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Tisztelt Partnereink! 
Elkészítettük Szakmai Hírlevelünk 2010. évi negyedik számát.  
A Szakmai Hírlevél a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató 
Központ honlapjáról (http://www.cssk.hu) letölthető. 
 
Várjuk az általatok készített írásokat, javaslataitokat új rovatok indítására. A honlapunk 
fórum rovatába is várjuk az észrevételeket! 
Kérjük, hogy MINDEN E-MAIL CÍMMEL RENDELKEZŐ SZOLGÁLAT ÉS KOLLÉGA JUTTASSA 
EL HOZZÁNK ELEKTRONIKUS CÍMÉT! Ez megkönnyítené mind a Ti munkátokat, 
mind a Mi munkánkat. Ennek a legegyszerűbb módja, ha a 
szocionetddrmhszk@cssk.hu címünkre írtok egy e-mailt. 
A következő számot 2010. október elején szeretnénk megjelentetni. Anyagaitokat 2011. 
március 15-ig juttassátok el hozzánk maximum 10 oldal terjedelemben, pontos 
forráshivatkozással a következő e-mail címre: szocionetddrmhszk@cssk.hu, vagy a 
postacímünkre: 7401 Kaposvár, Pf. 150.  
 
SzocioNet DDRMHSZK, Módszertani Csoport 
 

FÓKUSZBAN: Mennyi az 
annyi? 
 
 
 
 

 
 
Normatívák 2011. évi összege 
 
A  Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  2010.  évi  CLXIX.  törvény  
(Megjelent: Magyar Közlöny 200. száma) alapján közöljük azokat a normatíva és egyéb 
finanszírozási adatokat, amelyek a szociális (és gyermekvédelmi) szolgáltatást nyújtókat 
közvetlenül érintik. 
A 2011. évi normatívákat az alábbi táblázat szemlélteti: 

2011. évi támogatások 
  CÉLZÓ 

A helyi önk. normatív,  
kötött felh.tám. 

TÁMOGATÁSI FORMÁK ALAP TÖBBCÉLÚ INT.FENT. 
egyházi kiegészítő normatíva (%)+ 82,6%   
egyházi normatíva kiegészítés m Ft 6.000   
for-profit társaság 30%   
GYERMEKELLÁTÁSOK    
nevelőszülői díj (Ft/hó/gyermek,fk) 15.000   
hivatásos nevelőszülői díj (Ft/hó) 135.000   
gyermekvédelmi kedvezményhez járó egyszeri pénzbeli 
ellátás (Ft/alkalom/gyermek) 

5.800   

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Ft/gyermek) 8.400   
fiatalok életkezdési támogatása születéskor Ft/alkalom 42.500   
gyermekvédelmi kedvezményben és átmeneti/tartós 
nevelésbe vett gyermeknél 2. utalás Ft/alkalom 

44.600   

gyermekvédelmi kedvezményben és átmeneti/tartós 
nevelésbe vett gyermeknél 3. utalás Ft/alkalom 

44.600   

kedvezményes étkeztetés óvodában, iskolában, kollégiumban 
Ft/fő/év 

68.000   

ingyenes tankönyvtámogatás Ft/fő/év 12.000   
fogyatékos kiskorú korai fejlesztés Ft/fő/év 240.000   
fogyatékos kiskorú fejlesztő felkészítés Ft/fő/év 305.000   
GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK    
2000 fő alatt Ft/fő 250   
2000-70000 főig  H=hozzájárulás, L=lakos Ft H = (L/5.000) x 3.950.000/2 1.200 600 

http://www.cssk.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/8072
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70001-110000 főig  H=hozzájárulás, L=lakos Ft H = (L/7.000) x 3.950.000/2 1.200 600 
110001- fő felett H=hozzájárulás, L=lakos Ft H = (L/8.000) x 3.950.000/2 1.200 600 
gyermekjóléti központ Ft/központ/év 2.099.400   
fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek kedvezményes étkeztetése Ft/fő/év 

68.000   

ingyenes intézményi étkeztetés Ft/fő/év 68.000   
családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, 
helyettes szülő Ft/fő/év 

635.650 320.000 160.000 

bölcsődei ellátás Ft/fő/év 494.100   
családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet Ft/fő/év 268.200   
GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK    
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Ft/0-17éves 
lakosság 

650   

gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Ft/fő 842.750   
gyermekotthoni ellátás normál elhelyezési körülmények Ft/fő 739.000   
utógondozói ellátás Ft/fő 667.450   
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK    
a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi 
költsége Ft 

450   

Szt.43/A. § ápolási díj szakvélemény díja Ft/alkalom 20.000   
közgyógyellátás egyéni gyógyszerkeret havi összege Ft/hó 12.000   
közgyógyellátás akut gyógyszerkeret Ft 6.000   
pénzbeli szociális juttatások Ft/fő 4000-20.000   
ápolási díj havi alapösszege 29.500   
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK    
családsegítés    
2000 fő alatt Ft/fő 250   
2000-70000 főig  H=hozzájárulás, L=lakos Ft H = (L/5.000) x 3.950.000/2 320 288 
70001-110000 főig  H=hozzájárulás, L=lakos Ft H = (L/7.000) x 3.950.000/2 320 288 
110001- fő felett H=hozzájárulás, L=lakos Ft H = (L/8.000) x 3.950.000/2 320 288 
étkeztetés Ft/fő 55.360 6.500 4.000 
házi segítségnyújtás Ft/fő 166.080 60.000 40.000 
tanya- és falugondnoki szolgálat Ft/szolgálat 1.996.550   
utcai szociális munka (50000 fő feletti település) Ft/szolgálat 4.543.750   
idősek nappali ellátása Ft/fő 88.580 90.000 30.000 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali 
ellátása Ft/fő 

206.100 90.000 30.000 

Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Ft/fő 405.600 90.000 30.000 
SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK    
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás    
fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
tartós bentlakásos intézményi ellátása (á.g.+rehab) Ft/fő 

710.650   

fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
lakóotthoni ellátása (á.g.+rehab) Ft/fő 

710.650   

demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Ft/fő 710.650   
Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos 
és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 
Ft/fő 

   

idősek otthona (differenciálás nélkül )Ft/fő 635.650 180.000 60.000 
hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, hajléktalanok 
rehabilitációs intézménye Ft/fő 

635.650   

idősek gondozóháza Ft/fő 635.650 180.000 60.000 
fogyatékosok gondozóháza Ft/fő 635.650 180.000 60.000 
pszichiátriai betegek átmeneti otthona Ft/fő 635.650 180.000 60.000 
szenvedélybetegek átmeneti otthona Ft/fő 635.650 180.000 60.000 
emelt szintű ellátás Ft/fő 309.350   
hajléktalanok átmeneti szállása Ft/férőhely 468.350 180.000 60.000 
éjjeli menedékhely Ft/férőhely 468.350   
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ft/fő/év 9.400   

 
A normatívák összegében a 2010. évhez képest nominálértékben jelentős változás nem 
történt. 
Az „Otthonközeli ellátás” jogcím megszűnt, visszaállt a 2010. év előtti „szolgáltatássoros” 
finanszírozás. 
A különböző jogcímeknél az alábbi szabályokra hívjuk fel fokozottan a figyelmet. 
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1. Házi segítségnyújtás (3. számú melléklet 11. d) pont) 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelelően működteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követő 60 
napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban 
foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot 
meghaladja. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető 
figyelembe. 

 
2. Idősek nappali ellátása (3. számú melléklet 11. f) pont) 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. 
§-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az 
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott 
intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra 
csak a hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta  összesített  ellátottak  száma  -  a  heti  6,  illetve  heti  7  napon  nyújtott  
szolgáltatásoknál  a  6,  illetve  7  nap  alapul  vételével  -  osztva  251-gyel.  Nem  vehetők  
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 
 

3. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (3. számú 
melléklet 11. g) pont) 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének 
feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, 
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító 
szakvéleményével. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 
40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással 
működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 
 

4. Bentlakásos ellátás - Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - 
Demens betegek ellátása (3. számú melléklet 12. ac) pont) 

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező 
demens betegek ellátását biztosítják. 
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Az  e  pont  szerinti  hozzájárulás  vehető igénybe  az  idősek  Szoctv.  57.  §  (2)  bekezdése  
szerinti  bentlakásos  intézményében  és  az  emelt  színvonalú  férőhelyen  ellátott,  az  
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező 
demens betegek után is. 
Az  ellátottak  számának  meghatározása:  tervezéskor  az  éves  becsült  gondozási  napok  
száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

 
5. Kiegészítő szabályok 

Étkeztetésre normatíva fogyatékosok, demens személyek, szenvedélybetegek, 
pszichiátriai betegek, valamint hajléktalanok nappali ellátásával együtt nem igényelhető. 
Házi segítségnyújtás normatíva nappali ellátással (valamennyi típus) együtt nem 
igényelhető. 
 
 
Állami támogatások 2011. évi összege 
 
Az alábbiakban szó szerint közöljük a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (jelenleg 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 2010. december 30-án közzétett, 
„Tájékoztató támogató szolgáltatások és közösségi alapellátások részére a 2011. évre 
ajánlott feladatmutatókról” című tájékoztató anyagában foglaltakat. 
 
„Az FSZH főigazgatója a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről  szóló  191/2008.  (VII.30.)  Kormányrendelet  12.  §-a  szerint  a  támogató  
szolgáltatás és közösségi alapellátások valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
esetén, továbbá a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási 
támogatásról szóló 112/2006.(V.12.) kormányrendelet 16. §-a szerint a szociális 
foglalkoztatást szervező fenntartók esetén  
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.CLXIX. törvény alapján 
rendelkezésre álló források figyelembe vételével és a bizottság javaslatainak kikérését 
követően döntött a  2011. évre kért feladatmutatókról.  
A  döntésről  szóló  értesítés  minden  fenntartó  részére  elektronikus  úton  került  
megküldésre,  amely  a  2011.  évi  feladatmutatót  és  a  támogatás  összegét  egyaránt  
tartalmazza.  
 
A feladatmutatókhoz rendelt támogatás összege 2011. évben:  
 
1.) Támogató szolgáltatás esetén:  
Alaptámogatás: 3.000.000 Ft/szolgáltató (összevont szolgálatok esetén arányosan 
megemelve)  
Teljesítménytámogatás:  
- 3000 feladategységig: 1500 Ft/feladategység  
- 3000 feladategység felett: 1800 Ft/feladategység  
   
2.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás esetén:  
- Alaptámogatás: 2.000.000 Ft/szolgáltató  
- Teljesítménytámogatás: 150.000 Ft/feladategység  

 
3.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás esetén:  
- Alaptámogatás: 2.000.000 Ft/szolgáltató  
- Teljesítménytámogatás: 150.000 Ft/feladategység  
   
4.) Alacsonyküszöbű ellátások működési támogatása: az ellátási területhez rendelve 
7.000.000 Ft/szolgálat.  
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HÍREK, AKTUALITÁSOK 

5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:  
- Alaptámogatás: 500.000 Ft/szolgáltató  
- Teljesítménytámogatás: 35.000 Ft/feladategység  
   
6.) Szociális foglalkoztatás esetén:  
- Kizárólag csak munka-rehabilitáció esetén: 372 Ft/feladategység  
- Kizárólag csak fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás vagy a két foglalkoztatási forma 

együttes biztosítása esetén: 744 Ft/feladategység  
    
A 2011. évre ajánlott feladatmutatót, továbbá az alacsonyküszöbű ellátás működési 
támogatását tartalmazó letölthető táblázatok:  
1.) Támogató szolgáltatás 
2.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 
3.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás 
4.) Az alacsonyküszöbű ellátás 
5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
6.) Szociális foglalkoztatás” 
 
Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal  
Összefoglalót készítette: Erdős Zsuzsanna, SzocioNet DDRMHSZK Gesztorszervezet 

 
 
HÍREK, AKTUALITÁSOK 
 
 
 
 

 
NEFMI segédletek a jogszabályváltozásokról 
 
A Magyar Közlöny 2010/200. számában 2010. december 30. napján kihirdetésre került a 
2010. évi CLXXI. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról, továbbá az ehhez 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek. 
A jogszabályok listája az alábbi: 
- 2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények 
módosításáról 
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2011. 01. 15., 2011. 07. 01., 
2011. 09. 01. 
 
- 355/2010.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  a  Nemzeti  Család-  és  

Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

 
- 357/2010.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  a  szociális  szolgáltatási  tárgyú  

kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról 
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2011. 01. 15., 2011. 07. 01. 

 
- 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális 

ellátásokkal összefüggő módosításáról 
Hatályos:2010. 12. 30., 2011. 01. 01., 2011. 01. 31., 2011. 09. 01. 

http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=szocpol_informaciok_2011feladatmutato_tamogato
http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=szocpol_informaciok_2011feladatmutato_pszichiatria
http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=szocpol_informaciok_2011feladatmutato_szenvedely
http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=szocpol_informaciok_2011feladatmutato_alacsonykusz
http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=szocpol_informaciok_2011feladatmutato_jelzorendsze
http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=szocpol_informaciok_2011feladatmutato_szocialis
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=szocpol_informaciok_2011feladatmutato
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/8072
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- 359/2010.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  a  családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  

LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint 
az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) 
Korm. rendelet módosításáról 
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01. 

 
- 360/2010.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  egyes  gyermekvédelmi  tárgyú  

kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01., 2011. 07. 01. 

 
- 21/2010.  (XII.  30.)  NEFMI  rendelet  a  gondozási  szükséglet,  valamint  az  egészségi  

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

 
- 22/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről 

és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési 
eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

 
- 24/2010.  (XII.  30.)  NEFMI  rendelet  a  Nemzeti  Család-  és  Szociálpolitikai  Intézet  

feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

 
- 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

 
- 26/2010.  (XII.  30.)  NEFMI  rendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

 
- 27/2010.  (XII.  30.)  NEFMI  rendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  

ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról 
Hatályos: 2011. 01. 01. 

(A szociális ágazatot érintő jelentősebb jogszabályi változások listája elérhető 
honlapunkon a www.cssk.hu oldalon a Módszertani Hírek menüben) 
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a 
jogszabályi változások könnyebb értelmezése és alkalmazása érdekében segédleteket 
készített a fontosabb változásokról, amelyek a Minisztérium honlapján a jogszabály 
kihirdetésével egyidejűleg közzétételre kerültek, az alábbi helyeken. 
A NEFMI honlapján:  
www.nefmi.gov.hu/ Szociális Ügyek/ Tájékoztatás, tanácsadás/ Hasznos információk/ 
Segédlet jogszabály értelmezéshez. 
A korábbi SzMM honlapján:  
www.szmm.gov.hu/ Szociális és Családügy/ Családi és Szociális Szolgáltatások/ Segédlet 
jogszabály értelmezéshez. 
A segédleteket változtatás nélkül hírlevelünkben is közöljük.   

http://www.cssk.hu/
http://www.cssk.hu/modszertani_informaciok/modszertani_hirek/2011-01-05/felkeszules_2011-re_.html
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Segédlet a 2011. január 1-jétől hatályos, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szakmai feladatait és 
működési feltételeit érintő jogszabályi változások alkalmazásához 
 
A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében segédletünk összefoglaló tájékoztatást kíván 
nyújtani a 2011. január 1-jével hatályba lépett azon fontosabb jogszabályi változásokról, 
melyek az igénybevételi eljárás, a térítési díj szabályozás, illetve a képesítési feltételeken 
kívül esnek. (Ezekről a honlapunkon szintén elérhető tematikus segédletek készültek.) 
Tartalma az alábbi jogszabályokra terjed ki: 
 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (R.), 
- a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szmr.), 
-  a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági 

vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (Fvr.), 

- a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.), 

- az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 
29.) Korm. rendelet, 

- az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(Szt.) változásai 
 
Ø Szűkül az egyházi fenntartó fogalma: kizárólag a Kormánnyal a szociális 
feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött egyházak (ideértve a Magyar 
Katolikus Egyházat) tartoznak e körbe 2011. július 1-jétől. (Szt. 4.§ (1) bek. mb) pont). 
 
Ø Újból felállításra kerül továbbá az Egyházi Fenntartók Tanácsa, amely a szociál- 
és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményező, javaslattevő, tanácsadó szerveként 
fog működni. 

 
Ø A falugondnoki szolgáltatás mellett tanyagondnoki szolgáltatás esetén  is  
lehetővé válik, hogy a szolgáltatás tovább működhessen abban  az  esetben  is,  ha  a  
működés során a település lakosságszáma 10%-ot meg nem haladó mértékben 
meghaladja a 400 fős határt. Tehát ha a 400 fős település lakosságszáma működő 
szolgáltatás esetén megnő, 440 fős lélekszámig tovább működtethető a szolgáltatás. 
(Szt. 60.§ (3) bek.) 
 
Ø Megszűnik a bázis-szállás szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy a hajléktalan-
ellátó intézményeknek a téli ellátás megszervezése érdekében lehetőségük van 
intézményi férőhelyeik számának ideiglenes megnövelésére időszakos férőhelyek 
létesítésével, a bázis-szállás fenntartása szakmailag nem indokolt. A bázis-szállás 
szükségtelenségét jelzi az a tény is, hogy bevezetése óta sehol nem hoztak létre ilyen 
szolgáltatást, melyet – a szociális szolgáltatások legfontosabb adatait nyilvántartó – 
szociális regiszter adatai is megerősítenek. 
 
Ø Rendeződött az önkormányzati társulások rendeletalkotásának problémája 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési  díjakról.  Az  új  rendelkezés  szerint  amennyiben  a  fenntartó  



 
SZAKMAI HÍRLEVÉL 2010. DECEMBER X. évfolyam 4. szám 

 

10 
 

önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, a társulási megállapodásban 
erre  kijelölt  települési  önkormányzat  alkot  rendeletet  az  érintett  tárgykörökben.  A  
társulásban részt vevő települési önkormányzatoknak 2011. április 1-jéig kell 
felülvizsgálniuk a tárgykörben az új szabály hatálybalépését megelőzően alkotott 
rendeleteiket. (92.§ (1) bek., 140/C.§) 

 
Ø A szociális igazgatási bírság eddig kormányrendeletben szabályozott előírásai 
törvényi  szintre  kerülnek,  és  differenciálódik  a  kiszabható  bírság  összege.  Működési  
engedély nélkül nyújtott tevékenység esetén emelkedik a kiszabható bírság 
legmagasabb összege 200 ezer Ft-ról  500 ezer Ft-ra,  a Regiszterbe történő jelentési  
kötelezettség elmulasztásáért kiszabható bírság összege 50 ezer Ft-ra csökken. Mivel az 
önköltségszámításra irányadó szabályok hatályon kívül helyezésre kerültek, ezentúl az 
intézményi térítési díj megállapításának elmulasztása lesz bírságolható állami és nem 
állami fenntartói körben egyaránt. (Szt. 92/L.§, 92/M.§) 
 
Ø A közfeladatot ellátó személyek köre kibővült az intézményi ellátás keretében 
foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó és szociális, mentálhigiénés 
munkatárs, továbbá a falu- és tanyagondnok személyével. Az ilyen, fokozottabb 
veszéllyel járó munkakörökben foglalkoztatott személyeket szükséges magasabb szintű 
védelemben részesíteni az ellenük irányuló erőszakos cselekményekkel szemben. (Szt. 
94/L.§ (2) bek. f) és g) pont) 

 
Ø 2011. január 1-jétől érdekvédelmi fórumot csak a tartós bentlakásos 
intézményekben kötelező működtetni. Az ellátotti érdekeket védeni hivatott szerv 
működtetése ugyanis nehezen valósítható meg az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményekben,  ahol  a  jogviszony  viszonylag  rövid  időn  keresztül  áll  fenn,  a  lakók  
folyamatosan változnak, így nem tudnak hosszabb távon érdekképviseleti funkciót ellátni. 
(Szt. 99.§ (1), (2) bek.) 

 
Ø Lehetővé vált, hogy a 16. életévüket betöltött kiskorú személyek önállóan, a 
szülő bevonása nélkül is megállapodást köthessenek a közösségi alapellátás és a 
szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása igénybevételére. Eddig a 
szenvedélybetegséggel küzdő kiskorú igénylő csak a szülő vagy törvényes képviselője 
tudtával részesülhetett ellátásban, mivel a megállapodást egyedül nem köthette meg, 
ami  sok  segítségre  szoruló  fiatalt  visszatartott  az  ellátás  igénybevételétől.  A  közösségi  
alapellátás és a nappali ellátás szakmai alapja a családdal való szociális munka. 
Végrehajtási rendeleti szinten előírásra került, hogy ilyen esetben a szenvedélybetegek 
közösségi alapellátását és nappali ellátását nyújtó szolgáltató a családdal való 
kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes 
gyermekjóléti szolgálattal, így sor kerül a szülő szolgáltatásba való bevonására is. (Szt. 
93.§ (4) bek., R. 8/B.§) 
 
Ø Feloldásra került a szociális szakvizsga törvényi és rendeleti szabályai közötti 
ellentmondás azzal, hogy az Szt. csak a részletszabályokat tartalmazó miniszteri 
rendeletekre vonatkozó általános hivatkozást rögzíti. A személyes gondoskodást 
végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM  rendelet  határozza  meg,  hogy  ki  tehet  szakvizsgát,  a  személyes  gondoskodást  
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000.  (I.  7.)  SZCSM  rendelet  pedig  tartalmazza  a  szakvizsgára  kötelezettek  körét.  
(Szt. 92/I.§) 
 
Ø A korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok módosítása egyértelműbb 
jogalkalmazást tesz lehetőve. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelzése 
szerint nem volt egyértelmű a korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogszabályok 
alkalmazása, illetve az Szt. és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény viszonya. 
Ennek feloldása érdekében a jogbizonytalanságot okozó rendelkezések pontosításra 
kerültek, nem érintve a korlátozó intézkedés eddigi szakmai szabályrendszerét. A 
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módosítással kikerültek a törvényi szabályokból az egészségügyről szóló törvényben is 
szabályozott kérdéskörök. (Szt. 94/G. §) 
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (R.) változásai 
 
Ø A szakmai program kötelező tartalmi elemeinek csökkentése és 
racionalizálása: 
Az  R.  5/A.  §  (1)  bekezdése  határozza  meg,  hogy  a  szakmai  programnak  melyek  a  
kötelező tartalmi elemei. 
 
A szakmai program kötelező elemei közül több törlésre került, mert a programnak a 
szolgáltatás megvalósításáról kell szólnia, a szolgáltatás megtervezésével, 
előkészítésével kapcsolatos intézkedések a szakmai program tartalmában nem 
értelmezhetőek, irrelevánsak. A hatályon kívül helyezett tartalmi elemek egy része az 
SzMSz-nek is része, így azok megismétlése szükségtelen. 
 
Módosultak a szakmai program következő elemei: 

· Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 
(5/A.  §  (1)  bek.  b)  pont).  -  E  pont  helyett  az  ellátandó  célcsoport  jellemzőit  
szükséges a jövőben bemutatni a szakmai programban. Tehát csak az adott 
szolgáltatástípus által ellátott személyek jellemzőit (pl. a célcsoport 
korösszetétele, egészségi állapota, jövedelmi viszonyai, gondozási szükségletei) 
kell bemutatni, általános leírásokra nincs szükség. 

· Az  5/A.  §  (1)  bekezdés  korábbi  c)  pontja  (a  feladatellátás  szakmai  tartalma,  
módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége) és f) pontja 
(bentlakásos intézmény esetén az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési 
feladatok jellege, tartalma) összeolvadt az új c) pont alatt a következőképpen: a 
feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 
rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és 
fejlesztési feladatok jellege, tartalma. 

 
Fentiek mellett a szakmai program kiegészült egy új tartalmai elemmel, a 
szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjával (5/A. § (1) bek. e) pont), pl. helyi újság, 
szórólap, internet, stb. 
 
A szakmai programhoz a jövőben mellékletként nem kell csatolni a szolgáltatás 
bevételeinek, kiadásainak tervezett alakulását, mivel a gazdálkodásáról külön 
dokumentációt vezet az intézmény. 

 
Tekintettel  arra,  hogy  a  szakmai  program  tartalmi  elemeit  az  5/A.§  általánosan,  
valamennyi szolgáltatásra irányadóan meghatározza, a falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás, valamint támogató szolgáltatás esetében a szakmai program elemeit 
ismételten felsoroló korábbi rendelkezések (39.§ (5)-(7) bek. és 39/B.§ (1)-(3) bek.) 
hatályon kívül helyezésre kerültek. 

 
Ø A gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz ellátással kapcsolatos 
módosítások: 

Az R. korábbi 52/A.§-a az intézményvezetőt arra kötelezte, hogy a személyi térítési 
díj megállapításával egyidejűleg értesítse az ellátást igénybe vevőt az intézmény által 
viselt, illetve átvállalt gyógyszerköltség, illetve gyógyászati segédeszközköltség 
mértékéről. E szakasz hatályon kívül helyezésre került, mivel a tájékoztatás az árak 
változása miatt kivitelezhetetlen volt, illetve adattartalma az állandó változás miatt 
értelmét vesztette. A tájékoztatás nem tudott a gyógyszerek tételes árairól szólni, csak 
arról, hogy mely gyógyszerek tartoznak a térítési díjból fizetendő, s melyek az egyén 
által fizetendők csoportjába. A gyógyszerek dózisa, kiszerelése, fajtája rendszeresen 
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változik, akár havonta. Így a térítési díj megállapításakor közölt gyógyszerek díjai már 
akár 1-2 hónap után módosulhatnak. Ennél fogva sokkal fontosabb az 
alapgyógyszerlistáról, s azon túli gyógyszerek tartalmáról tájékoztatást adni, mintsem 
magáról  a  konkrét  összegről,  melyet  az  R.  52.  §  (4)  bekezdése  szerint  tesz  meg  az  
intézményvezető. Így az intézmény által viselt gyógyszerek költségéről való 
tájékoztatási kötelezettség megszüntetésre került. 
 
Ø A támogató szolgálat gépkocsijára vonatkozó feltételek enyhítése: 
Az  R.  korábbi  szabályai  arról  rendelkeztek,  hogy  a  támogató  szolgálat  gépjárművének  
alkalmasnak kell lennie elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint 
rendelkeznie kell mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, továbbá 4+3 pontos biztonsági 
rögzítéssel.  A  racionalitást  szem  előtt  tartva  kimondásra  került,  hogy  a  szolgálat 
legalább egy gépjárművének kell megfelelnie (R. 39/C.§ (2) bek.) e kritériumoknak 
(tehát több gépjármű esetén a szolgálat működéséhez elegendő, ha egy gépkocsi 
teljesen akadálymentes). 
 
Ø A betegségtípusonkénti gondozási egységbe szervezés hatályon kívül 
helyezése: 
A szenvedélybetegek otthona vonatkozásában az R. korábbi 67.§ (2) bekezdése előírta, 
hogy ha egy intézmény keretében több betegségtípusban szenvedő személyt látnak el, 
betegségtípusonként külön gondozási egységet kell szervezni. A szabály indokolatlan 
terhet jelentett az intézmények számára, ezért hatályon kívül helyezésre került. 

 
Ø Hozzátartozó értesítése elhalálozás esetén: 
Az R. korábbi szabályai szerint az intézményvezetőnek gondoskodnia kellett elhalálozás 
esetén az elhunyt törvényes képviselőjének, valamint közeli hozzátartozóinak 
értesítéséről. 
E rendelkezés pontosításra került annak érdekében, hogy ne valamennyi közeli 
hozzátartozót, hanem csak az ellátott által megnevezett hozzátartozót kelljen értesítenie 
az intézménynek. Tehát nincs szükség az elhunyt valamennyi hozzátartozójának 
felkutatására, az elhalálozásról a törvényes képviselő mellett az ellátott által az Szt. 20. 
§ szerinti nyilvántartás felvételekor megnevezett, és a nyilvántartásban (Szt. 20. 
§ (2) bek. e) pont) rögzített hozzátartozót kell értesíteni (R. 62.§ (1) bek. c) pont). 
A  megnevezett  és  a  nyilvántartásban  rögzített  személy  kizárólag  hozzátartozó  lehet,  
tehát ismerősök a nyilvántartás e részébe nem rögzíthetők. Annak természetesen nincs 
akadálya, hogy az ellátott írásban külön nyilatkozzon arról, kik értesítését kívánja az 
intézménytől e személyeken kívül. 

 
Ø Tárgyi feltételek enyhítése: 
Az R. eddig arról rendelkezett, hogy négynél több személy csak kivételesen indokolt 
esetben helyezhető el egy lakószobában, azonban ilyen esetben is biztosítani kell az egy 
ellátottra jutó hat négyzetméternyi lakóterületet. 
Kivételesen indokolt helyzetben, illetve soron kívüli elhelyezés esetében szükségessé 
vált,  hogy  a  rendelet  mentesítést adjon a szigorú tárgyi feltétel biztosítás alól. 
Ennek megfelelően módosult az R. 42.§ (1) bekezdése. 
Továbbra is fennmaradnak az Szt. 92/K. § (5) bekezdésének szabályai, melyek 
kimondják: 
„92/K. § (5) Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg 

b) bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 
százöt százalékát, 
éves  átlagban  pedig  a  férőhelyszám  száz  százalékát.  Ha  az  intézményben  egymást  
követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési 
engedély módosítását.” 
E szabályok megakadályozzák, hogy a fenti enyhítés következtében zsúfolttá váljanak az 
intézmények. 
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Ø Fogyatékosok nappali intézményében ellátható személyek körének 
pontosítása: 
Az  R.  81.  §  (3)  bekezdésének  rendelkezése  szerint  fogyatékos  személyek  nappali  
intézményében nem gondozható az a gyermek, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra 
alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási 
intézményben biztosítható. Az R. nem rendelkezett ugyanakkor a tanköteles és a tanítási 
év időtartama alatt nevelési oktatási intézményben tanuló gyermek ellátásáról a tanítási 
szünet ideje alatt. 
Annak érdekében, hogy ezen időszakban ne maradjanak ellátás és felügyelet nélkül a 
fogyatékos gyermekek, egy kivétel került beépítése a R. 81. § (3) bekezdésébe, melynek 
értelmében a tanköteles és nevelési, oktatási intézményben ellátásban részesülő 
fogyatékos gyermek csak arra az időtartamra kerül kizárásra a fogyatékos személyek 
nappali intézményében nyújtott ellátásból, mely időszakban a nevelési, oktatási 
intézményben ténylegesen ellátásban részesülhet, tehát az iskolai tanítási év idejére, és 
nem vonatkozik e tilalom a tanítási szünet idejére. Természetesen a tanítási szünet 
idejére is csak abban az esetben vehető fel a gyermek, ha az intézmény rendelkezik 
szabad férőhellyel. 
 
 
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 
ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szmr.) változásai 
 
Ø 2011.  július  1-jétől  a  megyei,  fővárosi  kormányhivatalok  szociális  és  
gyámhivatalainak hatásköre bővülni fog: valamennyi szociális szolgáltatás működési 
engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben első fokon a szociális 
és gyámhivatalok fognak eljárni. A szociális és gyámhivatalok keretében biztosított 
lesz ezen feladatok magas színvonalon, kellő szakértelemmel, megfelelő gyakorlati 
ismeretekkel és egységes szakmai elvek mentén történő ellátása. (Szmr. 3.§ (2) bek.) 
 
A hatáskörváltozással összefüggésben a jegyzőnek a 2011. június 30-án a hatáskörébe 
és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig kell megküldenie az 
illetékes szociális és gyámhivatalnak. 
 
A szociális és gyámhivatal – a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül – a működési 
engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de 
legkésőbb 2012. december 31-éig az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi 
azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a 
hatáskörébe és illetékességébe. Ezen eljárása során szükség esetén alkalmazza az 
Szmr.-ben foglalt jogkövetkezményeket, továbbá ha a jegyző által kiadott működési 
engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési 
engedélyt visszavonja. (Szmr. 22/A.§) 
 
 
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) változásai 
Ø Módosult a pszichiátriai betegek számára nyújtott közösségi alapellátás 
célcsoportja. A finanszírozott célcsoportba elsődlegesen a krónikus, súlyos pszichiátriai 
kórképekben szenvedők tartoznak, mivel a betegség során ott sérül a legtöbb szociális 
kompetencia. A finanszírozási célcsoportba eddig nem tartozó, visszatérő depresszióban 
szenvedő, ugyanakkor magas szociális kompetenciavesztéssel bíró klienseket a 
szolgáltatók  eddig  is  elláthatták,  de  utánuk  finanszírozást  nem  kaphattak,  így  végül  
nehezen vagy egyáltalán nem tudták őket felvenni. Erre tekintettel vált szükségessé az 
ellátotti célcsoport módosítása, és a finanszírozott csoportba legfeljebb 10%-
ban az egyéb pszichiátriai diagnózisú ellátottak beengedése. (Tkr. 1.§ (2) c) pont 
cb) alpontja, 2.§ (7) bek. a) pont) 
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Ø A finanszírozási szerződések bizonyos esetben eddig is tartalmaztak olyan 
pontosan meghatározott összegeket, amelyet a szolgáltató fenntartásához szükséges 
felhalmozási kiadásokra lehetett fordítani (pl. hogy az elromlott számítógép helyére újat 
tudjanak venni). A jogszabály most már egyértelművé teszi, hogy ezek a szerződésben 
meghatározott célok is a fenntartási kiadások körébe tartoznak. (Tkr. 1.§ (2) bek. 
h) pont) 
 
 
A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (Fvr.) változásai 
Ø A változás szerint a továbbiakban nem lesz kötelező rendszeres időközönként 
elvégezni az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló–gondozó célú 
lakóotthonban élők gondozási felülvizsgálatát, a felülvizsgálatot csak a szolgáltatást 
igénybe vevő, törvényes képviselője, hozzátartozója vagy az intézményvezető kérésére 
kell lefolytatni. (Fvr. 5.§ (3) bek.) 
 
A 2011. január 1-je előtt kiadott szakvéleményekben vagy a jogszabállyal elrendelt 
gondozási felülvizsgálatokat nem kell lefolytatni. Erre tekintettel – a rehabilitációs célú 
lakóotthonban határozatlan időre elhelyezett ellátottak esetében végzett átfogó 
rehabilitációs felülvizsgálatok kivételével – nem maradt hatályban az egyes szociális 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek 
az az átmeneti előírása, amely szerint a jogszabállyal elrendelt gondozási felülvizsgálatok 
legkorábban a 2012. évben folytathatók le. A rehabilitációs célú lakóotthonban 
határozatlan időre elhelyezett ellátottakra vonatkozó rendelkezés az Fvr.-be épült be. A 
szociális intézményi foglalkoztatást 2006. óta szabályozza az Szt., a tízévente esedékes 
felülvizsgálatra eleve csak 2012. után kerülhet sor, így az ezzel kapcsolatos szabály is 
elhagyható. (Fvr. 15.§) 
 
Ø A tapasztalat azt mutatja, hogy a megfelelő ellátás érdekében az ellátottak akkor 
sem mindig tudják, merik megtenni a megfelelő lépéseket, ha nincsenek gondnokság alá 
helyezve. Ezért lehetővé vált, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók is 
kezdeményezhessék a felülvizsgálatokat. A  személyes  vizsgálatra  az  ellátott  nem  
kötelezhető, így személyiségi jogai nem sérülhetnek, a jogvédelem viszont erősödik a 
hozzátartozó fellépési lehetőségével. 
 
 
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. 
(IX. 29.) Korm. rendelet módosítása 
Ø A normatívára pótigényt vagy lemondást eddig naptári negyedévenként egyszer 
lehetett benyújtani. 2011. január 1-jétől lehetővé válik, hogy a működési engedélynek a 
jogcímeket, vagy az igényelhető feladatmutatókat érintő változása esetén akkor is 
lehessen pótigényt vagy lemondást benyújtani, ha arra egyébként abban a 
negyedévben már sor került. 
 
Ø A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény szerint megszűnik 
a nagy egyházi és nem állami fenntartók beszámolóinak könyvvizsgálási kötelezettsége, 
valamint a köztartozás részletekben történő visszatartása, ezért az ezzel összefüggő 
kormányrendeleti szabályok hatályon kívül helyezésre kerültek. 
 
Budapest, 2011. január 1. 

Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatások Főosztálya 
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Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

2011. január 1. napjától hatályos, adminisztrációval kapcsolatos 
szabályainak alkalmazásához 

 
2011. január 1-jével módosultak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCsM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) adminisztrációs kötelezettségekre irányadó rendelkezései. 
Segédletünk  a  lényegesebb  változásokról  kíván  rövid  tájékoztatást  nyújtani  a  
jogalkalmazás megkönnyítése érdekében. 
 
Nyilvántartás vezetése 
 
2010.  december  31-ig  az  Szt.,  továbbá  a  Rendelet  5.  számú  melléklete  is  előírt  
nyilvántartási kötelezettséget az ellátást igénylők, illetve ellátásban részesülők adataira 
vonatkozóan. A szabályozási rendszer duplikációkat tartalmazott, indokolatlanul tett 
különbséget az állami és a nem állami fenntartók között, és nem különült el az ellátást 
igénylőkre és az ellátottakra nyilvántartott adattartalom a cél szempontjából. A 
módosítás célja a szabályozás egyértelműsítése, a párhuzamosságok megszüntetése, a 
szektorsemlegesség biztosítása, összességében a nyilvántartási rendszer fennálló 
anomáliáinak felszámolása. 
Meghatározásra került, hogy mely adatokat kell vezetni az ellátást igénylőről és melyeket 
az igénybevevőről. Az új nyilvántartási rendszerben az ellátást igénylőkről szűkített 
adattartalmú nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartásra épül rá a már ellátásban 
részesülők nyilvántartása kibővített adattartalommal. Így nem kell párhuzamosan több 
nyilvántartást  vezetni.  Törvényi  szinten  került  szabályozásra  a  Rendelet  5.  számú  
mellékletének a bentlakásos ellátásban szükséges adattartalma, így a Rendelet e 
melléklete hatályon kívül helyezésre került. 
Meghatározásra kerültek továbbá azok a szolgáltatások, melyek szakmai okból a 
nyilvántartási kötelezettség alól részben vagy egészben kivételt képeznek. 
 
Az új, Szt. 20. § -a szerinti nyilvántartás tehát két részből áll. 
 
Az 1. rész adattartalma: 

„20. § (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 
b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 
c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan 

jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, 
d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, 
e) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett 

hozzátartozója természetes személyazonosító adatai, telefonszáma, lakó- és tartózkodási 
helye vagy értesítési címe, 

f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, 
g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és 
h) az egyszerűsített előgondozás vagy az előgondozás szakaszai lefolytatásának 

időpontja.” 
 

A kérelmező fenti adatait a kérelem szóbeli vagy írásbeli előterjesztésekor szükséges 
felvenni, a nyilvántartás e része tehát a korábbi várólista funkcióját is betölti. 
 
Az 2. rész adattartalma: 

„20.  §  (4)  A  szolgáltató,  intézmény  vezetője  a  szolgáltatás  megkezdésekor  a  (2)  
bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal: 

a) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
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b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás 
megszüntetésének módja, oka, 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 
adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó 
körülményekre vonatkozó adatok, 

d) bentlakásos  ellátás  esetén  a  soron  kívüli  elhelyezésre  vonatkozó  döntés,  a  
férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.” 
 
Az ellátás biztosításakor tehát nem szükséges az igénybevevőről újabb nyilvántartást 
felvenni, hanem a már felvett adatokat tartalmazó nyilvántartást kell kiegészíteni a 
felsorolt adatokkal, e rész tehát a korábbi, ellátást igénybevevőkről vezetett nyilvántartás 
funkcióját tölti be. 
 
Ø Újdonsága a szabályozásnak, hogy a nyilvántartás már nem kizárólag 
papíralapon vehető fel, elektronikus úton való vezetése is törvényileg 
elfogadott. 
„20. § (8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon 
követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.” 
Elektronikus  nyilvántartás  esetén  tehát  gondoskodni  szükséges  arról,  hogy  az  adatok  
tárolása  és  a  módosítások  visszakereshetősége  biztosítható  legyen.  Megfelelő tehát  a  
nyilvántartás számítógépes program segítségével történő vezetése. Az adatok tárolása és 
a módosítások visszakereshetősége biztosítható pl. oly módon, hogy a nyilvántartás 
adatait a szolgáltató, intézmény rendszeres időközönként nem újraírható CD-re kiírja, 
vagy pdf formátumba átalakítva tárolja el. Természetesen továbbra is vezethető 
papíralapon a nyilvántartás. A korábbiakban elvárt sorszámozás, hitelesítés és 
szalagozott összefűzés a jövőben értelemszerűen nem követelmény. 
 
Ø Az új nyilvántartási rendszer kiváltja a Rendelet 5. számú melléklete szerinti 
nyilvántartást,  tehát  annak  vezetésére  a  jövőben  nincs  szükség,  így  hatályon  kívül  
helyezésre került. 
 
Ø A nyilvántartási rendszer további újdonsága, hogy beépítésre kerültek adatai közé 
olyan adatok is, melyek dokumentálására korábban külön nyomtatványokat kellett 
kiállítani. Így például a szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát 
ezentúl elegendő a nyilvántartásban rögzíteni (Szt.  20.  §  (4)  bek.  c)  pont),  nem  
szükséges arról kiállítani a Rendelet egykori 8. számú melléklete szerinti igazolást, mely 
2011. január 1-jétől emiatt megszűnt. 
Szintén a nyilvántartásban kell rögzíteni a soron kívüli ellátási igényt és az arról 
való döntést (Szt. 20. § (2) bek. g) pont és (4) bek. d) pont). 
A  nyilvántartás  adatai  között  kell  felvenni  azon  hozzátartozó adatait is,  akit  az  
igénybevevő kívánsága alapján értesíteni szükséges az ellátott esetleges elhalálozása 
esetén (Szt. 20. § (2) bek. e) pont. 
A fentiekből látható, hogy az új nyilvántartási rendszer számos korábbi, külön 
adminisztrálandó információt integrál magában, ezért pontos és teljes körű vezetésére 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 
Ø Meghatározásra kerültek az Szt-ben azok a szolgáltatások, melyek esetében 
szakmai okból a nyilvántartást nem kell vezetni, vagy csökkentett adattartalommal kell 
vezetni (Szt. 20. § (5)-(7) bek.) 
 
Egyáltalán nem kell vezetni az Szt. 20. § szerinti nyilvántartást a következő 
szolgáltatásoknál: 

· családsegítés - amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán 
tett intézkedéssel lezárható, 

· falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
· népkonyha, 
· szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 
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· utcai szociális munka esetén. 
 

Csökkentett adattartalommal kell vezetni az Szt. 20. § szerinti nyilvántartást a 
következő szolgáltatásoknál: 

· Az  előbbi  körbe  nem  tartozó  családsegítés  esetén  sem  kell  kitölteni  a  
nyilvántartás soron kívüli ellátásra vonatkozó részét. 

· Étkeztetés, családsegítés, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali 
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén nem kell kitölteni a 
nyilvántartás előgondozásra vonatkozó részét. 

· Nappali melegedő, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a kérelmező 
természetes személyazonosító adatait és TAJ számát szükséges felvenni. 

· Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, amennyiben az 
ellátásban részesülő személy TAJ számmal nem rendelkezik, e tényt kell 
rögzíteni a nyilvántartásban. 

 
Az ellátás igénylése 
 
Ø Kérelem: 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliséghez való 
kötöttsége, az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli 
alakban kérelmezhető. Erre tekintettel megszűnt a Rendelet 1. számú mellékletének 
korábbi „A” része, amennyiben az ellátást igénylő írásban kívánja előterjeszteni kérelmét, 
bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns 
adatok (Szt. 93. § (1) bek., Rendelet 3. § (1) bek.). 
Természetesen a kötelező formanyomtatvány megszüntetése ellenére lehetősége van a 
szolgáltatónak, intézménynek arra, saját használatra összeállítson olyan 
nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol. 
 
Ø Orvosi igazolás:  az  ellátás  iránti  kérelem  akár  szóbeli,  akár  írásbeli  formában  
való előterjesztése esetén házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, 
továbbá bentlakásos intézményi ellátás (az éjjeli menedékhely kivételével) igénylésekor 
be  kell  nyújtani  a  Rendelet  1.  számú  mellékletének  I.  része  szerinti  orvosi  igazolást  
(Rendelet 3. § (2) bek.). 
Az  igazolás  nyomtatvány  (a  korábbi  „B”  lap)  módosításra  került.  Beépült  az  orvosi  
igazolás 2. pontjába a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén 
az igénylő egészségi állapotára vonatkozó igazolás is, mely eddig a 36/2007. 
(XII.22.) SzMM rendelet 1. számú mellékletét képezte. Az igazolások összevonásával a 
jövőben szükségtelen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén két külön 
nyomtatványt kitöltenie a háziorvosnak, kezelőorvosnak. 
Idősotthoni ellátás esetén beépítésre került az orvosi igazolásba az igénylő 
demens állapotára való utalás is. 
 
Ø Jövedelemnyilatkozat: az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor – a 
jogszabályi előírás vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen nyújtott ellátások 
kivételével  -  valamennyi  személyes  gondoskodási  forma  esetén  be  kell  nyújtani  a  
Rendelet 1. számú mellékletének II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot (Rendelet 3. § 
(3) bek.). 
A  nyomtatvány  a  korábbi  C/I.  és  C/II.  lapokat  ötvözi  egybe,  az  egységesített  egyéni  
jövedelemszámításra tekintettel. A nyomtatványon van lehetősége az ellátottnak vagy a 
térítési  díjat  megfizető más  személynek  arra,  hogy  jelezze: önként vállalja az 
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ilyen esetben a 
személyes  adatokon,  az  önkéntes  vállalás  tényén  és  az  aláíráson  kívül  a  nyomtatvány  
további részeinek (és a vagyonnyilatkozatnak) a kitöltése, illetve igazolások benyújtása a 
jövedelemről szükségtelen, ugyanis a jövedelem vizsgálatára nem kerül sor. 
Önkéntes vállalás hiányában e vállalás elutasításának tényét kell jelölni a 
jövedelemnyilatkozatban, és ki kell tölteni – kizárólag az ellátott jövedelmére 
vonatkozóan - a nyomtatvány első, jövedelemtípusokra és azok nettó összegére 
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vonatkozó táblázatát, mely jövedelmeket igazolni is kell. A második táblázat kitöltése 
szükségtelen. 
 
A jövedelemnyilatkozat második táblázatát kizárólag kiskorú igénylő esetén 
szükséges kitölteni. Ilyen esetben a személyazonosító adatokat a kiskorúra 
vonatkozóan kell felvenni, az önkéntes vállalás vonatkozásában a már leírtak szerint 
kell eljárni. Önkéntes vállalás hiányában szükséges a jövedelemtípusokra és azok 
összegére vonatkozó második táblázatot kitölteni, nemcsak a kiskorú és a szülők, 
hanem valamennyi, a családban élő közeli hozzátartozó (tehát az egy lakásban 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
–  ld.  Rendelet  1.  sz.  melléklet  -  Tájékoztató  a  jövedelem-  és  a  vagyonnyilatkozat  
kitöltéséhez) jövedelmére vonatkozóan, és ez alapján nem a szülők, hanem a család 
egy főre jutó jövedelmét kell figyelembe venni. Kiskorú igénylő esetén az első jövedelmi 
táblázat kitöltése szükségtelen. 
 
A  rendelet  1.  számú  mellékletének  II.  része  szerinti  két  táblázat  közül  tehát  kiskorú  
igénylő esetén kizárólag a második táblázatot, egyéb esetben kizárólag az első táblázatot 
szükséges kitölteni. Ugyanakkor mindkét táblázat a formanyomtatvány részét képezi, 
azok egymástól nem választhatók szét. 
 
A nyilatkozat aláírásakor továbbra is különös figyelmet kell fordítani az aláírásra 
való jogosultság vizsgálatára, tehát arra, hogy kiskorú esetén a szülő vagy törvényes 
képviselő, nagykorú, de korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy 
esetén  a  gondnok  (illetve  az  ellátott  és  a  gondnok  együttes)  aláírása  szerepeljen  a  
nyomtatványon. Gondnokság alá helyezésnél különösen fontos az ennek tényéről szóló 
dokumentum beszerzése az aláírásra való jogosultság vizsgálatához. 
 
Ø Vagyonnyilatkozat: tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén – az Szt. 
117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell 
nyújtani az  1.  számú  melléklet  III.  része  szerinti  vagyonnyilatkozatot  (kivéve,  ha  az  
ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési 
díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését). A vagyonnyilatkozatnak mind a 
pénzvagyonra mind az ingatlanvagyonra vonatkozó részét értelemszerűen ki kell tölteni 
(a nem létező vagyonelemek áthúzásával), kivéve a rehabilitációs intézményt és 
rehabilitációs célú lakóotthont, ahol csak a pénzvagyonról kell nyilatkozni, 
ingatlanvagyonról nem. A készpénzvagyon 2. és 3. pontja szerinti vagyonelemek 
vonatkozásában igazolni is kell a rendelkezésre álló összeget, ingatlanvagyon 
esetén azonban szükségtelen a tulajdoni lap másolatának benyújtása. Kétség 
esetén az intézményvezető feladata az ingatlanvagyonra vonatkozó nyilatkozat 
valóságtartalmának ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartás adataiba való személyes 
betekintés útján. 
 
Értesítés 
 
Ø Az  igénybevételi  eljárásnak  a  módosítás  előtt  részét  képezte,  hogy  az  állami  
fenntartású intézmény vezetője a beérkezett kérelemmel kapcsolatos döntéséről írásban 
értesítette az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A módosítással megszűnt 
az írásbeli értesítési kötelezettség abban az esetben, ha a döntés pozitív, ilyen esetben 
elegendő az ellátott nyilvántartásba vétele. Elutasítás esetén viszont továbbra is 
szükséges az írásbeli értesítés, mivel csak így biztosítható a döntés elleni jogorvoslat. Ez 
utóbbi kötelezettség kiterjesztésre kerül az ellátási szerződéssel feladatot ellátó nem 
állami, egyházi fenntartókra is (Szt. 94/A. § (2) bek.). 
 
Szociális rászorultság vizsgálata 
 
Ø A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás esetében 
vizsgálandó szociális rászorultsággal kapcsolatosan eltörlésre kerül az Szt. eddigi 
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szabálya, mely szerint az intézményvezetőnek a szociális rászorultság fennállását az 
igénybevétel során legalább kétévente meg kellett vizsgálnia. A szociális rászorultságot 
igazoló szakvélemény, szakorvosi, háziorvosi igazolás, illetve az ellátás megállapítását 
igazoló határozat ugyanis nem minden esetben ír elő felülvizsgálatot, hiszen bizonyos 
állapotok  véglegesek.  A  jövőben  csak  abban  az  esetben  szükséges  az  
intézményvezetőnek elvégeznie a szociális rászorultság felülvizsgálatát, amikor a 
szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, vagyis nem 
végleges. Ilyen esetben sem kétévente, hanem az igazolásban foglalt határozott idő 
leteltét követően szükséges elvégezni a felülvizsgálatot (Szt. 59/A.§ (3) bek.). 
 
Ø A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásnál az egyedül élő, 65 év feletti személy esetén. 
 
Ø A szociális rászorultság fennállásáról a továbbiakban nem szükséges a Rendelet 
egykori 6. számú melléklete szerinti igazolást kiállítani, a szociális rászorultság 
fennállását vagy annak hiányát a jövőben ugyanis a nyilvántartásban kell rögzíteni az az 
Szt.  20.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  szerint  (Rendelet  22.  §  (4)  bek.).  Ha  például  a  
támogató szolgáltatást igénylő személy fogyatékossági támogatásban részesül, a 
szociális rászorultság fennállását és az annak alapjául szolgáló fogyatékossági 
támogatásban való részesülés tényét a szolgálatvezető rögzíti a nyilvántartásban, a 
fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolati példányát pedig elhelyezi az 
igénylő személyi anyagában. Amennyiben a fot-ot megállapító határozat alapján a 
jogosultság  határozott  ideig  áll  fenn,  a  határidő lejártát  követően  a  szolgálatvezető 
felülvizsgálja  a  szociális  rászorultságot,  és  ennek  eredményét  ismét  rögzíti  a  
nyilvántartásban. Ha a fot határozat nem tartalmazza a felülvizsgálat időpontját, mivel az 
állapot végleges, a szociális rászorultság megállapítását és nyilvántartásba vételét 
követően a rászorultság felülvizsgálatára a jövőben nincs szükség. 
Ha az ellátás igénylése során az kerül megállapításra, hogy az igénylő szociálisan nem 
rászorult, a szolgálatvezető ennek tényét rögzíti a nyilvántartásba, és tájékoztatja az 
igénylőt a szociális rászorultság hiányáról, továbbá arról, hogy az ellátás t a szolgálat 
biztosítja-e számára. 
 
Ø A szociális rászorultság felülvizsgálata esetén szükséges az ellátott számára 
megfelelő időt biztosítani az új igazolások beszerzésére. A módosítás ezen időtartamot 60 
napban állapítja meg, mely időtartamban a felülvizsgálat alatt álló személy is szociálisan 
rászorultnak minősül (Rendelet 22. § (7) bek.). 
 
Előgondozási eljárás 
 
Ø A Rendeletben a könnyebb áttekinthetőség érdekében külön paragrafusban 
kerültek elhelyezésre az előgondozás I. és II. szakaszára vonatkozó szabályok. (Rendelet 
6-6/A. §) 
 
Ø Az előgondozás lefolytatásával kapcsolatos változások a Rendelet szerint: 

„6. § (3) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt 
vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás 
I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az 
intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend 
tartalmáról.” 

„6/A. § (1) Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy 
az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el, egyben kitölti a 3. számú 
melléklet szerinti adatlapot. 

(2) Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az 
intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja 
az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: 

a) az előgondozás II. szakaszának időpontja, 
b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, 
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c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. 
(3) Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul 

intézkedik a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 
(4) Ha az átmeneti intézményben a férőhelyet azonnal elfoglalhatja az igénybe vevő, 

az előgondozás I. és II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetőek. 
(5) Szociális intézményi áthelyezés, valamint egészségügyi, gyermekvédelmi és más 

egyéb intézményből történő átkerülés esetén 
a) az előgondozást végző személynek csak az előgondozás II. szakaszában 

meghatározott feladatokat kell ellátnia, 
b) az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a 

házirend tartalmáról.” 
 
Tehát előgondozás esetén is eltörlésre került a kötelező írásbeli értesítés. 
Az Szt. korábbi szabályai határidőket írtak elő az intézmények számára az előgondozási 
szakaszok lefolytatására. E határidők eltörlésre kerültek, az intézmények szakmai 
szempontok figyelembe vételével, az igénylő állapota alapján kell megszervezzék az 
előgondozási folyamatokat. 
Az üres férőhelyek zökkenőmentesebb betöltésének elősegítése érdekében lehetővé vált, 
hogy a beköltöző ellátott előgondozásának két szakaszát egyszerre végezze el az 
intézmény abban az esetben, ha átmeneti intézményben a férőhelyet azonnal 
elfoglalhatja az igénylő, továbbá soron kívüli elhelyezés esetén. 
 
A hivatkozott rendelkezések természetesen nem jelentik azt, hogy az 
intézményvezető maga kell elvégezze az előgondozást. Az intézményvezető az 
előgondozás elvégzésére írásban más személyt hatalmazhat fel. Ilyen esetben a kérelem 
előterjesztése és nyilvántartásba vétele után, a szakmai szempontok figyelembe 
vételével meghatározott időpontban e kijelölt személy folytatja le az előgondozás 1. 
szakaszát. Az előgondozás 1. szakaszának időpontjáról az intézményvezető szóban vagy 
írásban értesíti az igénylőt. Az előgondozást végző személy a helyszínen felveszi az 
előgondozás 1. szakaszának adatlapját, továbbá átadja a házirend és a megállapodás 
tervezetét.  A  férőhely  elfoglalása  előtt  a  beköltözés  időpontjáról  és  az  előgondozás  2.  
szakaszának lefolytatásáról az intézményvezető szintén szóban vagy írásban értesíti az 
igénylőt. Az előgondozás 2. szakaszát sem szükséges az intézményvezetőnek 
személyesen lefolytatnia, azt szintén elvégezheti az intézményvezető által írásban 
meghatalmazott személy. 
 
Ø Egyszerűsítésre került a Rendelet előgondozás dokumentálására szolgáló 2. és 3. 
számú melléklete. 
 
Soron kívüli elhelyezés 
 
Ø Egyszerűsödtek  a  soron  kívüli  elhelyezés  szabályai,  a  soron  kívüli  igényről  a  
továbbiakban az intézményvezető hoz döntést, megszűnik az orvos, illetve a fenntartó 
képviselőjének bevonásával történő döntéshozatal (Szt. 94/B. §). 
A gyakorlatban ugyanis gondot okozott a többszemélyes döntéshozatal, mert a 
bevonandó személyek sokszor nem voltak helyben elérhetőek, így lassult az eljárás, és 
általában csak formális döntés született. Emellett nem is mindig a jogszabályban 
meghatározott személyek bevonása indokolt, hanem más, az intézményben dolgozó 
szakember is megalapozottan részt vehet a döntés meghozatalában az intézményvezető 
kérésére. A több személy által való döntéshozatal tehát eddig sem működött érdemben, 
indokolatlan volt a formális fenntartása. 
 
Ø A módosítás alapján az igénylő a szolgáltatás kérelmezésekor jelzi a soron kívüli 
elhelyezésre vonatkozó igényét (Szt. 20. § (2) bek g) pont), amelyről, vizsgálata után az 
intézményvezető dönt, és döntését rögzíti az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartásban (20. § 
(4) bek. d) pont). 
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Ø A Rendelet értelmében soron kívüli elhelyezést csak az üres férőhelyeken lehetett 
biztosítani. A soron kívüliség céljának, az ellátás azonnali biztosításának figyelembe 
vételével a jövőben soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló, 
működési engedélyben szereplő férőhelyeken felül is lehet biztosítani. 
 
Ø Természetesen fennmarad azon korlát, mely szerint nem teljesíthető soron kívüli 
igény azon igénybevevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már 
értesítést  kapott.  Az  értesítés  alatt  a  jövőben  az  írásbeli  értesítés  mellett  a  szóbeli  
értesítést is érteni kell (Rendelet 16. § (4) bek.). 
 
Megállapodás 
 
Ø Az  Szt.  a  94.§  (1)  bekezdése  sorolja  fel  azokat  az  aktusokat, amelyek 
megalapozzák az intézményi jogviszony keletkezését.  Eddig  ezen  aktusok  között  
szerepelt a megállapodás is, amely viszont konkrétan létrehozza az intézményi 
jogviszonyt, ezért valamennyi esetben, tehát beutaló határozat vagy intézményvezetői 
döntés  esetében  is  szükséges  -  garanciális  okokból,  az  ellátott  érdekében  -  a  
megállapodás megkötése. Emiatt az Szt. 94.§ (1) bekezdése a következőképp módosult: 

„94. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony 
keletkezését 

a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének 
határozata, 

b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, 
c) a bírói ítélet, 
d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhivatal 

határozata (a továbbiakban a)–d) pont alattiak együtt: beutaló határozat), 
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése 

alapozza meg.” 
 
Így  egyértelműen  kiderül  a  jogszabályból,  hogy  a  megállapodást minden esetben, 
tehát az a)-e) pontok mindegyike esetén meg kell kötni. 
 
Ø Eddig az Szt. 94/B.§ és 94/D.§-a szabályozta a megállapodásra, annak 
megkötésére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozás duplikációkat 
tartalmazott, továbbá eltérően szabályozta a megállapodás elemeit a fenntartó típusától 
függően. Ezért szükség volt a megállapodásra vonatkozó szabályok egyszerűsítésére, 
továbbá a szektorok közötti különbségtétel sem indokolt, mivel az ellátott és a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmény közötti viszonyrendszert, az alapvető jogosultságokat és 
kötelezettségeket rögzíti a megállapodás, amely főszabályaiban nem különbözhet attól, 
hogy állami, vagy nem állami fenntartótól részesül az ellátott ellátásban. 
Emiatt a megállapodásra vonatkozó korábbi 94/B.§ (1)-(2) bekezdései és a 94/D.§ 
szabályai egységesítésre kerültek, így megszűnt a szektorok közötti indokolatlan 
különbségtétel, és a megállapodások tartalma egységessé vált. Jelenleg az Szt. 
94/C. §-a tartalmazza a megállapodás megkötésének kötelezettségét és a megállapodás 
kötelező tartalmi  elemeit,  valamennyi  fenntartó  és  szolgáltatás  esetén  (a  94/C.§  (2)  
bekezdésében foglalt kivételekkel). 
 
A megállapodás kötelező tartalmi elemei: 

· az ellátás kezdetének időpontja, 
· az intézményi ellátás időtartama (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 
· az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma, 
· a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, 

amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár, 
· egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás 

összege, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére 
vonatkozó szabályok, 
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· az ellátás megszüntetésének módjai. 
 
A megállapodás megkötésekor továbbra is különös figyelmet kell fordítani az 
aláírásra való jogosultság vizsgálatára,  tehát  arra,  hogy  kiskorú  esetén  a  szülő 
vagy törvényes képviselő, nagykorú, de korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen személy esetén a gondnok (illetve az ellátott és a gondnok együttes) 
aláírása szerepeljen a megállapodáson. 
 
Ø A módosítással rögzítésre került, melyek azok a szolgáltatások, melyek 
igénybevétele esetén nem szükséges megállapodást kötni (Szt. 94/C. § (2) bek.). 
Ezen szolgáltatások a következők: 

· népkonyhán történő étkeztetés, 
· családsegítés, 
· falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, 
· szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, 
· utcai szociális munka, 
· hajléktalanok nappali melegedője, 
· hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 
· ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti 

szállása. 
 
Ø Mivel  nincs  gyakorlati  jelentősége  annak  a  korábbi  előírásnak,  amely  az  
intézményvezető köteles a megkötött megállapodást a fenntartó részére megküldeni, e 
kötelezettség törlésre került az Szt-ből. Amennyiben ellenőrzés vagy egyéb ok 
szükségessé teszi, a fenntartó természetesen bekérheti a megállapodásokat. 
 
A dokumentációt érintő változások 
 
Ø 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet: 
 

· 1. sz. melléklet módosítása: 
a korábbi A, B és C lap helyét az orvosi igazolás, a jövedelemnyilatkozat, és a 
vagyonnyilatkozat nyomtatvány vette át. 
 
· 2. sz. és 3. sz. melléklet módosítása: 
Az előgondozás I. és II. szakaszának egyszerűbb dokumentálása válik lehetővé. 
 
· 5. sz. melléklet hatályon kívül helyezése: 
Az ellátást igénylők és az ellátottak Szt. 20. § szerinti új nyilvántartása kiváltja e 
melléklet adattartalmát. 
 
· 8. sz. melléklet hatályon kívül helyezése: 
A szociális rászorultság fennállásának az Szt. 20. § szerinti új nyilvántartásban 
való rögzítése kiváltja az e melléklet szerinti, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra és a támogató szolgáltatásra vonatkozó írásos igazolást. 
 
· 10. sz. melléklet hatályon kívül helyezése: 
A tartós bentlakásos intézményi ellátás igénybevételét megelőzően végzett 
jegyzői jövedelemvizsgálat megszűnik, ezért az erről kiadott igazolás 
formanyomtatványa megszűnik. A jövedelem- és vagyonvizsgálatot a jövőben 
az intézményvezető végzi, melynek eredményét a személyi térítési díjról szóló 
értesítésben rögzíti. (Szt. 22/A.§ (2) bek.). 

 
Ø 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelet: 
 

· 4. sz. melléklet módosítása: 
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2010. évben az idősek alapszolgáltatásainak finanszírozása összevonásra került 
otthonközeli ellátás cím alatt. 2011-től visszaállításra került a korábbi 
finanszírozási rendszer, így a melléklet okafogyottá vált. Helyére a korábbi, 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló kerül ismét bevezetésre. 
 
· 7. sz. melléklet módosítása: 
A Forgalmi napló fejléce alatti táblázatban az „Elsődleges (hozott) probléma 
típusa” oszlop megnevezése módosul „Hozott probléma típusa” megnevezésre, 
illetve az oszlop három további oszlopra kerül felosztásra „elsődleges hozott 
probléma”, „több hozott probléma”, illetve „krízishelyzet áll fenn” tartalmakkal 
nevesítve. A módosítást az OSAP 1696 adatkérés segítése indokolja. 
 
· 8. sz. melléklet módosítása: 
A  korábbi  melléklet  funkcióját  betölti  a  gondozási  szükséglet  vizsgálat  idősek  
otthonaiban, míg egyéb intézmények esetében a gondozási tervet megelőző 
állapotfelmérés.  A  bentlakásos  ellátás  esetén  mindenütt  vannak  bemeneti  
szűrők, ezért az önellátási képességet az intézményben újra mérni felesleges. 
 
A bemeneti szűrők a következők: 
1.) Ápolást-gondozást nyújtó intézmények bemeneti szűrője: 

- gondozási szükséglet vizsgálat {Szt. 63.§; 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet} idősek otthona esetén; 

- alapvizsgálat {Szt. 70.§ (5) bekezdés; 92/2008. (IV. 23.) Korm. 
rendelet} fogyatékos személyek otthona esetén; 

- szakorvosi szakvélemény {Szt. 71.§ (3) és 71/A.§ (2)} pszichiátriai és 
szenvedélybetegek otthona esetén; 

- előgondozás {9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2-3. sz. melléklet}. 
2.) Rehabilitációs intézmények bemeneti szűrője: 

- rehabilitációs alkalmassági vizsgálat {Szt. 113.§ (1) bekezdés; 92/2008. 
(IV. 23.) Korm. rendelet}; 

- előgondozás {9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2-3. sz. melléklet}. 
3.) Ápoló-gondozó célú lakóotthon bemeneti szűrője: 

- alapvizsgálat {Szt. 85/A.§ (5) bekezdés; 92/2008. (IV. 23.) Korm. 
rendelet}; 

- előgondozás {9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2-3. sz. melléklet}. 
4.) Rehabilitációs célú lakóotthon bemeneti szűrője: 

- rehabilitációs alkalmassági vizsgálat {Szt. 113.§ (1) bekezdés; 92/2008. 
(IV. 23.) Korm. rendelet}; 

- előgondozás {9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2-3. sz. melléklet}. 
5.) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények bemeneti szűrője: 

- előgondozás {9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2-3. sz. melléklet}. 
 

Fentiek miatt a korábbi nyomtatvány helyét a falu-és tanyagondnoki 
szolgáltatás tevékenységnaplója váltja fel. A falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás esetén ugyanis rögzítésre került az Szt-ben, hogy ezen ellátások 
igénybevétele esetén nem kell megállapodást kötni. Annak érdekében, hogy a 
falu-és tanyagondnoki tevékenység dokumentálása biztosított legyen, egy új 
tevékenységnapló formanyomtatvány került bevezetésre, melynek alkalmazása 
kötelező a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás esetén. A tevékenységnapló 
ellátott általi aláírása a fenntartó döntése alapján mellőzhető, ezért a melléklet 
alkalmazásának megkezdésekor a fenntartónak írásban rendelkeznie kell arról, 
elvárja-e az alkalmazott falu-, illetve tanyagondnoktól, hogy az aláírás oszlopot 
is kitöltesse az ellátottakkal, vagy sem. 
 
· 14. sz. melléklet módosítása: 
Az  Szt.  módosításával  megszüntetésre  került  a  bázis-szállás,  ezért  az  ahhoz  
kapcsolódó melléklet okafogyottá vált. 
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Ø 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet: 
 

· 1. sz. melléklet hatályon kívül helyezése: 
A  rendelet  1.  sz.  melléklete  tartalmazta  az  igazolást  a  jelzőrendszeres  házi  
segítségnyújtást igénybe vevő egészségi állapotáról. Mivel ennek tartalma 
beolvasztásra került az 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. mellékletének 
orvosi igazolás részébe, e melléklet okafogyottá vált. 
 
· 4. sz. melléklet szerint kiadott igazolás felhasználási ideje: 
A gondozási szükséglet vizsgálat intézményvezetőhöz való telepítésével 2010. 
augusztus 17-ei hatállyal megszűnt a szakértői bizottságok által a gondozási 
szükségletről kiadott szakvélemény, helyét az intézményvezető által kiállított 
igazolás vette át. A jogalkalmazás segítése érdekében rögzítésére került, hogy 
a gondozási szükséglet vizsgálatról kiállított igazolás határozatlan ideig 
érvényes. 

 
Egyebek: 
 
Ø A demens személyek ellátása esetén elfogadható szakvélemények 
körének szélesítése: 
Demens személyek ellátása esetén a továbbiakban az orvosszakértői szerv, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológhiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter/neurológus/geriáter szakorvos által kiállított szakvélemény egyaránt 
elfogadható az állapot igazolására (Rendelet 21. § (5) bek.). 

 
Ø A rehabilitációs intézménybe való bekerülés könnyítése: 
Az Szt. 113.§ (1) bekezdése értelmében a rehabilitációs intézménybe, rehabilitációs célú 
lakóotthonba történő bekerülés feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése. 
A módosítással a szenvedélybeteg, valamint a hajléktalan személyek esetében 
eltörlésre került a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésének 
kötelezettsége. A vonatkozó jogszabályok ugyanis megfelelően meghatározzák azokat 
a feltételeket, melyeknek a rehabilitációs intézménybe kerülő személyeknek meg kell 
felelniük. A drogrehabilitációs intézmények mindegyike krónikus rehabilitációs 
egészségügyi intézmény is egyben, így ezen intézményi kör az egészségügyi ellátások 
minimumfeltételei  (magasabb  orvosi  és  szakápolói  létszám)  és  protokolljai  szerint  is  
végzi tevékenységét. A hajléktalan személyek rehabilitációs intézményeibe olyan 
személyek érkeznek – főleg más hajléktalan-ellátó intézményekből –, akik a 
rehabilitációs programban való részvételre alkalmasak és képesek. A rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálat a gyakorlat szerint ezen ellátotti célcsoportok esetében nem 
eredményez új információkat, így az formális jellegűvé vált, ezért megszüntetésre került. 
 
Ø A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények módosítása: 
A 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet 4. § (1) bek. b) pont ba) alpontja szerint eddig a 
gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménynek az egyedül élés és a 80. év 
betöltése csak abban az esetben minősült, ha az érintett személynek a települési 
önkormányzat szükséglete ellenére nem biztosított házi segítségnyújtást (melyet a 
települési önkormányzatnak külön igazolnia kellett). E többlet feltétel megszüntetésre 
került, így amennyiben az ellátást igénylő egyedül él, a 80. életév betöltése 
önmagában megalapozza a gondozási szükségletét. 
Az  életkort  a  36/2007.  (XII.  22.)  SzMM  rendelet  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  
személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. 
 
Ø A térítési díj szabályok módosulásával összefüggő adminisztrációs 
változások: 
A térítési díjakra vonatkozó szabályozás változásait és az ezekhez kapcsolódó 
adminisztrációs feladatokat külön tájékoztató tartalmazza. 
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A miniszteri rendeletek módosítása 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 
2011. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni, a folyamatban 
lévő kérelmekre tehát a 2010. december 31-én hatályos szabályok irányadók. 
 
Budapest, 2011. január 1. 

Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatások Főosztálya 

 

 
Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak 
alkalmazásához 

 
2011. január 1-jével módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) térítési díjakra irányadó rendelkezései. Segédletünk a 
lényegesebb változásokról kíván rövid tájékoztatást nyújtani a jogalkalmazás 
megkönnyítése érdekében. 
 
Intézményi térítési díjra vonatkozó szabályozás 
 
Ø Az  Szt.  2010.  december  31-éig  hatályos  szabályai  meghatározták,  hogy  az  
intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. A törvény rögzítette továbbá a szolgáltatási önköltség megállapításának 
módját is. E számítási módszer indokolatlanul leszűkítette a ráfordítások körét és 
korlátozta a fenntartók mozgásterét, ezért az önköltség kiszámítására vonatkozó 
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került. Az intézményi térítési díj tartalmi 
összetevői tehát megmaradnak, de az önköltség elemeit a továbbiakban a 
ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Eddig 
ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek 
beszámításra, ezentúl pl. az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is 
kalkulálhatók lesznek az önköltségbe. /Szt. 115.§ (2) bek., (9) bek./ 
 
Ø Az Szt. meghatározza a térítésmentesen biztosított szolgáltatások körét. 
Ezen szolgáltatások esetében a továbbiakban intézményi térítési díjat nem kell 
megállapítani. Ezzel összefüggésben ezeknél a szolgáltatásoknál az intézményi térítési 
díj összegére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség is megszűnik. /Szt. 115/A.§ (2) bek./ 
 
Ø A 2010. december 31-éig hatályos szabályozás szerint, ha az intézményi térítési 
díj  számítása  nem  eredményez  pozitív  számot,  akkor  meghatározott  összegű személyi  
térítési díjat kellett fizetni. Ezt a minimális személyi térítési díjat a Rendelet étkeztetés 
esetében 50 Ft/napban, nappali ellátás esetében étkezéssel együtt 70 Ft/napban, étkezés 
nélkül 20 Ft/napban határozta meg. 
 
A módosítás értelmében, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez 
pozitív számot, a térítési díj összege nulla. /Szt. 115.§ (2) bek./ Ezzel 
összefüggésben a Rendeletből is kikerül a minimális személyi térítési díjakat előíró 
rendelkezés. 
 
Jövedelemszámítás 
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Ø 2011. január 1-jével étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében megszűnt 
a családi jövedelemszámítás, így a differenciált jövedelemszámítást valamennyi 
szolgáltatásnál egységes – egyéni – jövedelemszámítási mód váltja fel. 
 
Ø Egyetlen esetben marad fenn a családi jövedelemszámítás: kiskorú igénybe 
vevőnél,  ahol  a  továbbiakban  nem  a  szülők  egy  főre  jutó  jövedelmét,  hanem  a  
családban egy főre jutó jövedelmet kell figyelembe venni, így a családok 
igazságosabb terhelése valósulhat meg. /Szt. 116.§ (1) bek. c) pont/ 
 
 
Jövedelemvizsgálat 
 
Ø A szolgáltatás igénybevételét megelőzően végzett jegyzői jövedelemvizsgálat 
idősotthoni ellátás esetében is megszűnt. A jövedelemvizsgálatot –  alap-  és  
szakosított ellátások esetében egyaránt – az intézményvezető végzi el és állapítja 
meg a személyi térítési díjat az alábbiak szerint. /Szt. 119/C.§/ 
 
Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának 
megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő 
- havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 
esetén, 
- havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú 
lakóotthon esetén, 
- havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, 
gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. 
 
Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az 
ellátott 
- havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 
esetén, 
- havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, 
- havi jövedelmét és ingatlanvagyonát, amennyiben pénzvagyonnal nem rendelkezik. 
 
Ø A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 1. számú mellékletében 
meghatározott jövedelemnyilatkozat és vagyonnyilatkozat formanyomtatványa is 
módosult a fentiekkel összefüggésben. 
 
Az  Szt.  115/A.§-a  vagy  a  fenntartó  döntése  alapján  térítésmentesen  biztosítandó  
ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a szolgáltatás 
iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része 
szerinti jövedelemnyilatkozatot. /Ir. 3.§ (3) bek./ 
 
Tartós bentlakásos ellátás esetén – az intézményi térítési díj megfizetésének 117/B.§ 
szerinti önkéntes vállalása kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani 
az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot, melyen az eddigiektől 
eltérően  a  pénzvagyonra  vonatkozó  részt  is  ki  kell  tölteni.  A  vagyonnyilatkozat  „3.  
Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén 
nem kell kitölteni. /Ir. 3.§ (4) bek./ 
 
Az igénylő felel a jövedelem- és vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok 
valóságtartalmáért, azonban kétség esetén az intézményvezetőknek módjuk van arra, 
hogy a földhivatalnál betekinthessenek az érintett ingatlan tulajdoni lapjába, így a 
nyilatkozatok valóságtartalma szükség esetén továbbra is ellenőrizhető marad. 
 
A jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a fentiek szerinti jövedelemnyilatkozatot és 
vagyonnyilatkozatot. /Ir. 22/A.§ (1) bek./ 
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Garanciális előírás, hogy 
- a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított jövedelemről, 
- a jövedelemhányadról, illetve 
- a személyi térítési díjnak azon részösszegéről, amely a jelentős pénzvagyonból vagy a 
jelentős ingatlanvagyonból lesz fedezve, 
a személyi térítési díjról szóló értesítésben tájékoztatni kell az ellátottat. 
 
Az ellátott ugyanilyen módon kap tájékoztatást a személyi térítési díj felülvizsgálata 
esetén is. /Ir. 22/A.§ (2) bek./ 
 
 
Személyi térítési díjra vonatkozó szabályozás 
 
Ø Mind  az  alap,  mind  a  szakosított  ellátások  igénylésekor  első lépésben  a  

szolgálat/intézményvezető tájékoztatja az igénylőt, illetve a hozzátartozót, hogy az Szt. 
117/B.§-a alapján vállalhatják az intézményivel azonos összegű személyi térítési díj 
megfizetését. Ilyen vállalás esetén a jövedelem-, illetve vagyonvizsgálatot nem kell 
elvégezni. Ha nem történik ilyen vállalás, akkor az intézményvezető elvégzi a 
jövedelemvizsgálatot, tartós bentlakásos ellátás esetében a jövedelem- és 
vagyonvizsgálatot. 

 
Tartós bentlakásos ellátás esetében a 2010. december 31-éig hatályos szabályozás nem 
tette lehetővé az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet 
megfizettetését, a személyi térítési díj nem haladhatta meg az ellátott jövedelmének 
meghatározott százalékát. 
 
2011. január 1-jétől viszont tartós bentlakásos ellátásban az az alapelv, hogy akinek 
erre lehetősége van, fizesse meg az intézményi térítési díjat. Vagyis amennyiben 
az ellátott jelentős pénzvagyonnal, illetve jelentős ingatlanvagyonnal 
rendelkezik, az az Szt.-ben meghatározottak szerint figyelembe vehető a 
személyi térítési díj megállapításakor. Az új rendelkezéseket alkalmazni kell a tartós 
bentlakásos ellátás valamennyi formájára és célcsoportjára, kivéve a rehabilitációs 
intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok annyiban, hogy az ott lakók esetében 
ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az ellátottak intézményi elhelyezése 
várhatóan nem végleges. 
 
A  személyi  térítési  díj  megállapítása  az  új  rendelkezések  alapján  a  következőképpen  
történik tartós bentlakásos ellátás esetében. /Szt. 117.§/ 
 
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell 
állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad 
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 

a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést, 
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 
 

· Ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi 
térítési díj összegét → a személyi térítési díj az intézményi térítési 
díjjal megegyező összeg. 

 
· Ha a jövedelemhányad nem éri el az  intézményi  térítési  díj  

összegét, 
 

 -  és  az  ellátott  jelentős pénzvagyonnal rendelkezik → a 
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg 
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azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti 
különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni; 

 
 - és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal → a 

személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod 
részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az 
intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

 
Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív 
egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és 
készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egy évi 
összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. 
 
Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. 
Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat 
időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető 
hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy 
a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok 
együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell 
figyelembe venni. 
 
Fentiek alapján például: 
 
az intézményi térítési díj = 100.000 Ft 
az igénybevevő havi jövedelme = 80.000 Ft 
a jövedelemhányad a havi jövedelem 80%-a = 64.000 Ft 
 
· amennyiben nincs egyéb figyelembe vehető pénz- vagy ingatlanvagyon → a 
fizetendő személyi térítési díj a 80.000 Ft 80%-a = 64.000 Ft; 

· amennyiben  az  igénybevevő a  havi  jövedelmén  felül  100.000  Ft  x  12  hó  =  
1.200.000 Ft-ot meghaladó összegű jelentős pénzvagyonnal is rendelkezik → az 
intézményi térítési díj és a jövedelemhányad közötti 36.000 Ft-os különbözet kipótolható 
az 1.200.000 Ft feletti összeg terhére, így ellátása teljes 100.000 Ft-os költségét maga 
viseli; 

· amennyiben az igénybevevő pénzvagyonnal nem rendelkezik, vagy az már 
elfogyott, viszont van ingatlanvagyona, ennek a 28.500 Ft öregségi nyugdíjminimum x 
40 = 1.140.000 Ft-ot meghaladó része terhelhető. 
 
Ez egy 6 millió Ft-ot érő ingatlan esetében azt jelenti, hogy a jelentős ingatlanvagyon 6 
m – 1.140.000 = 4.860.000 Ft. 
 
Ennek az összegnek számítjuk a 96-od részét = 50.625 Ft. 
 
Ez az összeg adódik hozzá a jövedelemhányadhoz: 50.625 + 64.000 = 114.625 Ft. 
 
Mivel a személyi térítési díj legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg → a 
személyi térítési díj = 100.000 Ft lesz, vagyis ebben az esetben a 36.000 Ft különbözet 
terhére jegyeztethető be jelzálog. 
 
Ha  az  igénybevevő ingatlanvagyona  csak  3  millió  Ft-ot  ér,  akkor  a  jelentős  
ingatlanvagyon 3 m – 1.140.000 = 1.860.000 Ft. 
 
Ennek az összegnek számítjuk a 96-od részét = 19.375 Ft. 
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Ez az összeg adódik hozzá a jövedelemhányadhoz: 19.375 + 64.000 = 83.375 Ft. 
 
→ A személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a 
jövedelemhányadnak  az  összege  =  83.375  Ft,  vagyis  ebben  az  esetben  a  19.375  Ft  
terhére jegyeztethető be jelzálog. 
 
Ø A  térítési  díj  új  szabályaihoz  igazodva  változott  a  Rendelet  3.  számú  melléklete  
szerinti térítési díj nyilvántartási törzslapja  is:  a  fizetendő személyi  térítési  díj  
összege, a fizetési kötelezettség teljesítése, a folyó évi hátralék, és az ingatlant terhelő 
jelzálog összege mellett nyilván kell tartani a pénzvagyont terhelő összeget is. 
Nem  kell  vezetni  a  törzslapot  az  Szt.  117/B.§-a  szerinti  önkéntes  vállalás  esetén.  
/Rendelet 19.§/ 
 
Ø Az Szt. személyi térítési díjra és a jövedelemvizsgálatra irányadó új rendelkezéseit 
- azokra kell alkalmazni, akik 2011. január 1-jét követően kötnek megállapodást, 
 
-  azok  esetében,  akik  2010.  december  31-én  alapszolgáltatásban  vagy  átmeneti  
elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesülnek, a személyi térítési díj soron 
következő felülvizsgálatakor kell alkalmazni, 
 
-  azokra  kell  alkalmazni,  akik  2010.  december  31-én  tartós  bentlakásos  intézményi  
ellátásban részesülnek,  és a fennálló megállapodásukat 2011. január 1-jét  követően az 
új szabályok alkalmazására vonatkozóan közös megegyezéssel módosítják. /Szt. 
140/B.§/ 
 
Egyebek: 
 
Ø A tartós bentlakásos szociális intézmények azon ellátottjai részéről, akik 
intézményből  való  kikerülése  már  kevéssé  valószínű,  így  az  intézményt  szinte  saját  
otthonuknak  érzik,  a  jogalkotó  által  méltányolható  igénynek  tekinthető,  hogy  saját  
lakókörnyezetük állapotára befolyással lehessenek, mindennapi életük színterét maguk 
alakíthassák. A szociális intézmények ugyanakkor nem képesek biztosítani, hogy a 
jogszabály által előírt feltételeket meghaladó, az ellátottak által kívánt átalakításokat 
saját  forrásaikból  végezzék  el.  Erre  tekintettel  teremtette  meg  a  jogalkotó  annak  
jogszabályi lehetőségét, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó 
ellátotti igények megvalósításra kerülhessenek, amennyiben ennek költségeit 
az ellátottak önként vállalják. Az Szt. 119/A.§-a ugyanakkor tiltja, hogy a szociális 
intézmény  a  térítési  díjon  és  az  egyszeri  hozzájáruláson  kívül  más  jogcímen  
pénzbefizetést fogadjon el az ellátottól, ezért e szabály alóli kivételként került beépítésre 
a törvénybe az alábbi rendelkezés. 

 
119/A.§ (2) A tartós bentlakásos intézményi  ellátásban részesülő személy írásbeli  

kezdeményezésére az ellátott, illetve az (1) bekezdésben megjelölt személy az 
intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt 
feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek 
megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra 
fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül 
–  haláleset  kivételével  –  megszűnik,  a  költségeknek  a  fennmaradó  időre  jutó  arányos  
részét az intézmény köteles visszafizetni. 

 
Természetesen e lehetőség nem terjed ki azon átalakításokra, melyekre az 
intézmény jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján köteles, ezen 
munkálatok költségei változatlanul az intézményeket terhelik. Olyan esetek 
jöhetnek szóba, amikor az ellátott pl. külön fürdőszobát szeretne kialakítani saját 
lakrészében, vagy igénye szerint át kívánja alakítani szobáját. 
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Az ellátottak védelmét szolgáló garanciák is beépítésre kerültek: az ellátott írásban 
kezdeményezi a megállapodás megkötését, illetve az általa rendelkezésre bocsátott 
összeg kizárólag a szerződésben foglaltak szerint használható fel. Szintén garanciális 
szabály,  hogy azon ellátott  részére,  aki  a fenti  célból  saját  anyagi  eszközt  bocsátott  az 
intézmény rendelkezésére, ettől számított öt évig a jogviszony megszűnése esetén (a 
haláleset kivételével) a befizetett összeg időarányos részét vissza kell fizetni. További 
garanciák az ellátottal kötött külön megállapodásban kerülhetnek rögzítésre. 
 
Ø 2011. január 1-jével változott az előtakarékossági rendszerre irányadó 
szabályozás: a kötelező előtakarékosság megszűnt, de az előtakarékosság 
lehetősége  a  továbbiakban  is  megmarad.  /Szt.  112.§  (5)  bek./  Az  Szt.  és  a  Rendelet  
előtakarékosságra vonatkozó rendelkezéseinek összhangba hozása érdekében módosult a 
Rendelet megerősítvén, hogy rehabilitációs intézményben elhelyezett ellátott és 
rehabilitációs célú lakóotthonban határozott időre elhelyezett ellátott esetében lehet az 
előtakarékosság eszközével élni. /Rendelet 24.§/ 
 
Ø A Rendelet változásai elsődlegesen a térítési díjak részletszabályainak jobb 
áttekinthetőségét, egyértelműbbé tételét szolgálják, elősegítve a térítési díjak 
megállapításának mindennapos gyakorlatát. Az eddiginél egységesebb és átláthatóbb 
módon kerül meghatározásra az intézményi és a személyi térítési díj számítási 
módja, melynek alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 

- étkeztetés esetén ellátási napra, 
- házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
- támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 
- nappali ellátás esetén ellátási napra, 
- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 

vetítve kell meghatározni. /Rendelet 3.§/ 
 
Ø A gyakorlati alkalmazást nehezítette, ezért megszüntetésre került a térítési 
díjak megállapításánál a tíz forintra való kerekítés kötelezettsége, helyette az 1 
és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
szóló 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon, a készpénzfizetéskor 
alkalmazott kerekítést kell alkalmazni, amely az alábbi: 

- 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
- a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
- az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
- a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 
forintra végződő összegre kell kerekíteni. /Rendelet 3.§/ 
 

Ø Pontosításra került az a rendelkezés, amely meghatározza egyes 
alapszolgáltatásoknál a napi személyi térítési díj mértékét abban az esetben, ha az 
ellátott a szolgáltatást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe. Ennek 
alapján, ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali 
ellátást  a hónap nem mindegyik napján veszi  igénybe, a napi  személyi  térítési  díj  – az 
Szt. 116. § (2) bekezdésében és az Szt. 117/B. §-ban foglaltak kivételével – nem 
haladhatja  meg  az  Szt.  116.  §  (3)  bekezdése,  illetve  117.  §  (1)  bekezdése  szerinti  
jövedelemhatár harmincad részét. 
 
Ø Könnyebbé válik a hónap egy részében az intézménytől távol lévő ellátott 
fizetendő havi térítési díjának megállapítása is, mert a távollétre irányadó szabályok 
szintén pontosításra kerültek. Eszerint ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a 
hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 
28.  §-ban foglaltak szerint  számított  csökkentett  összegű napi  személyi  térítési  díjjal,  a 
jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési 
díjjal.  A  két  szorzat  összege  az  adott  hónapra  fizetendő térítési  díj.  A  jelenléti  napok  
számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy kell meghatározni, 
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hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a 
számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn. /Rendelet 16.§, 28.§ (1)-(2) 
bek./ 
 
Például: 
Az ellátott személyi térítési díja = 64.000 Ft/hó. 
Ennek alapján a napi személyi térítési díj ennek harmincad része = 2135 Ft. 
Amennyiben minden hétvégén otthon tartózkodik, akkor a távolléti napjainak száma 8, a 
jelenléti napjainak száma pedig 22. 
A jelenléti napok száma és a teljes összegű napi személyi térítési díj szorzata: 22 nap x 
2135 Ft = 46.970 Ft, 
A távolléti napok száma és a napi személyi térítési díj 20%-ának szorzata: 8 nap x 427 = 
3416 Ft. 
A két szorzat összege: 46.970 Ft + 3416 Ft = 50.386 Ft. Ez az összeg a fizetendő havi 
személyi térítési díj. 
 
2011. január 1-jétől a rendszeres hétvégi távollétre is a távollét általános 
szabályait kell alkalmazni,  így  a  2010.  december  31-e  előtti  helyzethez  képest  
kedvezőbbé  válnak  a  fizetési  feltételek  azon  családok  számára,  akik  intézményben  élő 
hozzátartozóikat rendszeresen hazaviszik. 

 
Ø Egyszerűsödött a házi segítségnyújtás esetében vezetendő gondozási napló, 
megszűnt a napi szintű ellátás mellett a havi szintű összesítési kötelezettség. 
Ø Az új szabályokat az alábbiak szerint kell alkalmazni: 
 
- a Rendelet 3.§-ában meghatározott új szabályokat a térítési díj 2010. december 31-ét 
követő megállapítása és felülvizsgálata során kell alkalmazni, 
- a 16.§ és 28.§ (1)–(3) bekezdésében foglaltakat pedig a 2010. december 31-ét követő 
időszakra fizetendő térítési díjakra kell alkalmazni. 
 A 2010. december 31-éig kiadott jegyzői jövedelemigazolások alapján megállapított 
személyi térítési díj a személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig alkalmazható. 
/Rendelet 33.§/ 
 
Budapest, 2011. január 1. 

Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatások Főosztálya 

 

 
Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

2011. január 1-jétől hatályos képesítési feltételeinek 
alkalmazásához 

 
2011. január 1-jével módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) képesítési előírásait tartalmazó 3. számú 
melléklete. Segédletünk a képesítési követelményekben bekövetkező változásokról 
kíván rövid tájékoztatást nyújtani a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében. 
 
A szociális szolgáltatások képesítési feltételeit megállapító 3. számú melléklet jelentős 
mértékben módosult tartalmilag és formailag egyaránt. A módosítást elsődlegesen az 
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) és a felsőoktatási rendszer változásaihoz való 
igazodás szükségessége indokolta. 
 
Az új melléklet a képesítési minimum követelményeket célcsoport-specifikusan, ezen 
belül ellátási formák szerint, munkakörönként határozza meg. 
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Megjelölésre kerül a  hatályos  OKJ-s  és  felsőoktatási  képesítésekhez  igazodóan  a  
felsőfokú, illetve középfokú képesítési minimum igény, emellett az egyéb 
speciális ismeretekre vonatkozó igény is. 
 
A táblázat további tartalmi eleme annak megjelölése, hogy a munkatársak hány 
százaléka legyen felsőfokú, illetve középfokú végzettségű. 
 
A Rendelet 6.§ (5) bekezdésében egyértelműen meghatározásra kerül, hogy a melléklet 
szerinti képesítési előírások minimum feltételek, vagyis az abban foglaltaktól eltérni 
csak felfelé lehet: az egyes munkakörökre előírt képesítéseknél magasabb képesítéssel 
rendelkező személy alkalmazható, illetve a megjelölt százalékos aránynál több felsőfokú 
képesítésű személy foglalkoztatható. 
 
Az új rendszer nagyfokú döntési lehetőséget ad a fenntartó és az intézményvezető 
kezébe. Az egyes képesítési minimum feltételek esetében százalékos arányok jelzik, hogy 
az  adott  munkakörben  hány  százalékban  szükséges  a  felsorolt  képesítéssel  rendelkező 
szakembereket alkalmazni. Ugyanakkor azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem 
éri el a száz százalékot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy a 
fennmaradó százalékos arányban az adott munkakörben a feladatellátás és 
kompetencia igénye szerint milyen képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz. 
Ezek a szakemberek egyébként a Rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott 
szakképzettségi arány vonatkozásában szakképzettnek tekintendők. 
 
Az új képesítési előírások hatálybelépésével egyidejűleg rendezésre került a korábbi 
jogszabályok szerinti képesítésekkel rendelkezők helyzete is az alábbiak szerint. 
 
 113. § (1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt – függetlenül attól, hogy 2010. 
december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva –, aki 

a)  a  2010.  december  31-én  hatályos  3.  számú  melléklet  szerint  felsőfokú  
végzettséggel rendelkezik, vagy 

 
b) a 2010. december 31-én hatályos 3.  számú melléklet  szerinti  és az Országos 

Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési 
Jegyzékről  szóló  37/2003.  (XII.  27.)  OM  rendeletben  vagy  az  Országos  Képzési  
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben 

 
meghatározott képesítéssel rendelkezik. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a 2010. december 
31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú 
melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt a 
jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én 
hatályos 3. számú melléklet alapján szakképzettnek minősül. 
 

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy 2010. december 31-ét követően 
szociális intézménynél, szolgáltatónál szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt 
létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új 
jogviszony  létrejöttétől  számított  10  éven  belül  köteles  a  3.  számú  mellékletnek  a  
tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti képesítést megszerezni. E 
kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb 
tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. 

 
A fentiek alapján tehát 
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→ teljes mentesítésben részesülnek az új képesítési feltételek teljesítése alól azok, 
akik a Rendelet 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklete szerinti 
egyetemi, főiskolai végzettséggel, illetve OKJ-s képesítéssel rendelkeznek. Ők a 
továbbiakban is szakképzettnek minősülnek függetlenül attól, hogy 2010. december 31-
én foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeztek-e a szociális ágazatban. 
 
Pl.: a szociális szervező végzettség már nem szerepel a hatályos 3. sz. mellékletben, de 
a 2010. december 31-én hatályos szabályok szerint felsőfokú szociális alapvégzettségnek 
minősült, így az ezzel rendelkező személy mentesül az új képesítési előírások alól és 
foglalkoztatható az adott munkakörben akkor is, ha régóta a szociális szférában dolgozik, 
és munkahelyet vált, illetve akkor is, ha 2010. december 31-ét követően kíván szociális 
intézménynél vagy szolgáltatónál elhelyezkedni. 
 
→ szintén mentesítésben részesülnek azok  az  előző személyi  körön  kívül  eső 
személyek, akik 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál 
foglalkoztatásban álltak, és a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet 
alapján szakképzettnek minősültek, de ők csak addig, amíg nem váltanak 
munkahelyet. Szakmailag indokolt ugyanis, hogy egy hosszabb felkészülési idő 
biztosítása után a jelenleg a szociális ágazatban dolgozó, szakképzettnek minősülő, de 
nem felsőfokú és nem is OKJ-s végzettséggel rendelkező személyek eleget tegyenek az 
új képesítési elvárásoknak, amennyiben új jogviszonyt létesítenek. Amennyiben ez a 
személyi kör a szociális szolgáltatások területén új jogviszonyt létesít, akkor őket 
szakképzettnek kell tekinteni, de azzal, hogy 10 éven belül kötelesek a tanulmányok 
megkezdésekor elfogadott képesítést megszerezni. Felmentést e követelmény alól 
csak az öregségi nyugdíj előtt legfeljebb 10 évvel állók kapnak. 
 
Pl.: akinek házi szociális gondozói, szociális otthon gondozói vagy általános betegápoló 
végzettsége van, és 2010. december 31-e után vált munkahelyet, az új munkahelyén is 
szakképzettnek fog minősülni, de 10 éven belül meg kell szereznie a tanulmányainak 
megkezdésekor hatályos előírások szerint a betöltött munkakör ellátásához szükséges 
képesítést. 
 
A melléklet Kiegészítő szabályai tartalmazzák a táblázatban szereplő képesítéseknek az 
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről  szóló  133/2010.  (IV.  22.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  azonosító  
számát, egyértelműsítve, hogy a mellékletben szereplő szakképesítések alatt a 
megjelölt azonosító számú szakképesítések értendők. 

 
A  Kiegészítő szabályok  kibővültek  továbbá  azzal  a  megengedő rendelkezéssel,  hogy  a  
diakónus, az okleveles teológus, továbbá az okleveles pasztorális tanácsadó 
szakképzettségek elfogadhatók intézményvezetői, illetve mentálhigiénés 
munkakörökben. 
 
Budapest, 2011. január 1. 

Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatások Főosztálya 

 
Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 
Főosztálya 
 
Szerkesztette: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet 
DDRMHSZK Gesztorszervezet 
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Tájékoztató pénzbeli ellátásokat érintő változásokról 
 
Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény pénzbeli ellátásokat érintő 2011. 
január 1-től életbe lépő módosításairól és a közfoglalkoztatás 
rendszerének változásáról 

 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) pénzbeli ellátásokra vonatkozó rendelkezéseit. 
 
Aktív korúak ellátása 
A rendelkezésre állási támogatást január 1-től az ún. bérpótló juttatás (BPJ) 
váltotta fel. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre 
állási támogatás szabályaival. A jövőben a települési önkormányzat rendeletben 
előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa 
rendben. (Szt. 35. § (2) bekezdés) A jogosultsági feltételként előírt 12 hónap előzetes 
együttműködésbe a keresőtevékenység is beszámít. (Szt. 36. § (2) bekezdés e) pont)  
 
A bérpótló juttatás folyósítása szünetel, ha az ellátásra jogosult rövid idejű, legfeljebb 90 
napig tartó keresőtevékenységet folytat, ha – időtartamától függetlenül – 
közfoglalkoztatásban vesz részt, továbbá a keresetpótló juttatással járó képzés 
időtartama alatt. (Szt. 36. § (1) bekezdés)  
 
A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 2011. 
január 1-től  bérpótló juttatásra lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos 
lesz. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az átminősítéseket 
elvégezni. (Szt. 140/A.§)  
 
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. (Szt. 140/A. §) 2011. 
december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a 
jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkavégzést tud 
igazolni. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási 
munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú 
képzésben történő részvétel vizsgált időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult 
ennek  a  feltételnek  nem  tud  eleget  tenni,  akkor  a  30  nap  számításánál  az  általa  
teljesített és igazolt közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell 
venni. (Szt. 36. § (3) bekezdés)  
 
A bérpótló juttatásban részesülő köteles a munkaügyi szervezettel nyilvántartott 
álláskeresőként együttműködni. 2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a 
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult 
személyek foglalkoztathatóak. Az ügyfél a felajánlott munkalehetőséget az iskolai 
végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül köteles elfogadni. A 35 év alatti 
általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresőknek nem a képzésben való 
részvétel lesz az elsődleges együttműködési kötelezettség. 
 
A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának, folyósításának, 
megszüntetésének és felülvizsgálatának feltételei nem változtak. A keresőtevékenység, 
valamint  a  keresetpótló  juttatással  járó  képzés  időtartama  alatt  a  rendszeres  szociális  
segély folyósítása is szünetel. (Szt. 37/B. § (1) bekezdés)  
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Megszűnik  az  a  lehetőség,  hogy  a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  személy  a  
bérpótló juttatásra való jogosultságot, és ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való 
részvételt válassza. A 2011. január 1. előtt megkötött ilyen tartalmú hatósági 
szerződések megszűnnek, az érintett személyekre a továbbiakban ismét a rendszeres 
szociális segélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy álláskeresőként továbbra is nyilvántartásba vetetheti magát (ez nem 
feltétele a segély folyósításának) és álláskeresőként részt vehet a hosszabb idejű 
közfoglalkoztatásban, illetve az országos közfoglalkoztatási programban abban az 
esetben, ha a kirendeltség, mint álláskeresőt kiközvetíti. 
 
A  tartós  munkanélküliek  hatékonyabb  foglalkoztatása  érdekében  2011.  január  1-től  
átalakul a közfoglalkoztatás rendszere. Három új közfoglalkoztatási forma kerül 
bevezetésre, amelyhez a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe. Ezt a támogatást az 
önkormányzat számára kötelező és önként vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat 
ellátására, valamint megállapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve 
szociális feladat ellátására lehet igénybe venni.  
 
Közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-től 
- Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, 
illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) fele és csak bérpótló juttatásban 
részesülőket lehet foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában. 
 

- Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, 
illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) időarányos része, és minden 
álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási 
formában. 
 

- Országos közfoglalkoztatási programok  
A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet, a 
munkabér minden egyes programban külön kerül meghatározásra. Ebben a 
közfoglalkoztatásban minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztatható. 

 
Támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, akik többek között bővítik a 
foglalkoztatottak létszámát és bérpótló juttatásra jogosult személyeket kívánnak 
foglalkoztatni. 
 

A közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok elérhetők a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ honlapján az alábbi címen: 
http://www.ddrmk.hu/?id=110&subid=0&parent=2 
 
Lakásfenntartási támogatás 
2011. szeptember 1-jétől több ponton módosul a lakásfenntartási támogatás rendszere. 
A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán ellátás 
nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, 
másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése. 
A  törvény  jogosultsági  jövedelemhatárt  a  törvény  az  öregségi  nyugdíjminimum 250%-
ában határozza meg a korábbi 150% helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási 
költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást. (Szt. 38. § (2) bekezdés, h.: 
2011.09.01.) 
A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási 
szerkezetét  jobban  kifejező fogyasztási  egység  lesz.  (Szt.  38.  §  (2a)  bekezdés,  h.:  
2011.09.01.) 
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

http://www.ddrmk.hu/?id=110&subid=0&parent=2
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b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.” 
Ha a háztartás a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel 
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett 
arányszám 0,2-del növekszik. 
Ha  a  háztartásban  gyermekét  egyedülállóként  nevelő szülő –  ideértve  a  gyámot,  a  
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 
0,2-del növekszik. 
Lényeges, hogy ez a fogyasztási egység nem azonos az aktív korúak ellátása esetében 
alkalmazott családi fogyasztási egységgel, ugyanis ezen ellátás esetében az egy 
háztartásban élőket kell alapul venni. 
A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében a módosítás két 
további alapvető intézkedést vezet be: az egyik a támogatást igénylők vagyoni 
helyzetének vizsgálata, a másik pedig annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást 
elsősorban természetben kell nyújtani. (Szt. 38. § (1a) bekezdés, h.: 2011.09.01.) 
 
Ápolási díj 
Az eddigiekben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak 
arányában volt meghatározva. Tekintettel arra, hogy az ápolási díjban részesülők 
többsége az élethelyzetükből adódóan az ellátást hosszabb ideig veszik igénybe, indokolt 
az ellátás összegének fokozatos emelése. Ennek első lépcsőfokaként 2011-ben az ápolási 
díj  alapösszege  1  000  forinttal  megemelkedett.  Az  ápolási  díj  alapösszegét  a  
költségvetési  törvény  rögzíti,  az  ápolási  díj  vetítési  alapja  a  továbbiakban  ez  az  
alapösszeg lesz. (Szt. 44. § (1) bekezdés) 
2011. évben 2010. évi CLXIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
62. § (8) bekezdés. 
Az ellátás összege: 
- a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a 

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100 %-a: 29.500,-Ft, 
- a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a 

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,-Ft, 
- a  18.  életévét  betöltött  tartósan  beteg  személy  ápolása  esetén  legalább  a  

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 80 %-a: 23.600,-Ft. 
 
Szerkesztette: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet 
DDRMHSZK Gesztorszervezet 

 
 

 

Tájékoztató a gáz- és távhőfelhasználás szociális támogatás 
igénybevételéről 
 
Jelenlegi támogatási forma 
A 2006. évtől bevezetett vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális 
támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet alapján megállapított, és jelenleg 
is támogatásban részesülők részére a támogatás 2011. április 30-ig meghosszabbításra 
került. 

mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
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Azon személyek, aki 2010. december 31-én támogatásban részesültek, a kedvezményt 
továbbra is igénybe vehetik, amelyhez semmilyen kérelmet benyújtani nem kell, viszont 
új kérelem benyújtására sincs lehetőség. 
 
A  meghosszabbított  jogosultsági  időszakra  (2011.  január  1  –  2011.  április  30.)  a  
támogatásban  részesülők  legfeljebb  40.800  MJ  (nagycsaládos  esetén  81.600  MJ)  
hőmennyiségre vehetik igénybe a támogatást. 
 
Új támogatási forma 
Új  támogatási  formaként  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter  39/2010  (XII.31.)  NFM  
rendeletével módosította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 
árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25.) KHEM rendeletet. 
A nagycsaládos háztartások 2011. január 1-jétıl évenként a I. árkategória díjszabása 
szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség (41.040 MJ) esetén 61.560 MJ 
valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10.250 MJ 
földgázmennyiséget vehetnek igénybe a I. árkategória szerint. 
Fogyasztói közösségben élő nagycsaládos háztartás esetén a kedvezmény forintban 
kifejezve kerül megállapításra, amelyet a közös képviselő vagy az ezzel megbízott egyéb 
személy érvényesít a nagycsaládos háztartás részére. 
Nagycsaládos háztartásnak az a háztartás minősül, ahol három vagy több gyermek után 
részesülnek családi pótlékban. 
Ezt a kedvezményt igényelni kell, mégpedig a lakóhely szerinti Magyar Államkincstár 
Megyei Igazgatóságánál. 
A  kérelem  benyújtási  határideje  2011.  február  28.  A  határidő elmulasztása  azzal  a  
következménnyel jár, hogy ez a kedvezmény 2011. évre nem vehető igénybe. 
A kérelmek benyújtásához szükséges igénylőlapot – az igénybevételhez szükséges 
útmutatóval együtt – a nagycsaládos háztartások részére a Magyar Államkincstár 2011. 
január 15-ig postai úton megküldi. 
Amennyiben a nagycsaládos háztartások ilyen kérelmet postai úton nem kapnának, a 
kérelem beszerezhető a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságain, a 
gázszolgáltatóknál, illetve letölthető a www.allamkincstar.gov.hu internetes oldalról. 
Fontos,  hogy  a  nagycsaládos  háztartásban  élő személy,  aki  a  kedvezményt  igényli,  az  
igénylőlap valamennyi kérdésére pontos választ adjon, és az igénylőlapot aláírja. 
Az igénylőlap 4. pontját csak a fogyasztói közösségben (társasházban) élőknek kell 
kitölteniük. 
A kérelem mellé csatolni kell – fogyasztói közösségben élő igénylők kivételével - az 
utolsó gázszámla/részszámla másolatát vagy újonnan bekapcsolt felhasználási hely 
esetén a szerződés másolatát. 
A kedvezmény megállapításáról a Magyar Államkincstár határozatban értesíti az 
igénylőket legfeljebb 2011. március 31-ig. 
A támogatás megállapítása esetén 2011. január 1-jétıl a gázszolgáltató 
visszamenőlegesen számolja el a kedvezményt. 
 
Kapcsolódó anyagok: 
Igénylőlap a kedvezményre való jogosultság megállapításához  
Útmutató  
Részletes tájékoztató 
 
Forrás: Magyar Államkincstár  
Szerkesztette: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet 
DDRMHSZK Gesztorszervezet 
 

  

http://www.allamkincstar.gov.hu/dokumentum/5016
http://www.allamkincstar.gov.hu/dokumentum/5013
http://www.allamkincstar.gov.hu/dokumentum/5082
http://www.allamkincstar.gov.hu/cikk/1017?SSID=91a0b227a4ac21b9b1c5595b7ed590ab&SSID=91a0b227a4ac21b9b1c5595b7ed590ab
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Mi mennyi 2011-ben? 
 
 
 
 

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 
337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér 

Ft/hó 
Heti bér 
Ft/hét 

Napi bér 
Ft/nap 

Órabér 
Ft/óra 

Minimálbér                   Korm. rend. 2. § (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 
Garantált bérminimum*  Korm. rend. 2. § (2) 
bek. 

94.000 21.650 4.330 541 

* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési 
szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A 
Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. 
alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).  

Köztisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § 
(1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek. 

38.650,-Ft 
 

Kormánytisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 
59. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek. 

38.650,-Ft 
 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. CLXIX. tv.  
(Költségvetési tv.) 60. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § 

20.000,- Ft 
 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek.  
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek. 

356.000,-Ft 

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2010. CLXIX. tv.  
(Költségvetési tv.) 61. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 
1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek. 

         3.000,-Ft/óra 

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal 
felnőttenként 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi 
XXXI. tv. 66/F. § (2) bek. 

      15.000,-Ft/hó 

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2010. CLXIX. tv. 
(Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek. 

    135.000,-Ft/hó 

 
2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű 
ellátások  

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft 
Rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. § 

III. rokkantsági csoportban 28.500,-Ft 
II. rokkantsági csoportban 29.800,-Ft 
I. rokkantsági csoportban 30.850,-Ft 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. § 

III. rokkantsági csoportban 28.600,-Ft 
II. rokkantsági csoportban 30.000,-Ft 
I. rokkantsági csoportban 31.000,-Ft 

Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft 
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási 
összeghatára 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 

72.820,-Ft 

Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont  33.330,-Ft  
Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont 27.000,-Ft 
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 
351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) 
pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) d) pont 

20.410,-Ft 

Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. 
§; 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 
1§ (4) e) pont 

14.160,-Ft 

Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. 
rend. 1§ (2) b) pont 

85.500,-Ft 

Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek.   15.360,-Ft 
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági 
nyugdíj legkisebb összegének 120%-a                           2007. évi LXXXIV. tv. 
4. §  

34.200,-Ft 

 
  

http://www.afsz.hu/
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3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 

1991. évi IV. tv. Minimum* Maximum 
Álláskeresők járadéka (ÁJ) 
I. szakasz (folyósítási idő fele, 
max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 
26.§ (5) bek. 
 

járulékalap 60%-a, legalább 
a jogosultság kezdő napján 
hatályos minimálbér 60%-a: 
46.800,-Ft/hó 
1.560,-Ft/nap 

járulékalap 60%-a, legfeljebb a 
jogosultság kezdő napján 
hatályos minimálbér 120%-a: 
93.600,-Ft/hó  
3.120,-Ft/nap 

Álláskeresők járadéka (ÁJ)  
II. szakasz (hátralévő idő, max. 
179 nap) 

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a: 
46.800,-Ft/hó      1.560,-Ft/nap 

Álláskeresők segélye (ÁS) 
1991. évi IV. tv. 30.§ 

a minimális bér 40%-a: 
31.200,-Ft       1.040,-Ft/nap 

Keresetpótló juttatás 1991. évi 
IV. tv. 14. § (6) bek. alapján 60-
100% között mérlegelési 
jogkörben állapítható meg 

46.800 – 78.000,-Ft/hó    1.560 – 2.600-,-Ft/nap 
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott 
intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár! 

* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a 
 
4. Munkaadók által fizetendő közterhek 

Munkaadó TB járulék 
fizetési kötelezettsége  
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 
19.§(1)-(2)- (3) bek. 

Nyugdíjbiztosítá
si járulék 

 24 % 

Egészségbiztosí
tási és 
munkaerő-piaci 
járulék 
 

3% 

Természetbeni 
egészségbiztosítási 
járulék* 

1,5% 

Pénzbeli 
egészségbiztosítási 
járulék 

0,5% 

Munkaerő-piaci 
járulék 

1% 

Összesen 27% 
Rehabilitációs hozzájárulás      2010. CLXIX.  tv.(Költségvetési 
tv.) 62. § (9) bek.  

964.500,-Ft/év/fő 
 

Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) 
bek. 

Társadalombiztosítási 
járulékalap 1,5 %-a 

 
5. Munkavállalók által fizetendő közterhek 

Munkavállaló egyéni 
járulék és magánnyugdíj-
pénztári tagdíj fizetési 
kötelezettsége 
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 
19.§(1)-(2)- (3) bek. 

Nyugdíjjárulék Pénztártag 2 %* 
(8% tagdíj) 

Nem pénztártag 10 % 
Egészségbiztosítá
si és munkaerő-
piaci járulék 

Természetbeni 
egészségbiztosítási 
járulék 

4% 

Pénzbeli 
egészségbiztosítási 
járulék 

2% 

Munkaerő-piaci járulék 1,5% 
Összesen 17,5% 

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó 
összege 
2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. 
(Tbj) 24. § (2) bek. 

21.000,-Ft/nap 

* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-
nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően – 10 %! (Tbj. 19. 
§ (7) bekezdés) 
 
6. Egészségügyi szolgáltatási járulék   5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap) 
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és 
egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató 
társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] 
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7. Adósávok, adókedvezmények 

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény 
(Szja. tv.) 8. §  

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó 
mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 
16 százaléka 

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-
B.§ 

A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az 
adó kifizetésekor –  
- egy és két eltartott esetén havonta, 
kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal, 
- legalább három eltartott esetén havonta, 
kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal 
csökkenthető.  

Adójóváírás  Szja. tv. 33. § az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel 
megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 
százaléka, legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint, 
Az adójóváírás évi 3.960.000,- Ft összes bevallott 
jövedelemig jár, de 2.750.000,- Ft feletti éves jövedelem 
esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell a 
2.750.000,- Ft feletti rész 12%-ával. A csökkentett összegű 
adójóváírást – amennyiben az adóelőlegnél adójóváírást nem 
kért az ügyfél - az adóbevalláskor érvényesítheti, és a 
bevallás alapján igényelheti vissza a különbözetet.  
A 3.960.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az 
adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.  

Kedvezményes adózású 
természetbeni juttatások 
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. 
§] 
 
 
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott 
juttatás értékének 1,19 szerese,) 
 

internethasználat havi 5000,- forintig, 
Üdülési csekk: 78.000,- Ft/év 
Meleg, ill. hideg étkeztetés  
(ideértve az erre jogosító utalványt is):18.000,- Ft/hó 
Iskolakezdési támogatás: 23.400,- Ft/év 
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett 
munkáltatói hozzájárulás 39.000,- Ft/hó 
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói  
munkáltatói hozzájárulás  23.400,- Ft/hó 
Széchenyi Pihenő Kártya: 300.000 Ft/év  

 Csekélyértékű ajándék: 3x7.800,- Ft. Évente három 
alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után 
fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett. 

Mezőgazdasági őstermelőnek az e 
tevékenységből származó Szja. tv. 23. § 
szerint figyelembe veendő jövedelme 
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. 
pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 
23. §] 

 
600.000,-Ft 

 
8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 

Terhességi gyermekágyi 
segély (GYÁS) 1997. évi 
LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42. § 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a  

Gyermekgondozási díj 
(GYED) 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a 
mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft 

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 48. § (8) bek. 

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási 
idő esetében) 
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő 
esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) 
Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony 
megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 
százalékának harmincad részét. 

Családi pótlék  (CSP) 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. 
§ (1) bek. 
 

Egy gyermekes család esetén                                                          
12.200,-Ft/hó 
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      
13.700,-Ft/hó 
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  
13.300,-Ft/hó 
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 
gyermekenként                                                                                
14.800,-Ft/hó 
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Három, vagy több gyermeket nevelő család 
esetén gyermekenként                                                                     
16.000,-Ft/hó 
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 
esetén gyermekenként                                                                     
17.000,-Ft/hó 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             
23.300,-Ft/hó 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    
25.900,-Ft/hó 
Nagykorú fogyatékos esetén                                                            
20.300,-Ft/hó 
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      
14.800,-Ft/hó 

Anyasági támogatás 1998. 
évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § 

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          
64.125,-Ft 
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            
85.500,-Ft 
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya 
legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-
gondozáson (Cst. 29. és 32. §). 

Gyermekgondozási segély 
(GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 26. § (1)-(2) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         
28.500,-Ft/hó 
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-
Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek 
esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a 
(142.500,- Ft/hó),                                                         6 
ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó) 
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás 
évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a 
gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §). 

Gyermeknevelési támogatás 
(GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 26. §(1) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         
28.500,-Ft/hó 
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket 
nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) 

 
9. Kis összegű követelés értékhatára     100.000,-Ft  
[2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.] 
Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  108.  §  (4)  bekezdés  alapján  az  
államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti 
értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 
 
10. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel 
fizetendő közteher  

Egyszerűsített foglalkoztatási 
forma 

A közteher mértéke 
(Ft/nap) 

1. mezőgazdasági idénymunka 500,- Ft   
2. turisztikai idénymunka 500,- Ft 
3. alkalmi munka 1.000,- Ft   

 
Az  egyszerűsített  foglalkoztatásról  szóló  2010.  évi  LXXV.  törvény  (Efo.  tv.)  8.§  (2)  
bekezdés alapján. 
 
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára 
kifizetett (nettó) bér. 
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11. Szociális ellátások 

Rendszeres 
szociális 
segély (RSZS) 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 37.§ 
(4) bek. 
63/2006. 
(III.27.) Korm. 
rend. 17/B. § 
(2) bek. 

Jogosult Havi összege 
Az az aktív korúak ellátására jogosult 
személy, aki az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek 
minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - 
feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy 
nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, 
gyermekgondozási díjban, terhességi 
gyermekágyi segélyben - és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem 
tudják biztosítani, vagy  
d) a települési önkormányzat rendeletében 
foglalt feltételeknek megfelel. 

A rendszeres szociális segély havi 
összege a családi jövedelemhatár 
összegének és a jogosult családja havi 
összjövedelmének különbözete, de nem 
haladhatja meg a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló részére 
megállapított személyi alapbér 
mindenkori kötelező legkisebb 
összegének (78.000,-Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegét. A családi 
jövedelemhatár összege megegyezik a 
család fogyasztási egységeihez tartozó 
arányszámok összegének és az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 
90%-ának szorzatával. 
Maximum összege: 60.600,- Ft 

Bérpótló 
juttatás 
(BPJ) 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 35.§  

Jogosult Havi összege 
Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, 
akinek az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították, kivéve azt, 
aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak 
szerint) 

A bérpótló juttatás havi összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege 28.500,- Ft/hó 

Időskorúak 
járadéka 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 32/B 
§ és 32/C § 

Jogosult Havi összege 
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy, akinek saját és vele együtt lakó 
házastársa, élettársa jövedelme alapján 
számított egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 

a) 
az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 
22.800,-Ft/hó 
 
 

az egyedülálló, a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 
fiatalabb személy, akinek havi jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 

b) 
az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 
27.075,-Ft/hó 
 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött 
személy, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-
át. 

c) 
az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a: 
37.050,-Ft 
 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi 
összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a 
különbözete, de legalább 1.000,- Ft. 

Ápolási díj  
2010. évi CLXIX. 
tv.(Költségvetési 
tv.) 62. § (8) 
bek. és 1993. 
évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 44. § 

Jogosult Havi összeg 
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével 
- a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], 
ha állandó és tartós gondozásra szoruló  
- súlyosan fogyatékos, vagy 
- tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. 
tv. 41. §) 
 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 
beteg 18 év alatti személy gondozása 
esetén a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösszeg 100 %-a: 
29.500,-Ft 
 
A fokozott ápolást igénylő súlyosan 
fogyatékos személy gondozása, ápolása 
esetén a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösszeg 130 %-a: 
38.350,-Ft 
 
A 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolása esetén legalább a 
Költségvetési tv-ben meghatározott 
alapösszeg 80 %-a:  
23.600,-Ft 
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12. Bérgarancia támogatás maximuma    999.000,-Ft 
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/12. 
szám) 
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult 
gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló 
bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet 
megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági 
havi  bruttó  átlagkeresetének  (a  továbbiakban:  bruttó  átlagkereset)  ötszörösét  veheti  
figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó 
átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó 
átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre 
vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, 
jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő 
támogatást  igényelhet  a  felszámoló,  ha  annak  e  törvényben  meghatározott  egyéb  
feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 399.600,-Ft 
 
Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Pécs, 2011. január 3. 
 
Szerkesztette: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet 
DDRMHSZK Gesztorszervezet 

 
 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI ROVAT 
 
 
 
 

Jó gyakorlat – A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási 
Központ webalapú nyilvántartó programja 
 
 
 
 
 

A hároméves kistérségi szociális felzárkóztató programok a hátrányos helyzetű 
kistérségekben segítik elő a szociális ellátórendszer megerősítését, a szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférési esélyek kialakításának érdekében. 
Somogy megyében 2008  őszén  indult  a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás területén hároméves kistérségi felzárkóztató program. Szervezetünk, 
mint Területi Menedzser Szervezet, a program eljárásrendjének betartatásán túl 
folyamatos szakmai háttértámogatást nyújtott a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás Munkaszervezetének, a projektgazda önkormányzatoknak és a térségben 
dolgozó szakembereknek és figyelemmel kísérte a program szakmai megvalósítását. 
A hároméves program 2011. júniusára fejeződik be, eredményeiről részletes beszámolót 
készít Szervezetünk. 
 
A program keretében egy projektre szeretnénk felhívni a figyelmet, mivel példaértékűnek 
és adaptálhatónak tartjuk társulásos formában vagy több telephelyen működő 
szolgáltatók/intézmények esetében. 
A „Szociális alapszolgáltatási központ egységes nyilvántartó rendszere” című 
projekt keretében létrejött a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ egységes, 
webalapú elektronikus nyilvántartó rendszere. 

««««««««««««««««« 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI ROVAT 
««««««««««««««««« 
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A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás által fenntartott, a Tabi Kistérség 24 települését lefedő, integrált szociális 
intézmény. 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások az alábbiak: 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- idősek nappali ellátása (Tab, Kánya telephelyeken) 
- gyermekjóléti szolgáltatás. 

 
A Tabi Kistérség öt mikrotérségi körzetre tagolódik, melyek az alábbiak: 
- Tabi mikro-térség 
- Kányai mikro-térség 
- Nágocsi mikro-térség 
- Kisbárapáti mikro-térség 
- Törökkoppányi mikro-térség. 
 
Az intézmény feladatait a mikro-térségi alközpontokon keresztül látja el. 
 
A projekt keretében létrehozott elektronikus nyilvántartó rendszer képes kezelni az öt 
mikro-térségi alközpontra épülő integrált szociális szolgáltató valamennyi 
szolgáltatásának az igénybe vevői nyilvántartását, tevékenység adminisztrációját, 
valamint a térítésköteles szolgáltatások térítési díj nyilvántartását, továbbá a számlázást.  
 
A program kezeli az ellátotti dokumentációkat, képes előállítani a statisztikai 
adatszolgáltatáshoz szükséges adatsorokat, valamint nyomtatási képben, Word 
dokumentumban, Pdf-ben képes létrehozni a papíron kötelezően vezetendő 
dokumentációkat. 
 
Az igénybe vevőkről rögzített törzsadatok és ellátotti dokumentációk adattartalma 
alapján a program elkészíti az időszaki statisztikai jelentéseket. A több munkatárs által 
közösen használható adatbázisok elérhetőek párhuzamosan, vagyis egyszerre többen is  
használhatják őket. 
 
A  program  szolgáltatásonkénti  modulokból  épül  fel.  A  webalapú  program  moduljai  a  
munkatársak laptopjaira vannak telepítve, így internetkapcsolat birtokában a kistérség 
bármely pontjáról és bármikor tudják használni a nyilvántartó rendszert. Az 
adminisztrációs terhek ezáltal jelentősen csökkenthetők, a munkaidővel való gazdálkodás 
hatékonyabbá válik.  
 
A program előnye, hogy nem egy kész szoftver vásárlása történt, hanem az intézmény 
vezetője, az intézmény dolgozói, a fenntartó illetékes ügyintézői is részt vettek a 
fejlesztésben, annak érdekében, hogy valóban felhasználóbarát és intézményre szabott 
program készülhessen. 
A program fejlesztése is a fenti team közreműködésével történhet folyamatosan, illetve 
jogszabályváltozások esetén. 
 
A szoftver képernyőképeiből néhányat szemléltetésként közlünk. 
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A program főoldala 

 
 
Intézményi törzsadatok és azok karbantartása 
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Térítési díj nyilvántartás 

 
Igénybe vevői törzsadatok 

 
  



 
SZAKMAI HÍRLEVÉL 2010. DECEMBER X. évfolyam 4. szám 

 

47 
 

 

 
 
Elszámolás készítése 
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Számlázás 
 

 
 
  



 
SZAKMAI HÍRLEVÉL 2010. DECEMBER X. évfolyam 4. szám 

 

49 
 

 
Statisztika 

A projekt összköltsége mintegy 540.000,- Ft volt, mely magába foglalta a számítógépes 
program elkészítésének díját, a program telepítésének és beállításának díját, valamint a 
munkatársak betanításának költségét. Ez az összeg rövid idő alatt megtérül, az 
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adminisztrációval és az utazással járó dologi kiadások csökkenek és a munkaszervezés 
ésszerűsíthető.  
A program működéséről szóló promóciós anyag az alábbi címen letölthető: 
http://bakisoft.hu/bemutato/Szocialis_szolgalat.pdf 
 
További információkkal a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője 
Marczaliné Németh Erika tud szolgálni az érdeklődőknek. 
Cím:8660 Tab, Petőfi Sándor u. 4. 
Marczaliné Németh Erika  
Mobil: 06/30/633-3214  
Telefon: 06/84/525-067  
Fax: 06/84/525-066  
e-mail: marczaline@koppanyvolgyetudastar.hu 
 
Írta: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet DDRMHSZK 
Gesztorszervezet 
 

 
 

 
 
 
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS ROVAT 

 
Ismertető az idősek otthonaiban dolgozó 
mentálhigiénés szakemberek téli műhelyeiről 
 
 
2010. november 24. - december 2. közt Baranya, Somogy és Tolna 

megye idősek otthonaiban dolgozó mentálhigiénés munkatársai számára szakmai 
műhelymunkákat szerveztük. Két helyszínen idősek otthona adott helyszínt a 
rendezvénynek: Pécsett a Malomvölgyi úti otthon, Kadarkúton az Evangéliumi Pünkösdi 
Közösség által fenntartott otthon vállalta a házigazda szerepet, Simontornyán a városi 
idősek otthonával szemben, a vár történelmi falai szolgáltak a szakmai munka 
helyszínéül. 
 
A műhelyek fő témái az alábbiak voltak: 
1. Az egyéni gondozási tervkészítés mentálhigiénés és foglalkoztatási részeinek 

intézményi gyakorlata 
2. Idősek foglalkoztatásának helyi gyakorlatai témák, időbeosztás szerinti 

keresztmetszetben 
3. Így készülünk 2010. karácsonyára 

 
Mindegyik téma előtt rövid módszertani felvezető volt, majd 3-3 szakember ismertette a 
témánként saját intézményében történő megszervezés módját, gyakorlatát. Az egyes 
részeket kérdésfeltevés, hozzászólás zárta.  
 
Azonos témák mentén zajlott a három műhely, mégis mindegyik helyszínen egyedi 
részletek színesítették, egészítették ki az állandó témákat. Pécsett a malomvölgyi úton 
alkalmazott konkrét foglalkoztatási csoportok gyakorlataiba is bepillantást kaptunk, 
táncos csoport, karácsonyi kézimunka bemutató, és saját élmény-csoportként 
zeneterápia bővítette a programot, az intézmények ajándékot kaptak a vendéglátóktól és 
a lakók kézműves munkáiból vásárolhattak. Kadarkúton az intézmény múltját, 

««««««««««««««««« 
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS ROVAT 
««««««««««««««««« 
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létrejöttének történetét is megismerhettük fényképek kivetítésével, és a vezető 
elmondásából. 10-12 szerencsés szakember számhúzásnak köszönhetően az intézmény 
kedves karácsonyi ajándékait vehette át. Simontornyán az előző műhelymunkán 
felvetődő problémák kapcsán az ellátottjogi képviselő írásos válaszait ismerhettük meg, 
ebédszünetben  pedig  átfogó  ismertetést  kaptunk  a  vár  700  éves  múltjáról.  Mindegyik  
szakmai klubon sor került a vendéglátó intézmény megtekintésére, mely a résztvevők 
többségének új ismeretet adott a másik intézmény működéséről, sajátosságairól.  
A műhelyen elhangzott előadások anyagai letölthetők a www.cssk.hu honlapról a 
Képzések menüből. 
 
A résztvevők egy-egy négy témakörös témajavaslat-gyűjtő lapot kaptak a 2011-es 
műhelymunka tartalmának összeállításához. A lapokat a helyszínen gyűjtöttük össze, de 
utólag dolgoztuk fel, melyet ezúton megosztunk az olvasókkal.  
Nagy mértékben igyekszünk felhasználni a jövő évi műhelymunkákhoz. 
 
Idősek  otthonaiban  dolgozó  mentálhigiénés  és  foglalkoztatási  szakemberek  2011-es  
műhelymunkákra vonatkozó témajavaslatai 
 
Baranya megyéből 
- Kommunikáció 
- Hospice 
- Haldoklás lélektana, haldokló pszichés támogatása 
- Gyászfeldolgozás 
- Személyközpontú gondozás gyakorlatban 
- Módszerek az idős ember izolációjának elkerülésére 
- Demens foglalkoztatás módszerei, eszközei – 2 fő 
- Demens betegek pszichés gondozása 
- Időskori érdektelenség leküzdésének módszerei 
- Időskori depresszió kezelése 
- Új foglalkoztatási módszerek 
- Kézműves foglalkoztatások elsajátítása 
- Anyagbeszerzések foglalkoztatáshoz – javaslatok, ötletek 
- Burn out, burn out megelőzése 
- Zeneterápia gyakorlata 
- Művészetterápiák alkalmazása időseknél terapeuta szakemberek hiányában 
- Lelkigondozás (hogyan?) – 2 fő 
- Kollégák által aktuálisan felvetődő problémák meghallgatása, azok megoldása – 2 fő 
- Tapasztalatcserék az alkalmazott foglalkoztatásokról 
- Egészségügyi személyzet és a mentálhigiénés személyzet együttműködése 
- Ülőtánc oktatása 
 
Somogy megyéből 
- Haptonómia (érintés) fontossága a segítő munkában 
- Demens foglalkoztatás konkrét ötletekkel – 5 fő 
- Életút készítése 
- Kreatív ötletek manuális foglalkoztatáshoz – tapasztalatcsere, bemutató – 3 fő 
- Csoportosan alkalmazható terápiák időseknél – alkalmazásuk a gyakorlatban 
- Mentálhigiénés szakemberek kompetenciái, önképzés lehetőségei 
- Munkakörök és feladatkörök elhatárolása a gyakorlatban 
- Konfliktuskezelés – 4 fő 
- Egészségügyi személyzet és a mentálhigiénés személyzet együttműködése – 2 fő 
- Standard tesztek felhasználása a gondozási tervkészítéshez 
- Mentálhigiénés munkatársak lelkigondozása (burn out) – 3 fő 
- Hospice ellátás mentálhigiénés vonatkozásai – 2 fő 
- Teljes szakmai adminisztráció áttekintése – 3 fő 
- Alkalmazkodási problémák – megoldásuk 
- Memóriafejlesztő gyakorlatok az idősek, demensek körében 

http://www.cssk.hu/
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- Szupervízió – 2 fő 
- Demens ellátottak elkülönítése a többiektől – pro és kontra 
- Időskori izolálódás leküzdésének módszerei 
- Családi háttér nélkül érkezők közösségbe integrálása 
- A gondozási szükségletfelmérés gyakorlata 
- Mini mentál teszt felvételének gyakorlata 
- Kiszolgáltatottság, függőség csökkentésének jelentősége 
- Pszichiátriai betegek mentális gondozása idősek otthonaiban 
- Jogszabályváltozások tükröződése a napi munkavégzésben 
 
Tolna megyéből 
- Új lakó beilleszkedésének elősegítése – helyi gyakorlatok, jó módszerek közreadása 
- Zeneterápia 
- Rehabilitáció és képességfejlesztés segítése 
- Hospice – helyi gyakorlatok 
- Kapcsolattartás a hozzátartozókkal – helyi problémák, esetmegoldások 
- Lakói panaszok – érdekérvényesítésük elősegítése 
- Intimitás, nemiség intézményen belül 
- Haldoklás – a haldokló lakó vagy szobatárs elkülönítésének gyakorlata – megoldások 
- Költőpénzkezelés 
- Demens és ép értelmű ellátottak egymás mellett élése – konfliktuskezelés 
- Demens foglalkoztatás konkrét ötletekkel 
 
Írta: Pintér Györgyi módszertani munkatárs, Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 

 
SzocioNet Szakmai Műhelyek előadásanyagai – 
Munka? Terápia? 
 
 
 
 

Munka? Terápia? A foglalkoztatás egészségmegóvó hatása a fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásban lévő pszichiátriai betegeknél - Országos quantitatív kutatás 
 
Kiindulópontok 

1. A szociális szféra egyre inkább új (és egyelőre szokatlan) nézőpontból kell, hogy 
önmagára tekintsen – piacosodás, gazdasági érdekek elsőbbsége! 

2. A szociális ellátórendszerben igen sok olyan személy kap helyet, akik még 
potenciális munkaerőt is jelenthetnek. 

3. A gazdasági és a szociális szféra egyre több ponton fog kapcsolódni a jövőben 
(kényszerpálya?!). 

4. A szociális és gazdasági rendszer egyik közös kapcsolódási pontja a foglalkoztatás 
(pl. szociális) – sok egyéb mellett. 

5. Mindezeket alapul véve a következő képlet fejezi ki nyíltan  azt, amit képviselünk: 
ha rehabilitáció, akkor foglalkoztatás (is, ahol lehet), ha foglalkoztatás, akkor 
munka, ha munka, akkor piaci viszonyok közelsége! 

 
Indító okok 
Láttuk, hogy… 

- Komoly különbség van a dolgozók és kvázi foglalkoztatottak között (szinte 
mindenben). 

- A jogszabályok – némi következetlenséggel –, de a munkatípusú foglalkoztatást 
írják elő. 

- A reintegráció szakadékon át vezet, és nem minden foglalkoztatási forma segít 
megoldani az átjutás feladatát! 

- A stigmatizáltság érzése inkább csökken a valóban dolgozók esetében. 

mailto:gyonk@t-online.hu
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Kutatási területek 

- Egészség(tudat) 
- Szociális kapcsolatok 
- Mentális állapot 
- ~1000 fő (populáció lekérdezése, elértek: 97%) 
- Pszichiátriai ellátásban (bentlakásos, nappali, rehabilitációs) fejlesztő-

felkészítőben foglalkoztatottak  
 
Hipotézisek 

- Akik dolgoznak, egészségi, szociális és mentális állapotuk mérhetően jobban 
javul, mint a kvázi foglalkoztatottaké. 

- Legfőbb hatás: életszerűbb körülmények! 
- A stigmatizáltság érzése inkább csökken a munkavégzők esetén! 
- Pozitívabb hatásai miatt a dolgozók inkább válnak alkalmassá reintegrációra. 

Mit találtunk? 
Néhány populációs jellemző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Munka vs. kvázi munka? 
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Következtetések 
1. A munka egyértelmű előny (minden mért területen). 
2. A munka nem önmagában, hanem bizonyos védettség mellett hat. 
3. Vélhetően „ezt a módszert” érdemes kiterjeszteni („védett munka”) egyéb 

csoportokra is (és van kire). 
4. Mindez jobban megfelel a jövő követelményeinek. 
5. A piaci viszonyok szükségesek (átgondoltan). 
6. Új határvonalak szükségesek: piac vs. nem piac helyett - piac, de a szociális 

tartalmak szerinti megkülönböztetésekkel (intézményi… integrált). 
7. A termelődő bevételek miatt gazdaságilag és politikailag is a munka az 

elfogadható és tartható. 
 
Szerző: Gyetvai Gellért, Szent Lázár Alapítvány, Békés 
Az előadás elhangzott a 2009. szeptember 28-án, Mohácson tartott szakmai műhelyen 
További információ: Gyetvai Gellért Munka? Terápia? A fejlesztő-felkészítő  foglalkoztatás 
egészségmegóvó hatása a pszichiátriai ellátásban és foglalkoztatásban – ennek kapcsán 
a szociális foglalkoztatás mai modelljének továbbgondolása, új elvek lehetséges 
megjelenésének vázlata c. Tanulmánykötetben http://www.szentlazar.hu/wp-
content/uploads/2010/04/tanulmany_pszich_2010_tordelt2.pdf 
 
Szerkesztette: Zsófi Gizella, Pándy Kálmán Otthon, Mohács 
 
 

 
 

 
 
HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS ROVAT 

 

Egy törvény hatásairól, kicsit másképp 

 
 
Valamikor a nyárutón kapott nyilvánosságot az a hír, hogy a Belügyminisztériumban 
előkészítés alatt van egy olyan törvénytervezet, amely lehetőséget teremtene a helyi 
önkormányzatok számára, hogy tiltsák, szankcionálják, büntessék a közterületek nem 
rendeltetésszerű használatát. Egyszerűen mondva, hogy kitiltsák a hajléktalanokat a 
közterületekről.  Ha a hír  vihart  nem is  keltett,  azért  egy nagyobb szelecske kerekedett  
belőle, sok port felkavarva (valójában erről a „porról” fogok írni).  
Megszólaltak szakemberek, szervezetek, jogvédők, pártok, sőt maguk a hajléktalanok is 
– aminek én személy szerint jobban örültem, de nem szaladok előre. Azóta a tervezetből 
elfogadott, 2011. január 1.-jétől hatályos törvény lett, íme a vitatott rész:   
 
2010. évi CXVI. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény módosításáról: 
6. § (1) Az Étv. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az épített környezet elemeit (a közterületet, az építési telkeket és területeket, építményeket, 
építményrészeket, építmény együtteseket, burkolt és zöldfelületeket) – a jó műszaki állapot folyamatos 
fenntartása mellett – csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak és 
engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni.” 
(2) Az Étv. 54. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki: 
„…(5) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és 
használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg. 

««««««««««««««««« 
HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS ROVAT 
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http://www.szentlazar.hu/wp-content/uploads/2010/04/tanulmany_pszich_2010_tordelt2.pdf
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(6) Önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének a (4) bekezdésben vagy jogszabályban 
meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé 
nyilváníthatja…” 
 
Az,  hogy  az  idézett  paragrafus  beszúrása  a  törvénybe  leginkább  a  hajléktalanok  ellen  
szól, nem csak olyan megnyilvánulásokból tudható, mint Pintér Sándor belügyminiszter 
Magyar Hírlapnak mondott  szavai:  "…a közterületeket megtisztítjuk a koldusoktól  és az 
ország hangulatát rontó személyektől…". A törvénytervezet részletes indoklásában a 
törvény készítői kifejtették, hogy alapot kívánnak teremteni az önkormányzatok számára, 
hogy  „lehetőségük legyen szigorúbb közterületi szabályok és szankciók megállapítására 
helyi rendeletükben pl. a hajléktalanok kitiltására a közterületekről […] az önkormányzat 
lehetőséget kap a rendeltetésellenes és engedély, megállapodás nélküli használat (pl. a 
közterületen történő „lakás”, „alvás”) szankcionálására”.    
Látható, hogy a törvény csupán lehetőséget kínál az önkormányzatoknak, hogy kitiltsák a 
hajléktalanokat a közterületeikről, ha akarják-, de maga a törvény nem tilt ki senkit, 
tehát ma még sok, nem mellékes részletet homály fed. Többek között nem világos, hogy 
az önkormányzatok a közterületük mely részéről (a város egész területéről, vagy csak 
egyes frekventált részekről?) fogják, akarják kitiltani a hajléktalanokat, miként kívánják 
szankcionálni a szabálysértőket, és még hosszan folytathatnók a sort. 
 
Látható tehát, hogy a törvény értelmét mutató konkrétumok még hiányoznak, és mert 
egy kormányhatározat értelmében egy szakértőkből álló testület – amibe magam is 
meghívást kaptam - készít ajánlást az önkormányzatok számára, a továbbiakban a 
belügyminisztériumi törvénynek ezzel az elvi oldalával nem foglalkoznék. Más 
vonatkozásával annál inkább: a társadalmi hatásával és az előzményeivel egyaránt. 
Kezdjük talán az előzményekkel. Természetesen az előzmények tárgyalása kapcsán, 
vagyis az utcán, köztereken, a társadalomban megjelenő hajléktalanság problémájának 
vizsgálatával nagyon messzire és nagyon szerteágazóan vissza lehetne menni időbe és 
térben egyaránt. Elégedjünk meg a rendszerváltozásig, vagyis az 1989-es évekig való 
visszatekintéssel. Ennek kapcsán azonban néhány fontos előzményt meg kell említenünk, 
némely félreértést eloszlatnunk. A hajléktalanság egy nagyon régóta létező probléma, 
tömeges kialakulása a nagyvárosokban főleg a polgárosodás és az iparosodás 
következménye, és alapjában a szegényebb rétegeket fenyegette. Az 1800-as évek 
végétől Magyarországon is jelenlevő, és különböző módokon kezelt probléma volt. Az 
ötvenes évek politikai urai és ideológiájuk későbbi örökösei, mivel a proletáriátus, a 
szegénység és munkanélküliség felszabadítása és felszámolása által legalizálták 
hatalmukat, nem engedhették meg, hogy a szegénység láthatóan arcot öltsön az 
utcákon. Tehát különböző módon a szegénységet és hajléktalanságot elrejtették a 
társadalom elől. Valójában az 1980-as évek elején már tudható volt a probléma, legalább 
is társadalomkutatók számára, de legalitást nem kapott, a hajléktalanság továbbra is 
gyermekotthonokban, nevelőintézetekben, gyermekvárosokban, diákotthonokban, 
munkásszállókon, barakkokban, alkalmazotti szálláshelyeken, munkaterápiás- és 
alkoholelvonó intézetekben, szociális otthonokban, börtönökben, barlangokban, 
kunyhókban,  bódékban  volt.  De  nem  az  utcán,  ott  nem  voltak.  Így  ma  Magyarország  
egyszerű polgára jogosan gondolhatja, hogy „ilyen előtte nem volt”, tegyük hozzá, hogy 
az utcákon valóban nem. Viszont a rendszerváltozás szent évében ez a sok ember – aki 
tehát nem a semmiből  lett  – hirtelen megjelent az utcákon, köztereken, és nem azért,  
mert előtte ezt tiltották számára, hanem mert oda kényszerült. És most érkeztünk el a 
történelmi  visszatekintés  lényegéhez.  Ugyanis  ekkor,  vagyis  1989-ben,  amikor  a  
hajléktalanság láthatóvá válik, megtörténik egy egyszerű és egészséges dolog, a 
társadalom  különböző szintjein  levő szereplők  valahogy  –  ha  csak  rövid  időre  is  -  
egymásra találnak. 1989 telén - más lehetőség hiányában - a hajléktalanok a 
pályaudvarokon éjszakáznak, mire a MÁV ezt megelégelve bezárja a pályaudvart 
éjszakára. Ekkor a szállás nélkül maradt hajléktalanok ülősztrájkba kezdenek a fővárosi 
Blaha  Lujza  téri  aluljáróban,  ami  november  29.-től  december  4.-ig  tart.  Nem  csak  a  
nemrég alakult Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság (alapítói között van hajléktalan, 
szociológus, jogász, egyetemi hallgató) áll az ügy mellé és ad ki tiltakozást, de az akkori 
média is előszeretettel és sokat foglalkozik az üggyel. A fővárosi példán felbuzdulva több 
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vidéki városban is hasonló események, demonstrációk történnek, és számos akkor ismert 
személyiség  is  (pl.  Nagy-Bandó  András)  oda  áll  az  „ügy”  mellé.  De  a  legfontosabb  
tanulsága az akkori eseményeknek, hogy maguk a hajléktalanok küzdötték ki azt, hogy a 
társadalom felfigyeljen, majd megmozduljon helyzetük javításáért, és a társdalom, majd 
a politika is gyors megoldásokat keresett és nyújtott számukra. Azután egyházi és civil 
szervezetek felkarolják a hajléktalan ügyet, menedékhelyek nyílnak, megszerveződik a 
segélyezés, élelem, ruha, stb. Ezt az időszakot szokták a hajléktalan-ellátásban dolgozók 
hőskornak nevezni, talán joggal. Az akaratok és szándékok tiszták, van egy probléma és 
megoldást  kell  rá  találni,  össze  kell  fogni.  Mintha  minden  sokkal  egyszerűbbnek  tűnt  
volna,  és  mintha  minden  sokkal  egyszerűbben  is  működött  volna.  A  társadalom  még  
érzékeny a problémára, megoldást keres, nem ítélkezik, a lehetőségeket kutatja. Majd 
később a törvények születnek, pénzek rendelődnek a feladatok mellé és gyakorlatilag 
elindul a hajléktalan-ellátás. Miközben pedig kialakul egy „szakember” réteg, és kialakul 
egy szakma, aközben mintha a hajléktalanok saját jogaik mellett való kiállása megtörne, 
és  mintha  a  társdalom  is  úgy  gondolná,  hogy  neki  evvel  már  nincs  dolga,  csinálják  a  
szakemberek. A hajléktalanokból kliensek lesznek, a társdalom többségi tagjaiból meg 
adófizetők.  
 
Mivel ez az írás nem a hajléktalan-ellátás történetének összefoglalója az elmúlt húsz év 
szakmai fejlődését, eredményeit, kudarcait nem sorolom fel. Viszont fontos megemlíteni 
egy-két lényeges elemet. Ha jól megnézzük a hajléktalan-ellátásnak nem sikerült az 
elmúlt húsz évben definiálnia a hajléktalanság fogalmát. Jobbára egy törvényi 
meghatározást használunk definícióként, ami nem túl sokat mond arról, hogy ki is az, aki 
hajléktalan. Ezzel szemben a szakma sem fogalmazta meg az elmúlt húsz év alatt, hogy 
kit is tekintünk hajléktalannak. Bár történtek próbálkozások a hajléktalanság 
definiálására, ott van az immáron tíz éve forgalomban lévő négyes felosztású 
meghatározás,  ami Bényei  Zoltán,  Gurály Zoltán,  Győri  Péter és Mezei  György nevéhez 
fűződik, némileg átvéve a nemzetközi meghatározást, de ez valamiért (talán a kategóriák 
átfedései miatt?) sem szakmai, sem jogi, szabályozási anyagokban, sem a szakmai- 
közgondolkodásba, illetve fogalomtárba nem tudta beírni magát. 

 
Ma jobbára azt nevezzük hajléktalannak, aki kapcsolatba kerül a hajléktalan-ellátással, 
illetve, aki magát annak definiálja, így a hajléktalan-ellátás (konkrét hajléktalan 
hiányában) inkább egyfajta széleskörű szegénygondozást végez, sok olyan feladatot 
magára véve, amihez nincs meg feltétlenül a szakmai vagy ilyen-olyan tudása, 
képessége. Végül is tehát van itt egy szakma, húsz éves múlttal, aki nem tudja 
megnevezni, hogy pontosan kikkel is foglalkozik. Ez természetesen nem csak a 
hajléktalan-ellátás mulasztása. De, van még egy tisztázandó kérdés ezen kívül, ami talán 
nem  tűnik  hangsúlyosnak,  mégis  az.  A  hajléktalanokkal  foglalkozó  „szakma”  nem  
határozta meg azt sem, hogy munkájának mi az iránya, vagyis pontosan kit is képvisel 
kivel  szemben.  A  társadalmat  képviseli,  akitől  a  működéséhez  szükséges  javakat  és  
jószágokat kapja, vagy a hajléktalan embereket képviseli a társadalom felé? És ez vagy-
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vagy, eldöntendő, nincs is-is! De ezt valahogy nem vettük tudomásul, pedig még az Úr is 
kiköpi a langyosat a szájából. A hajléktalan-ellátás a hajléktalanok szemével egy 
intézmény  (a  börtönnél  egy  kicsit  jobb),  amiből  jól  megélnek  a  szociális  munkások,  
ellopják a pénzt a főnökök, és lehetne még sorolni, de elsősorban nem egy hely, ahol 
segítséget kaphatnak. És erre bárki mondhatja, hogy ez nem így van, sokan hálásak, 
csak a bosszankodók hallatják a hangjukat. Lehet, de mostanában van egy csoport, a 
Város Mindenkié, ami elsősorban hajléktalan emberekből áll, ők ezt a véleményüket 
hangoztatják.  Ennek  a  csoportnak  én  valójában  örülök,  nem  azért,  mert  egyetértek  
velük, hanem mert vannak, mert valahol visszaköszön a kezdeti elszántság. A hajléktalan 
ellátás a „társadalom” szemével egy pénznyelő automata, ahová az állam bácsi bedobálja 
az  adómilliókat,  és  a  végén  nem  jön  ki  semmi  belőle.  Merthogy  a  hajléktalanok  ott  
vannak az utcákon, és még takarót meg teát is visznek nekik, hogy jól érezzék magukat. 
Itt is fel lehetne tenni a kérdést, hogy ez tényleg egy általánosan elfogadott nézet-e, 
vagy  esetleg  mi  hajléktalan-ellátásban  dolgozók  találtuk  ki,  aztán  elhittük,  hogy  ezt  
gondolják rólunk, végül tényleg ezt gondolták rólunk? 
 
Hol  voltak  az  elmúlt  húsz  évben  azok  a  hajléktalanok,  akik  1989  telén  kiállnak  a  
problémájuk megoldása mellett és ülősztrájkba kezdenek, hogy felhívják helyzetükre a 
döntéshozók és a közvélemény figyelmét, ami sikerül is. Ezeknek a hajléktalanoknak 
még hangjuk, arcuk és véleményük van, elképzeléseik vannak és céljaik. Aztán a 
hajléktalanság mintha arctalanná vált volna a társadalom előtt, vagyis szakállat 
növesztett,  koszos  ruhát  öltött  és  kannás  bort  szürcsölget  az  utcákon,  aluljárókban,  
padokon, tereken, méltán bosszantóan. Hová tűnt a hajléktalanságból az az önsors-javító 
elszántság, ami még a demokrácia hajnalán megvolt? (Most valami pislákolni látszik, 
mintha megint  lenne hangjuk.)  Aztán a társadalom – vagy mi? – eddig bosszankodott,  
(„szörnyű hogyan viselkednek, és mit hagynak maguk után!”) most a törvényhozás 
meghallotta, lép a maga eszközeivel, merthogy leginkább ő szankcionálni tud, 
mondhatja, eddig a hajléktalan-ellátás kezében volt a megoldás lehetősége, mégis csak 
többen lettek.  
 
 
Tehát el is érkeztünk a belügyminisztériumi törvény társadalmi hatásához, ahhoz, ami 
most van, ami a felháborodások mögött rejtezik, a felkavarodott porhoz. Hogy jó lesz-e 
az, ha önkormányzati rendeletekkel, hatósági szankciókkal fogunk a probléma 
megoldásának,  megoldja  majd,  vagy  csak  eldugja  a  hajléktalanságot?  Most  nem  lehet  
tudni,  legalább  is  én  nem  tudom,  különben  lehet,  hogy  az  is  elég,  ha  elrejtjük  a  
problémát, mármint a társadalom szempontjából – csak mi vagyunk ilyen 
megoldáshajszolók. Viszont elindult valami társadalmi bizsergés megint a probléma 
körül, és ott vannak kicsit a hajléktalanok (érdekvédelmi szervezetük alakul, tüntetnek, 
„tapasztalati” szakértő van a minisztériumban), ott van kicsit a társadalom, a 
közfigyelem,  a  média,  és  ott  van  kicsit  a  hajléktalan  szakma  (eddig  leginkább  
tiltakozásokban).  Én mindenesetre – és kérem szépen ide lőjenek! – kimondottan örülök 
ennek a belügyminisztériumi rendeletnek, talán változik valami, mert változás most kell, 
a hajléktalan-ellátásnak is, csak jól sikerüljön! 
 
Írta: Hajdu Krisztián szakmai vezető, Támasz Alapítvány, Pécs 
 

  

mailto:hajdukrisztian@tamaszalapitvany.hu
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Programok 
Annak, aki nem volt ott… 

 

 
 
 
 
Programok: Annak, aki nem volt ott… 
 

 
2010. év végi konferencia dömping 
 
2010. október-november hónapban számos regionális, országos 
szakmai tanácskozásra került sor. A rendezvényeken elhangzott 
előadások anyagainak elérhetőségeit az alábbiakban közöljük azok 
számára, akik a rendezvényeken nem tudtak részt venni. 
 
1. III. Regionális Szakmai Tanácskozás előadásanyagai 

Helyszín: Pécsi BTK Konferencia Terem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
Időpont: 2010. október 14-15. 
2010. október 14. nap előadásai: 
„Az idősellátás kihívásai, lehetséges válaszok" 
Előadó: Czibere Károly - közgazdász, irodavezető, Magyarországi Református Egyház 
Szeretetszolgálati Iroda 
 
„PSZICH-MANCIPÁCIÓ, a pszichiátriai betegek ellátásának kihívásai" 
Előadó: Dr. Móré Csaba orvos, pszichiáter, egészségügyi-közgazdasági menedzser, 
főigazgató - Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, Nagykálló 
 
„A szociális szolgáltatások megújításának lehetséges irányai" 
Előadó: Mózer Péter - Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Szociálpolitikai Igazgatóság 
 
„Szociális szolgáltatások ellenőrzésének tapasztalatai 2010-ben" A regionális módszertani 
intézmény ellenőrzési tapasztalatai a Dél-Dunántúli Régióban 
Előadó: Erdős Zsuzsanna - módszertani vezető SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális 
Módszertani Humán Szolgáltató Központ Gesztorszervezet Módszertani Csoport 
 
„Forrásteremtés: pályázati lehetőségek a szociális ágazatban" Pályázati kiírások, 
pályázati és forráskoordinációs lehetőségek 
Előadó: Gyurokné dr. Bódi Csilla szakmai vezető - Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Nonprofit Kft. 
 
2010. október 15. 
A klinikai szociális munka deskriptív, stratégiai és dialogikus fogalmai 
Előadó: Dr. Habil. Kelemen Gábor, Ph.D., tudományos főmunkatárs 
 
A nemek eltérő lehetőségei a felsőoktatásban-kutatásban 
Előadó: Dr. Schadt Mária, Ph.D. tanszékvezető, egyetemi docens 
 
Kapcsolatok a szociálpolitika szintjei között 
Előadó: Dr. Szöllősi Gábor, Ph.D. szemináriumvezető, egyetemi docens 
A 12 lépéses önsegítő kultúra és traumakezelés. Művészetterápiás megközelítés  
Előadó: Prof. Dr. Habil. Baráth Árpád, Ph.D., egyetemi tanár 
 
 
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás regionális szakmai nap előadásanyaga 
Az FSZH jelzőrendszeres házi segítségnyújtás referencia intézménye 2010. november 2-
án Kaposváron szakmai napot szervezett.  

http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/czibere10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/more10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/mozer10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/erdos10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/erdos10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/gyurokne10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/gyurokne10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/kelemen10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/schadt10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/szollosi10.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/barath10.pdf
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A cél  az volt,  hogy bemutatásra kerüljön a Magyar Máltai  Szeretetszolgálat  által  a nyár 
folyamán zajlott adatfelvétel során gyűjtött adatok, információk, a résztvevők 
megismerjék egymást és megosszák tapasztalataikat, lehetőség legyen a 
referenciaintézménynek kérdéseket feltenni aktuális témákról. 
Karmazsin Eszter előadása 
 
 
3. "Új Megegyezés 2010" - Szociális Ágazati Konzultáció előadásanyagai 
Helyszín: Kaposvár, Csokonai u. 3. 
Időpont: 2010. október 25. 
Nyitrai Imre előadása 
 
Andráczi-Tóth Veronika előadása 
 
Dudás Zoltán előadása 
 
Pósfai Gábor előadása 
 
Forrás: Szociális Szakmai Közösség 
 
 
4.  "HOGY  IS  VAN  EZ?  HOGY  IS  LESZ  EZ?"IV.  SZOSZAK  Konferencia  
előadásanyagai 
Nyitrai Imre helyettes államtitkár előadása - NEFMI 
 
Dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető előadása - NEFMI 
 
Dudás Zoltán főosztályvezető előadása - NEFMI 
 
Szabóné Varga Valéria főigazgató helyettes előadása - Az ORSZI jelen és jövője 
 
Pordán Ákos előadása - Kitagolás? 
 
Kovács Ibolya főosztályvezető előadása - TÁMOP 5.4.2 
 
Korinek Lívia - TÁMOP 5.4.1 
 
Forrás és további információ: SZOSZAK 
 
 
5.  "EGYMÁST  ÉRTŐ SZAKEMBEREK"  Innovációk  az  idősek  szociális-  és  
egészségügyi ellátásában – Szociális Klaszter konferencia előadásanyagai 
Helyszín: AESCULAP Akadémia 1115 Budapest, Halmi u. 20.-22. 
Időpont: 2010. november 16. 
Cserháti Péter előadása 
 
Czibere Károly előadása  
 
Hornyák László előadása  
 
Vajda Norbert előadása  
 
Egervári Ágnes előadása 
 
Forrás: Szociális Klaszter 
Összefoglalót készítette: Erdős Zsuzsanna, SzocioNet DDRMHSZK Gesztorszervezet 

  

http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/jhsgfszhrefint.ppt
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/ujmegegyezes_nyitrai.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/ujmegegyezes_andraczi.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/ujmegegyezes_dudas.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/ujmegegyezes_posfai.pdf
http://www.szoszak.eu/
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_nyitrai.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_andraczi.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_dudas.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_orszi.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_pordan_akos.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_tamop_fszh.pdf
http://www.szoszak.eu/adat/htmlfiles/Keszthely/szoszak_tamop_szmi.pdf
http://www.szoszak.eu/
http://www.szocialisklaszter.hu/dok/2010/Egymast_Erto_Szakemberek_Cserhati_Peter.ppt
http://www.szocialisklaszter.hu/dok/2010/Egymast_Erto_Szakemberek_Czibere_Karoly.ppt
http://www.szocialisklaszter.hu/dok/2010/Egymast_Erto_Szakemberek_Hornyak_Laszlo.ppt
http://www.szocialisklaszter.hu/dok/2010/Egymast_Erto_Szakemberek_Vajda_Norbert.ppt
http://www.szocialisklaszter.hu/dok/2010/HGCS3.ppt
http://www.szocialisklaszter.hu/
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
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Programok 
Annak, aki ott akar lenni…. 

 

Programok Annak, aki ott akar lenni… 
 
 
 
 
 

 SzocioNet Szakmai Napok – Tájékoztató 
rendezvények jogszabályváltozásokról 
 
Négy helyszínen: Kaposváron, Gyönkön, Pécsett és Mohácson Szakmai 
Napokat rendez Szervezetünk az aktuális jogszabályváltozásokról a 
szociális szolgáltatást nyújtó szervezeteknek. 

Mint arról korábban értesülhettek partnereink a körleveleinkből és honlapunkról, számos 
érdemi jogszabályváltozás történt. A Szakmai Napok célja, hogy ezen változásokról 
tájékoztatást adjon Szervezetünk és összegyűjtse az esetleges jogalkalmazási 
problémákat, amelyek a mindennapi munkát akadályozhatják. Ezeket ismerve tudunk 
megfelelő visszajelzéssel szolgálni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetékeseinek.  
 
A Szakmai Napok témája minden helyszínen azonos. A program két blokkra tagolódik. A 
délelőtt az alapszolgáltatásokat érintő jogszabályváltozások, délután a szakosított 
ellátásokat érintő jogszabályváltozások kerülnek feldolgozásra. 
 
A szakmai napok alábbi rendben kerülnek megszervezésre 
1. Somogy megyében működő szolgáltatóknak:  
Helyszíne: Kaposvár, Pártok Háza, Szent Imre u. 14., félemeleti tanácsterem 
Időpontjai: 2011. január 20. (csütörtök) 9.00 óra és 12.30 óra 
meghívó letöltése 
 
2. Tolna megyében működő szolgáltatóknak: 
Helyszíne: Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, Gyönk, Táncsics M. u. 472. 
Időpontja: 2011. január 25. (kedd) 9.00 óra és 12.30 óra 
meghívó letöltése 
 
3. Baranya megyében működő szolgáltatóknak (Pécs helyszín) 
Helyszíne: Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17. 
Időpontjai: 2011. január 26. (szerda) 9.00 óra és 12.30 óra 
meghívó letöltése 
 
4. Baranya megyében működő szolgáltatóknak (Mohács helyszín) 
Helyszíne: Pándy Kálmán Otthon Fogyatékosok Nappali Intézménye, Mohács, 
Újváros 10. 
Időpontjai: 2011. január 27. (csütörtök) 9.00 óra és 12.30 óra 
meghívó letöltése 
 
Program valamennyi helyszínen: 
9.00-11.30 Tájékoztatás jogszabályváltozásokról I. - Alapszolgáltatásokat érintő 
jogszabályváltozások  
előadó: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, SzocioNet DDRMHSZK Gesztorszervezet 
Módszertani Csoport 
11.30-12.00 Konzultáció, fórum a résztvevők aktív közreműködésével 
12.00-12.30 Szünet 
12.30-15.00 Tájékoztatás jogszabályváltozásokról II. - Szakosított ellátásokat érintő 
jogszabályváltozások 
előadó: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, SzocioNet DDRMHSZK Gesztorszervezet 
Módszertani Csoport 
15.00-15.30 Konzultáció, fórum a résztvevők aktív közreműködésével 

http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/mhkvar0120.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/mhgyonk0125.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/mhpecs0126.pdf
http://www.cssk.hu/downloads/rendezvenyek/mhmohacs0127.pdf
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„Civil Sarok”- események, felhívások 

 
A rendezvényen részt vevők tájékoztatás kapnak továbbá a SzocioNet DDRMHSZK 2011. 
évi  akkreditált  képzéseiről  és  a  Dél-Dunántúli  Regionális  Forrásközpont  Nonprofit  Kft.  
részvételével a TÁMOP 5.4.4-09/2/B pályázat keretében megvalósított "Network-
Együttműködés-Tudástár-szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban" 
című projektről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, feladatokról. 
 
Kérjük, hogy részvételét a helyszín megjelölésével a szocionetddrmhszk@cssk.hu címen, 
vagy a 82-512-157-es telefonszámon jelezze munkatársainknak a kaposvári helyszín 
esetében 2011. január 18-ig, egyéb helyszín esetében 2010. január 21-ig! 
Megtisztelő részvételükre számítunk! 
 
Szerk: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet DDRMHSZK 
Gesztorszervezet 

 

 
„Civil Sarok”- események, felhívások 
Jogsegélyszolgálat - 2011 
 
 
 
 
 

 
A jogsegélyszolgálat program 2011-ben újraindul a Fővárosi Szociális Közalapítvány 
támogatásával. A rászorulók, vagy az őket képviselő szociális szakemberek családjogi és 
munkajogi kérdésekkel fordulhatnak a jogsegélyszolgálatban közreműködő jogi 
szakemberekhez: Dr. Nagy Magdolnához és Dr. Varga G. Bélához. 
A program honlapja: http://jogsegely.3sz.hu/ 
 
A  Szociális  Szakmai  Szövetség  a  Magyar  Ügyvédnők  Egyesületével  közösen  2006-ban  
létrehozott egy speciális jogsegélyszolgálatot azon célcsoportok számára, akiknek 
helyzetükből  adódóan jogi szolgáltatás igénybevételére az eddigi gyakorlatban nem volt 
lehetőségük. 
A jogsegélyszolgálat működésének logikája: a kliens jogi kérdésével megkeresi az 
ügyben illetékes jogászt,  aki  megválaszolva azt,  elősegíti  a  probléma megoldását.  Ez a 
logika  feltételez  egy  felvilágosult,  polgárinak  mondható  mentalitást,  mely  szerint  az  
érintett képes megfogalmazni jogi jellegű kérdéseit, tisztában van azzal, hova fordulhat, 
és a jogi szakembertől kapott válaszokat értelmezni és alkalmazni tudja. Azonban a 
kevésbé  iskolázott,  vagy  a  korszerű infrastruktúra  hiánya  miatt,  a  szélesebb  körű 
informáltságtól elzárt rétegek számára nehézséget jelent a jogsegély kínálta lehetőség 
eredményes, szakszerű és főleg időben történő kihasználása.  
Előfordul,  hogy  a  kirendelt  jogász,  vagy  a  civil  szervezetek  által  működtetett  
jogsegélyszolgálatok csak korlátozott módon elérhetőek. Ugyanakkor, az érintettek egy 
jelentős része nem is képes élni a jogsegély nyújtotta lehetőséggel: nem rendelkezik róla 
információval, nem képes megfogalmazni problémáját, a mindennap használt 
tudáskészletének nem része a jogi problémák kezelésére. 
Több ponton is elcsúszhat a jogsegély folyamata: a kérdések egy jelentős része meg sem 
fogalmazódik a kliensekben, ha megfogalmazódik, nem jut jogi ügyekben jártas 
szakemberhez, illetve ha el is jut, nem biztos, hogy a válasz visszajut a kérdezőhöz.  

mailto:szocionetddrmhszk@cssk.hu
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
http://jogsegely.3sz.hu/
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Jelen projekt az eddigi metodikán túli megoldást kíván nyújtani, kiszélesítve azok körét, 
akik hozzáférhetnek a jogsegélyszolgálat nyújtotta lehetőségekhez. Egy közbeeső 
szereplő – a szociális munkás - beiktatásával, aki rendszeres kapcsolatban áll a rászoruló 
csoportokkal, és ezért legjobb „tolmácsuk” lehet problémáik megfogalmazásában.  
 
A program célcsoportja 
A projekt célja a jogsegélyszolgálat nyújtotta lehetőségeket széles körben elérhetővé 
tenni a rászoruló célcsoportok tagjai számára:  
- romák, 
- hajléktalanok, 
- lakhatási támogatásra szorulók, 
- díjhátralékosok, 
- munkanélküliek, 
- idősek, 
- egyéb jogi hátránnyal küzdő személyek. 
 
A jogsegélyért folyamodó célcsoportok elsődleges kontaktszemélye a terepen dolgozó 
szociális munkás. A szociális szakember az, aki napi kapcsolatban áll a rászoruló 
családokkal, magánszemélyekkel, ő az, aki minden részletében ismeri a lényeges 
körülményeket, így tolmácsolni tudja a konkrét jogi problémákat. A szociális 
szakemberek által a klienseik körében feltérképezett jogi kérdéseket azonban 
mindezidáig nem volt mód eljuttatni olyan jogi fórumra, ahonnan közvetlen válasz 
érkezett volna. 
 
A Szociális Szakmai Szövetség és a Magyar Ügyvédnők Egyesülete által üzemeltetett 
jogsegélyszolgálat kétféleképpen működik, illetve kétféle módon vehetik igénybe a 
rászorulók: 
- Közvetlenül: ha nem szorul semmiféle közvetítésre, akkor közvetlenül fogalmazhatja 

meg a kérdést. 
- Közvetve: ha nincs internet-hozzáférése, nem tudja pontosan megfogalmazni a 

kérdést, vagy bármi egyéb oknál fogva közvetítőre van szüksége. 
 
A program szempontjából ez utóbbi egy teljesen új alternatíva. Lényege, hogy a szociális 
munkás ismerve a klienscsoportok illetve, az egyes érintett személyek problémáit, 
segíthet megfogalmazni a kérdéseket jogi ügyekben, és közvetíteni kliens és a jogi 
szakember között.  
 
Forrás: Szociális Szakmai Szövetség 
Szerk: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet DDRMHSZK 
Gesztorszervezet 

 
2011 az Önkéntesség Európai Éve 
 
2011 az Önkéntesség Európai Éve, mely egybeesik a 
magyar Európai Uniós elnökség első félévével. E két 
esemény együttállásának köszönhetően az önkéntesség 
Magyarországon kiemelt figyelmet kap, mind társadalmi, 
mind kormányzati szinten.  
 

„Az Európai Unió 1983 óta rendezi meg a különféle témákra koncentráló „Európai 
Éveket”. Minden évre megjelöl egy tevékenységi területet, mely kapcsán - Európa szerte 
egységes megközelítést alkalmazó kampánnyal - igyekszik az állampolgárok 
tájékozottságát növelni és a nemzeti kormányok figyelmét a témakörre irányítani. 
 
A Tanács 2010/37/EK számú határozata alapján a 2011-es tematikus évet az 
önkéntesség témájának szenteli az Unió. A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bír, 

http://jogsegely.3sz.hu/
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
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hiszen 2001 az önkéntesség nemzetközi éve volt, az európai intézmények pedig most - a 
nemzetközi  év  tízedik  évfordulóján  –  ismételten  szeretnék  felhívni  a  figyelmet  erre  az  
Európa szerte milliókat megmozgató tevékenységre. 
 
Az  európai  év  Magyarország  számára  is  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  egyrészt  
összegyűjtsük és bemutassuk eddigi – nemzetközi szinten is példaértékű – jó 
gyakorlatainkat  az  önkéntesség  terén,  másrészt  minél  szélesebb  körben,  minél  több  
társadalmi réteget megszólítva tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek 
és az aktív állampolgárság pozitív következményeit.  
 
Az önkéntesség az EU egyik alapelve, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, 
mindemellett az önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket és 
kompetenciákat, segítik a társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot 
nyújtanak. Az önkéntes tevékenységek - kifejezés a bármilyen formában végzett, 
formális, nem formális vagy informális önkéntes tevékenységekre vonatkozik, amelyeket 
a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi 
haszonszerzés szándéka nélkül végez. Az önkéntes tevékenységek mind az önkéntesnek, 
mind  a  közösségeknek  és  a  társadalom  egészének  a  javára  szolgálnak.  Emellett  az  
emberi, társadalmi, generációs vagy környezetvédelmi szükségletek és problémák 
kezelésének eszközei is az egyének és a szervezetek számára, és gyakran egy nonprofit 
szervezetet vagy közösségi alapú kezdeményezést támogatnak. Az önkéntes 
tevékenységek nem helyettesítik a hivatásszerű, fizetett munkalehetőségeket, de 
hozzáadott értéket nyújtanak a társadalom számára. 
 
Az Év hazai megvalósításáért, végrehajtásáért – a civil szervezetek és a kormányzati 
oldalt képviselő delegált személyekből álló – Nemzeti Koordináló Testület (NKT) felelős, 
melynek titkársági feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és 
Civil Kapcsolatok Főosztály látja el. A Testület jóváhagyása alapján elkészült Nemzeti 
Program célja, hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét az önkéntesség 
jelentőségére és hozzájárulására az össztársadalmi célok megvalósításához és közös 
problémáink megoldásához.  
 
Az  Európai  Év  Nemzeti  Programja  nem  csupán  a  rendelkezésre  álló  közösségi  forrás  
felhasználásával, hanem a párhuzamos - különböző módon és forrásokból megvalósuló - 
kezdeményezések szinergiájaként valósul meg. Ennek érdekében számos az 
önkéntességgel összefüggő kezdeményezés integrálódik az év programjai közé. 
 
Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve segít majd 
bebizonyítani, hogy az önkéntesség az aktív polgárság és a demokrácia egyik 
kulcsfontosságú  tényezőjének  számít,  mivel  olyan  európai  értékeket  valósít  meg,  mint  
például a szolidaritás és a megkülönböztetés-mentesség, és ezzel hozzájárul az európai 
társadalmak harmonikus fejlődéséhez.” 
(http://www.onkentesseg2011.hu/bemutatkozas.shtml ) 
 
A www.onkentesseg2011.hu az Év hivatalos magyarországi honlapja. 
Elérhetők rajta az Évvel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, kontaktszemélyek, 
sajtószemle, médiatár, dokumentumok, pályázatok, jó gyakorlatok, fórum és 
események. 
 
Forrás: www.onkentesseg2011.hu  
Szerk: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet DDRMHSZK 
Gesztorszervezet 

 

http://www.onkentesseg2011.hu/bemutatkozas.shtml
http://www.onkentesseg2011.hu/
http://www.onkentesseg2011.hu/
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
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Szolgáltatástervezési Kisokos 
 
 
A szolgáltatástervezési koncepciók készítéséhez az elmúlt hírlevelekben több módon 
próbáltunk segítséget nyújtani, így különösen: a vonatkozó jogszabályi háttér áttekintése 
és értelmezése, tervezési alapfogalmak és módszertani eszközök bemutatása, az Internet 
adta adatgyűjtési lehetőségek – első körös – feltérképezése. 
 

Erőforrástérkép 
 
Az Erőforrástérkép egyedülálló adatbázis, amelynek segítségével minden magyar 
település közel 500 társadalmi, gazdasági és szociális mutatójának 
adatai érhetők magyarul és angolul a www.eroforrasterkep.hu honlapról. 
 
A honlap egy regisztrációt követően ingyenen hozzáférhető. A honlapról a felhasználók az 
általuk keresett adatokat excel formában - kistérség sorosan - letölthetik és grafikonon, 
valamint térképeken ábrázolhatják. Az Erőforrástérkép 325 ezer féle térkép 
megrajzolására ad lehetőséget és interneten bárki számára elérhető. Az adatok település, 
kistérség, megye, régió, illetve országos bontásban férhetőek hozzá 2001-2008. év 
vonatkozásában. 
 
Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (korábban Szociálpolitikai és Munkaügyi 
Intézet) Szociálpolitikai Elemző Csoportja (SZECS) - a társadalmi és gazdasági adatok 
mellé - a szociális szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódóan készített több mint 120 
indikátort. A honlap folyamatosan fog frissülni, a 2009-es adatok január végéig fognak 
felkerülni. 
 
Forrás: Erőforrástérkép 
 
 

A Dél-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanácsról  
 
A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és 
működéséről szóló 129/2005 (VII.1.) Korm.rendelet 1. § (4) pontja 

alapján 2005. október 26-án megalakult Pécsett a Dél-Dunántúli Regionális 
Szociálpolitikai Tanács (továbbiakban Tanács), mely 5 évre kapta megbízatását. A Tanács 
tagjainak megbízatása lejárt 2010. októberében.  
Tekintettel  a  fentiekre,  a  Dél-Dunántúli  Regionális  Forrásközpont,  mint  a  Tanács  
munkaszervezete, megkereste a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályát. A tárca Szakmai állásfoglalásban jelezte, hogy 
a kormányzati működés felülvizsgálatának következő lépéseként most kerülnek 
áttekintésre a törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy kormányhatározat által 
létrehozott testületek. Ennek eredményképpen fog kialakulni, hogy a Szociálpolitikai 
Tanács továbbműködése milyen tartalmi és szervezeti keretek között folytatható.  
 

Szolgáltatástervezési 
Kisokos 

 

http://www.ddrfk.hu/
http://www.eroforrasterkep.hu/
http://www.eroforrasterkep.hu/
http://www.ddrfk.hu/


 
SZAKMAI HÍRLEVÉL 2010. DECEMBER X. évfolyam 4. szám 

 

66 
 

A mandátumának lejárta után az értékelésre érkezett Szolgáltatástervezési koncepciók 
véleményezését fentiekre való tekintettel átmenetileg a Tanácsnak nem áll módjában 
elvégezni. A munkaszervezet ezt valamennyi érintett számára (akik időközben 
megküldték dokumentumaikat véleményezésre), ezt írásban jelezte. Kérjük az érintettek 
szíves türelmét.  
 
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. 
 
A  rovatot  szerkesztik  a  Dél-Dunántúli  Regionális  Forrásközpont  munkatársai,  a  jelen  
szám anyagát összeállította: Gyurokné dr. Bódi Csilla és Petrovicsné Takács Rózsa 
(Folytatjuk) 
 

 
 
 
„Pályázzunk? Ne 
pályázzunk! - Aktuális 
pályázati felhívások 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hol érhetők el a pályázati felhívások? 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívásai az új minisztériumi honlapon a 
http://www.nefmi.gov.hu/palyazatok címen érhetők el. Egyelőre még párhuzamosan 
megjelenítésre kerülnek a régi minisztériumi honlapon is az www.szmm.gov.hu oldalon, a 
jobb oldali hasábjának alsó részén. 
Egyebekben a pályázati felhívásokat tematikusan lehet keresni a www.pafi.hu, a 
www.nonprofit.hu holnapokon.  Az  uniós  finanszírozású  pályázatok  elérhetők  a  
www.nfu.gov.hu honlapon. 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatait egyelőre a 
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_palyazatok címen érhetik el. 
 
A  fentieken  kívül  folyamatosan  szükséges  látogatni  az  ESZA  Kht.  (www.eszakht.hu) 
honlapját a szociális ágazati fejlesztésekhez forrást keresők szervezeteknek. 
 

Változások a pályázatkezelés rendszerében 2011. január 
1-jétől  
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő szervezetről 
 
2010. november 27-én lépett hatályba az egyes költségvetési szervek 
központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet. 
Ennek értelmében a korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 

tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle 
Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatal, önállóan működő 

„Pályázzunk? Pályázzunk! - 
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

mailto:ddrfk@ddrfk.hu
mailto:szocfp@ddrfk.hu
http://www.ddrfk.hu/
http://www.nefmi.gov.hu/palyazatok
http://www.szmm.gov.hu/
http://www.pafi.hu/
http://www.nonprofit.hu/
http://www.nfu.gov.hu/
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_palyazatok
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költségvetési szerv. Ha jogszabály vagy kormányhatározat az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát említi, azon az Alapkezelőt kell érteni. 
 
Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázati 
rendszer kialakításának érdekében 2011. január 1-jétől a Wekerle Sándor Alapkezelő 
vettei át a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelését, amelyekért ez idáig az 
ESZA Nonprofit Kft. felelt. A Wekerle Sándor Alapkezelő a fenti határnappal átadja uniós 
finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit 
Kft-nek. A Strukturális Alapok Programiroda szintén átadja uniós finanszírozású HEFOP, 
TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek. 
 
A  Wekerle  Sándor  Alapkezelő legfontosabb  feladata  egy  hatékony  pályázati  rendszer  
működtetése, amely a nemzeti együttműködés elveinek megfelelően biztosítja a hazai 
költségvetési források értékelvű, átlátható, gyors és hatékony felhasználását, és a lehető 
legjobb projektek megvalósulását. 
 
Az Alapkezelő készíti elő és bonyolítja le a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz 
rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil 
és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatokat. Emellett hatáskörébe tartoznak 
egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is. Ugyancsak az intézmény látja el a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel és az Útravaló 
Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos feladatokat. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan 
együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős 
Államtitkárságával. 
 
Forrás: Wekerle Sándor Alapkezelő 
Szerk: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet DDRMHSZK 
Gesztorszervezet 

Aktuális pályázati lehetőségek 
 
 2011. évi NCA pályázatok 
 
A  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium  Egyházi,  Nemzetiségi  
és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága tájékoztat 

minden érdekeltet, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő – a Nemzeti Civil Alapprogramban 
2011. január 1-jétől feladatot ellátó új kezelő szervként – a Kollégiumok döntései alapján 
megjelentette a 2011. évi civil szervezetek működésére, szakmai programok és 
aktuálisan az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló 
pályázati programok támogatását célzó pályázati kiírásokat. 
 
Az  Alapkezelő készíti  elő és  bonyolítja  le  a  jövőben  többek  között  a  Közigazgatási  és  
Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, 
nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatokat. 
 
A néhány hónapja működő új  Alapkezelő eredményes ténykedését vetíti  előre,  hogy az 
átállás zökkenőmentesen zajlott, késedelem, hátrány nem érte a civil szervezeteket, 
hiszen sikerült időben megjelentetni a működésüket segítő támogatási pályázatokat. 
 
Az  aktuális  állapot  szerint  a  6,251  milliárd  forint  összegű 2010.  évi  NCA  pályázati  
támogatásokból 6,095 milliárd forint összeg kiutalása már megtörtént, mely támogatás 
lehetővé teszi a civil szervezetek 2011 évi első féléves működésének, szakmai 

http://www.wekerle.gov.hu/
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
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programjainak tényleges előfinanszírozását. Az új kezelő szerv a szerződéskötéssel és a 
támogatások kiutalással kapcsolatos feladatait is folyamatosan végzi. 
 
A pályázati kiírásokat bárki olvashatja és letöltheti az Alapkezelő internetes oldalán a 
www.wekerle.gov.hu oldalon  és  a  Nemzeti  Civil  Alapprogram  hivatalos  honlapján  a  
www.nca.hu oldalon. 
 
2011-es pályázati felhívások kollégiumok szerinti bontásban 
Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium 
1. Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló 
pályázati programok támogatása (NCA-CIV-11-A) 
Beadási határidő: 2011. 02. 10. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=606 
 
2. Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása (NCA-CIV-
11-B) 
Beadási határidő: 2011. 02. 10. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=602 
 
3. Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és 
kiadásának támogatása (NCA-CIV-11-C) 
Beadási határidő: 2011. 03. 10. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=604 
 
4. Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása (NCA-CIV-11-D) 
Beadási határidő: 2011. 03. 10. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=605 
 
Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégium 
1. A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az 
állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések 
ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák (NCA-
DP-11-A) 
Beadási határidő: 2011. 02. 24. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=616 
 
2. Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése 
(NCA-DP-11-B)  
Beadási határidő: 2011. 02. 24. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=615 
 
Dél-dunántúli Regionális Kollégium 
Civil szervezetek működésének támogatása (NCA-DD-11)  
Beadási határidő: 2011. 02. 17. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=610 
 
Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 
Civil szervezetek működésének támogatása (NCA-ORSZ-11) 
Beadási határidő: 2011.02.03. 
Letölthető dokumentumok: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=598 
 
Forrás: Wekerle Sándor Alapkezelő 
Szerk: Erdős Zsuzsanna csoportvezető, Módszertani Csoport, SzocioNet DDRMHSZK 
Gesztorszervezet 

  

http://www.wekerle.gov.hu/
http://www.nca.hu-n/
http://www.wekerle.gov.hu/
mailto:erdos.zsuzsanna@cssk.hu
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Pályázat a szenvedélybeteg ellátás területén 
szolgáltató szervezetek intézményi feltételeinek, 
infrastrukturális fejlesztésének támogatására 
(A pályázat kódja: KAB-FE-10)  
 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 
6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről  szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Ámr.),  valamint  a  85/2004.  (IV.19.)  Korm.  rendelet  
alapján nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek 
intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének támogatására.  
 
1. A pályázat célja 
A szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek intézményi feltételeinek, 
infrastrukturális fejlesztésének kiegészítő támogatása, illeszkedve a "Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma kezelésére" című dokumentumban (106/2009. (XII. 21.) OGY 
határozat) megfogalmazott célokhoz. 
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 11 213 760 Ft, azaz 
tizenegymillió-kétszáztizenháromezer-hétszázhatvan forint a Magyar Köztársaság 2010. 
évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  
fejezet 20/20/14/00/00 "A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" 
(ÁHT: 228653) fejezeti kezelésű előirányzata terhére. 
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 
A pályázaton legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
 
4. A támogatás mértéke 
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 
90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás és az államháztartásból származó 
támogatás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, 
vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt 
fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás 
biztosításának forintosított értékével. 
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás 
rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. 
Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 17. pontja szerinti pénzbeli és nem 
pénzbeli saját erő minősül.  
Bérként, illetve annak járulékaként kifizetni tervezett személyi költségekre igényelt 
támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatás 20%-át. 
 
5. A támogatás folyósítása 
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati 
Útmutató 9. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási 
szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.  
 
6. Támogatási időszak 
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. február 1. és 2011. augusztus 31. közé 
eső időszak. 
 
7. Beadható pályázatok száma 
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
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8. A pályázók köre 
a) közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek 
b) közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok 
c) közhasznú és kiemelkedően közhasznú közalapítványok 
d) egyházak 
e) egyházi fenntartású intézmények 
továbbá amelyek  
- a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak; 
 
9. A pályázatok benyújtásának módja és helye 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által 
működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati 
felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ 
adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a Pályázatkezelő honlapján 
regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes 
elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat 
benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 4.2 pontja tartalmazza. 
 
10. A pályázatok benyújtásának határideje 
Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. január 31., 24.00 óra. 
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre 
került. 
 
11. Pályázatkezelő 
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága 
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület 
http://www.esza.hu 
 
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap 
együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges 
összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a 
http://www.esza.hu ,  a  http://www.nefmi.gov.hu  honlapokról,  vagy  beszerezhető a  
pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén. 
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától 
kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-
mailcímen. 
 
Forrás: ESZA Nonprofit Kft. 
Szerk.: Petrovicsné Takács Rózsa, Gyurokné dr. Bódi Csilla, Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont 

 
Pályázat a komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő 
szakmai tevékenységek, programok 
megvalósításának támogatására  
(A pályázat kódja: IFJ-KX-10-A/B/C)  
 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 
6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről  szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Ámr.),  valamint  a  85/2004.  (IV.19.)  Korm.  rendelet  
alapján nyílt pályázatot hirdet komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai tevékenységek 
támogatására.  
 

http://eper.esza.hu/eperportal/resp.aspx?specid=de35a14b-01eb-44ed-8f9f-0b2aacb77cf8
http://eper.esza.hu/eperportal/resp.aspx?specid=cdba6c29-1b0a-43ea-a02b-9f9dade6ac77
http://www.esza.hu/
http://www.nefmi.gov.hu/
http://www.esza.hu/hir/a-szenvedelybeteg-ellatas-teruleten-szolgaltato-sz1446
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
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1. A pályázat célja 
A pályázat célja olyan komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, 
programok megvalósításának támogatása, amelyek: 
 
„A” kategória esetében: 
- a helyi, kistérségi ifjúsági munka megerősítését, a helyi, kistérségi cselekvési 
programok, munkatervek ifjúsági referensek és ifjúságsegítők közreműködésével és 
bevonásával történő megvalósítását támogatják, a cselekvési programok és munkatervek 
megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítva az ifjúsági párbeszédrendszerek (ifjúsági 
tanácsok és a települési gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok stb.) 
működésének és létrejöttének ösztönzésére.  
 
„B” kategória esetében: 
- olyan országos jelentőségű, ifjúságszakmai programok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
kiadványok támogatása, amelyek a gyermek- és ifjúsági közösségekkel közvetlenül 
foglalkozók szakmai ismereteinek bővítését, kapcsolataik erősítését, innovatív projektek 
bemutatását célozzák. 
 
„C” kategória esetében: 
- olyan helyi, mikrotérségi, kistérségi szintű önkéntes tevékenység támogatása, amely a 
fiatalok kezdeményezésére, a társadalom számára hasznos tevékenység szervezésével, 
produktum létrehozásával, a fiatalok közösségei által, a fiatalok bevonásával valósul 
meg;  
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg 
A  pályázatok  támogatására  rendelkezésre  álló  keretösszeg  52  600  000  begin  Ft,  azaz  
ötvenkétmillió-hatszázezer forint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 
2009. évi CXXX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/15/03/01 
címrendi  besorolású  ”Gyermek  és  ifjúsági  célú  pályázatok”  (ÁHT:  277190)  fejezeti  
kezelésű előirányzata terhére. 
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 
„A” kategória esetében: legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 500 000 Ft;  
„B” kategória esetében: legalább 400 000 Ft és legfeljebb 4 000 000 Ft; 
„C” kategória esetében: legalább 150 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
 
4. A támogatás mértéke 
A projekt elszámolható az összes költség 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása 
nem kötelező. 
Egyéb  megkötések:  bérek  és  azok  járulékai  kizárólag  az  „A”  kategória  esetén  a  
támogatás 50%-ának erejéig számolható el. Az Ingatlan üzemeltetési költségek 
mindhárom kategóriában a támogatás 25%-ának erejéig számolhatóak el. 
 
5. A támogatás folyósítása 
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati 
Útmutató 10. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási 
szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.  
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához 
kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg 
felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi 
teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási 
időszak végéig meg kell történnie.  
 
6. Támogatási időszak 
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. január 1. és 2011. szeptember 30. közé 
eső időszak. 
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7. Beadható pályázatok száma 
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot és csak egy kategóriára 
nyújthat be. 
 
8. A pályázók köre 
a) közhasznú és kiemelkedően társadalmi szervezetek kivéve pártok és szakszervezetek; 
b) közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok; 
c) közhasznú és kiemelkedően közalapítványok; 
d) egyházak; 
e) egyházi fenntartású intézmények; 
f) önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények (amennyiben alapítvány, 
közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú 
lehet); 
g) többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények (amennyiben 
alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően 
közhasznú lehet); 
h) nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok; 
továbbá, amelyek  
- a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak; 
-  regisztrált  felhasználói  a  Nemzeti  Ifjúsági  Információs  és  Dokumentációs  Adattárnak  
(NIIDA - http://www.niida.hu), vagy a pályázat beadási határideje előtt regisztrál. A 
regisztráció a NIIDA feltöltési segédlet 
(http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/51/fajlok/NIIDA_step_by_step.doc) 
iránymutatása alapján történik. A regisztrációval kapcsolatban további információ 
kérhető az  adattárat  működtető FSZH  -  Mobilitás  Országos  Ifjúsági  Szolgálat  
munkatársától a tiszolczi.peter@mobilitas.hu címen. 
 
9. A pályázatok benyújtásának módja és helye 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által 
működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati 
felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ 
adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. 
 
10. A pályázatok benyújtásának határideje 
Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. január 31., 24:00 óra. 
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre 
került. 
 
11. Pályázatkezelő 
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága 
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
http://www.esza.hu 
 
 
12. További információk 
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a 
folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati 
célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma 
miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított 
feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. 
Tekintettel a Pályázatkezelő személyében lehetségesen bekövetkező változásokra, 
kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.esza.hu oldalon megjelenő 
tájékoztatásokat. 
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Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap 
együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges 
összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a  
http://www.esza.hu, a http://www.nefmi.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a 
pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén. 
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától 
kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-
mailcímen. 
 
Forrás: ESZA Nonprofit Kft. 
Szerk.: Petrovicsné Takács Rózsa, Gyurokné dr. Bódi Csilla, Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont 

 
Időskorú önkéntes projektek  
 
Önkéntesség Európában 50+ 
 
A küldő és fogadó szervezetek együttműködésén alapuló 
projektek, melyek a nemzetközi önkéntességben rejlő 
tanulási lehetőségeket kínálják időskorú (50 év feletti) 

résztvevőknek.  
A partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 3-8 hetes időtartamra. Az 
időkorú önkéntesek olyan tevékenységet végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, 
a fogadó szervezet (illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi természetű 
hasznot  jelent.  A  partnerek  a  projekt  során  egy  hosszabb  távú,  időskorú  önkéntesek  
cseréjén alapuló együttműködés alapjait is lefektethetik.  
Az önkéntesek által végzett tevékenységek nem feltétlenül kapcsolódnak szorosan az 
oktatáshoz vagy képzéshez. A tanulási lehetőséget az önkéntességre való felkészülés, a 
külföldön eltöltött időszak és az ott végzett tevékenység, valamint a tapasztalatok 
összegzése, értékelése jelenti.  
Egy projektben két különböző,  az Egész életen át  tartó tanulás programban részt  vevő 
országból  származó  partner  szerepelhet.  Mindkét  partnernek  vállania  kell  időskorú  
önkéntesek küldését és fogadását is. 
 
A támogatás a következő elemekből áll: 
1. A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei 
2. Nemzetközi utazás költségei 
3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek) 
4. Önkéntes fogadásának költségei 
5. Speciális igények miatt felmerülő költségek  
 
Az önkéntesek küldésével és fogadásával kapcsolatban az alábbi költségek igényelhetők 
a pályázatban: 
Küldéshez kapcsolódó költségek: nemzetközi utazás költségei, az önkéntesek 
toborzásának, kiválasztásának, felkészítésének költségei, kapcsolattartás és támogatás 
az önkéntesség időszaka alatt, hazatérés utáni értékelés, utánkövetés, egyéb szervezési 
költségek, speciális igények miatt felmerülő költségek.  
Fogadáshoz kapcsolódó költségek: önkéntesek megélhetése, helyi utazás, személyre 
szóló támogatás költségei, a fogadás szervezésének költségei, speciális igények miatt 
felmerülő költségek.  
 
Az igényelhető költségek magyarországi pályázók esetében a következőképpen 
alakulnak: 
1. A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei, 
önkéntes  küldésének  költségei:  600  euró  /  kiküldött  önkéntes  (fix  összeg,  
átalánytámogatás) 

http://www.esza.hu/hir/ifj-kx-10-a-b-c-palyazati-kiiras-meghirdetese_1447
http://www.esza.hu/hir/ifj-kx-10-a-b-c-palyazati-kiiras-meghirdetese_1447
http://www.esza.hu/hir/ifj-kx-10-a-b-c-palyazati-kiiras-meghirdetese_1447
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
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2. Nemzetközi utazás költségei: tényleges költség alapján igényelhető támogatás 
3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek): 550 euró / fogadott önkéntes / hét 
4.  Önkéntes  fogadásának  költségei:  390  euró  /  fogadott  önkéntes  (fix  összeg,  
átalánytámogatás) 
5. Speciális igények miatt felmerülő költségek: tényleges költség alapján igényelhető 
támogatás  
 
Magyar pályázókra vonatkozó (adminisztratív) szabályok 2011-ben: 
Magyarországon egy időben egy szervezetnek egyszerre csak egy érvényes Grundtvig 
időskorú önkéntes projektre szóló támogatási szerződése lehet. (Ebből a szempontból 
nagyobb szervezetek, például felsőoktatási intézmények is, egy szervezetnek 
minősülnek.) Ha egy pályázó több pályázatot ad be, akkor ezek közül választania kell, 
hogy melyiket tartja meg és melyiket vonja vissza. Amennyiben érvényes Grundtvig 
időskorú önkéntes projekt támogatási szerződéssel rendelkező szervezet új pályázatot 
nyújt  be,  az  szintén  elutasításra  kerül,  kivéve  ha  a  pályázatot  az  éppen  futó  projekt  
lezárásának évében adják be. 
 
Grundtvig Senior Volunteering Projetcs -Tips and Resources for a good project (Az 
Európai Bizottság angol nyelvű kiadványa, mely a Grundtvig időskorú önkéntes 
proojektek előkészítését kívánja segíteni. Hasznos információk, tanácsok, linkek az 
önkéntesség és az időskorú önkéntesek témájában.) 
 
Partnerkereső kártya Grundtvig időskorú önkéntes projekthez - töltse le, töltse ki, küldje 
el és jelenjen meg a SEVEN network partnerkereső oldalán! 
A pályázati űrlap később letölthető lesz a Pályázati dokumentumok között. 
A pályázatok előkészítéséhez felhasználható Grundtvig előkészítő látogatás támogatás is. 
Pályázati határidő: 2011. március 31. (a postára adás határideje) 
A pályázatokat egy eredeti példányban a Tempus Közalapítvány postacímére kell küldeni. 
(1438 Budapest 70., Pf.: 508) 
 
Forrás: http://www.onkentesseg2011.hu/palyazatok_idoskor.shtml 
Szerk.: Petrovicsné Takács Rózsa, Gyurokné dr. Bódi Csilla, Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont 
 

 

Megvalósítás alatt álló szociálpolitikai projektek 
 
 

Az alábbiakban azon folyamatban lévő projektekről adunk tájékoztatást, amelyek gazdái 
jelezték felénk ezen igényüket. Tudjuk, hogy ennél több TÁMOP-os , illetve egyéb projekt 
működik  a  régióban,  azonban  csak  azokat  tudjuk  bemutatni,  amelyekről  friss  
információink vannak. Továbbra is várjuk a megvalósítás alatt álló projektek gazdáit, 
hogy amennyiben szeretnének hírlevelünkben helyet kapni, küldjék el megjelentethető 
anyagaikat a szoccfp@ddrfk.hu e-mail címre, Petrovicsné Takács Rózsa 
munkatársunknak. 
 
 
TÁMOP-5.4.4/B "Network-Együttműködés-Tudástár-szakmai 
támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban" című 
partnerségi projekt 
 
2009-ben benyújtásra került és nyertes a TÁMOP-5.4.4-09/2-B-2009-0009 pályázat 
„Network-Együttműködés-Tudástár-szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli 
Régióban” címmel c. partnerségi projekt, mely 2010. augusztus 1.-2012. 
augusztus 01. között részesül támogatásban. 

http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=grundtvig/utmutatok/tips_and_resources_senior_volunteering_en.pdf
http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=grundtvig/partnerkereses/2009/partner_search_card_final2009.doc
http://www.seven-network.eu/site/?q=node/240
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=620
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=627
http://www.onkentesseg2011.hu/palyazatok_idoskor.shtml
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
http://www.ddrfk.hu/
mailto:szoccfp@ddrfk.hu
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Megvalósítók:   
- Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás  (Gesztor) 
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Partner) 
- Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont (Partner) 
 
A pályázat megvalósításával a szociális ellátásban és gyermekvédelemben dolgozók 
közötti támogató hálózat rendszerét kívánjuk kiépíteni a Dél-Dunántúli régióban.  
A szolgáltató rendszerrel a régió intézményeinek meglévő szakmai tudásbázisára 
alapozva kívánjuk segíteni az ellátásban dolgozó szakemberek és önkéntesek munkáját, 
összehangolva a gyakorlati munka igényeit, s megteremteni az együttműködés hosszú 
távú feltételeit.  
A szociális szakma eredményes műveléséhez szükséges humán támogató szolgáltatások 
rendszerének fejlesztését regionális, területi támogató centrumok kialakításával 
képzeljük el, amely a régió hatókörébe tartozó összes intézmény szakmai képzését 
koordinálja. 
Tervezett főbb tevékenységeink: érdekek és szükségletek felmérése; hálózatvizsgálat; 
szakmai támogató szolgáltatási stratégia kidolgozása; gyakorlatok, módszerek, eszközök, 
összegyűjtése és feldolgozása; szakember támogató diszpécserközpont működtetése; 
szakmai támogató hálózat adatbázisának összeállítása; szakmai támogatást nyújtó 
szakemberek képzése. 
A hálózatvizsgálat eredménye alapján, az egyes területeken kiemelkedő szakmai munkát 
végző intézmények felkészült munkatársainak tudására alapozva dolgozzuk ki a 
szükséges humán támogató szolgáltatások (konzultációs lehetőség szakmai partnerekkel, 
módszertani tréningek, burnout-tal kapcsolatos és stressz-kezelő tréningek, 
esetkonferenciák  és  szakmai  konferenciák,  Coaching)  rendszerét,  az  alábbi  célok  
megvalósítása érdekében: 
- korszerű módszertan és jó gyakorlatok elterjesztése,  
- szakmai segítségnyújtás konkrét esetekben,  
- a munkahelyi terhelés és a stressz feldolgozásának segítése. 
 
A projekt indításának teendői után a második negyedév végén zárjuk a hálózatvizsgálatot 
és a végleges szükségletfelmérést, melyek elemzése és eredményei alapján készítjük el a 
szolgáltatási stratégiát. 
Ezzel párhuzamosan honlap és a diszpécserközpont üzembe helyezését készítjük elő. 
A projekt nyitókonferenciája 2010. szeptember 15-én volt, ezt követően a módszertanok 
részvételével szakmai workshopot tartott a projekt szakmai vezetése. 
 

 
TÁMOP-5.4.4/C a „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. 
században” című projekt  
 
A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 jelű projekt a reflexív tevékenységet folytató, illetve a 
reflexíven tanuló szociális szakember kettős modelljét kívánja megvalósítani, amelynek 
elveit minden képzési szakaszban érvényesíti, az adott képzési szakasz feltételeihez 
adaptált módon. A fejlesztés központi célkitűzései közé tartozik a képzési rendszer 
hálózatszerű működésének erősítése, ami nem elválasztja, hanem összekapcsolja az 
egyes képzési szinteken tanulmányokat folytatók célcsoportjait. A fejlesztés másik 
központi célkitűzése a szociális szakemberek karriertervezésének támogatása, logikailag 
összefüggő folyamattá szervezve az egyes szakember képzésének elemeit, ami 
ugyancsak összekapcsolja az egyes képzési szinteken tanulók csoportjait.  
A képzések fejlesztésével célunk, hogy a modernizálódó szolgáltató rendszer igényeihez 
biztosítsuk a megfelelő kompetenciával rendelkező szakembereket, önkénteseket és 
laikus segítőket. A képzési tematikák, kurrikulumok, a gyakorlati képzések és a 
tereptanárképzés fejlesztésével, a képzések mobilizálásával, az új technológiai 
lehetőségek kihasználásával (információs képzések, távoktatás) javítjuk a képzések és a 
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napi gyakorlati munka követelményei közötti összhangot; hatékonyabbá téve a segítő 
tevékenységet. A projekt a szociális szakma olyan modelljét kívánja érvényesíteni, amely 
dinamikus  módon  megvalósuló  összhangot  hoz  létre  a  szociális  szakmát  meghatározó  
kétféle követelmény, a szolgáltatások instrumentális jellegű szabályozása, illetve a 
szociális szakember autonóm cselekvése között. Adottságként kezeli, hogy a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások meghatározott keretek között 
működnek: ilyenek különösen a jogi normák, a szervezeti struktúrák, a munkajogi 
kapcsolatok, továbbá az instrumentális szabályozás Magyarországon is megjelenő olyan 
új elemei, mint a standardok, az adminisztratív feladat-előírások, és a kockázatértékelés 
módszerei. Felismeri ugyanakkor, hogy a szociális szakmaiság ideáltipikus modellje 
szerint a szociális szakember legalább annyira felelős a saját kliense valamint a hivatás 
közössége felé, mint a szervezeti hatalmat megtestesítő munkáltató felé. 
A reflektív gyakorlatot alkalmazó szociális szakember modelljének megvalósítása, a 
szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó kompetenciák megerősítése közvetlenül hat 
a szociális szakemberek praxisára, ennek alapján a szakember és az igénybevevő 
viszonyára, így a projekt elsődleges célcsoportját a szociális képzésekben, illetve 
továbbképzésekben tanulók, valamint a képzési rendszerben oktató kollégák jelentik, 
másodlagos vagy közvetett célcsoportként pedig a szociális-, gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybevevők jelennek meg. 
 
A projekt a Dél-Dunántúl területén valósul meg, a konzorcium tagjai által művelt vagy – 
a fejlesztés eredményeként – művelni kívánt szociális képzésekben. A konzorcium a 
felsorolt szintek mindegyikét lefedi, sőt egyes képzési formák esetében a régióban vezető 
szerepet tölt be.  
A projekt a TÁMOP-5.4.4 konstrukció C komponenséből 39.534.792 Ft támogatással 
valósul meg a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (a pályázatért felelős szervezeti 
egység: Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék) és a Dél-
Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft konzorciumi 
együttműködésében. 
A projekt célkitűzéseinek megvalósításában együttműködő további partnerek: 
- Élettér Alapítvány, Pécs 
- SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ, 

Kaposvár 
- Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása, Nagyatád. 
 
A pályázó és az együttműködő szervezetek – figyelemmel korábbi munkakapcsolataikra – 
tényleges és intenzív, jól körülhatárolt munkamegosztás alapján szervezett 
együttműködés keretében kívánják megvalósítani a projektet. A projekt során a 
tevékenységek hálózatos rendszerének kidolgozására kerül sor, melynek elemei közös 
filozófia szerint, egymáshoz funkcionálisan kapcsolódva valósulnak meg. 
A projekt nyitókonferenciája 2010. december 10-én volt a Civil Közösségek 
Házában, Pécsett. 
 

 
TÁMOP- 5.3.1-C-09/2010-0032 / „Lépésről-lépésre” – 
családkísérési és alternatív munkaerő-piaci program Pécs 
városában 
 
Megvalósítási időszak: 2010. 08.01.-2012.07.31. 
Gesztor: Ifjúságért Egyesület  
Partner szervezet: Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. 
Támogatási összeg: 70.778.022 Ft 
A  program  hosszú  távú  célja,  hogy  a  bevont  kliensek  a  program  során  megszerzett  
ismeretek birtokában, képesek legyenek megtalálni helyüket a munka világában, így 
hasznos és megbízható munkaerővé váljanak.  
Célcsoportok:  



 
SZAKMAI HÍRLEVÉL 2010. DECEMBER X. évfolyam 4. szám 

 

77 
 

A projekt elsődleges célcsoportját képezik a Pécsett és Pécs környékén élő, tartós 
munkanélküli és inaktív egyének/családok/és háztartások, elsősorban a hátrányos 
helyzetű fiatalok (pl.: volt állami gondozottak, börtönből kiszabadultak és pártfogoltak), 
romák és 45 év felettiek (elsősorban nők) és a pszichiátriai betegséggel élők.  
Másodlagos célcsoportként jelennek meg a programba bevont családok kiskorú 
gyermekei, a helyi közösségek, az együttműködésben résztvevő szervezetek és 
intézmények 
 

 
TÁMOP 2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” 
 
A TÁMOP 2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós 
projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.  
A projekt a munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző nem állami szervezetek bevonásával, 
ezen szervezetek tevékeny közreműködésével valósítja meg a munkaerő-piaci 
szolgáltatások akkreditációs rendszerének kidolgozását. A munkában részt vett a Dél-
Dunántúli Regionális Forrásközpont munkaerő-piaci szakmai teamje is. 
A kiemelt projekt során elkészült a munka-erőpiaci szolgáltatások vonatkozásában 
sztenderdek készültek. Mind a munkaanyagok, mind az akkreditációs javaslatok, 
valamint végleges sztenderdek elérhetők az alábbi linken: 
 
http://www.tamop261.hu/tudasbovites/  
 

 
Befejezéséhez közeledik a Tudás - Forrás TÁMOP 1.4.3. projekt 
 
A TÁMOP 1.4.3. „Tudás-Forrás” - módszertani és együttműködési hálózat 
kiépítése és működtetése elnevezésű projekt fő célja a három megvalósító szervezet 
(Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, Pécs; Humán Fejlesztők Kollégiuma, Debrecen; 
Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Közalapítványa Regionális Szociális Forrásközpont, 
Szolnok) által korábban kidolgozott módszerek és modellek közös nevező mentén történő 
szakmai integrálása, majd ennek szélesebb szakmai kör által történő megvitatása után a 
kiválasztott célcsoportok számára történő átadása, terjesztése, hasznosítása (a 
Tanuljunk egymástól! elvnek az érvényesítésével).  
A „Tudás-Forrás” projekt területi fókusza Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-
Alföld, Dél-Alföld, mely a 33 leghátrányosabb, komplex programmal segítendő 
kistérséget is magába foglalja. Így a projektünk keretében lehetőség nyílik a szervezeti – 
szakmai kapacitások fejlesztésére ott, ahol ezek gyengesége vagy nemléte miatt a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportoknak nincs hozzáférése a személyre 
szabott, alternatív szolgáltatásokhoz.  
 
Célcsoport:  
- az aktív korúak ellátásában közreműködő családsegítő szolgáltatások munkatársai,  
- hátrányos helyzetűek számára képzési/foglalkoztatási/foglalkoztathatóság javítását 

[munkaerő-piaci (re)integrációt] célzó programokat és szolgáltatásokat megvalósító 
civil, non-profit szervezetek munkatársai. 

 
A Dél-Dunántúlon az alábbi helyszíneken tartottunk workshopokat: 
A rendezvények pontos helyszínei és időpontjai az alábbiak voltak: 
Pécs: május 4, 19, és 28. 
Kaposvár: május 20, június 1, november 4. 
Szekszárd: október 5, 13 és 19. 
Szigetvár: május 13, május 25, szeptember 29. 
Nagyatád: október 5, 12 és 26.  
 

http://www.tamop261.hu/tudasbovites/
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A projekt zárókonferenciáján elhangzott előadások , valamint a tapasztalatokról 
összeállított kiadvány letölthető a Forrásközpont honlapjáról: www.ddrfk.hu  
 

 
Továbbra is kérjük, és bíztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy saját 
szervezetük/intézményük megvalósítás alatt álló projektjeikről küldjenek 
tájékoztatót következő Hírlevelünkhöz! 
E-mail cím: ddrfk@ddrfk.hu 

 
Köszönjük! 
Szerk.: Petrovicsné Takács Rózsa, Gyurokné dr. Bódi Csilla, Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont 
 

 
 
 
 
Aktuális képzési felhívások 
 
 

Képzési aktualitások 
 
 

A SzocioNet DDRMHSZK konzorciumi partnereként a Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Nonprofit Kft. ismételten minősítési kérelmet nyújtott be az Országos 
Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzései és Szakvizsga Bizottsághoz. Az idei évben 
is meghirdetésre került képzések újbóli akkreditációjára, illetve új képzések minősítési 
kérelmének benyújtására került sor.  
 
Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzései és Szakvizsga 
Bizottsághoz benyújtott továbbképzési programok az alábbiak szerint kaptak 
minősítést 2011-re: 

Cím Képzés típusa Pontérték A továbbképzés 
érvényessége 

Engedélyszám 

„Memória tréning 
alkalmazása 
demenciával küzdő 
idősek emlékezeti 
funkciójának 
megerősítésében„ c. 
tanfolyam (Gyönk) 

Tanfolyam 42 2013.12.31. T-01-108/2010 

„Idősek mobilizálása a 
bentlakásos szociális 
intézményben” c. 
tanfolyam (Gyönk) 

Tanfolyam 45 2013.12.31. T-01-131/2010 

„Financial Education - A 
pénzügyi 
írástudatlanság 
felszámolása, a 
lakosság 
eladósodásának 
megelőzése, kezelése a 
szociális munkások 
képzésével„ c. szakmai 
műhely (SzocioNet) 

Műhely 20 2011.11.31. M-01-090/2010 

 
Aktuális képzési felhívások 

http://www.ddrfk.hu/
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
http://www.ddrfk.hu/
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„Antidiszkriminációs 
tréning” (DDRFK-FACT) 

Személyiségfejlesztés 32 2013.12.31. S-01-114/2010 

„A  24.órában is 
méltósággal  „ c. 
(hospice ismeretek) 
tanfolyam (DDRFK) 

Tanfolyam 45 2013.12.31. T-01-107/2010 

„Együttműködési és 
konfliktuskezelési 
tréning„ c. szakmai 
személyiségfejlesztő 
(DDRFK) 

Személyiségfejlesztés 25 2013.12.31. S-01-113/2010 

„Önismereti és 
kommunikációs 
tréning” (DDRFK) 

Személyiségfejlesztés 25 2013.12.31. S-01-112/2010 

„Pályázati Kisokos a 
szociális szférában„ c. 
szakmai műhely 
(DDRFK) 

műhely 20 2011.12.31. M-01-092/2010 

„Szükségletalapú 
szolgáltatás-tervezés 
módszertana és 
gyakorlata„ c. szakmai 
tanácskozás (DDRFK) 

Tanácskozás/ 
konferencia 

5 2011.12.31. K-01-080/2010 

„ A szociális munka 
gyakorlatában 
megjelenő krízisek…” c. 
szakmai műhely 

Műhely 20 2011.12.31. M-01-093/2010 

„(Re)integráló 
közösségek” c. szakmai 
tanácskozás   

Tanácskozás/ 
konferencia 

5 2011.12.31. K-01-081/2010 

„Szociális munka 
speciális csoportokkal” 
c. szakmai műhely 

Műhely 15 2011.12.31. M-01-091/2010 

„Szervezeti 
hatékonyságfejlesztés a 
szociális szférában„ c. 
szakmai műhely 

Műhely 20 2011.12.31. M-01-094/2010 

„Szociális munka 
aktuális módszerei” 
című szakmai műhely 

Műhely 10 2011.12.31. M-01-095/2010 

„Szociális Szakemberek 
Kávéháza„ c. szakmai 
műhely 

Műhely 20 2011.12.31. M-01-118/2010 

 
Fentieken túl bejelentésre kerültek a még érvényes engedéllyel rendelkező 
képzéseink is, az alábbiak szerint: 

Cím Képzés típusa pontérték A 
továbbképzés 
érvényessége 

Engedélyszám Résztvevők 
száma 
(min.-
max.):  

Demens ellátottak a 
tartós bentlakást nyújtó 
szociális 
intézményekben 

tanfolyam 45 pont 2011.12.31 T-01-078/2008 30-35 

Hálózatépítés a szociális 
szférában 

tanfolyam 30 pont 2011.12.31 T-01-079/2008 35-40 
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Komplex rehabilitációs 
mentor 

tanfolyam 30 pont 2011.12.31 T-01-101/2008 30-35 

Pszichiátriai és 
szenvedélybetegek testi 
- lelki segítése 
professzionális módon 

tanfolyam 40 pont 2011.12.31 T-01-081/2008 30-35 

Szociális 
alapszolgáltatásban és 
szakosított ellátásban 
dolgozók alapozó 
felkészítése a 
fogyatékossággal élők 
gondozására 

tanfolyam 30 pont 2011.12.31 T-01-077/2008 30-35 

Szociális informatika és 
adminisztráció 

tanfolyam 40 pont 2011.12.31 T-01-080/2008 20-25 

A konfliktuskezelés 
elmélete és módszerei a 
serdülőkkel foglalkozó 
szakemberek számára 

tanfolyam 42 pont 2012.12.31 T-01-127/2009 30-35 

„ A kliens, a segítő… és 
még sokan mások”  – 
rendszer-kompetencia 
fókuszú 
esetmegbeszélő-csoport 
szociális segítő 
szakemberek számára 

szakmai 
személyiség-
fejlesztő 
foglalkozás 

25 pont 2011.12.31 S-01-069/2008 10-13 

Kommunikációs tréning szakmai 
személyiség-
fejlesztő 
foglalkozás 

25 pont 2011.12.31 S-01-059/2008 18-22  

 
Továbbképzéseink megjelennek a 2011. évi Szociális Közlöny I. számában a Bizottság 
által kiadott 2011. évi továbbképzési jegyzékben. 
 
2010-ben legnagyobb sikere az intézményekbe kihelyezett képzéseknek volt, melyek 
előnye  az  utazási  költségek  megtakarítása  mellett  a  munkából  történő „kiesés”  
időtartamának csökkenése is, így egy-egy intézményből többen vehetnek részt az adott 
képzésen. 
Ezt  a  lehetőséget  továbbra  is  biztosítjuk  Partnereink  számára.  Előzetes,  egyedi  
egyeztetéseket követően kedvezményes részvételi díjak mellett. 
 
A továbbképzések konkrét indításáról, a tervezett helyszínekről, tartalomról, árakról 
folyamatosan értesítjük az intézményeket. 
 
A továbbképzésekről információ kérhető a 72/514-104-es telefonszámon Petrovicsné 
Takács Rózsa módszertani munkatárstól. 
 
A  SzocioNet  DDRMHSZK  honlapján  a  www.szocionet.hu oldalon a Hírek, Képzések 
menüben elérhető folyamatosan minden képzéssel kapcsolatos információ és tájékoztató 
anyag. 
 
Írta: Petrovicsné Takács Rózsa, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
 
  

http://www.szocionet.hu/
mailto:ddrfk@ddrfk.hu
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A SzocioNet DDRMHSZK Gesztorszervezte önálló képzésekre minősítési 
kérelmet nyújtott be az Országos Szociális és Gyermekvédelmi 
Továbbképzései és Szakvizsga Bizottsághoz.  
 
 
 

2011. évben az alábbi képzési programokra kért és kapott minősítést: 
Cím Képzés típusa Pontérték A továbbképzés 

érvényessége 
Engedélyszám 

IV. Regionális Szakmai 
Tanácskozás 

szakmai tanácskozás 5 2011.12.31. K-15-001/2010. 

SzocioNet 
Alapszolgáltatási 
Műhely 

műhely 20 2011.12.31. M-15-
001/2010. 

 
A képzésekről részletes információt továbbítunk a szolgáltatók felé, továbbá a 
www.cssk.hu honlapon a Hírek,Képzések menüben letölthetővé tesszük a részletes 
programtájékoztatót és a jelentkezési lapot. 
 
További információ Erdős Zsuzsanna csoportvezetőtől kérhető a 82/512-157-es számon 
vagy a szocionetddrmhszk@cssk.hu címen. 
 
Összefoglalót készítette: Erdős Zsuzsanna, SzocioNet DDRMHSZK Gesztorszervezet 

 
Impresszum 
 
A Szakmai Hírlevél a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ időszakos, térítésmentesen 
hozzáférhető elektronikus kiadványa. 
 
Megjelenés: negyedévente 
Megjelenés helye: www.cssk.hu  
 
Kiadó: SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ, 7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67. 
(Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 150., Tel.: +3682529180, Fax: +3682529181, e-mail: kaposvar@cssk.hu) 
 
Felelős kiadó: Szabó János igazgató (e-mail: szabo.janos@cssk.hu) 
 
Főszerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető (e-mail: erdos.zsuzsanna@cssk.hu) 
 
 
Szerzői jogi tájékoztató  
A Szakmai Hírlevélben közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. 
Amennyiben az Olvasó a saját kiadványába tartalmat kíván átvenni a Szakmai Hírlevélből, azt kizárólag oly módon teheti meg, 
hogy változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Szakmai Hírlevélből, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára 
mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a cikkében. 
 
Ettől eltérő módon vagy mértékben történő tartalmi átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von 
maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális 
Módszertani Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: SzocioNet DDRMHSZK) előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. 
 
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az Olvasó, mint szerző (továbbiakban: Szerző) a jelen kiadvány részére továbbított, szerzői 
jogvédelem alá eső művek (továbbiakban: Mű/Művek) szerzője a továbbítással hozzájárul ahhoz, hogy a Műveket a SzocioNet 
DDRMHSZK felhasználja, azokat hasznosítsa, valamint a Művek felhasználási és vagyoni jogait átruházza.  
 
A Szerző a továbbítással hozzájárul a Művek időben és térben nem korlátozott felhasználásához, valamint lemond a 
felhasználási és a vagyoni jogok átruházásával kapcsolatos jogairól a SzocioNet DDRMHSZK részére és azok részére, akiknek a 
SzocioNet DDRMHSZK felhasználási jogot enged, a felhasználási és/vagy vagyoni jogokat átruházza.  
 
A Szerző a továbbítással kifejezetten lemond a Műveknek a SzocioNet DDRMHSZK részéről történő további felhasználásával, a 
felhasználási és vagyoni jogok értékesítésével, átruházásával kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármilyen díjigényéről.  
A beküldött Műveket a Szerző köteles megfelelő forráshivatkozásokkal ellátni. A forráshivatkozások valódiságáért a SzocioNet 
DDRMHSZK nem vállal felelősséget. 
 
A SzocioNet DDRMHSZK kéziratokat és fényképeket nem őriz meg. 

 
Lapzárta: 2011. január 15. 
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