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Irányadó jogi normák: 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (R.) a személyes  
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 

A kötelezően előírt szakmai létszám 
vonatkozásában a jogi normákban meghatározott 
munkakör elnevezéseket szükséges használni. 

Az ajánlott, irányszám elnevezésekkel illetett 
munkaköröknél, amennyiben ilyen létesül, a 
jogszabály szerinti elnevezést javasolt használni. 
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A munkakörökhöz tartozó feladatköröket, felelősségi köröket az SZMSZ-ben kell 
keretjelleggel rögzíteni.  
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/B. §  
5/B. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza 
a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, 
b) a szervezeti ábrát, 
c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti 
formát, 
d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, 
e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, 
f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok 
gyakorlásának rendjét. 

 
Valamennyi munkakört, amely a szolgáltatónál, intézménynél kialakításra került fel kell 
sorolni, továbbá meg kell jelölni: 

 Feladatkört 

 Felelősségi kört 

 Helyettesítés rendjét 
Az SZMSZ-ben meg kell jelölni, hogy adott munkakörben hány fő került alkalmazásra, 
milyen jogviszonyban és milyen időtartamban (célszerű állománytáblát csatolni). 
A szervezeti ábrán a szövegesen leírt tartalmakkal koherensen vizuálisan is meg kell 
jeleníteni a hierarchikus viszonyokat. 



SZERVEZETI ÁBRA - ROSSZ MINTA 
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A munkaköri leírások javasolt tartalma: 
1. Azonosítási, igazolási információk 
2. A munkakör megnevezése 
3. A munkakör célja 
4. Beosztás 
5. A munkakör betöltésének feltételei 
6. A munkavégzés helye 
7. Munkaidő 
8. Függelmi kapcsolatok 
9. Helyettesítés 
10. Információs kapcsolatok 
11. Képviseleti és aláírási jogosultság 
12. Feladatok 
13. Felelősségek 
14. Hatáskörök, jogkörök 
15. A munkavégzésre vonatkozó előírások 
16. Munkaruha, védőeszköz, munkaeszköz ellátás 
17. Munka és teljesítmény értékelési kritériumok 
18. Információbiztonság, titoktartás 
19. Továbbképzéssel kapcsolatos elvárások 
20. Problémák kezelése 
21. Érvényesség, egyéb előírások 
22. Átvétel igazolási nyilatkozat 
23. Az átadás-átvétel rögzítése 
+ hitélet gyakorlására vonatkozó előírások 



TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK I. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója gondoskodik 
a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről. (Szt. 92/B. § (1) bekezedés e) 
pont, egyházi fenntartó esetében is alkalmazni kell: Szt. 92/C. § (1) bekezdés 
alapján) 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben 
dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
személy (a továbbiakban: személyes gondoskodást végző személy) a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.  
(Szt. 92/D. § (1) bekezdés)   
Megszüntethető - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. § (2) 
bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. §-a (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással - annak a személyes 
gondoskodást végző személynek a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti 
jogviszonya, aki a továbbképzési kötelezettséget a külön jogszabályban 
meghatározott időtartam alatt nem teljesíti. (Szt. 92/D. § (4) bekezdés)   
Mt. 66. § (2) bekezdés:  A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal 
kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével 
összefüggő ok lehet. 
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9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 15.  § 
A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: 
munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.  A továbbképzési terv 
tartalmazza 
 a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára 

kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a 
várható távolléti idő feltüntetésével; 

 a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére 
vonatkozó tervet; 

 a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források 
megjelölését és felosztását; 

 a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát. 
 

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. (ez nem vonatkozik a munkakör betöltéséhez szükséges speciális 
képzésen való részvételre!!! -81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet) 
 
 



TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK III. 
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9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 15.  § 
 
A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a 
továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell 
adnia a munkavállaló részére. 
 
A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális 
alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával 
kapcsolatos munkaidő-kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a 
munkáltatót terheli. Ha a szakvizsgára kötelezett a vizsgán vagy a 
vizsgarészen nem felel meg, a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel 
kapcsolatosan munkaidő-kedvezményre nem jogosult és a megismételt 
vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatos költségek és díjak őt terhelik. A 
szakvizsgára önként jelentkezők esetében a munkáltató tanulmányi 
szerződésben a költségek és a díj megtérítését részben vagy egészében 
átvállalhatja. 
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Mt. 103.  alcím A tanulmányi szerződés 
229. § (1) A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást 
nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat 
folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfeljebb öt 
éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. A munkaviszonyban töltött idő 
számításánál - eltérő megállapodás hiányában - a 115. § (2) bekezdése megfelelően irányadó. 
(2) Nem köthető tanulmányi szerződés 
a) munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá, ha 
b) a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót. 
(3) A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni. 
(4) A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a tanulmányi szerződésből származó 
jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak. 
(5) A munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól, ha a munkáltató 
lényeges szerződésszegést követ el. 
(6) A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást visszakövetelheti, ha a 
munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi. Szerződésszegésnek minősül az is, 
ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartása. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött 
tartamnak csak egy részét nem tölti le. 
(7) A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan 
lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az 
aránytalan sérelemmel járna. A munkavállaló felmondása esetén a munkáltató a nyújtott támogatást 
visszakövetelheti. A munkáltató a támogatást arányosan követelheti vissza, ha a munkavállaló a 
szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét töltötte le. A munkáltató felmondása esetén a 
támogatás nem követelhető vissza. 
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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 hsg-ben alkalmazott szociális gondozóval 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! 
 



MUNKABÉR MEGÁLLAPÍTÁSA I. 
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Szt. 94/L. § (4) bekezdés!!! 
Azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és 
illetményrendszerét, akik olyan egyházi fenntartású vagy nem állami 
fenntartású szolgáltatónál, intézménynél dolgoznak, amely után a fenntartó 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesül 
- ideértve a 127. § (4) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt is -, a Kjt. 55-
80. §-a szerint kell megállapítani. E rendelkezésektől akkor lehet eltérni, ha 
azzal a munkavállaló kizárólag előnyt szerez. 
 
Kjt. + Kjt.vhr!!! 
A besorolásnál a Kjt. szabályai (10 fizetési osztály – 14 fizetési fokozat) 
mellett figyelembe kell venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló  257/2000. (XII. 26.) Korm.  
rendelet speciális szabályait.  



MUNKABÉR MEGÁLLAPÍTÁSA II. 
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Fontos a pontos munkakör megállapítás! 
A munkáltatónak a besorolásánál elsősorban azt kell rögzítenie, hogy a dolgozót 
milyen feladatra alkalmazza, milyen munkakörben foglalkoztatja és e munkakör 
ellátása milyen képesítés meglétét támasztja követelményként, ugyanis a 
közalkalmazotti besorolás lényege, hogy az alkalmazottat mindenféleképpen a 
munkakörhöz előírt iskolai végzettség, szakképesítés, stb. alapján kell besorolni az 
adott fizetési osztályba. 
 
Melyik végzettséget kell figyelembe venni? 
A munkáltatónak vizsgálnia kell azt, hogy az alkalmazott rendelkezik-e a munkakör 
betöltéséhez előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, stb., s ha igen milyen szintű 
az. 
A besorolásnál nem számít az, hogy a közalkalmazott hány egyetemi, főiskolai 
oklevéllel, középiskolai bizonyítvánnyal rendelkezik, s abban hány szakképesítés vagy 
szakképzettség szerepel. Mindig csak és kizárólag az adott munkakör betöltéséhez 
szükséges képesítést kell figyelembe venni, az alapján kell besorolni az adott 
alkalmazottat. (Kjt. 63. § (1) bekezdés) 
Ha az adott munkakört kétféle szintű végzettséggel lehet betölteni (például főiskolai és 
egyetemi végzettséggel is) és az alkalmazottnak a magasabbik szintű képzettsége van 
meg, azt kell figyelembe venni, s az alapján kell őt besorolni.  



MUNKABÉR MEGÁLLAPÍTÁSA III. 

14 

További szakképesítések használata 
Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás 
alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség 
mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre 
vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, 
és azzal a közalkalmazott rendelkezik, garantált illetménye 
 egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal, 
 kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik. 

(Kjt. 66. § (2) bekezdés) 
Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további 
szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. 
Az illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt 
közalkalmazott által megszerzett 
 egy további szakképesítés esetén legalább 7%, 
 kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%. (Kjt. 66. § (3) 

bekezdés) 
További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel 
azonos képzettségi szinten szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet 
figyelembe venni. 



MUNKABÉR MEGÁLLAPÍTÁSA III. 
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Egyéb szabályok 

A közalkalmazottat garantált illetményként legalább 
 a kötelező legkisebb munkabérnek, 
 középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy 

magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált 
bérminimumnak 

megfelelő összeg illeti meg. (Kjt. 66. § (9) bekezdés)  
 
A közalkalmazott a 70-75. § szerinti illetménypótlékra jogosult, így az alábbira: 
 vezetői pótlék 
 címpótlék 
 nyelvpótlék 
 veszélyességi pótlék 
 egyéb Kjt.vhr szerinti pótlék („ágy melletti” pótlék, módszertani pótlék, 

gyámi pótlék, gyp pótlék, tgysz pótlék, gyermek- és ifj. védelmi pótlék, 
különleges otthoni pótlék, kollektív szerződés mh-i pótlék) 

A 70-75. § szerinti illetménypótlék (pótlékalap, jelenleg 20.000,- Ft) 
számításának alapját  a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. 
(Kjt. 66. § (9) bekezdés)  
 



MUNKABÉR MEGÁLLAPÍTÁSA IV. 
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Közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő számítása 
Közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni főszabályként 
 a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött időt, 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó 

szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, 
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. 

és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 
törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői 
jogviszonyban töltött időt, 

 a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá 
 a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint 
 a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 
 a Kjt., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők 

jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási 
jogviszonyban, 

 az állami vezetői szolgálati jogviszonyban 

töltött időt. 
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Közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő számítása 

Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, 
hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási 
meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, 
illetve ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony 
megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot a 
főszabályban foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be 
kell számítani. 

A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál ezen túlmenően figyelembe kell 
venni 
 a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a 

közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai 
végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett, 

 az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, 
továbbá 

 a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint 
 A főszabályba nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban 

eltöltött időt. 

Ha a közalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony 
vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be. 
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