
 

1 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani 

intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények 

engedélyezési eljárásának szakértői 

díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet alapján 

 

 

Tájékoztató a  55/2013. (VII. 29.) EMMI rendeletnek egyéb, - nem a támogatott lakhatás 

szolgáltatás részletszabályaival összefüggő
1
 - rendelkezéseiről: 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban R.) módosítása 

2. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása 

3. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban R.) módosítása 

 

 

a) A szakmai program véleményezéséért fizetendő szakértői díj 

Az R. a következő 14. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki: 

 

„A szakmai program véleményezéséért fizetendő szakértői díj 

 

 „14. § A fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális 

szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett 

véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként 

a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint, 

b) szociális intézmény esetén 24 000 forint, 

c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) 

pont szerinti összeg.” 

 

 

b) A fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó pontosítás 

A módosítást indokolja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

értelmében köznevelési feladatokat kizárólag köznevelési intézmények láthatnak el. Az Nkt. 

ezzel megszüntette a szociális és gyermekjóléti intézményekben végezhető korai fejlesztést, 

gondozást és fejlesztő felkészítést. Ezáltal a jövőben már csak a pedagógiai szakszolgálat 
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intézménye jogosult a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő 

felkészítésére. A módosítás a társágazatok (szociális ellátás-köznevelés) közötti 

kompetenciahatárok tisztázását szolgálja. 
Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 81. § (3) bekezdése tiltja azon gyermek fogyatékosok nappali 

intézményében való ellátását, aki nevelési, oktatási intézménybe jár. A megváltozott köznevelési 

szabályok miatt szükséges ezen rendelkezés pontosítása azokra a sajátos nevelési igényű 

gyermekekre tekintettel, akik köznevelési intézményben korai fejlesztésben, gondozásban 

vagy fejlesztő nevelésben vesznek részt, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 15. § (5) bekezdése szerinti esetre: Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői 

véleményében foglaltak szerint - iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-

oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni 

fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető (a) otthoni ellátás keretében, (b) 

abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

 

Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok 

nappali intézményében, aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és 

felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési intézményben biztosítható.” 

(2) Az R. 81. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 „(3a) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik 

a) a tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő fogyatékos 

gyermek tanítási szünet idején történő ellátására,  

b) arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban vagy 

fejlesztő nevelésben részesül, és 

c) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti 

esetre.” 

 

 

c) Ápolási terv elkészítésére vonatkozó kötelezettség megszüntetése 

Az alapápolási tevékenységek feladatait a gondozási terv tartalmazza. Amennyiben az adott 

intézmény szakápolási tevékenységet is folytat, úgy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerint kell 

ápolási tervet készíteni.  

Hatályát veszti az R. - alábbiakban idézett - 10. §-a, amely az ápolási terv készítéséről 

rendelkezett: 

R. 10. § (1) Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni 

gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az ápoló-gondozó 

otthonban elhelyezett személy részére nyújtott, e rendeletben meghatározott ápolási feladatok 

dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó 

feladatokat, illetve az alkalmazható technikákat tartalmazza. 

(2) Az ápolási terv tartalmazza 

a) az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, 

b) az ápolási tevékenység részletes tartalmát, 
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c) az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő 

tevékenységet, 

d) az ápolás várható időtartamát, 

e) szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni 

elhelyezését, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.). 

(3) Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel 

kíséri. 

 

d) Az utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre vonatkozó kötelezettség hatályon kívül 

helyezése 

Hatályát veszti az R alábbiakban idézett 104/A. § (5) bekezdése: 

R. 104/A. § (5) Utcai szociális gondozó vagy koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a 

foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két hónapon belül be kell jelentkeznie utcai szociális 

munkával kapcsolatos képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított négy éven belül 

el kell végeznie. Az utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket a Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézethez kell benyújtani. 

 

A hatályon kívül helyezett szabályok szerint utcai szociális gondozó vagy koordinátor 

munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két hónapon 

belül be kellett jelentkeznie utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre, és azt a foglalkoztatás 

kezdő időpontjától számított négy éven belül el kell végeznie. Az eddigi tapasztalatok alapján a 

képzésre történő bejelentkezés és a képzés tényleges elvégzése közötti időszak alatt több 

alkalommal is cserélődnek az utcai szociális munkát végző munkatársak, így semmi pluszgaranciát 

nem tudott nyújtani a bejelentkezésre és a képzésre vonatkozó követelmény. (Ezzel párhuzamosan 

kellett módosítani az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről 

szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendeletet.) 

 

e) Egyéb hatályukat vesztő rendelkezések az R.-ben 

Hatályát veszti az R. 111. §-ában a „valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” 

szövegrész. 

 

Hatályát veszti az R. 27. § (1) bekezdésében az „Amennyiben a háziorvos véleménye alapján 

ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.” szövegrész, 

 

Hatályát veszti az R. 85. § (5) bekezdésében az „az 55. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, (2) 

bekezdésében,” szövegrész. 

 

 

f) Egyéb módosítások:  

Az R.  

a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyt” szövegrész helyébe a „személyt és a 

támogatott lakhatást igénybevevő személyt” szöveg, 
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b) 39/H. § (1) bekezdésében a „járási, fővárosi kerületi hivatal munkaügyi kirendeltsége” 

szövegrész helyébe a „rehabilitációs közigazgatási szerv, illetve a kormányhivatal megyei 

munkaügyi központja” szöveg, 

c) 52. § (1) bekezdésében a „beszerzéséről és tárolásáról” szövegrész helyébe az „ellátottak 

részére történő beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé tételéről” szöveg; a „figyelemmel kell 

lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is” szövegrész helyébe a „figyelembe kell venni 

az ellátást igénybevevők egészségi állapotát” szöveg, 

d) 2. számú melléklet II. 1. E) pontjában a „tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma” 

szövegrészek helyébe a „tárgyévre tervezett napi átlagforgalom” szöveg, a „minden 50 megforduló 

ellátottanként” és a „minden 50 ellátottanként” szövegrészek helyébe az „50 ellátottra vetítve” 

szöveg, 

e) 2. számú melléklet II. 2. C) pontjában az „50 férőhelyenként” szövegrészek helyébe az 

„50 férőhelyre vetítve” szöveg, 

f) 2. számú melléklet II. 2. F) pontjában a „szociális segítő” szövegrész helyébe a „szociális 

segítő (50 férőhelyre vetítve)” szöveg, 

g) 6. számú melléklet Betétlap részének 2. pontjában az „Ápolási terv” szövegrész helyébe 

az „Ápolási feladatok” szöveg lép. 
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2. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása 

 

 

a) Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

 

3. melléklet a …/2013. (……) EMMI rendelethez 

 

 

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. 

(IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A képzések közül az alábbira jelentkezem*:
 

 tanácsadó képzés 

-vezető képzés 

 

 

- és tanyagondnoki képzés 

 

 

 

 

 

* A Jelentkezési laphoz mellékelni kell a választott képzésnek megfelelő munkakör 1/2000. (I. 7.) 

SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásainak teljesítését igazoló dokumentumok másolatát.” 

 

 

b) Hatályát veszti az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről 

szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 

a) 1. § e) pontja, 

b) 17. §-a és az azt megelőző alcím.  
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3. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális 

szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) 

SZMM rendelet hatályon kívül helyezése 

 

 

Tekintettel arra hogy 2013. január 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el 

a szociális módszertani feladatokat, hatályon kívül helyezésre került a szociális módszertani 

intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények 

engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet. 

 

 


