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JOGSZABÁLYOK 
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 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények 
módosításáról 
Megjelent: MK 2013/54. (III. 29.),  Hatályos: 2013. 04. 01., 2013. 07. 01., 2013. 09. 
01., 2014. 01. 01. 

 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő 
módosításáról 
Megjelent: MK 2013/54. (III. 29.),  Hatályos: 2013. 04. 01., 2014. 01. 01. 

 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, 
valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői 
díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Megjelent: MK 2013/129. (VII. 29.), Hatályos: 2013. 08. 01. 

 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 
szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, 
továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 2013/153. (IX. 20.),  Hatályos: 2013. 09. 23., 2013. 11. 01. 
 
 
 
 



2013. ÉVI XXVII. TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELMI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK 

MAGYARY EGYSZERŰSÍTÉSI PROGRAMMAL 
ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT 

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
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ELŐGONDOZÁS 
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Módosult az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás tartalma. Az Szt. 20. § (2) 

bekezdés h) pontja szerinti adattartalom „az előgondozás lefolytatásának 

időpontja”-ra változott.  

A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 

 
 

Hibás az Szt.-ben az előgondozásra vonatkozó szabályok átvezetése , mivel 

nem kerültek mentesítésre azon szolgáltatások az előgondozás jelölése alól, 

ahol megszűnt 2013.04.01.-jén az egyszerűsített elgondozás. 

Ld. 

Szt. 20. § (5) Nem kell vezetni 

c) étkeztetés, családsegítés, közösségi ellátások, idősek nappali ellátása, 
szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása 
esetén a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat. 
 



EGYHÁZI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 
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2013. január 1-jétől a teljes módszertani feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság hatáskörébe utalták. 2013. április 1-jétől rehabilitálták az egyházi 
módszertani intézményeket, ennek megfelelően az Szt. 58. §-a módosult.  

Az egyházi fenntartású intézmények vonatkozásában a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter az egyház központi szervének javaslatára egyházi módszertani 
intézményt jelöl ki öt éves időtartamra.  
Az egyházi módszertani intézmény módszertani feladatai keretében 
a) külön jogszabály szerint véleményezi a szakmai programot és részt vesz a szociális hatóság ellenőrzéseiben, 
b) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, 
c) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti az egyházi fenntartású szolgáltatók és 
intézmények szakmai feladatainak teljesítését, 
d) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez, 
e) közreműködik a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai 
ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában, 
f) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok 
elterjesztését és gyakorlati alkalmazását, 
g) kutatásokat folytat, illetve szervez. 

 

Az Szmr.-ben nem kerültek átvezetésre az egyházi módszertani intézményre 

vonatkozó előírások, így nincs jelenleg végrehajtási rendeleti szinten 

szabályozva az Szt. 58. § a) pont. 
 



JELZŐRENDSZERES HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
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Módosult a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szabályozása. Az Szt. 65. § 

kiegészül egy (7) bekezdéssel, ez rendelkezik arról, hogy a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. (Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatásköre lett) 

Ezzel összefüggésben két ponton módosul a szolgáltatástartalomra 

vonatkozó törvényi szintű szabályozás. 

Az Szt. 65. § (1) bekezdésből törlésre kerülnek a szolgáltatás biztosításának 

módjára vonatkozó részletszabályok.  

Az Szt. 65. § (3) bekezdés úgy módosul, hogy előírásra kerül az ellátott idős 

célcsoport vonatkozásában a házi segítségnyújtó szolgálattal való 

együttműködés. 

A finanszírozás rendjének kialakítására vonatkozó felhatalmazó szabály az 

Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontjában szintén törlésre kerül.  

A módosítás 2013. július 1-jétől hatályos. 
 
 



TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLY 
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Módosult az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti térítési 
díjról való tájékoztatási kötelezettség.  

Az igénylő már a szolgáltatóval való megállapodás 
megkötésekor tájékoztatást kap a fizetendő térítési díj 
összegéről.  

Az ellátás igénybevételét megelőzően csak a várható 
térítési díjról kell tájékoztatást adni számára.   

A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 
 
 



25/2013. (III. 29.) EMMI RENDELET EGYES 
MINISZTERI RENDELETEKNEK A SZEMÉLYES 

GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKKAL 
ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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FENNTARTÓI ALAPADATOK KÖZZÉTÉTELE 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Az R. kiegészül egy 5/D. §-sal, amely előírja a fenntartók számára azt, hogy a 
szociális ágazati portálon a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó alapadataikat 
tegyék közzé és negyedévente aktualizálják.  

Az adatszolgáltatás tartalma az alábbi lesz: 

„5/D. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati 
portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja az alábbi adatokat: 

a) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény neve, elérhetősége, 

b) a szolgáltatás tartalma, 

c) az engedélyezett férőhelyek száma, 

d) az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos időtartama, 

e) az intézményi térítési díj összege.” 

A módosítás 2014. január 1-jétől hatályos, tehát ekkortól kell az adatszolgáltatásnak 
eleget tenni.  

(Megjegyzés: Ezt Szociális Regiszterbe való jelentési kötelezettség mellett kell teljesíteni, 
tehát újabb adatszolgáltatási kötelezettségről van szó, ami a fenntartók vonatkozásában 
nem egyszerűsítés). 

 
 
 



IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS EGYSZERŰSÍTÉSE I. 
(9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Az alapszolgáltatások esetében kötelezően benyújtandó dokumentumok 
felhasználásának lehetősége időben kitolódik. (Ir. 3. § (1a), (5)-(6) 
bekezdés) 
 Amennyiben az igénybevevő 3 hónapon belül más alapszolgáltatást 

igényel, elfogadható a dokumentumok másolata is, illetve ha ugyanazon 
szolgáltatónál igényel további alapszolgáltatást, a szükséges 
dokumentumok benyújtását nem kell megismételni, azok az első 
benyújtástól számított 3 hónapig érvényesek maradnak, DE írásban 
nyilatkozni kell arról, hogy időközben nem történt változás! 

 
 Az alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátás megszűnését követő 3 

hónapon belüli ismételt kérelmezés esetén a korábbi dokumentáció 
(így az orvosi igazolás vagy azzal egyenértékű zárójelentés, 
jövedelemnyilatkozat, szakvélemények, szociális rászorultságot igazoló 
egyéb dokumentum) felhasználható, DE írásban nyilatkozni kell arról, 
hogy időközben nem történt változás! 

 
 



IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS EGYSZERŰSÍTÉSE II. 
(9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Az alapszolgáltatásokra és szakosított ellátásokra is vonatkozik az a 
rendelkezés, amely szerint a kórházi kezelést követő 30 napon belül a 
zárójelentés kiváltja a háziorvosi igazolást.  

Az Ir. 3. § (2) bekezdésében az „orvosi igazolást” szövegrész helyébe az „orvosi 
igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak 
megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi 
zárójelentést” szöveg lép. 

Tehát házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 
szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, 
továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetében 
vagy az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy pedig a 30 
napnál nem régebbi kórházi zárójelentést kell csatolni az adott szolgáltatásra 
való jogosultság igazolásához. 

A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 
 
 



ELŐGONDOZÁS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA  I. 
(9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Megszüntetésre kerül az egyszerűsített előgondozás és a kétszakaszos 
előgondozás egyszakaszossá válik. 

2013.03.31.      2013.04.01. 
 

Egyszerűsített 
előgondozási adatlap 

Előgondozás I. 
adatlap 

Előgondozás II. 
adatlap 

Előgondozási adatlap 



ELŐGONDOZÁS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA II. 
(9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Törlésre kerül az Ir. 4. § (3) bekezdése, illetve 4. számú melléklete szerinti 
egyszerűsített előgondozás adatlap. 
Nem kell egyszerűsített előgondozást végezni házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében végzett személyi segítés, demens 
nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása esetében. 
 
A kétszakaszos előgondozás egy szakaszossá válik, és egy darab előgondozási adatlapot 
kell tölteni az előgondozás során. Ezen egy szakaszos előgondozási adatlap az Ir. 2. 
számú mellékletét jelenti.  
 
Az idősek otthona esetében a gondozási szükséglet vizsgálatot az előgondozás során 
kell elvégezni (korábban ez az előgondozás I. szakaszához kötődött). 

Változik  a térítési díjról való tájékoztatási kötelezettség, mivel az előgondozás során 
csak a térítési díj várható mértékéről kell tájékoztatást adni, a megállapodás 
megkötésekor kell a személyi térítési díjról tájékoztatást adni. 

Az egyéb előgondozásra vonatkozó tartalmi szabályok vonatkozásában nincs változás, 
csupán a jogszabály más szakaszaiba és bekezdéseibe kerülnek a korábbi tartalmak. 

A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos. 

 
 



55/2013. (VII. 29.) EMMI RENDELET EGYES SZOCIÁLIS 
TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS A 

SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS 
FELADATAIRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓK, 

INTÉZMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁNAK SZAKÉRTŐI 
DÍJÁRÓL SZÓLÓ 3/2008. (IV. 15.) SZMM RENDELET 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
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NYILATKOZAT MÁS ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
(9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Ésszerűsödött a más alapszolgáltatásról szóló nyilatkozattételről szóló szabályozás. 
Eddig csak azt szabályozta az Ir., hogy mely szolgáltatások igénybevételéről nem kell 
nyilatkozni, de ezt minden alapszolgáltatás igénybevétele esetében meg kellett tenni, 
még akkor is, ha egyébként a mentességi körbe tartozó szolgáltatás igénybevétele 
történt meg (népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás). Ezt a felesleges rendelkezést egyszerűsítették úgy, hogy nem 
kell nyilatkozni a nyilatkozat alól 2013.07.31-ig mentes szolgáltatások 
igénybevételekor sem. 
„Ir. 18. § (1) Az alapszolgáltatást igénylő személy - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az ellátás 
kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél 
valamilyen alapszolgáltatást. 
(2) Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, 
a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen 
szolgáltatások igénybevételéről.” 
 
 

A jogszabályi normaszöveg kérelmezéskori időpontot nevesít, de amennyiben adott szolgáltatás 
igénybevétele folyamán más szolgáltatás igénybevétele is megtörténik, akkor is érdemes a 
nyilatkozatot újra felvenni. 



SZAKMAI LÉTSZÁMNORMA ELŐÍRÁSAINAK VÁLTOZÁSA 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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R. 2. számú melléklete módosult: 

 A hajléktalanok nappali melegedője esetén a jobb tervezhetőség érdekében 
a tárgyévet megelőző év helyett a tárgyévre tervezett napi átlagforgalmat 
kell alapul venni a dolgozói létszám megállapításakor.  

 

 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása esetében a szociális 
segítő mellett feltüntetésre kerül, hogy a létszámot 50 férőhelyre vetítve kell 
számolni.  

 

 A drogbetegeket ellátó bentlakásos intézménynél a szociális, mentálhigiénés 
munkatársak, illetve a foglalkoztatásszervezők számát nem 50 
férőhelyenként, hanem 50 férőhelyre vetítve kell számolni. 



UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA SPECIÁLIS KÉPZÉS ELTÖRLÉSE 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET, 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 

RENDELET  MÓDOSÍTÁSA) 
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A 2013.07.31-ig hatályos szabályok szerint utcai szociális gondozó vagy 
koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő 
időpontjától számított két hónapon belül be kellett jelentkeznie utcai 
szociális munkával kapcsolatos képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő 
időpontjától számított négy éven belül el kell végeznie.  

 

Az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján a képzésre történő 
bejelentkezés és a képzés tényleges elvégzése közötti időszak alatt több 
alkalommal is cserélődtek az utcai szociális munkát végző munkatársak, így 
semmi pluszgaranciát nem tudott nyújtani a bejelentkezésre és a képzésre 
vonatkozó követelmény. Ezért az R.-ből törlésre került a képzési 
kötelezettség (R. 104/A. § (5) bekezdés hk.), illetve az 81/2004. (IX.18.) 
SzCsM rendeletből a képzésre vonatkozó szabályozás.  



ÁPOLÁSI TERV KÉSZÍTÉS 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Az alapápolási tevékenységek feladatait a gondozási terv tartalmazza. 
Amennyiben az adott intézmény szakápolási tevékenységet is folytat, úgy az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 4. számú 
melléklete szerint kell ápolási tervet készíteni. 

SZAKÁPOLÁST CSAK EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLLYEL LEHET VÉGEZNI! 

Emiatt az ápolási tervre vonatkozó szakaszokat hatályon kívül helyezték, 
illetve módosították, így törölték az R. 10. §-át és a 27. § (1) bekezdésében az 
„Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is 
szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.” szövegrészt; 
módosították a korlátozó intézkedések dokumentálására szolgáló „ADATLAP 
korlátozó intézkedés elrendeléséhez” nevű 6. számú melléklet „Betétlap” 
részének 2. pontját, itt az „Ápolási terv” szövegrész helyébe az „Ápolási 
feladatok” szövegrész lépett. 



GYÓGYSZERKÉSZLETRE VONATKOZÓ PONTOSÍTÁS 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 

20 

A gyakorlati visszajelzések alapján szükséges a rendszeres gyógyszerkészletre 
vonatkozó előírások pontosításra kerültek. (R. 52. § módosított (1) bekezdése) 

 

Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének 
megfelelő, a rendszeres gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszerekhez való 
hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek 
ellátottak részére történő beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé 
tételéről. [Megjegyzés: korábbi szöveg „beszerzéséről és tárolásáról” volt.]  

A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az 
intézmény vezető ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata 
alapján, ennek során figyelembe kell venni az ellátást igénybevevők egészségi 
állapotát. [Megjegyzés: Korábbi szöveg „figyelemmel kell lenni az ellátást 
igénybe vevők egészségi állapotára is” volt] 



FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYE JOGOSULTSÁG 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 81. § (3) bekezdése eddig tiltotta azon gyermek fogyatékosok 
nappali intézményében való ellátását, aki nevelési, oktatási intézménybe jár. A megváltozott 
köznevelési szabályok miatt szükséges volt ezen rendelkezés pontosítása azokra a sajátos nevelési 
igényű gyermekekre tekintettel, akik köznevelési intézményben korai fejlesztésben, gondozásban 
vagy fejlesztő nevelésben vesznek részt. Az a gyermek nem gondozható fogyatékosok nappali 
intézményében, aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és 
felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési intézményben 
biztosítható. (R. 81. § módosított (3) bekezdése) 

Ez tilalom nem vonatkozik az alábbi három esetre: 

1. a tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő fogyatékos 
gyermek tanítási szünet idején történő ellátására, 

2. arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban vagy 
fejlesztő nevelésben részesül, 

3. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti esetre, azaz, ha 
a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - iskolába járással nem 
tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást 
nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés 
megszervezhető otthoni ellátás keretében, illetve abban az intézményben, amely a gyermek 
ápolását, gondozását ellátja. (R. 81. § új (3a) bekezdése) 

 



SZAKMAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉS 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Az Mr. hatályon kívül helyezésével párhuzamosan a R.-be kerül beépítésre a – 
működési engedélyezési eljárás során a módszertani szakértő által végzett - 
szakmai program véleményezésért a fenntartó által fizetendő szakértői díj 
összege. (R. új 14. §-a) 

 A fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális 
szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, 
szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek 
összege működési engedélyenként 

a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint, 

b) szociális intézmény esetén 24 000 forint, 

c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése 
esetén a b) pont szerinti összeg. 

A szakértői díj fizetése azon fenntartókra nem vonatkozik, amelyek 
esetében nem az Szt. 58. § (2) bekezdés szerinti egyházi módszertani 
intézmény van kirendelve szakértőként. 

 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS 
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TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. 
SZT. SZABÁLYAI 
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Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról, hatályos: 2013.01.01.-től,  
A támogatott lakhatás szakosított ellátás. Definíció szerint nem tartós bentlakásos 
intézmény és nem bentlakásos intézmény.  
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) 
 
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) 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS II. 
SZT. SZABÁLYAI 
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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) 

 
 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS III. 
SZT. SZABÁLYAI 
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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) 
 

Abban az esetben, ha egy fenntartó saját intézményhálózatán keresztül 
akarja biztosítani önálló engedélyeseken keresztül a lakhatáson kívüli 
szolgáltatásokat magával, vagy saját intézményével köt szerződést?! 

 

 
 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS IV. 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó intézményi 
dokumentációk (R. 5. § új (4) bekezdése) 
 
A támogatott lakhatásnak rendelkeznie kell: 
Működési engedéllyel,  
Alapító Okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,  
Szervezeti és Működési Szabályzattal,  
Szakmai Programmal,  
a foglalkoztatottak munkaköri leírásával 
Házirenddel, amelyet az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a 
lakókkal közösen alakít ki, és amelyben meg kell határozni: 
 az együttélés szabályait, 
a háztartással kapcsolatos feladatok megosztását 
a konfliktuskezelés módját, eredménytelensége esetére az azokról való döntés eljárását 
az ellátást igénybevevő jogainak sérelme esetén alkalmazandó jelzőrendszer szabályait, 
[Megjegyzés: a ezt a speciális szabályt kell alkalmazni és nem kell alkalmazni a bentlakásos 
intézmény házirendjére vonatkozó R. 5. § (3) bekezdésében foglaltakat!] 

 a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes 
felelősségbiztosítási szerződéssel 
Szabályzatokkal, amelyet az R. előír 

 

 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS V. 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó ellátotti dokumentációk 
(R. új 12/A. §) 

 

A támogatott lakhatás esetében a „tervdokumentáció” az egyéni szolgáltatási 
terv. [Megjegyzés: Gondozási tervet nem kell készíteni (R. 7. § (1) bekezdés módosított 
a) pont)] 

Az egyéni szolgáltatási terv az komplex szükségletfelmérés (részletesen:R. új 
110/B-110/C. §) eredményén és tartalmán alapul. 

Az egyéni szolgáltatási terv értékelése: Az egyéni szolgáltatási tervet a 
szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap 
elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább félévente értékelni, 
és szükség esetén – a komplex szükségletfelmérés eredményére és tartalmára 
figyelemmel – módosítani kell. 

Az egyéni szolgáltatási tervet és a módosításait az intézményvezető, a 
támogatott lakhatást igénybevevő személy, valamint az Szt. 75. § (1) bekezdés 
b)-d) pontja szerinti szolgáltatásokat nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője 
által kijelölt személy írja alá. 

 



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

29 

Támogatott lakhatás igénybevételének feltételei – komplex 
szükségletfelmérés (R. új 110/B. §, új 110/C. §, új 116. §, új 14. számú 
melléklet) 

 
A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, 
amelyet az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás 
esetén, de legalább évente egyszer meg kell ismételni. 
A komplex szükségletfelmérést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az 
intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi. A komplex 
szükségletfelmérés elvégzésére támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel 
rendelkező munkatárs jelölhető ki.  
A komplex szükségletfelmérés szakmai módszereit a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi, eredményét 
az R. 14. számú melléklet szerint kell dokumentálni. 
Amennyiben az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével 
nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell 
ismételni. A megismételt felmérés elvégzésére a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság és az intézményvezető támogatási szükségletfelmérő szakmentor 
képzettséggel rendelkező, olyan munkatársat jelöl ki, aki nem vett részt az ellátást 
igénybevevő komplex szükségletfelmérésében. (R. új 110/B. §) 

 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS VII. 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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A komplex szükségletfelmérés kiterjed 
 az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban, 
 az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra, 
 az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre, 
 a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre, 
 a képzettségre, munkatapasztalatra, 
 az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni 

helyzetre, 
 a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre, 
 annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben, 
 a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak 

mértékére, 
 a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára, 
 folyamatosan nyújtott - általános és speciális - szociális munka esetében annak intenzitására, 

gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való 
hozzájutás megszervezésének igényére, 

 az egyén együttműködési szándékának felmérésére. 
A komplex szükségletfelmérést célcsoport-specifikus, fogyatékosság esetén fogyatékosság-
specifikus módszerekkel kell elvégezni. (R. új 110/C. §) 
A komplex szükségletfelmérés időpontjában lakóotthoni ellátásban részesülő személyek 
esetében a komplex szükségletfelmérés eredménye a fennálló intézményi jogviszonyt nem 
érinti, határozott idejű megállapodás esetén a jogviszony a határozott idő lejártáig 
fennmarad.(R. új 116. §) 
 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS VIII. 
(1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET MÓDOSÍTÁSA) 
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Támogatott lakhatás szolgáltatás szakmai tartalma, nyújtott 
szolgáltatáselemei (R. új 110/A. §, új 110/D. §, új 110/H. §, új 110/I. §, R. 40. 
§ új (8) bekezdés) 
A szolgáltatás tartalma, alapelvek: 
• A szolgáltatás során biztosítani kell az alábbiakat: 
• a lakóhelyi és - a távmunka kivételével - a munkahelyi feladatok, valamint a 

szabadidő eltöltésének szétválasztását, 
• a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének 

megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll, 
• a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, 

társas kapcsolatok fenntartásában, 
• a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák 

önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához, 
• az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének 

megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, 
programokhoz való hozzáférést. 

 A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani: 
• a munkavégzés, a szabadidő eltöltése, 
• a munka- és a szabadidő megfelelő aránya, 
• a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása, 
• a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.  
 



TÁMOGATOTT LAKHATÁS IX. 
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A szolgáltatás elemeinek nyújtására vonatkozó szabályok: 
 
Ha a fenntartó saját fenntartásban biztosítja az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont 
szerinti lakhatáson kívüli szolgáltatásokat  
akkor az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont 
da) alpontja szerinti étkezésre a szociális étkeztetésre irányadó szabályok közül csak 
a támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni 
db) alpontja szerinti ápolás-gondozásra a nappali ellátásra, a támogató 
szolgáltatásra, a közösségi ellátásra, a házi segítségnyújtásra irányadó szabályok 
közül csak a támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
dc) alpontja szerinti fejlesztésre a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a 
közösségi ellátásra irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretében 
ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
dd) alpontja szerinti társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokra a 
támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra irányadó szabályok közül csak a 
támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni 
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A szolgáltatás elemeinek nyújtására vonatkozó szabályok: 
Amennyiben a fenntartó saját fenntartásban biztosítja az Szt. 75. § (1) bekezdés d) 
pont szerinti lakhatáson kívüli szolgáltatásokat 
 az 1/2000 SZCSM rendelet 2. és a 3. számú mellékletnek a ténylegesen 

biztosított alapszolgáltatásokra vonatkozó előírásait alkalmazni kell, 
 az alapszolgáltatásokra vonatkozó, e rendelet mellékletei szerinti 

dokumentációt nem kell vezetni. [Megjegyzés: azaz nem kell vezetni étkeztetés 
esetén az R. 4.-es melléklete szerinti étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót, 
nappali ellátás esetén a 10. melléklet szerint látogatási és eseménynaplót és a 11. 
melléklet szerinti „Nappali melegedők eseménynaplója az ellátásban részesítettekről 
és a nyújtott szolgáltatásokról” nevű nyomtatványt] 

A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében a szakorvosi, 
illetve sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról valamint a 
gyógyászati segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex 
szükségletfelmérés eredménye alapján.  
A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a 
gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete 
alapján nem képes, azt az intézmény viseli.  
Az R. 9. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapot a komplex szükségletfelmérés 
eredménye alapján kell kitölteni az ellátás megkezdésekor, valamint a nyilvántartó lapon 
szereplő adatokban bekövetkező változások esetén. (R. új 110/I. §) 
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A támogatott lakhatás esetén nem alkalmazandó szabályok: 
Nem alkalmazandó az R. 6. § (1)–(5) és (12) bekezdés, valamint az R. 40-58. §-ban 
foglalt rendelkezések. 
[Megjegyzés, tehát nem kell alkalmazni az Általános személyi feltételek címszó alatt szereplő 50, illetve 80%-os 
szakképesítési arányra, a 2. számú melléklet szerinti létszámnorma támogatott lakatásra vonatkozón kívüli egyéb 
rendelkezéseire, a 3. számú melléklet szerinti képesítési előírásokra, a felmentésre vonatkozó szabályokat.  
Nem kell továbbá alkalmazni a III. fejezet Intézményi ellátások 1. cím Általános rendelkezések alatt az alábbi 
címszavak alatt található szabályokat, melyek az alábbiak:  
Az intézmény tárgyi feltételei, Az intézmény szolgáltatásai, Étkeztetés megszervezése, Ruházat, textília 
biztosítása, Egészségügyi ellátás, A mentálhigiénés ellátás biztosítása, Szocioterápiás foglalkozások szervezése 
címszavak alatt található szabályok.] 

Csak a legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében 
biztosított lakhatási szolgáltatás (Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) esetén kell 
alkalmazni az R. 60–61. § szerinti érték és vagyonmegőrzésre vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 
Az R. 100. §-ban, a 101. §-ban, továbbá a 101/A. §-ban foglalt rendelkezéseket, azaz a 
fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonára vonatkozó 
különös szabályokat, valamint a korlátozó intézkedésre vonatkozó rendelkezéseket 
alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek lakóotthona, a lakóotthon, a 
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek bentlakásos 
intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni. (R. 40. § új (8) bekezdés) 
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Támogatott lakhatás tárgyi feltételeire vonatkozó előírások (R. új 110/E. §, új 110/F. §) 
A támogatott lakhatás tárgyi követelményei: 
 A támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely használatbavételi engedéllyel 

rendelkezik, azzal, hogy  
 a legfeljebb 6 fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 7-12 fő számára 

kialakított lakásban vagy házban biztosított lakhatási szolgáltatás (Szt. 75. § (2) bekezdés a) 
és b) pontja) esetén egy lakószobában legfeljebb 2 személy helyezhető el. 

 a legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosított lakhatási 
szolgáltatás (Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) esetben egy lakásban legfeljebb 2 
személy helyezhető el. 

A lakhatási szolgáltatással összefüggő alábbi szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, 
hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el: 
 az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe 

tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,  
 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, 
 az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az 

ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat  

A lakhatási szolgáltatások szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók másik lakhatási 
szolgáltatásokkal, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én 
működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre. 
Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást 
igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel 
kell ajánlani a választás lehetőségét. 
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Támogatott lakhatás személyi feltételeire vonatkozó előírások (R. új 110/G. §, 2. 
számú melléklet II. 2. pontja új G) pont, 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok része új 
12. pont) 
 
Az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója 
biztosítja.  Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt 
és a kísérő támogatást az intézményvezető is elláthatja. 
Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a 
továbbiakban: esetfelelős). Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében 
meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre 12 ellátott 
tartozhat. 
A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve 
az azt követő három hónapban a 2. számú melléklet II. 2. G) pont szerinti személyi feltételekkel kell 
rendelkeznie, azaz  
intézményvezető       1 fő 
esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el)   1 fő 
kísérő támogatást biztosító munkatárs  
(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)   1 fő 
Ezt követően a létszámfeltételeket a 14. számú melléklet szerint a szolgáltatás biztosításához 
szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg. A személyi 
feltételekben történő változást - a bentlakásos intézményekre a 10. pontban meghatározottak 
szerint - a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni. (R. 2. számú melléklet II. 2. pont új G) 
pont, kiegészítő szabályok új 12. pont) 
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Támogatott lakhatás igénybevételi szabályai 
Igénybevétel folyamata: 
A „próbaidőre” vonatkozóan a lakóotthoni ellátásra vonatkozó szabályokat kell támogatott 
lakhatás esetében is alkalmazni. (Ir. 17. § új (3) bekezdése) 
  
Az igénybevételhez szükséges dokumentumok, szakvélemények: 
A támogatott lakhatás igénybevétele esetében – a tartós bentlakásos ellátásokhoz hasonlóan – 
szükséges a kérelemhez csatolni az Ir. 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. 
(Ir. 3. § módosított (4) bekezdése) 
[Megjegyzés: Az Ir. igénybevételi eljárásra vonatkozó egyéb szabályai nem változtak, de fontos megjegyezni, hogy 
a támogatott lakhatás esetében is szóban vagy írásban történhet az ellátás kérelmezése, az Ir. 1. számú melléklete 
I. része szerinti orvosi igazolás csatolandó, illetve be kell nyújtani az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti 
jövedelemnyilatkozatot] 

 A támogatott lakhatásra az Ir. 21. § (1) és a (3) bekezdését alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos 
személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt támogatott 
lakhatást kell érteni. (Ir. 21. § új (6) bekezdése, Ir. 21. § módosított (3) bekezdése) 
A támogatott lakhatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő 
szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. 
Kiskorú esetében az elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértői 
bizottság szakvéleményét. 

A jogosultság vizsgálat fogyatékos ellátotti csoport esetében : alapvizsgálat és/vagy? 
komplex szükségletfelmérés (a két vizsgálat összefüggése, sorrendisége, jogorvoslat módja 
és rendje nincs szabályozva; törvényi szinten nincs felhatalmazás arra, hogy a kf 
jogosultságvizsgálat is egyben) 

 



335/2013. (IX. 20.) KORM. RENDELET  
 A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS A SZOCIÁLIS 

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 112/2006. (V. 12.) KORM. 
RENDELET, TOVÁBBÁ A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

MUNKAVÁLLALÓKAT FOGLALKOZTATÓ MUNKÁLTATÓK 
AKKREDITÁCIÓJÁRÓL, VALAMINT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI 

TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ 327/2012. (XI. 16.) KORM. RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Az elszámolási eljárásban a Kincstártól hatáskört vonnak el, de az 
ellenőrzési hatáskör megmarad, (Szfr. 16/C. § ) 
Az elszámolást a tárgyévet követő év február 28-áig, a támogatási 
szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 
napon belül az NRSZH-nak kell benyújtani és nem pedig az 
Kincstárnak.  
 
A szociális foglalkoztatás 2014. évi finanszírozására általános 
pályázatot nem kell kiírni, a 2013. december 31-én hatályos 
finanszírozási szerződések hatálya 2014. december 31-éig 
meghosszabbodik. (Szfr. 17. § (5a) bekezdés)  



GYAKRAN ELŐFORDULÓ PROBLÉMÁK 
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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 1 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) 



NYITVA ÁLLÓ HELYISÉG 
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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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 Gondozási szükséglet vizsgálat – gondozási terv – gondozási napló tartalmi 
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 – szakképzetlen gondozó, társadalmi gondozó eltérő kompetenciák  

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

 Gondozás időtartama: ha az igénybevevő nem kéri a gondozási szükséglet 
vizsgálatnak megfelelő időtartamban az ellátást (pl. 1 óra helyett csak 25 percet 
kér, 2 óra helyett 1 órát kér), akkor ezt KIFEJEZETTEN KÉRELMEZNI KELL és nem 
elég az erről szóló nyilatkozat 

 Szakmai munka minőségi megítélése:  amennyiben a háztartásvezetési és házkörüli 
munkák vannak túlsúlyban (pl. takarítás, főzés) a hatósági megkifogásolhatja a 
szolgáltatás indokoltságát, a mezőgazdasági munkák és a feldolgozási munkák nem 
tartoznak a házi segítségnyújtás kompetenciájába (pl. kertművelés, befőzés stb.) 

 Tárgyi feltételek: előírások nincsenek az eszközökre vonatkozóan, de a hatóság 
mégis számon kéri a vérnyomás, vércukormérőt, védőruhát, a szakdolgozók 
közlekedését támogató eszközöket 
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A házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében a szociális gondozók egy része kiváltható 
társadalmi gondozóval, számuk azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók 
számát. 
A társadalmi gondozó az alábbi tevékenységeket végezheti az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 27. § (3) bekezdés alapján: 
 közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
 közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 
 A társadalmi gondozó díjazására az Szja tv. 3. 65. pont szabályai és az 1. melléklet 1.9. 
pont szabályai az irányadók.  
A 180.000,- Ft éves tiszteletdíjon túli díjfizetés esetében közterheket kell fizetni.  
A társadalmi gondozó nem funkcionálhat úgy mint egy szakképzett főállású gondozó, 
azaz:  
 Önálló eseteket nem vagy korlátozottan vihet hosszabb ideig 
 Tipikus feladata lehet a helyettesítés, vagy az atipikus időben és módon történő 

többlet szolgáltatásnyújtás biztosítása 
Saját főállású dolgozóval való társadalmi gondozói szerződés, színlelt szerződésnek 
minősül.  
A társadalmi gondozó kategória nem keverendő össze az Önkéntes Tv. szerinti 
önkéntes segítővel. Az Önkéntes Tv. szerinti önkéntes segítő tevékenysége NEM 
ELSZÁMOLHATÓ! 
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1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 
igazolásának módjáról 3-6. §  
Költségvetési támogatás abban az esetben nyújtható az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben foglalt általános szabályokon túlmenően, ha a támogatási igény benyújtója megfelel a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok e rendeletben meghatározott követelményeinek. 
Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylőjével szemben 
• Art. , valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti, a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség 
elmulasztása 

• az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori 
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése, 

• jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 
kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés 
határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése, 

• a harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül 
történő foglalkoztatása, 

• a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályok 
megsértése, valamint 

• az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját 
megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, 
illetőleg jogerős bírósági határozattal hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott. 
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1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 
igazolásának módjáról 
Támogatás nyújtható, ha a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre 
emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a hatóság a 
korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg. 
Támogatás nyújtható, ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval 
szemben a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogsértés elkövetése miatt 
munkaügyi vagy mulasztási bírságot szabtak ki, de  
 a munkaügyi hatóság, valamint az állami adóhatóság által kiszabott munkaügyi 

bírság/mulasztási bírság összege nem haladja meg a 30.000 forintot, 
 a jogsértés első alkalommal, egy munkavállaló vonatkozásában került 

megállapításra, 
 a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és 

végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a hatóság a korábbival azonos 
jogsértés elkövetését nem állapította meg. 

A telephellyel rendelkező munkáltató esetében a jogsértést megállapító közigazgatási 
határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül 
elkövetett ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül 
jogerős és végrehajtható határozattal megállapított azonos jogsértést kell érteni. 
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