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törvények módosításáról 

• T/12477. számú törvényjavaslat egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú 

törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében 

történő módosításáról 
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nappá nyilvánításáról 

Közigazgatási egyezetés előtt: 

• Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
A csomag 11 törvényt módosít: 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 

3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény módosítása 

4. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása 

5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény módosítása 

6. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása 

7. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény módosítása  

8. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 

9. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása  

10. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

törvény módosítása 

11. A központi felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények 

módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. 

törvény módosítása 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
Szt. módosítása 

0.0. Befogadás 

1.1. A támogatott lakhatásra vonatkozó egyes szabályok módosítása  

1.2 A házi segítségnyújtás szabályainak további módosítása 

1.3. A hajléktalan személyek átmeneti szállására vonatkozó szabályok módosítása  

1.4 Átmeneti ellátási formák megszüntetése  

1.5. Szociális foglalkoztatás helyett fejlesztő foglalkoztatás 

1.6. Szülőtartás  

1.7. Egyéb fontosabb módosítások  

Gyvt. Módosítása 

2.1. A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő és jelző 

rendszer további megerősítése 

2.2. A családok átmeneti otthona által külső férőhelyek kialakítása  

2.3 Fogyatékos gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezésére vonatkozó szabályozás pontosítása 

2.4 A gyermekvédelmi gyám helyettesítése  

2.5 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás állami fenntartására vonatkozó szabályozás 

egyértelműsítése 

2.6 A nevelőszülő szakképesítés megszerzésére vonatkozó határidő módosítása  

2.7 Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó szabályozás módosítása 

2.8 Félutasház szolgáltatásra vonatkozó módosítás 

2.9 Egyéb pontosító jellegű módosítások 

 



7 

T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
0.0. Ismét változnak a befogadás szabályai 

A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni a hajléktalan személyek átmeneti 

szállása esetében a befogadott férőhelyek egy részének külső férőhellyé történő átminősítése és 

legfeljebb ezzel azonos számú új külső férőhely létesítése teszi szükségessé. 

 

A méltányossági befogadás évente két esetben lehetséges, viszont a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértése nélkül dönt, ha a befogadást 

fenntartóváltásra tekintettel kérik, és a fenntartóváltás költségvetési többletkiadással nem jár. 

(2) Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2f) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével indokolt esetben – évente két közzétett időpontban – dönthet a szolgáltató, intézmény, 

ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató 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. A szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértése nélkül dönt, ha a befogadást 

fenntartóváltásra tekintettel kérik, és a fenntartóváltás költségvetési többletkiadással nem jár. Ebben az 

esetben a döntést a közzétett évi két döntési időpontra tekintet nélkül kell meghozni.” 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.1. A támogatott lakhatásra vonatkozó egyes szabályok módosítása  

Szolgáltatáselemekre történő teljes bontás 

Az igénybevevő számára nyújtandó egyes szolgáltatási elemek a komplex szükségletfelmérés 

eredménye alapján kerülnek kiválasztásra. Az új szabály szerint kilenc szolgáltatási elem – 

felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, 

gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás – került 

felsorolásra, melyek lefedik a lehetséges tevékenységek átfogó csoportjait. A biztosítandó szolgáltatási 

elemeket az igénybevevővel kötött megállapodásnak is tartalmaznia kell.  

 

A hatályos szabályozás szerint a támogatott lakhatásban étkeztetést, ápolást-gondozást, fejlesztést és a 

társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat kell nyújtani. E szolgáltatásokat a fenntartó 

vagy maga nyújtja a támogatott lakhatás keretein belül, vagy azokat más, szociális szolgáltatást nyújtó 

fenntartótól veszi igénybe.  

 

Meghatározásra kerül, hogy az egyes szolgáltatási elemeket mely alapszolgáltatások útján lehet 

biztosítani. E módosítás nem jelenti a támogatott lakhatás és az egyes alapszolgáltatások után járó 

költségvetési támogatás egyidejű igénybevételét, mivel a költségvetési törvény szabályai a támogatott 

lakhatás esetében – 2017. évtől a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások kivételével – 

kizárják ezt a lehetőséget. 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.1. A támogatott lakhatásra vonatkozó egyes szabályok módosítása  

Szolgáltatáselemekre történő teljes bontás 

• a felügyeletet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás, 

• az étkeztetést étkeztetés vagy nappali ellátás, 

• a gondozást házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali 

ellátás, 

• a készségfejlesztést közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás, 

• a tanácsadást közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, 

• a pedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás, család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás vagy gyermekek napközbeni ellátása, 

• a gyógypedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, 

• a szállítást támogató szolgáltatás vagy falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

• a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást házi segítségnyújtás, nappali ellátás vagy 

támogató szolgáltatás 

nyújtására a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés alapján jogosult szervezet útján lehet biztosítani. 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.1. A támogatott lakhatásra vonatkozó egyes szabályok módosítása  

A fenti módosításokon kívül a szabályozás egyértelműen rögzíti, hogy a támogatott lakhatásnak nem 

lehet igénybevevője a demens személy, a demenciában szenvedő személyek ellátásáról az idősek 

otthonai gondoskodnak.  

A törvényjavaslat pontosítja és a gyakorlathoz igazítva rugalmasabbá teszi a támogatott lakhatás 

térítési díj szabályait is, továbbá a havi ellátmány biztosításával lehetővé válik a segítséggel történő 

pénzkezelés egyéni vásárlás keretében. 

 

Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonból kerül 

támogatott lakhatásba, a komplex szükségletfelmérés az igénybevevő támogatott lakhatásra való 

jogosultságát nem érinti, ilyen esetekben elegendő, ha az intézményvezető az elhelyezést követően 

saját hatáskörben gondoskodik a szükségletfelmérés elvégzéséről, melynek alapján az egyéni 

szolgáltatási terv elkészíthető. 

 

A fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezés előtt elvégzett alapvizsgálattal egyidejűleg 

az igénylő komplex szükségletfelmérését is el kell végezni, és az igénylőt tájékoztatni kell a 

támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségéről. Emellett a támogatott lakhatás igénybevétele 

előtt a komplex szükségletfelmérés mellett el kell végezni a fogyatékos személyek alapvizsgálatát 

is. 

Ha az ellátott 50 férőhelyesnél nagyobb ápolást, gondozást nyújtó intézményből kerül támogatott 

lakhatásba, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény férőhelyszámát – a támogatott lakhatásba 

átkerülő ellátottak számával megegyezően – csökkenteni kell. 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.2 A házi segítségnyújtás szabályainak további módosítása 

Megszűnik az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye, a szabályozás nem korlátozza a házi 

segítségnyújtás napi időtartamát az elért pontszám szerint. A módosítás célja az ellátott 

szükségleteihez igazodó, rugalmasan biztosítandó szociális segítés és személyi gondozás. E 

tevékenység-kategóriákba történő besorolás alapja továbbra is a pontszám lesz, óraszám 

meghatározása nélkül. Ezzel egyidejűleg az idősek otthonába való bekerülésnél is megszűnik az 

óraalapú szempont, az alapszolgáltatás és a bentlakásos ellátás közötti választóvonal nem a 4 órát 

meghaladó gondozási szükséglet lesz, hanem az értékelő adatlap szerinti megfelelő ellátási fokozat.  

 

Az óraszám hatályon kívül helyezése miatt a már ellátásban részesülők gondozási szükséglet 

vizsgálatát nem kell elvégezni, de a megállapodásokat az óraszám törlése érdekében módosítani kell, 

egyebekben a változás a nyújtott szolgáltatást nem érinti. 

 

A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek részére is biztosítani lehet házi 

segítségnyújtást a szakmai feltételek teljesítése mellett, állami támogatás nélkül, ha az igénylő vállalja 

az önköltség megfizetését.  

 

(Hasonló az idősek otthonta 68/B. § szabályhoz, azonban itt nem a férőhelyszámon belül, hanem azon 

felül látható el piaci alapon a szolgáltatás!) 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.2 A házi segítségnyújtás szabályainak további módosítása 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

törvény módosítása 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

törvény 36. §-a költségvetési szempontokra hivatkozással befagyasztja a házi segítségnyújtás 

befogadott kapacitásain belül a személyi gondozás szolgáltatási kapacitásait 2017. január 1-jétől. 

Amennyiben e rendelkezés hatályba lép, a szabályozás annyira rugalmatlanná válik, hogy a magas 

szükségletű igénybevételt kérők szorulnak ki az ellátásból, miközben jogosultságuk okán ellátásra 

várnak, sok esetben idősotthoni elhelyezés helyett.  

A rendelkezés hatályba lépése azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a 2016. február 1-jét követően 

személyi gondozásra megállapodást kötött jogosult ellátottak állami finanszírozás nélkül maradhatnak, 

mely miatt egyrészt sérülnek megszerzett jogaik, másrészt működésképtelenné válnak egyes 

szolgáltatók. Ezen okoknál fogva a Javaslat úgy rendelkezik, hogy a házi segítségnyújtás ellátotti 

létszámán belüli személyi gondozás rögzítésével kapcsolatos, eredetileg 2017. január 1-jétől 

hatályba lépő szabály nem lép hatályba. Helyette átmeneti rendelkezés alapján személyi 

gondozásra kapacitás kerül kiírásra, azzal, hogy csak azon egyházi és egyéb nem állami 

fenntartók nyújthatják be kérelmüket, akiknél a 2016. február 1-je és a kiírás dátuma között a 

személyi gondozásra megkötött megállapodások száma növekedett. A 2016. február 1-jén 

rögzített, illetve az így kiírt miniszteri közlemény útján befogadott kapacitások összesen az érintett 

fenntartók körében nem haladhatják meg országosan a 35.000 személyi gondozás ellátotti létszámot. 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.2 A házi segítségnyújtás szabályainak további módosítása 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

törvény módosítása 

36. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. §-a a következő 

(10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Házi segítségnyújtás esetén az adott intézményben, szolgáltatónál (székhely, telephely) – ide 

nem értve a 63. § (9) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartású intézményt, szolgáltatót – 

személyi gondozásában részesülők befogadott létszáma nem haladhatja meg 

a) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-je előtt bejegyzett házi segítségnyújtás esetén az 

igénybevevői nyilvántartásban 2016. február 1-jén az adott intézményben, szolgáltatónál (székhelyen, 

telephelyen) személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak számát, 

b) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-jét követően bejegyzett házi segítségnyújtás esetén a 

befogadott ellátotti létszám 65%-át.” 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 
1.2 A házi segítségnyújtás szabályainak további módosítása 

Szt. 138. §  

… 

(5) A 2016. február 1-jén házi segítségnyújtásra befogadott ellátotti számmal rendelkező, 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 2016. évi ... törvény hatálybalépésének 

időpontjában. A személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak számának 

meghatározásakor az igénybevevői nyilvántartás adatai az irányadóak. 

 

(6) A személyi gondozás (5) bekezdés szerint meghatározott létszámához 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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1.3. A hajléktalan személyek átmeneti szállására vonatkozó szabályok módosítása  

Külső férőhely azaz lakhatási szolgáltatás definiálása 

A lakhatási szolgáltatás önmagában nyújtható lesz az intézmény épületén belül és külső férőhelyeken 

is. A hatályos szabályozás jelenleg a rehabilitációs intézmények esetében teszi lehetővé, hogy az 

utógondozás külső férőhelyeken történhessen, ahol már nem intézményi keretek között folyó ellátást 

biztosítanak, de az ott élők figyelemmel kísérésével még segítséget nyújtanak az önálló életvitellel 

járó problémák kezeléséhez. A törvényjavaslat a hajléktalan-ellátás eddigi tapasztalatai alapján ehhez 

hasonló lakhatási forma létrehozásának jogszabályi lehetőségét teremti meg a hajléktalan személyek 

átmeneti szállása esetében. 

  

A törvényjavaslat szerint az önmagában nyújtott lakhatási szolgáltatás időtartama nem haladhatja 

meg a három évet. A térítési díj szabályok úgy alakulnak, hogy amennyiben esetvitelt (szociális 

munkát) is nyújtanak a lakhatási szolgáltatás mellett, a személyi térítési díj az ellátott jövedelmének 

60%-át nem haladhatja meg, ha pedig csak lakhatást biztosítanak, a személyi térítési díj helyett 

lakhatási költséget kell megállapítani.  

(2017. évi költségvetés!: A Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím szerinti támogatás 50%-a 

igényelhető a kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén. 468350/2) 

 

EFOP 1.1.4 Elsőként lakhatás, 1,7 Mrd. Ft EFOP 30-250 millió FT, VEKOP: 30-100 millió Ft 
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1.4 Átmeneti ellátási formák megszüntetése  

A megszüntetés a hajléktalan személyek átmeneti szállása és az éjjeli menedékhely kivételével 

valamennyi átmeneti ellátási formát érinti.  

A profiltisztítás és a szolgáltatások igénybevételének rugalmasabbá tétele érdekében hosszabb távú 

célként fogalmazódott meg, hogy az átmeneti szolgáltatási formák, mint önálló szolgáltatási típusok 

kerüljenek kivezetésre a szociális ellátások rendszeréből. Az átmeneti intézmények megszüntetését 

követően a továbbiakban az átmeneti ellátást igénylő ellátottak számára az egyéb bentlakásos 

elhelyezési formák keretein belül válik lehetővé az átmeneti ellátás, határozott időre kötött 

megállapodással. 2023-ig kell átalakulniuk az intézményeknek, melyre az alábbiak szerint van mód: 

• fogyatékos személyek gondozóháza → fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

vagy támogatott lakhatás; 

• pszichiátriai betegek átmeneti otthona → pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 

vagy támogatott lakhatás; 

• szenvedélybetegek átmeneti otthona → szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye vagy 

támogatott lakhatás; 

• időskorúak gondozóháza → idősek otthona.  

 

EFOP 2.2.3 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése standard pályázat – 3,8 Mrd 

Ft, 30-100 millió Ft/pályázat 
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1.5. Szociális foglalkoztatás helyett fejlesztő foglalkoztatás 

Foglalkoztatott:Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

eléréséig az a fogyatékossággal élő, az a pszichiátriai beteg, az a szenvedélybeteg, vagy az a 

hajléktalan személy, aki a szociális alapszolgáltatások közül közösségi ellátást, támogató szolgáltatást 

vagy nappali ellátást, illetve a szakosított ellátások közül ápolást, gondozást nyújtó intézményi 

ellátást, rehabilitációs intézményi ellátást, támogatott lakhatást vagy lakóotthoni elhelyezést vesz 

igénybe. Munka- , szervezetpszichológus javaslata szükséges.  

Foglalkoztató:Intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást nyújtó intézmény, vagy 

szolgáltató, vagy más, a szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglalkoztatást nyújtóként bejegyzett 

egyéb szervezet. Fejlesztő foglalkoztató szervezetet több szociális intézmény együtt is létrehozhat, 

közösen megszervezve az általuk nyújtott ellátásban, szolgáltatásban részesülő személyek 

foglalkoztatását; 

Jogviszonyok: 

 Mt. szerinti munkaviszony esetén 

Munkaidő: 8 óra/nap 40 óra/hét,  

havi munkaidőkeret, egyenlőtlen 

napi munkaidő beosztás 

Díjazás: Mt. szerint 

 

 

Szt. szerinti fejlesztési szerződés esetén 

Munkaidő: 6 óra/nap, 30 óra/hét 

egyenlőtlen napi munkaidő beosztás 

Díjazás: min.órabér  30%-ánál nem lehet 

kevesebb 
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1.5. Szociális foglalkoztatás helyett fejlesztő foglalkoztatás 

• 2017. április 1-jétől bevezetésre kerül a fejlesztő foglalkoztatás, szociális szolgáltatásként; 

• a szociális foglalkoztatás hatályos támogatási szerződései 2017. március 31-éig meghosszabbításra 

kerülnek (2016. év II.félévi feladatmutató alapján arányosítás); 

• a fejlesztő foglalkoztató a szociális foglalkoztatóval szemben nem működési engedélyt kér a 

hatóságtól (megyei KH), hanem kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartásba vételét; 

• 2017. január 1-jétől az SZGYF veszi át a feladatokat az NRSZH-tól és ez a szervezet fogja 

működtetni a fejlesztő foglalkoztatás pályázatos rendszerét is 2017. április 1-től; 

• A fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása pályázati formában fog megvalósulni. A fejlesztő 

foglalkoztató a támogatást fejlesztési foglalkoztatási díjra, bérjellegű kifizetésekre, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-beszerzésekre, 

beruházásra és munkahelyteremtésre fordíthatja. Fajlagos összeget a pályázati kiírás fog 

tartalmazni. 

• Vhr. Szabályok: 
• 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet  (HK) 

• 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet – szakmai szabályok  

• 112/2006. (V.12.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezése  

• 92/2008. (IV.23.) Korm. rendeletből a szociális foglalkoztatás törlése 

• 369/2013. (X.24.) Korm. rendeletbe a fejlesztő foglalkoztatás, mint szolgáltatás felvétele 

• 191/2008. (VII.30.) Korm. rendeletbe fejlesztő foglalkoztatás beemelése, amely a finanszírozás szabályait 

tartalmazza majd, 

• 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet fejlesztő foglalkoztatással történő kiegészítése, azaz az igénybevevői 

nyilvántartásba történő adatszolgáltatói kötelezettség kiterjed a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatóra is. 
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1.5. Szociális foglalkoztatás helyett fejlesztő foglalkoztatás 

 Határidők Pályázati folyamat mérföldkövei 

Szt. módosítás megjelenése 

Közlönyben: 2016.december 12. 

Pályázati Kiírás jóváhagyása államtitkári szinten eddig az 

időpontig megtörténik. 

2016. december 13. Pályázati Kiírás megjelenik az EMMI, NRSZH honlapján 

2016.12.13.-23. Pályázati információs napok megtartása 5-7 régiós 

helyszínen 

legkésőbb 2017. február 1. Pályázatok beadási határideje  

(ehhez a szolgáltatói nyilvántartásbavétel elektronikus 

felületén meg kell jelennie a fejlesztő foglalkoztatás 

szolgáltatásnak) 

2017.02.09. Hiánypótlási határidő 

2017.02.17. Szakmai bírálat kezdete 

2017.03.14. Szakmai döntési javaslat felterjesztése jóváhagyásra 

2017.03.25. Nyertesek kiértesítése pályázati döntésről, 

szerződéskötések megkezdése 

2017. április 1.  Fejlesztő foglalkoztatás indulása 
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1.6. Szülőtartás 

A törvényjavaslat szerint, ha az ellátottnak sem jövedelme, sem vagyona nem fedezi az intézményi 

térítési díjat, illetve más személy sem vállalta önkéntesen annak megfizetését, a javaslat biztosítja 

annak lehetőségét, hogy az intézményvezető az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel kezdeményezze 

megállapodás kötését az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti díjkülönbözet 

megfizetése céljából. Ha az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel nem jön létre megállapodás, a 

díjkülönbözet megtérítése bírói úton követelhető az ellátott nagykorú gyermekétől. 

Ha az ellátott nagykorú gyermeke(i)vel nem jön létre a megállapodás, a fenntartó kérheti a bíróságtól, 

hogy a Polgári Törvénykönyv rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes 

gyermeket kötelezze a jövőre nézve tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a 

díjkülönbözet megfizetésére. A perben a tartásra köteles állapot és a tartásra való képesség 

megítéléséhez szükséges valamennyi körülményt a bíróság vizsgálja. 

A per kimenetele nem érinti az ellátott jogviszonyát: az intézményi jogviszonyt keletkeztető 

megállapodást az ellátott továbbra is megkötheti, és a gyermek tartásra képességének és 

kötelességének fennállása nem befolyásolja az intézményi jogviszonyának fennállását. Ha a 

gyermek tartási kötelezettsége és képessége nem kerül megállapításra, a térítési díj kiszámítása – a 

hatályos szabályokhoz hasonlóan – az általános szabályok szerint történik, az ellátott jövedelmének 

80%-áig állapítható meg. 

2017. január 1-jét követően létrejövő tartós bentlakásos intézményi jogviszonyok esetében kell 

alkalmazni. 
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1.7. Egyéb fontosabb módosítások  

A hatályos szabályozás tiltja fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának létrehozatalát, azonban 

nem rendelkezik a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonának létrehozataláról. 

Tekintettel arra, hogy a lakóotthonok kötelező átalakulására egyelőre nem kerül sor, újak 

létrehozatalát már csak rehabilitációs célra indokolt támogatni. Erre tekintettel a törvényjavaslat 

szerint fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona keretébe tartozó ellátás is csak 

támogatott lakhatás formájában hozható létre.  

  

Az Szt. tavalyi módosítása szerint a járásszékhelyen működő család- és gyermekjóléti szolgáltatást 

nyújtó szolgáltató szociális diagnózist készít a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a 

szükséges szolgáltatások megállapítása érdekében. A szociális diagnózis kötelező érvényű 

alkalmazását megelőzően szükséges egy éves átmeneti időt hagyni a gyakorlatban történő 

modellezésre, és a jogalkalmazók felkészítésére. Az elegendő felkészülési idő érdekében a szociális 

diagnózis készítése 2017. év során lehetőségként jelenik meg a törvényben, és 2018. január 1-jétől 

válik kötelezővé.   
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2.1. A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő és jelző 

rendszer további megerősítése 

A jelzőrendszer keretében a jelenlegi helyi és járási szint mellett megyei szinten, a kormányhivatalok 

munkatársa számára is feladat kerül meghatározásra a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott 

működésének elősegítése érdekében. Emellett kialakításra kerül az országos szint is az SZGYF 

keretein belül a jelzőrendszer hatékony működésének szakmai támogatása, fejlesztése érdekében. Az 

SZGYF feladata lesz a képzések megszervezése, módszertan kidolgozása, valamint telefonos 

szolgáltatás működtetése.  
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2.2. A családok átmeneti otthona által külső férőhelyek kialakítása  

A családok átmeneti otthonában élők minél sikeresebb kivezetése és a „visszaforgás” csökkentése 

érdekében a törvényjavaslat meghatározza a külső férőhely alapvető törvényi szabályait. A családok 

átmeneti otthona a férőhelyszámon belül kialakított külső férőhelyeken 2018. január 1-jétől 

biztosíthatja azoknak a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra támogatással képesek. A 

külső férőhely egyrészt kedvezményes lakhatást, másrészt szociális munkát biztosít a családok 

számára. A családok átmeneti otthonában jelenleg 12 hónapig tartózkodhatnak a családok, ami 

szükség esetén 6 hónappal meghosszabbítható. A külső férőhelyen a családok 3 évig tartózkodhatnak, 

beleszámítva a családok átmeneti otthonában eltöltött időt is.  

 

A térítési díj szabályok úgy alakulnak, hogy amennyiben szociális munkát is nyújtanak a külső 

férőhelyen, a személyi térítési díj az igénybevevő jövedelmének 40%-át nem haladhatja meg, ha pedig 

csak lakhatást biztosítanak, a személyi térítési díj helyett lakhatási költséget kell megállapítani.  

 

A külső férőhely állami finanszírozására alacsonyabb mértékben fog sor kerülni a családok átmeneti 

otthona „normál” férőhelyeinek finanszírozásánál. 
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2.3 Fogyatékos gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezésére vonatkozó szabályozás pontosítása 

 

A Gyvt. már hatályba lépése óta biztosítja, hogy minden gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 

gyermek esetében elsődlegesen a nevelőszülői elhelyezés érvényesüljön, így a fogyatékos és/vagy 

tartósan beteg gyermek esetében is. Az elmúlt években a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 

fogyatékos gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének aránya folyamatosan növekedett.  

Míg 2011. december 31-én a fogyatékos gyermekeknek csak 44,1%-a, 2013. december 31-én 49,2%-a, 

2014. december 31-én már a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 54,3%-a élt nevelőszülőnél. A 

gyakorlat tehát azt mutatja, hogy a nevelőszülőnél élő fogyatékos gyermekek aránya folyamatosan 

növekszik, azonban a gyermek állapota lehet olyan súlyos, amely miatt felelősséggel nevelőszülőnél 

nem helyezhető el, ellátása csak intézményes keretek között oldható meg. Ezért szükséges a Gyvt. 7. § 

(2) bekezdésében egyértelművé tenni, hogy a befogadó szülőnél (nevelőszülőnél, helyettes szülőnél) 

történő elhelyezéstől el lehet tekinteni, ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó 

szülőnél történő elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség. 
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2.4 A gyermekvédelmi gyám helyettesítése  

 

A gyermekvédelmi gyámok akadályoztatása esetén (szabadság, betegség, munkaidőn túl más 

elfoglaltság) a gyakorlatban felmerült probléma a helyettesítés biztosítása. A gyermekvédelmi gyám 

akadályoztatása esetén a hatályos rendelkezések szerint a gyámhatóság rendelhet eseti gyámot a 

gyermek részére, ha – a kirendelt gyám akadályoztatásának időtartama alatt – a gyámsága alatt álló 

gyermek érdekében intézkedni szükséges.  

A gyámhatóság által kirendelt helyettes gyermekvédelmi gyám egy állandó, de csak adott esetekben 

gyakorolandó megbízatást teljesít. A helyettes gyermekvédelmi gyám jár el a távollévő vagy más 

okból ténylegesen akadályozott gyermekvédelmi gyám helyett a gyermeket érintő, azonnali 

intézkedést igénylő ügyekben. 

Az eseti gyám jogintézménye a helyettes gyermekvédelmi gyámság bevezetése esetén is fennmarad, 

azt a Ptk. szabályozza.  
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2.5 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás állami fenntartására vonatkozó szabályozás 

egyértelműsítése, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás más feladatellátásoktól független 

biztosításának megteremtése  

 

A törvényjavaslat szerinti módosítás célja a TEGYESZ-szel kapcsolatban, hogy 

- garanciát biztosítson a jelenlegi szervezeti struktúrából adódó, a gyermeki jogok érvényesülését 

szolgáló TEGYESZ feladatellátást akadályozó tényezők kiküszöbölésére, a szervezetileg önálló és 

független szakszolgálati feladatellátásra; 

- egyértelművé tegye, hogy TEGYESZ feladatellátást biztosító intézményt csak az állam fenntartói 

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, azaz jelenleg az SZGYF tarthat fenn.  

A területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatellátást a jelenlegi 20 helyett egy országos ellátási 

területű, tiszta profilú költségvetési intézmény keretében biztosítja 2018. január 1-jétől, ily módon 

országos szinten csökkenti a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények számát is.. 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 

2.6 A nevelőszülő szakképesítés megszerzésére vonatkozó határidő módosítása  

 

A hatályos szabályozás értelmében a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló azon 

nevelőszülőknek, akik nem rendelkeznek nevelőszülő képesítéssel, 2016. december 31-ig kell 

megszerezniük képesítésüket, mely teljesíthető az OKJ-s nevelőszülő szakképesítés megszerzésével 

vagy a jogszabályban meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási program 

eredményes elvégzésével. 

A képesítés-megszerzési kötelezettség 2016. december 31-ei határideje az Emberi Erőforrás Operatív 

Program (EFOP) 2014-2020-as időszakban megvalósítandó EFOP-3.8.2 kódszámú „Szociális humán 

erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: kiemelt projekt) tervezett indulási 

időpontjához képest került meghatározásra, célzottan annak érdekében, hogy a kiemelt projekt 

biztosítsa a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási program (a továbbiakban: KOP) szerint 

képzések térítésmentes hozzáférését.  Figyelemmel arra, hogy a KOP szerinti képzések térítésmentes 

hozzáférését az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) 2014-2020-as időszakban 

megvalósítandó EFOP-3.8.2 kódszámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt 

biztosítja – melynek megvalósítása még nem kezdődött meg – , annak érdekében, hogy a nevelőszülők 

képesítésének megszerzése mögött a szükséges fedezet rendelkezésre álljon, a képesítés 

megszerzésének határidejét 2 évvel 2016. december 31-ről 2018. december 31-re tolja ki a 

módosítás. 
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 

2.7 Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó szabályozás módosítása 

 

A Gyerekházat, mint új ellátási formát szükséges a gyermekjóléti alapellátások között külön 

nevesíteni. A többi gyermekjóléti alapellátástól eltérően azonban a Gyerekház működtetése nem 

kötelező önkormányzati feladat, ahogy az a Gyvt. 94. § (2) bekezdésének módosításával rögzítésre is 

kerül. A Gyerekház sajátos működését tükrözi, hogy az nem sorolható be minden, a gyermekjóléti 

alapellátásokra vonatkozó általános szabály alá (pl. az igénybevétel önkéntes, térítési díj nem várható 

el a célcsoporttól, nem kell érdekképviseleti fórumot működtetni stb.). 

Módosítani szükséges a Gyvt. 38/A. §-ában a Gyerekház szolgáltatás célját is, hiszen a kötelező 

óvodáztatás miatt a célcsoporttá az óvodába még nem járó gyermekek és szüleik váltak. A célcsoport 

pontosabb meghatározása érdekében ugyancsak rögzíteni szükséges, hogy abba elsősorban a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és szüleik tartoznak. 

Célcsoportként a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyett a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és szüleik szerepeltetése azért célszerű, mert a 3 

év alattiaknál a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet ritkán kerül megállapításra, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság azonban igen.   

A módosítás tartalmazza továbbá, hogy bár a Gyerekház nem intézmény, de szolgáltatóként működhet 

önállóan vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló egységeként.  
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 

2.8 Félutasház szolgáltatásra vonatkozó módosítás 

 

A módosítás egyik célja, hogy a titkos menedékház számára is megteremtse a félutasház-szolgáltatás 

nyújtásának lehetőségét, ezzel is támogatva a kapcsolati erőszak áldozatainak hosszú távú társadalmi 

reintegrációját. A módosítás másik indoka azon jogszabályi kötöttség feloldása, mely jelenleg 

kimondja, hogy a félutasház-szolgáltatás igénybevételének egyik feltétele a meglévő munkaviszony. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a kitétel az optimálisnál jobban leszűkíti a 

lehetséges pályázói kört, ami nem célja a szabályozásnak. 

 

A hazai krízisellátás rendszerében egy titkos menedékház működik, a módosítás célja, hogy ez az egy 

intézmény is működtetni tudjon félutasház-szolgáltatást.  
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T/12720. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról 

2.9 Egyéb pontosító jellegű módosítások 

 

A gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt egyértelműen rögzíteni a Gyvt. adatkezelésre vonatkozó 

szabályai között, hogy a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményrendszer törvényben 

meghatározott szereplői jogosultak a gyermek fényképének, a róla készült mozgóképnek, valamint a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó adatainak a kezelésére. 

 

A kormányhivatali integráció következtében indokolt egyértelművé tenni, hogy pártfogó felügyelői 

szolgálat alatt a pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt kell 

érteni. 

 

Az EFOP-3.2.9. „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” c. projekt keretében 

valósul meg az óvodai és iskolai szociális segítés feltételeinek, szakmai tartalmának, a fenntartásához 

és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározása. A projekt 

2018. augusztus 31-ével fog zárulni, ezért szükséges az óvodai és iskolai szociális segítés család- és 

gyermekjóléti központ kötelező feladataként való meghatározását 2018. január 1-je helyett 2018. 

szeptember 1-jében megjelölni. 
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T/12477. számú törvényjavaslat egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú 

törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő 

módosításáról 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény, az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény szabályainak módosítása 

 

1.A jelzőrendszeri tagokra nézve kötelező lesz betartani a módszertani útmutatókban foglalt egységes 

eljárásrendet. 

2.A testvérek ügyét együtt kell kezelni 

3.Azonnali intézkedéseknek nem lehet akadálya 

A törvény felhatalmazza a gyámhatóságot a nem mellőzhető meghallgatás, tárgyalás megtartása 

érdekében az elővezetés ügyészi jóváhagyás nélkül történő foganatosítására, ha azonnali 

intézkedés szükséges 

4.Súlyos veszélyeztető okok pontosítása 

A Gyermekvédelmi törvényben kerül szabályozásra, hogy ha a szülő a védőnőt vagy a háziorvost, 

házi gyermekorvost a gyermek elhelyezéséül szolgáló háztartásba nem engedi be és a velük való 

együttműködéstől elzárkózik, ezen körülmény egyéb, veszélyeztetésre utaló bizonyíték nélkül is 

súlyos veszélyeztető oknak minősül.  

5.Egészségügyi tárgyú törvények pontosítása 
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T/12921. számú törvényjavaslat a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

1. §A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A szociális 

szolgáltatást végzők jogai alcíme a következő 94/M. §-sal egészül ki: 

„94/M. § (1) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó 

intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló 

dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. 

(2) A Szociális Munka Napján a szociális intézményekben a folyamatos ellátást a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. §-a szerinti munkaszüneti napokra egyébként 

irányadó munkarend szerint kell megszervezni és biztosítani.” 

 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 

2. §A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-a a 

következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti - ide nem értve a bölcsődei ellátást - és gyermekvédelmi intézményeknél, 

szolgáltatóknál, javítóintézeteknél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. 

(6b) A Szociális Munka Napján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, javítóintézetekben 

a folyamatos ellátást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. §-a szerinti 

munkaszüneti napokra egyébként irányadó munkarend szerint kell megszervezni és biztosítani.” 
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Finanszírozási kérdések 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, 

szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi 

önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a 

humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a 

továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők 

szerint: 

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. 

alpont c)-k) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos 

jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg, b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei 

kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § 

(2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és 

II. pont szerinti támogatásra jogosult, 

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 

intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági 

társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás 

illeti meg, 

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.  
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Finanszírozási kérdések 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

41. § (2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott 

szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak 

hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E 

kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a. 

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 

napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került. 

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a 

támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására 

fordítani.  

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik. 

(6) A nem állami szociális fenntartót a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 

kiegészítő támogatás illeti meg. 

(7) A települési önkormányzatot, annak társulását, valamint az (1) bekezdés szerinti nem állami szociális fenntartót 

a) a támogató szolgáltatás, 

b) a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 

c) a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 

d) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, 

e) a Biztos Kezdet Gyerekház, 

f) az utcai szociális munka, 

g) a krízisközpont és a félutas ház, 

h) a titkos menedékház 

szolgáltatások után a 9. melléklet szerinti támogatás illeti meg. 

(9) A (7) bekezdés szerinti egyházi fenntartót, a (7) bekezdés a)-c) pont szerinti szolgáltatásai után kiegészítő támogatás a 

2016. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók (7) bekezdés a)-c) pont 

szerinti szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel egyenlegének rendezése alapján illeti meg. 
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Finanszírozási kérdések 
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

2. sz. melléklet 

1. Általános szabályok 

Az e melléklet szerinti támogatások 2016. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat 

szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő 

szabályok valamely támogatás esetében lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási 

kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban 

rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését. 

 

8. sz. melléklet 

Kiegészítő szabályok: A támogatással kapcsolatos igénylésre, pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, 

ellenőrzésre és visszafizetésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26. §-át 

kell alkalmazni. 

!!!!IV. ágazati pótlék: A támogatás kizárólag a 2016. évben ágazati pótlékra kifizetett, továbbá annak ténylegesen 

megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető. 

!!!kiegészítő pótlék: 380/2015. (XII. 8.) Korm. Rendelet szabályai vonatkoznak 2016. évben! 

Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti, 2015. december - 2016. november hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő 

pótlék+SZOCHO 
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Finanszírozási kérdések 
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

9. sz. melléklet 

Kiegészítő szabályok (TSZ, KÖZPSZI, KÖZSZEN) 

10. Az I. pont szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) 

bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései szerinti - nyilvántartásba vétele, valamint jogszabály szerinti 

időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, 

amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. Ha a települési 

önkormányzatok egymás közötti és körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett 

felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik, úgy a 

nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó. 

11. Ha támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások esetén 

a) a kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi alaptámogatás arányos részét, 

b) az igényelt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi teljesítménytámogatás arányos részét 

vissza kell fizetni. 

12. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel. Ha a támogatás egy 

részét nem a szolgáltató működési kiadásaira fordították, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni. 

13. 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. 

16. A nem állami szociális fenntartóra vonatkozó speciális szabályok: 

a) A nem állami szociális fenntartó a támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az 

intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került. 

b) A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat 

adatot. 
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Finanszírozási kérdések 

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, 

szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi 

önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a 

humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a 

továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők 

szerint: 

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. 

alpont c)-m) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos 

jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg, 

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 

57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja 

szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult, 

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 

intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági 

társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás 

illeti meg, 

d) kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 

kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a 2. melléklet III. pont 7. alpontjában meghatározott 

támogatással azonos jogcímen, összegben és feltételek mellett illeti meg, 

e) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti támogatásra jogosult. 
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Finanszírozási kérdések 

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

41. § (2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában 

meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó 

egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 

törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke - a 2. melléklet III. 

pont 3. alpont l)-m) pontjai kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a. 

(3) A kiegészítő támogatás az egyházi fenntartót a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjai szerinti 

szolgáltatások után a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve 

önkormányzati fenntartók e pontok szerinti szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel 

egyenlegének rendezése alapján illeti meg. 

(4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a 

folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a 

támogatás megállapítására sor került. 

(5) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten 

nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok 

humánszolgáltatásai támogatására fordítani. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik. 

(7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2. 

melléklet III. pont 3. alpont j) pont ja) alpontja szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti 

meg. 

  



39 

Finanszírozási kérdések 

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

2.sz. melléklet 

Kiegészítő szabályok: 

1. Általános szabályok 

a) Az e melléklet szerinti támogatások 2017. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési 

célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem 

tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé teszik a felhalmozási 

kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó 

működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához 

szükséges működési kiadások teljesítését. 

  

8.sz. melléklet 

III. Kiegészítő szabályok 

1. Az e melléklet szerinti támogatások 2018. január 31-ig használhatók fel. 

 

IV. Szociális ágazati összevont pótlék 

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2017. január-december hónapokban 

kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak közterheihez… 

A támogatás kizárólag a 2017. évben szociális ágazati összevont pótlékra kifizetett, továbbá annak 

ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem 

teljesíthető. 
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Finanszírozási kérdések 

489/2013. (XII. 18.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról 

1. § E rendelet alkalmazásában 

f) megszűnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi - a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

szóló kormányrendelet szerinti - engedélyesét (a továbbiakban: engedélyes) más személy vagy 

szervezet fenntartásába adta, amelynek valamennyi engedélyesét törölték a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásából (a továbbiakban: 

szolgáltatói nyilvántartás), illetve amelynek a támogatásra való jogosultsága a tárgyévben más okból 

teljesen megszűnt, 

17. § (1) A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja 

segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 

tárgyévet követő év január 31-éig számol el. 

(2) A megszűnt fenntartó - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a fenntartóváltozás 

időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság 

más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el. 

(3) Megszűnt fenntartó esetén az igazgatóság huszonegy napon belül határoz az elszámolás 

elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a 

kamatfizetésről. 
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Finanszírozási kérdések 

489/2013. (XII. 18.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról 

 

23. § (1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül 

a) a falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás után igénybe vehető támogatás arányos 

része, ha az igazolt munkaórák száma nem éri el a kétezret, illetve törtévi működés esetén annak 

időarányos részét, 

b) ha a támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei az a) pontban foglalt eseteken túl nem 

teljesülnek, vagy azok teljesülése a jogszabályban meghatározott módon nem igazolható. 

 

27. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a korrekcióra, illetve - ha a korrekció 

visszafizetéssel jár - a korrekció megfizetésére a tárgyévben egyházi kiegészítő támogatásban 

részesült egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles. 

(2) Ha az engedélyes fenntartását másik egyházi fenntartó vette át, a korrekcióra, illetve a korrekció 

megfizetésére az engedélyest átvevő egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles. 

(3) A korrekció nem folyósítható, de - ha a korrekció visszafizetéssel jár - a korábbi egyházi fenntartó 

köteles a korrekció megfizetésére, ha 

a) az engedélyest törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, 

b) a fenntartó már nem minősül egyházi fenntartónak, vagy 

c) az engedélyes fenntartását nem egyházi fenntartó vette át. 
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