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Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 

módosításáról, hatályos: 2013.01.01.-től, Szakmai vhr.-ben egyelőre nincs szabályozva! 

A támogatott lakhatás szakosított ellátás. Definíció szerint nem tartós bentlakásos intézmény 

és nem bentlakásos intézmény. (Szt. 57. § (2) bekezdés e) pont ) 

A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy 

a) az ellátás – a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan időtartamú, 

b) az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, valamint a 99. §-t és 99/A. §-t nem kell alkalmazni. (azaz 

nincs befogadás, nem kell érdekképviseleti fórumot  és ellátotti önkormányzat működtetni) (Szt. 

75. § (4) bekezdés) 

 

Miért mérföldkő? 

2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ápolást-

gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyeket 

a) nagy létszámú intézmény átalakítása esetén csak támogatott lakhatás, 

b) új intézmény létrehozása esetén csak a legfeljebb 6 fő , vagy 7-12 fő számára kialakított 

lakásban vagy házban típusú támogatott lakhatás  

formájában lehet létrehozni. 

Bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig működtethető lakóotthoni formában. (Szt. 

140/P. § (1) – (2) bekezdés) 
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A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve 
szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek részére biztosított ellátás, 
amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az 
ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja 
a) a lakhatási szolgáltatást, 
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 
körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, 
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, 
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén 
da) az étkezést, 
db) az ápolás-gondozást, 
dc) a fejlesztést, 
dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. (Szt. 75. § (1) 
bekezdés) 
 

A lakhatási szolgáltatás 
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében 
biztosítható. (Szt. 75. § (2) bekezdés) 
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Az étkezés, ápolás-gondozás, fejlesztés, társadalmi életben való részvétel 
szolgáltatásokat a fenntartó 
 
a) szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött 
megállapodás útján, 
 

b) más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös 
működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat), 
 

c) más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező 
szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött megállapodás útján, 
 

d) az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő 
ellátásának szabályai szerint 
 
is biztosíthatja. (Szt. 75. § (3) bekezdés) 
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Támogatott lakhatás engedélyezése 321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet (Szmr.) 
Főszabály: 
Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy működési 
engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény esetén az ellátást 
nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni, és e rendeletnek 
a szociális szolgáltatóra, intézményre vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind 
a telephelyekre megfelelően alkalmazni kell. 
 
Speciális szabály támogatott lakhatás esetében: 

A támogatott lakhatást nyújtó hely nem minősül telephelynek. (Szmr. 1. § ba) pont) 

(1a) A támogatott lakhatást nyújtó intézmény székhelye szerinti megyében, fővárosban és - ha ott a 
támogatott lakhatást nem önálló székhellyel nyújtják - a vele szomszédos megyékben, fővárosban 
ugyanazon fenntartó által biztosított támogatott lakhatást egy működési engedélyben kell 
engedélyezni. 

(1b) Ha a támogatott lakhatás fenntartója további, nem szomszédos megyékben, illetve a 
fővárosban is kíván támogatott lakhatást biztosítani, arra külön működési engedélyt kell kérnie. A 
támogatott lakhatás esetén a székhelynek - az (1a) bekezdés szerinti kivétellel - abban a megyében, 
illetve a fővárosban kell lennie, ahol a támogatott lakhatást nyújtják. 

(1c) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanokat a székhelyre kiadott működési engedélyben 
kell feltüntetni.  (Szmr. 3. § (1), (1a), (1b), (1c) bekezdés) 
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Támogatott lakhatás engedélyezése 321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet (Szmr.) 
Kérelmezés: Ha támogatott lakhatás esetén az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat 
az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján biztosítják, csatolni kell az erről szóló megállapodást. 
Csatolni kell a lakhatást nyújtó ingatlan használati jogcímét igazoló okiratot. 
 
Szakhatóságok: 
Főszabálytól való pozitív eltérés: 
 első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal járási hivatalának járási állat-egészségügyi és 

élelmiszer-ellenőrző hivatala, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága: ha a támogatott lakhatást biztosító ezt maga nyújtja az 
étkezést 

 első fokú eljárásban a járási népegészségügyi intézet, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei 
kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve és első fokon eljáró tűzvédelmi 
szakhatóság, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság: támogatott lakhatás 
max. 50 férőhelyes esete, valamint olyan ingatlan esetén jár el, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja 

 
Működési engedély: 
Feltüntetik benne a formáját (hány fő részére, milyen ingatlan) + a célcsoportot (fogy, pszi, szen, hajl.) 
Hatály: A lakhatási szolgáltatást biztosító különböző ingatlanokra a működési engedély hatályát a 
működési engedélyben külön meg kell határozni. Ha a lakhatási szolgáltatást biztosító ugyanazon 
ingatlanra a működési engedély több különböző hatállyal is kiadható, akkor a legrövidebb idő kerül 
feltüntetésre. (Ideiglenes, ha a szakhatóság határozott időre ad hozzájárulást, határozott idejű, ha az 
ingatlan használati ideje időben korlátos) 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 
www.fszk.hu 
 
Szociális Ágazati Portál  
Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató Testület anyagai 
http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/kivaltast-
koordinalo-testulet 
 
Tudástár 
http://hozzaferes.hu/index.php 
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9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

Módosította:41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet ,  Módosítás hatályba lépése: 2012. 12.01. 

Módosítások a továbbképzésen résztvevők szempontjából: 

 Módosul a továbbképzési pontértékek teljesítésének feltételrendszere azzal, hogy 

legalább egy teljesített továbbképzési programnak a személyes gondoskodást végző személy által 

ellátott ellátotti csoporthoz kell kapcsolódnia. 

Ezen rendelkezés 2012. december 1-jétől hatályos, de csak annak a személyes gondoskodást 

végző személynek az esetében kell alkalmazni, aki a továbbképzési kötelezettségét 2012. 

november 30-ig nem teljesítette, és a továbbképzési időszaka 2014. november 30-át 

követően jár le. Egyéb esetben a rendelet 2012. november 30-án hatályos rendelkezései kell 

alkalmazni, azaz elég csak egy T-jelű képzés, a fajtája mindegy, hogy milyen. 

 A továbbképzési időszak tartama 5 évről 6 évre nő. 

 Kiterjed a továbbképzési időszak szüneteltetésének lehetősége a hat hónapot meghaladóan 

táppénzt igénybevevő személyeknek részére a táppénz időtartama alatt (nem számít bele 

az az idő, amely alatt a továbbképzésre kötelezett három hónapot meghaladóan fizetés nélküli 

szabadságot vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe) 

 Szakvizsga: A szociális alap- és szakvizsga elnöki feladatait a a vizsgaelnöki névjegyzékbe 

felvett személyek, valamint a miniszter által a vizsgaelnöki feladatok ellátására kijelölt 

minisztériumi kormánytisztviselők látják el.  (!!!) 

 



2012. ÉVI KÉPZÉSI ELSZÁMOLÁSA 
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 1.640,- Ft/fő (2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II.2. pont)  

A szociális továbbképzés elszámolásakor a 2011., vagy azt megelőző évben 
megkezdett képzések kerülnek elfogadásra (ezért is nem a 2011. évi statisztikai 
állományi létszámra, hanem a 2010. évi statisztikai állományi létszámra kellett 
megigényelni a támogatást).  

A fenntartóknak a 2012. évi támogatás igénylésekor elméletileg tudniuk kellett, hogy 
kiket indítottak el tanfolyamra 2011., vagy azt megelőző évben, és csak ezen 
személyek képzéseire fordíthatják a támogatást. A támogatás összege  is azért volt 
sajnos ilyen alacsony, hogy csak a kifutó tanfolyamokra fordítsák a támogatást a 
fenntartók. 

TEHÁT A 2012. ÉVBEN INDÍTOTT KÉPZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK NEM 
ELSZÁMOHATÓK! 

A szakvizsga támogatás felhasználásánál nincsen ilyen évekre vonatkozó korlátozás. 

A kétévente végzett helyszíni ellenőrzéskor fogják az ellenőrök megnézni, hogy 
ténylegesen azokra a személyekre igényelték-e meg a támogatást, akikre 
vonatkozóan  jogosult volt a fenntartó a támogatást megigényelni, a fenntartó  milyen 
bizonylatokkal támasztotta alá  a támogatás felhasználását, ténylegesen arra használta 
fel a támogatást amire a jogszabályok hivatkoznak . 
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 Figyelem: A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő 

munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-

kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés 

részvételi díját viselni. (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 15. § (3) bekezdés ) 

 

Tanácsok: 

 Továbbképzési terv ne csak formalitás legyen 

 Fenntartói szintű továbbképzési igény felmérés, továbbképzési tervezés 

 Fenntartók közti együttműködés 

 Partnerség képzőkkel (transzferek ) 

 

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény 

http://www.redifi.hu/ 

Vezető: Musinszki Judit 

Elérhetősége: 30/6395373 

Email: musinszki.judit@reformatus.hu 
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Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet   

Képzési Igazgatóság 

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 

Továbbképzési programok: 

http://www.ncsszi.hu/kepzesi-igazgatosag-1_6 

 

Országos továbbképzési jegyzék 

http://www.ncsszi.hu/kepzesi-igazgatosag-1_6/tovabbkepzesi-es-szakvizsga-foosztaly---

orszagos-szocialis-szakmai-tovabbkepzesek-2_48/tovabbkepzesi-jegyzek-4_167 

 

Szociális alapvizsga, szakvizsga: 

http://www.ncsszi.hu/kepzesi-igazgatosag-1_6/tovabbkepzesi-es-szakvizsga-foosztaly---

orszagos-szocialis-alap--es-szakvizsga-2_47 

 

Nyilvántartásba vétel: 

http://www.ncsszi.hu/kepzesi-igazgatosag-1_6/szocialis-es-gyermekvedelmi-mukodesi-

nyilvantartas-2_46 
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317/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet módosításai két helyen is érintették a támogató 
szolgálat térítési díjairól szóló jogszabályokat.  

1. A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet esetében törlésre került a 14/A. § (2)–(5) 
bekezdés, ezzel a személyi segítés és a személyszállítás esetében alkalmazandó 
részletszabályok kikerültek a jogszabályból.  
Hatályos szabályozás: 
A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási 
szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított 
támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. (29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 14/A. § (1) 
bekezdés) 
Ha az ellátott szállítása – pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan – csak állandó felügyelet mellett 
biztosítható, a szállítás időtartama egyidejűleg személyi segítésként is elszámolható, azzal, hogy az ellátott csak a 
szállítási díjat fizeti meg. (29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 14/A. § (6) bekezdés) 

2. 317/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet 23. § (3) alapján a törölt térítési díjakra 
vonatkozó szabályozás helyett a 191/2008. (VII. 30.) Korm. Rendelet módosított 
szabályai alapjána  szolgáltatások Finanszírozási Szerződésében kerülnek 
rögzítésre a térítési díjra vonatkozó részletszabályok (191/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet 10. § (6) q) pontja).  

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy a személyszállítás során a szolgáltató teljese 
jogszerűen választhasson a különböző elszámolási, illetve térítési díjszámítási 
eljárások közül.  



RECENTRALIZÁCIÓ - 
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Ellátási kötelezettség szociális szolgáltatások 

2012.12.31-ig 2013.01.01.-től tervezett 

1. minden települési önkormányzat, fővárosi kerületi önkormányzat: 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítéshez való hozzáférés 

1. minden települési önkormányzat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítéshez való hozzáférés 

1. 2.000 fő feletti települési önkormányzat, fővárosi kerületi 
önkormányzat:  1. pont + családsegítés  

2. 2.000 fő feletti települési önkormányzat: 1. pont + családsegítés  

2. 3000 fő feletti települési önkormányzat, fővárosi kerületi 
önkormányzat:  2. pont + idősek nappali ellátása 

3. 3000 fő feletti települési önkormányzat: 2. pont + idősek nappali ellátása 

3. 10000 fő feletti települési önkormányzat, fővárosi kerületi 
önkormányzat:  3. pont + egyéb nappali ellátási formák 

3. 10000 fő feletti települési önkormányzat, fővárosi kerületi 
önkormányzat:  3. pont + egyéb nappali ellátási formák 

3. 30.000 fő feletti települési önkormányzat, fővárosi 
kerületi önkormányzat: 4. pont + átmeneti elhelyezés 
valamennyi formája 

6. 30.000 fő feletti települési önkormányzat, fővárosi 
kerületi önkormányzat: 4. pont + időskorúak gondozóháza, 
éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása 

6. megyei jogú város:  5. pont + idősek otthona, továbbá a 
lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két 
további intézménytípus feladatait biztosítani. 

7. megyei jogú város:  5. pont + éjjeli menedékhely, 
hajléktalan személyek átmeneti szállása, idősek otthona, 
amennyiben a lakossági szükségletek indokolják – 
hajléktalanok otthona és hajléktalan személyek rehabilitációs 
intézménye 

7. fővárosi önkormányzat: éjjeli menedékhely, hajléktalan 
személyek átmeneti szállása, ha a kerületi önkormányzattal 
eltérően nem állapodik meg 

8. fővárosi önkormányzat: idősek otthona, hajléktalanok 
otthona, a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, a 
Fővárosban – ha a kerületi önkormányzattal másként nem 
állapodik meg – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és 
átmeneti szállása  

8. megyei fenntartó: valamennyi szakosított ellátási forma   

  8. állami fenntartó: 
- 30.000 fő feletti település:  fogyatékos személyek 
gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek 
átmeneti otthona  
- Főváros: pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 
fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézménye, 
lakóotthona, valamint fogyatékos személyek gondozóháza, 
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona  
- megye területén:  valamennyi szakosított ellátás  
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316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságról 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) központi 
hivatal, központi költségvetési szerv.  
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítja. 
Az SZGYF központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. 
A SZGYF alaptevékenysége az alábbi közfeladatok ellátása: 
1. intézményfenntartói tevékenységet  végez:  
 Volt minisztériumi fenntartású intézményi kör (központi szerv) 
 Volt MIK-es intézményi kör (kirendeltség) 
 2012. évi CXCII. törvény  alapján a települési önkormányzatoktól átvett intézményi 
kör (kirendeltség) 
2. Módszertani feladatokat végez 
 ellátja az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani 
feladatokat 
 ellátja országos gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetésével összefüggő 
feladatokat 
 
Alapító Okirat: Hivatalos Értesítő 2013. évi 2. szám (2013. január 14.) 
http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/15706 
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Módszertani feladatok ellátásának hatásköre az SZGYF-nél van 2013.01.01.-től: 

A jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv látja el. (Szt. 58. §) 

A 2012. december 31-ét megelőzően hatályos 58. § alapján kijelölt módszertani 
intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnik. (Szt. 140/Q. §) 

CTLR+C – CTRL+V szövegcsere: 

Ápolási díj szakértői vizsgálatok: Szt. 43. §, 43/A. §  

Szakmai program véleményezés:  Szmr. 5. § (5),  7. § (4) d),  

Ellenőrzésben való közreműködés szakértőként: Szmr. 11. § (5)-(6), 15. §  

Hiba vagy szándékos? :  

az SZGYF által fenntartott intézmények esetében nincs szakértői kirendelés 

Elfelejtették hatályon kívül helyezni a szociális módszertani intézmények kijelöléséről 
és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési 
eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendeletet 

 

Elérhetőség: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Tel.: (061) 412-9728  
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2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról 

Szt. hatálya alá tartozó pénzbeli ellátások változásai 

Szociális hatáskört gyakorló szervek 2013.01.01.-től: 
 a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
 a települési önkormányzat polgármestere 
 a települési önkormányzat jegyzője  
 a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
 szociális hatóság 

Pénzbeli ellátások megállapítása változik 

 
Járási hivatal Jegyző Önkormányzat k.t. 

Időskorúak járadéka 
Ápolási díj (alanyi jogon 
megállapított, emelt 
összegű) 
Közgyógyellátás (alanyi 
jogon, normatív) 
Egészségügyi 
szolgáltatásra való 
jogosultság 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás 
Rendszeres szociális segély 
Lakásfenntartási támogatás 
Közgyógyellátás 
(méltányossági) 

Ápolási díj (méltányossági) 
Átmeneti segély 
Temetési segély 
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További hatáskörök: 
 Hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása  
 Menekültekkel kapcsolatos feladatok  
 a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további 
igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról való 
döntés  
 a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások 
korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés  
 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása a személyi adat és 
lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében  
 Oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a 
törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása  
 
Gyámügyi feladatok:  
 A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre  
 A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:  

 az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása  
 a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra 

is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot)  
 a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése  
 a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 

örökbefogadásához  
 védelembe vételről és megszüntetésről való döntés  
 családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat 
 iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata  
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Pontos lista a járásokról: 

218/2012. (VIII. 13.) Korm. Rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

 

Kormányhivatalok és járási hivatalok elérhetőségei: 

www.kormanyhivatal.hu 

A dokumentumtárban elérhetők hivatalos ügyintézéshez formanyomtatványok 

 

 

 

 

 

 

Járási hivatalokról nem hivatalos, de hasznos információkat tartalmazó oldal: 

http://jarasihivatalok.hu/ 

 

 



ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS 

23 



KENYSZI I. 

24 

226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 
Módosította: 317/2012. (XI. 13.) Kormány rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  
Hatályos: 2012.11.16-tól 
 
 Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul 

nyújtott szolgáltatás megszüntetésével a jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követő három 
munkanapon belül nem szüntetik meg, az NRSZH a később rögzített napi jelentést erre 
vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes 
igazgatóságát, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az 
adatszolgáltatásra jogosultakat. Az NRSZH az ügyben határozatot hoz. A napi jelentésben 
foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti. A normatíva igénybevételének 
jogosságáról ugyanakkor az elszámolás benyújtását követően a Magyar Államkincstár dönt, 
határozata ellen jogorvoslattal lehet élni. 
 

 A gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények adatrögzítésére vonatkozó szabályozás, mely 
lehetővé teszi a határozatban szereplő adatok – tényleges ellátást követő – utólagos rögzítését. 
Egyúttal megerősítésre került, hogy gyermekvédelmi szakellátás esetén is a tényleges 
igénybevételtől kell a jelentési kötelezettséget teljesíteni. 
 

 Nappali melegedő, éjjeli menedékhely,családsegítés, valamint aki TAJ igénylésére nem köteles 
TAJ azonosító nélkül 60 napon túl is rögzíthető napi igénybe vétel. 
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Meghatározásra került a jelentési kötelezettség teljesítését akadályozó üzemzavar fogalma. E 
szerint a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-
képviselő, adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar esetén, valamint 
a működést engedélyező szerv ebből fakadó késedelmes adatrögzítése miatti adatvesztés esetén a 
Hivatal, a benyújtott igazolások alapján a határidőn túli adatrögzítést 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. 
 

!!! MUNKANAP ÁTHELYEZÉSEK!!! 
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a 
következő: 
 2013. augusztus 24., szombat munkanap 
 2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap 
 2013. december 7., szombat munkanap 
 2013. december 24., kedd pihenőnap 
 2013. december 21., szombat munkanap 
 2013. december 27., péntek pihenőnap 

A jelentés elmulasztása nem indokolható üzemzavarra való hivatkozással!!! 
Költségvetési tv. 2. sz. melléklet kieg. sz. 11. pont, 8. melléklet kieg.sz. 4. pont: a támogatások 
igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2)-
(3) bekezdései szerinti - nyilvántartásba vétele. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól 
jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását ténylegesen megkezdte. 
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226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 
9. § (4) Ha a fenntartó vagy az engedélyes hibás vagy hiányos adatot észlel, nyolc napon belül 
értesíti 
 a 3. számú melléklet 1–4. pontja és a 4. számú melléklet szerinti adatok tekintetében az első 
fokú működést engedélyező szervet, 
 a 3. számú melléklet 5. pontja szerinti adatok tekintetében a szociális foglalkoztatást első 
fokon engedélyező szervet 
Tehát, ha a Szociális Regiszterben hibát tapasztal a fenntartó, akkor azt a működést 
engedélyező fele NEKI KELL JELEZNI! 
 
Jelentés: 
Alapeset: 
 január 15-éig a december 31-ei jelentési időpontra, valamint a július 1-je és december 31-e 
közötti jelentési időszakra, 
 július 15-éig a június 30-ai jelentési időpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti 
jelentési időszakra 
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális 
munka, szociális foglalkoztatás, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári 
negyedév első hónapjának 10. napjáig 
 az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra, 
 az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra 
ELMULASZTÁSA, VALÓTLAN ADATSZOLGÁLTATÁS = 50.000,- Ft SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI 
BÍRSÁG (Szt. 92/L. § (3) bekezdés),  TELEPHELYENKÉNT IS KISZABHATÓ! 
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Ha a tartós bentlakást nyújtó egyházi és nem állami fenntartású intézmény ellenőrzése 
során megállapításra kerül, hogy az intézmény fenntartója nem tesz eleget az intézmény 
működésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, a szociális hatóság intézkedik a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás visszatartása 
iránt. A visszatartás mértéke, ha a nem állami és egyházi fenntartó 

1. az intézmény alapfeladataiban történő változást - mely új működési engedélyeztetési 
eljárást tesz szükségessé - nem jelzi a működést engedélyező hatóság felé, az éves 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nyolc százaléka, 

2. nem biztosítja a kötelező gyógyszerkészletet vagy gyógyászati segédeszközt, az éves 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nyolc százaléka. (Szt. 
92/C. § (5) bekezdés) 

Amennyiben a működést engedélyező hatóság több jogszabálysértő körülményt észlel, a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás visszatartásának 
mértéke legfeljebb az éves központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás 15 százaléka. 

A visszatartott központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás akkor 
illeti meg az egyházi és a nem állami fenntartót, ha a visszatartásra okot adó körülményt 
megszünteti. 
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A fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a működési 
engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak. (Szmr. 7. § (1) bekezdés) 
A működési engedély módosítását az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon 
belül kell kérelmezni 
 a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt, 
 a szociális szolgáltató, intézmény nevének, adószámának megváltozása, illetve 
telephely működési engedélyében a székhely megváltozása miatt, 
 közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt, 
 az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt, 
 be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén 
az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a 
kihelyezhető jelzőkészülékek számának csökkentése miatt, ha ez intézményi jogviszony 
megszüntetésével nem jár, 
 fenntartóváltozás miatt, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő 
megszűnése révén jött létre, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a 
vállalkozói tevékenységet özvegye vagy örököse folytatja, vagy a fenntartó egyéni 
vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni 
betétjét, és a szociális szolgáltatót, intézményt az egyéni cég veszi át; 

A fent nem említett esetben azt megelőzően kell kérelmezni, hogy a szociális 
szolgáltatót, intézményt elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak 
megfelelően működtetni. (Szmr. 7. § (2) bekezdés) 
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Mi a nyitva álló helyiség? = olyan helyiség, ahova igénybe vevők bemennek! 
 
Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: a szociális szolgáltató, 
intézmény székhelyének, telephelyének helyrajzi számától az ingatlan-
nyilvántartásban különböző helyrajzi számon feltüntetett, a szociális 
szolgáltató, intézmény használatában álló, alapszolgáltatáshoz - ide nem 
értve a nappali ellátást - használt és az ellátottak számára nyitva álló helyiség 
(Szmr. 1. § c) pont) 
 
Ha van megjelölve nyitva álló helyiség, akkor az 1/2000. (I.4.) SzCsM rendelet 
4. § szerinti szabályok és az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet szabályai 
vonatkoznak rá!  
 
Nem kell nyitva álló helyiséget megjelölni, ha ezt a jogszabály nem teszi 
kötelezővé. (Pl. házi segítségnyújtás, étkeztetés kiszállítás, falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás) 
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A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek 
részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a 
munkáltató állapítja meg.  
Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe 
vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát 
is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó 
személyek alatt a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 
I. „Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” cím alatt megjelölt 
munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni. (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
6. § (11) bekezdés) 
 
Kapcsolódó jogszabály: 
• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő 

egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről 
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Speciális eset fogyatékosok nappali ellátása esetében: 

A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez 
mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, 

1. a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve 
az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság 
szakértői véleményét vagy 

2. a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy 

3. az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat. (9/1999. (XI. 
24.) SzCsM rendelet 21. § (2) bekezdés) 
 
A szakorvosi lelet csatolását önmagában célszerű kerülni. 
Ha mégis így igazolják a jogosultságot, akkor a kérelmezés időpontját 
megelőző 30 napnál ne legyen régebbi  a lelet és lehetőség szerint 
tartalmazza leírva azt, hogy az igénylő „fogyatékossággal élő személy” 
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 Gondozási szükséglet vizsgálat – gondozási terv- gondozási 
napló összhangja 

 Gondozási napló kitöltése 
 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 27. § szerinti főtevékenység + a tényleges 

tevékenység megnevezése  
 Változatosság (tevékenység és idő dimenizójában) 
 Tevékenység és az időtartam összhangja 
 Szakképzett gondozó – társadalmi gondozó kompetenciák 

 Gondozási terv készítés 
 Egyénre szabottság 
 Igénybe vevő részvételével készül (aláírás) 
 Értékelés 
 

 Szükségletfelmérés 
 Elégedettség felmérés 
 Ellenőrzés 
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