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„Az emberek gyakran nem tudják, hogy 
mit akarnak, amíg meg nem mutatod 
nekik…” 
/Steve Jobs/ 
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Jogszabályi alap: 2007. évi CXXI. törvény egyes szociális tárgyú törvények 
módosításáról  2008. július 1-jétől új módszertani struktúra 
Jelenleg szabályoz: 1993. évi III. törvény, 3/2008. (IV.15.) SzMM rendelet, 
321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  
A szociális módszertani feladatok ellátásának keretei 
Szervezetetek száma:  
 7 regionális szociális módszertani intézmény 
 3 egyházi szociális módszertani intézmény 
Hatáskör: 
 Valamennyi Szt. szerinti szociális szolgáltatás 
Illetékesség 
 Szociális módszertani intézmény: regionális 
 Egyházi módszertani intézmény: a fenntartó vonatkozásában országos 
Szervezeti forma: 
 Konzorcium 
Módszertani feladat tekintetében felügyeletet gyakorló szerv: 
 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
 Emberi Erőforrások Minisztérium 
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Személyi feltételek: 
Gesztor+4 konzorciumi tag  
(+ 1 partnerszervezet 2010-ig) 
9 fő munkatárs 
 
Tárgyi feltételek: 
Szervezetenként iroda + 5  gépkocsi  
(nem kizárólagos használat,  
évi 60-75.000 km) 
 
Feladatszervezési elvek: 
 Területi elv régión belül (kivétel hajléktalan ellátás) 
 Szakterületi elv régión kívül 
 Centrális feladatszervezés 
 Standardizálás (konzorciumi ügyrend, ellenőrzési 

protokoll, ellenőrzési szempontsorok) 
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 Regionális módszertani tevékenység indulása 
 Aktív PR tevékenység 
 Kapcsolatfelvétel és kapcsolatépítés 
 Saját szervezeti struktúra felépítése 
 Eljárásrendek kialakítása valamennyi munkafolyamatra 
 Feladatok átvétele a megyei módszertani intézményektől 

– folyamatosság biztosítása 
 Alapfeladatok biztonságos és kiszámítható ellátása  
 „Hatóságközeli” feladatokra való koncentrálás 
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 „Hatóságközeli” feladatok gördülékeny ellátása 
 Információnyújtási tevékenység felfutása 
 Termékdifferenciálás: 

• Régi partnereink jobb minőségben való kiszolgálása 

• Új partnerekkel való kapcsolatfelvétel 

• „Fehér-foltok” elérése 

 Önként vállalt feladatok kiteljesedése 
 Képzési tevékenység erősödése 
 Központi TÁMOP programokban való aktív részvétel 
 „Módszertan módszertanának” kidolgozása 
 Alkalmazkodás:  

• 2009. FSZH referencia intézmények – partner vs. versenytárs? 

• 2010. tavasz – új minisztériumi struktúra, új szereplők az 
ágazatirányításban, ágazati párbeszéd 
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 Szervezeti belső problémák (fenntartóváltás, intézményi 
integráció, személyi változások) 

 Módszertani tevékenység finanszírozási problémái  
 Környezeti változások: megyei struktúra erősödése 

közigazgatásban, működési engedélyezésben 
hatáskörváltozás 

 „Fogyasztók” attitűdjeiben bekövetkező változások: „harc a 
túlélésért” 

 Alkalmazkodás: 
• 2011. tavasz – nyár: a szociális szolgáltatások rendszerének új 

alapokra helyezését szolgáló munkálatokban való részvétel - új 
szolgáltatási törvény körvonalai, NSZK 

• 2011. szeptember: kormányzati megszorítások 

• 2011. novembertől: az ágazati párbeszéd megszűnése 
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 A regionális módszertani struktúra létjogosultsága 
megkérdőjeleződött 

 A módszertani feladatellátás átalakítása napirenden van – 
„mindent rólunk nélkülünk” 

 Az ágazati minisztérium részéről szinte teljesen megszűnt a 
módszertani intézményekkel való kommunikáció 

 Az ágazatot érintő döntések az ágazati minisztériumon 
kívül születnek 

 A hatósági feladatellátás átpolitizált 
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Szakmai hírlevél negyedévente átlag 100 
oldalon (működés ideje alatt: 1.500 oldal) 

Információs e-mail levelezőlistákon: ~ 
1.000 db/év 

Helpdesk szolgáltatás, azonnali 
segítségnyújtás: ~ 3.000 db válaszadás/év 

Személyes tanácsadás, konzultáció: 
200 alk./év 

Honlap: 28.000 rendszeres látogató, 
150.000 látogatás/év, 130GB letöltés/év 
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 Jogszabály módosításra irányuló javaslat: 
~100. oldal 

 Szociális Kalauz: évenkénti frissítés, online és 
adathordozón történő kiadása 

 Képzési tevékenység: 
• Lehetőség: 24-26 akkreditált képzés/év 

• akkreditált képzéseinken részt vesz: ~ 2.000 - 2.200 
fő/év 

• egyéb képzéseinken részt vesz: ~ 1.000 fő/év 

 Egyéb ágazati programokban való 
közreműködés: Minisztérium, NCSSZI, NRSZH 
felkérések függvényében 
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A 2008. július 1-jétől működő regionális/területi 
módszertani struktúra jellemző: 
 
 Átláthatóság 
 Egyszerűség 
 Méretgazdaságosság 
 Komplexitás 
 Szinergiák 
 Alkalmazkodóképesség 
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A regionális, azaz területi módszertani feladatellátás 
hatékonyan támogatja az ágazatirányítást, mert: 
 
 Szerepet tud vállalni a kormányzati döntések hatékony és 

gördülékeny végrehajtásában, a kormányzat által kidolgozott 
szakmapolitikai irányok képviseletében. 

 A megbízható koordinációt, a kevés, de kompetens 
szereplővel megvalósuló hatékony, gyors, olcsó és 
kiszámítható ágazati irányítást. 

 A módszertani funkció nem igényel szilárd közigazgatási kereteket, a 
jelenlegi rendszer is képes a hatósági feladatokhoz kapcsolódó 
módszertani feladatok és szakértői tevékenységek tekintetében a 
megyei szintű feladatszervezésre.  

 A több megyére kiterjedő kapcsolati hálózat révén a jelenlegi 
struktúra alkalmas a területi és ágazati elv együttes 
érvényesítésére a szolgáltatásszervezésben. 
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A regionális, azaz területi módszertani feladatellátás 
hatékonyan támogatja a szolgáltatások fenntartóit és a 
szolgáltatást végzőket, mert: 
 
 A módszertani konzorciumok szervezeti keretei miatt (civil 

szervezetek jelenléte) támogatja a szektorsemlegesség 
elvének érvényesítését a szakmai irányításban.  

 A területi struktúra erősíti az ágazati 
érdekérvényesítést a többdimenziós erőforrás-
koncentráció által, ezzel versenyképesebbé téve az ágazatot 
más humánszolgáltatási területekkel szemben. 

 A regionális módszertani struktúrában jelen van a 
minőségi módszertani feladatellátás szükséges feltétele a 
megfelelő tudástőke, a magas szintű szakértelem. 
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Nagyon rövid táv: Nincs támogatási szerződés (csak ígéret) 2012. június 1-jétől 
a feladatellátásra. A 2012. évi költségvetési törvényben 180 millió Ft az összes 
szociális és gyermekjóléti módszertani intézményre – nincs címkézve – zárolható 
(1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat értelmében) 
 
Rövid táv:  
Nincs publikus és nyilvános ágazati terv a módszertani feladatellátás jövőjére 
vonatkozóan.   
Számolni kell „1106” hatásával!!! 
Alternatíva 1.: gyermekellátások és  
szociális ellátások  
módszertani feladatainak integrálása 
Alternatíva 2. : szakértői rendszer  
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