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Tavaszi akcióterv 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem 
rendszerének megerősítése érdekében történő, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. 
évi XCV. törvény -  Magyar Közlöny 2017. évi 100. 
szám 

 

 A Kormány 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete a 
szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 
ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb 
kormányrendeletek módosításáról - Magyar Közlöny 
2017. évi 131. szám  

 
 



„Vörös kód” bevezetése – 5.§ 

 Speciális figyelmeztetés. 

 Ideje alatt a bentlakást nyújtó szociális intézmények a 
fenntartó típusától, a bejegyzett szolgáltatás típusától, az üres 
férőhelyszámtól, az ellátási területtől függetlenül kötelesek 
fogadni a hajléktalanokat. 

 Kizárólag a regionális diszpécserszolgálaton keresztül. 

 Az élet és a testi épség megóvásához szükséges 
mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét, nyári 
időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot 
szükséges biztosítani. 

 A kötelezettség ideiglenes, a vörös kód kiadásától a 
visszavonásáig tart. 

 Intézményi jogviszony nem jön létre. 

 

 



Protokoll a Vörös kód kiadásával 
összefüggő feladatokról 

 http://www.kormany.hu,   

 http://www.diszpecserportal.hu,  

 http://szocialisportal.hu/  

 

http://www.kormany.hu/
http://www.diszpecserportal.hu/
http://szocialisportal.hu/


Szakápolási központ – 6.§ 

Szakápolási központ = szakápolást is nyújtó idősek 
otthona 

Szakápolási központban ellátható: 

a) aki idősotthoni ellátásra gondozási szükséglettel 
rendelkezik, 

b) aki betegségéből adódóan szakápolást igényel, de akut 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra és állandó orvosi 
felügyeletre nem szorul, és 

c) akit a kezelőorvosa vagy – intézményi jogviszony 
fennállása esetén – a szociális intézmény orvosa 
szakápolási központba beutalt. 

 



Szakápolási központ  
 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet új 7. sz. melléklete: A 

szakápolási központ tárgyi feltételei és szakápolási 
tevékenységei; 

 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti dokumentációs 
kötelezettség, és gondozási tervet nem kell készíteni; 

 Személyi feltétel: 100 főre vetítve 15 fő szakápoló, a 
szakápolási tevékenységet végzők közül valamennyinek 
szakképzettnek kell lennie; 

 9/1999.(XI.24.) SzCSM r. új 3. sz. melléklete: Szakápolási 
szükséglet meghatározása 

 A bejegyzési eljárás során az egészségügyi feltételeknek való 
megfelelést a kormányhivatal szakkérdésként vizsgálja. 

 



A vezetőképzés alapjainak törvényi 
megteremtése – 7.§ 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységet végző, vezetői megbízással 
rendelkező személyek vezetőképzésen vesznek 
részt. 

 A vezetőképzést végző szervezetet a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki. 

 A szociális alap- és szakvizsga rendszer ezzel 
párhuzamosan megszűnik. 

 



A vezetőképzés szintjei: 
 

 Alap vezetőképzés : 

Alapozó képzés: 80 óra (30 óra elmélet/50 óra gyakorlat) 

Megújító képzés: 15 óra (5 óra elmélet/10 óra gyakorlat) 

 

 Mester vezetőképzés: 

Alapozó képzés: 120 óra (50 óra elmélet/70 óra gyakorlat) 

Megújító képzés: 25 óra (10 óra elmélet/15 óra gyakorlat) 
 

 



Mester vezetőképzésben köteles részt venni: 
 

 A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, 

intézmény, hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője; 

 a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott 

bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon 

kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó 

otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona 

telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, 

továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője 

 



Továbbképzési rendszer megújítása 
Régi Új 

továbbképzése
k típusa: 

minősített 
továbbképzések 

Kötelező (min. 20 %), munkakörhöz 

kötött (min. 40 %) és választható (max. 40 

%) minősített képzések 

továbbképzési 
időszak: 

6 év 4 év = 2 + 2 év 
(A munkakörhöz kötött továbbképzést a 

továbbképzési időszak feléig kell teljesíteni) 

továbbképzést 
ki fizeti: 

munkáltató munkáltató, valamint az EFOP 3.8.2 

keretében ingyenes a kötelező és a 

munkakörhöz kötött képzés 2020. év 

júniusáig 

továbbképzést 
ki indíthat: 

minősített 
képzést 

biztosítók 

• kötelező képzéseket: SZGYF szervezhet 
• munkakörhöz kötött képzéseket: SZGYF 

és Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft 

•  választható képzéseket: minősített 
képzést biztosítók szervezhetik 



Továbbképzési rendszer megújítása 
Régi Új 

SzGyF feladat: minősítés, 
nyilvántartás 

minősítés, nyilvántartás, 

kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzések kidolgozás, folyamatos 

tartalmi frissítése,  4 évenkénti felülvizsgálata 

A továbbképzések 
minősítése, 
nyilvántartása 

 papír alapú  elektronikus alapú 

Az új továbbképzési időszak 2018. július 1-jén kezdődik. 
Átmeneti szabályok:  
- A 2018. július 1-jét megelőző folyamatban lévő továbbképzési időszak során 

szerzett továbbképzési pontok választható továbbképzésként beszámításra 
kerülnek. 

- A 2018. június 30-án érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok 
a minősítésük érvényességi ideje alatt választható továbbképzési programként 
indíthatóak.  



Kötelező továbbképzések 
  Minden szakdolgozó tekintetében 

kötelező továbbképzési tartalmak 
A továbbképzési 
program típusa  

1. Jogszabály/jogismeret aktualizálás 
 

Ellátotti-, gyermek-, betegjogok 

e-learning (4 óra/ 6 
pont) 

2. ENSZ egyezmények 
 

Etikai kódex 
 

Önkéntesség 

e-learning (4 óra/ 6 
pont) 

3. Jelzőrendszer ismertetése 
 

Gyermekbántalmazás prevenciója 

e-learning (4 óra/ 6 
pont) 

4. Elsősegélynyújtás szakmai tanácskozás (4 
óra/ 6 pont) 



A falugondnok feladatának pontosítása 

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (2) bekezdés 
módosítása: 

 A falugondnoki szolgáltatás feladat az egyéb lakossági 
szolgáltatások, illetve az egyéb szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában 
való közreműködés. 



Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 

Helyi szint – 2016 Járási szint – 2016 Megyei szint – 2017 Országos szint - 2017 

család- és 
gyermekjóléti 

szolgálat  

család- és 
gyermekjóléti 

központ 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

helyi jelzőrendszer 
működtetése 

folyamatos szakmai 
hátteret biztosít a 
települési szinten 
dolgozó 
családgondozóknak, 
jelzőrendszeri 
felelősöknek 

A  jelzőrendszerbeli 
működési 
problémák, 
nehézségek 
kezeléséhez nyújt 
segítséget 

Képzések  szervezése,  
Módszertan 
kidolgozása, 
24 órás ingyenesen 
hívható telefonos 
szolgáltatás 
működtetése 
06-80-630-155 

Jelzőrendszeri 
felelős 

Járási jelzőrendszeri 
tanácsadó 

Gyámügyi és 
gyermekvédelmi 
feladatkörében 
eljárva 

Módszertani főosztály 

helyi jelzőrendszeri 
intézkedési terv 

Részt vesz a megyei 
értékelésben 

Megyei 
gyermekvédelmi 
rendszer értékelése  



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény módosítása 

 

Az Nkt. 42. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 
pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján 
köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint eljárni.  

 



Óvodai és iskolai szociális segítés 
Bevezetés ütemezése: 

 2015. január 1-től lehetőség a gyermekjóléti szolgálat 
keretein belül (iskolai szociális munka). 

 EFOP – modell program 2017-2019.   

 Program másfél tanévet követ, 2017. 
 szeptembertől 2019. februárig kifutó támogatás.  

 Teljes támogatási keret 2,05 milliárd forint 

 2018 - szeptembertől teljes körű bevezetés 

 a 2018. évi központi költségvetésben szeptember-
 december hónapokra a forrás rendelkezésre áll, 
 mintegy 1 379,90 millió forint összegben 

 



Óvodai és iskolai szociális segítés 

25. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési 

intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény 

pedagógusainak. 

(2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, 

valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti 

 a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, 

valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

 b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó 

lehetőségei kibontakozásában, 

 c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők 

észlelését és feltárását,  

 d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 

nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 

 e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését, 

és 

 f) a jelzőrendszer működését. 



Óvodai és iskolai szociális segítés 

Személyi feltétel: 

1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott 
gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő 
 

Képesítés: felsőfokú szociális végzettség (általános 
szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális 
munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles 
szociálpolitikus, szociálpedagógus), iskolai szociális 
munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és 
gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, gyógypedagógus 



Családok átmeneti otthona – külső férőhely  

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény - Magyar Közlöny 2016. 
évi 208. számában, 2016. december 19-én került kihirdetésre 
 

 A családok átmeneti otthona a külső férőhelyeken biztosíthatja 
azoknak a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra 
támogatással képesek. 

 A külső férőhelyen történő ellátás időtartama a csáo-ban töltött 
idővel együtt sem haladhatja meg a három évet.  

 A külső férőhelyen kedvezményes lakhatást, és ha az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges, szociális munkát kell 
biztosítani. 

 A külső férőhelyek esetében a költségvetési támogatás a normál 
férőhelyekhez képest csökkentett mértékben illeti meg a fenntartót. 

 



A családok átmeneti otthona által működtetett 
külső férőhelyekkel összefüggő módosítás 16. §, 

22. § (4) bek. 

 A külső férőhelyek férőhelyszáma egybeszámítva 
nem haladhatja meg a családok átmeneti otthona 
férőhelyszámának 50 %-át. 
 

 A csáo keretében létrehozott külső férőhelyek 
esetében befogadás nélkül is jár az állami támogatás. 



A csáo által működtetett külső férőhelyekkel 
összefüggő módosítás 23. § 

 A csáo legalább 12, de legfeljebb 40 felnőtt és 
gyermek együttes ellátását biztosítja. 

 Ha a fenntartó legfeljebb 11 férőhelyes lakásban vagy 
házban telephelyet működtet 2017. november 15-én, 
akkor november 30-áig kérelmezheti, hogy 
telephelye ne külső férőhelyként, hanem valamely 
általa fenntartott csáo részeként legyen bejegyezve. 
Erre az esetre a 40 férőhelyre vonatkozó korlát nem 
vonatkozik. 

 Különben hivatalból külső férőhelyként kell 
bejegyezni. 



Csáo külső férőhely szabályai 

A 15/1998.(IV.30.)NM rendelet módosítása: 
 

Tárgyi feltétel:  A külső férőhely a család életvitelszerű 
tartózkodására szolgáló lakás, amelynek 

- száraznak, világosnak és jól fűthetőnek kell lennie, 

- rendelkeznie kell  az alapvető berendezési és használati 
tárgyakkal, 

- nem lehet 30 km-nél messzebb a csáo székhelyétől, és 
tömegközlekedéssel 1 órán belül el lehessen érni. 

 

Személyi feltétel: családgondozó - heti 4 óra/külső férőhely 

 



Csáo külső férőhely szabályai 

Szolgáltatási tartalom: 

 Minden esetben biztosítja 

a) az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, 

b) a tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget, 

 Indokolt esetben biztosítja 

a) a textíliával történő ellátást és a személyes higiéné 
feltételeinek megteremtését, 

b) a szükség szerint ruházatot és élelmiszert, 

c) az elsősegélyhez szükséges felszereléseket, 

d) pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítséget.  

 



 
 
 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 
 
 
 
 

dr. Andráczi-Tóth Veronika  
Főosztályvezető 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 
veronika.andraczi-toth@emmi.gov.hu 


