  

• A támogatás legfeljebb egymást követő 60 

napig igényelhető arra az ellátotti létszámra 

is, amely az önkormányzat által 

foglalkoztatott szociális gondozói létszám 

alapján a külön jogszabály szerint számított 

maximális ellátotti számot meghaladja. 
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Szociális segítés 

 

• FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő 

• A támogatás szociális segítés keretében 

kizárólag szociális segítésre megállapodást 

kötött ellátottak után jár.  

• A feladat ellátható közfoglalkoztatottak 

alkalmazásával, de ez esetben a támogatás 

kizárólag a feladat ellátásával összefüggő 

kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

egyéb állami támogatással nem fedezett 

részére használható fel. 
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Személyi gondozás 

 

 

• FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő 

• A támogatás kizárólag személyi gondozásra 

megállapodást kötött ellátottak után jár.  

• E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem 

működhetnek közre. 
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Elszámolás 

• Egy ellátott naponta csak egyszer és 

a szociális segítés vagy személyi 
gondozás jogcímek közül csak egy 

jogcímen vehető figyelembe. 

• Amennyiben a személyi gondozás 

feladatának ellátásáról társulás 

gondoskodik, úgy az ellátottak után a 

fajlagos összeg 130%-a igényelhető. 
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Megállapodás 

Szt. 63. §-a új, (8) bekezdéssel egészül ki: 

Házi segítségnyújtás esetén a 94/C. § (1) 

bekezdése szerinti megállapodást  

szociális segítésre  

vagy  

személyi gondozásra kell megkötni. 
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Szt. 94/C. §-a új (2a) bekezdéssel egészül 

ki 

• A megállapodás megkötéséhez az ellátást 

igénylő személy személyes jognyilatkozata 

szükséges, ha cselekvőképes vagy 

cselekvőképességében a szociális ellátások 

igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok 

tekintetében részlegesen korlátozott.  

• A cselekvőképességet teljesen korlátozó 

gondnokság alatt álló személyt a 

megállapodás megkötését megelőzően meg 

kell hallgatni és véleményét a lehető 

legteljesebb mértékben figyelembe kell venni. 
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Megszűnés esetei 

• (1)Az Szt. 101. § (2) bekezdése a következő d)ponttal 

egészül ki: 

• [Az (1) bekezdés b) pontja és c) pont  cb) alpontja 

szerinti felmondásnak akkor van helye, ha]-10 -„d)az 

ellátott jogosultsága megszűnik.” 

• (2)Az Szt. 101. §-a a következő (3a) bekezdéssel 

egészül ki:„(3a) Ha a jogosultság jogszabályváltozás 

miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a 

megállapodást  a  jogszabályban  megjelölt  időponttal  

a  (3)  bekezdés a)pontja szerinti időtartamon belül is 

fel lehet mondani. 
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Szülőtartás 

• Alaptörvény XVI. Cikk (4) a nagykorú gyermekek 

kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.  

 

• A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 14. 

§ nagykorú gyermeknek külön törvényben foglaltak 

szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon szülőjével 

szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes 

eltartani                tartós bentlakásos intézményi ellátás 

esetén részletszabályok  Szt. 117/D. §-sal egészül ki. 

 

23 



Szülőtartás 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rokontartásról szóló  

   XX. Fejezet főbb elemei: 

• Rokontartásra való jogosultság 

• Tartási képesség 

• Tartásra kötelezettek köre, és a tartási 

kötelezettség sorrendje 

• Tartás mértékének és módjának 

meghatározása 

• Tartási kötelezettség megszüntetése 
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Nyilvántartás tartalmi elemeiben történő 

változás 

 
Szt. 20. § (2) bekezdés e) pontja szerint kötelező 

adattartalom: 

 
a kérelmező törvényes képviselőjének, a 

kérelmező megnevezett hozzátartozójának, 

továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás 

esetében a kérelmező nagykorú gyermekének 

neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és 

tartózkodási helye vagy értesítési címe, 
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1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet tervezett 

változásai 

1. Szolgáltatási elemek megjelenése, Egyértelmű 

szakmai tartalmak 

2. Munkakörök felülvizsgálata 

3. Szakmai létszám meghatározás változásai 

4. Változó dokumentációk /Tevékenységnapló, Egyéni 

gondozási terv,) 

5. Finanszírozással kapcsolatos szabályok 
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Eredmény            Változó szolgáltatási környezet 



Munkakörök felülvizsgálata 

• 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklet megújul 

• Kevesebb munkakör kerül megjelenítésre 

• Jobban illeszkednek a szolgáltatási elemekhez 

• 2017. december 31-ig kell elvégezni a módosításokat a 

jelenleg rendszerben dolgozók esetén 

• Házi segítségnyújtás esetén ápoló, gondozó végzettség 

egyaránt elfogadható lesz. Fenntartó dönti el, hogy 

ezek közül milyen végzettséggel rendelkező személlyel 

tölti be a munkakört. 
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Létszám meghatározása 

• A gondozók létszáma a megállapodásban 

rögzített igényelt havi gondozási 

szükségletnek megfelelő időtartam 

alapján és a havi tevékenységnaplók 

összesítéséből kerül megállapításra. 

28 



Változó dokumentációk 

• Egyéni gondozási terv elkészítése nem 

lesz kötelező alapszolgáltatások esetén 

(kivéve közösségi ellátások), 

• Vezethető egy-egy összetett esetben, 

segíti a gondozási folyamat 

végiggondolását. 

• Tevékenységnapló módosítása. 
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Változó dokumentációk II.  

• Szakmai program kötelező tartalmi 

része egyszerűsödik. 

• Törlésre kerül a szolgáltatás célját, 

feladatát bemutató rész, mert a 

szolgáltatási elemek beillesztésével 

szükségtelenné válik,  

• be kell illeszteni a szolgáltatási elemek 

közül mi az, amit biztosít a fenntartó. 
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Változások a Szakmai programban 

Nem kell tartalmaznia: 

• Ellátandó célcsoport jellemzői, 

• a feladatellátás szakmai tartalma, 

módja, biztosított szolgáltatások formái, 

köre, rendszeressége, 

• szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi 

módja, 

• ellátottak és személyes gondoskodást 

végzők jogaival kapcsolatos szabályok. 
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Az ellátottak számának meghatározása 

• Tervezéskor a szociális segítés és 

személyi gondozás keretében ellátottak 

éves becsült száma,  

• elszámoláskor a házi segítségnyújtásban 

részesülők tevékenységnaplója alapján 

naponta összesített ellátottak száma 

osztva 251-gyel. 
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A szolgáltatókat segíti 

• Szakmai támogató hálózatok kezdték 

meg működésüket, 

• Szakmai ajánlások készültek, készülnek 

a jövőben is. 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

szakmafejlesztes@nrszh.hu 

 
nemethteodora@nrszh.hu 

 

 

https://www.facebook.com/nrszh 
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