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A JÁRVÁNYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK, 

INTÉZKEDÉSEK 

 

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról
1
 

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös 

háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 

lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. 

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell. 

2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. 

Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben 

meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. 

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok: 

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 

tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 

eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és 

eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás, 

b)  napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése, 

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító 

tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna), 

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § 

szerint, 

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, 

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: 

élelmiszerüzlet) történő vásárlás, 

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási 

tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban 

együtt: drogéria) történő vásárlás, 

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás, 

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és 

vágóhidat, 

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás, 

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: 

gyógyszertár) történő vásárlás, 

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, 

m) a dohányboltban történő vásárlás, 

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele, 

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele, 

                                                           
1
 Hatályos 2020. március 28. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes
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p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések 

javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, 

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele, 

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, 

banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele, 

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az 

állatkórház látogatása, 

t) a szülői jogok és kötelezettségek, 

u) a hitéleti tevékenység. 

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról 

gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős 

személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás. 

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés 

külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – 

egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól 

legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. 

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, 

drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. 

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 

óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti 

személy tartózkodhat. 

7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) 

bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. 

8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a 

katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. 

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket 

és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-

ben meghatározott módon alkalmazhatja. 

9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől 

eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést 

megszegi. 

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén 

a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti. 

11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható. 

 

Megjelent a Magyar Közlöny 56. számában. 

  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes
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A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HATÁROZATA 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

H A T Á R O Z A T  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  

 

megtiltom  

 

1. nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint – a leszállás 

nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű Magyarország területére történő 

belépését; 

 

2. a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban – az 5. és 11. 

pontban foglaltak kivételével – Magyarország területére történő belépését; 

 

3. a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását; továbbá 

 

kötelezem 

 

4. a külföldről Magyarország területére belépő magyar állampolgárokat, hogy a 

Magyarország terültére történő belépéskor vessék alá magukat egészségügyi 

vizsgálatnak azzal, hogy  

 

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, 

kijelölt karanténban kerül elhelyezésre, 

 

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, 

tizennégy napra lakóhelyén vagy tartózkodási helyén otthoni járványügyi 

megfigyelés (a továbbiakban: hatósági házi karantén) alá kerül,  

 

c) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, 

de nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, hagyja 

el Magyarország területét, ennek hiányában a kijelölt karanténban kerül 

elhelyezésre, 

 

5. a Magyarország Kormánya által a szomszédos állam Kormányával humanitárius 

célból tranzitáthaladás érdekében kötött megállapodás szerinti szomszédos állam 

állampolgárait, hogy Magyarországra történő belépéskor vessék alá magukat 

egészségügyi vizsgálatnak és  

 

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja 

meg, az a részére humanitárius célból tranzit áthaladást biztosító útvonalon és 

időszakban hagyja el Magyarország területét, 

 

b) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, az 

Magyarország területére nem léptethető be; 
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6. a teherforgalomban belépő személyeket, hogy Magyarországra történő belépéskor 

vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak és  

 

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg 

 

aa) magyarországi úticél esetén magyar állampolgárként a határátlépést 

követően tizennégy napra hatósági házi karantén alá kerül, 

 

ab) külföldi állampolgárként a szállítmány lerakodását követően 24 órán belül 

köteles határátlépésre jelentkezni, 

 

ac) tranzitszállítás esetén a legrövidebb úton és idő alatt, a kijelölt útvonalon el 

kell hagynia Magyarország területét, 

 

ad) Magyarországon történő közlekedés során szájmaszkot és gumikesztyűt 

köteles viselni; 

 

b) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg 

 

ba) magyar állampolgár esetén a kijelölt karanténban kerül elhelyezésre, 

 

bb) nem magyar állampolgár Magyarország területére nem léptethető be; 

 

7. az Országos Mentőszolgálatot, hogy a 4-6. pont szerinti vizsgálatot folytassa le; 

 

8. az érintett járványügyi hatóságot, hogy  

 

a) a 4-6. pont hatálya alá tartozó személyt vegye nyilvántartásba,  

 

b) a 4-6. pont szerint érintett személyt az ott meghatározott vizsgálat eredményére 

figyelemmel a megfelelő magatartási szabályok betartására határozattal kötelezze;   

 

c) a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, járványügyi 

ellenőrzés, valamint a hatósági házi karantén elrendelése esetén az erre vonatkozó 

határozatot az elrendelés napján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerv (a továbbiakban: rendőrség) részére küldje meg; 

 

9. az 1-8. pont szerint érintett szervezeteket, hogy azt az EGT-állampolgárt, aki 

Magyarország területén állandó tartózkodásra jogosult, jelen határozat szempontjából 

a magyar állampolgárral egy tekintet alá tartozóként kezeljék. 

 

10. Felkérem a rendőrséget az 1-8. pontban meghatározott feladatok végrehajtásában való 

közreműködésre és azok ellenőrzésére. 

 

11. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a 2. pontban meghatározott belépési 

tilalom alól különös méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat, illetve egyedi 

magatartási szabályt állapíthat meg abban az esetben, ha 

  

a) az érintett egészségügyi vizsgálaton átesett, 

b) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg 
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c) vállalja 14 napra a hatósági házi karanténba helyezést és 

d) az érintettet a járványügyi hatóság nyilvántartásba vette. 

 

12. Határozatomat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom. 

 

Dr. Müller Cecília 

országos tisztifőorvos 

 

A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK FENNTARTÁSA 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

Az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet (Kr. 1.), valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 45/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 

(Kr. 2.) a hatályba lépését követő 15. napon hatályát veszti. A hatályukat vesztő 

kormányrendeletek önkormányzatokat érintő intézkedéseket is tartalmaznak. Figyelemmel 

azonban arra, hogy az Alaptörvény alapján a kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is fennáll, 

ezért ezen intézkedések fenntartása továbbra is szükséges, mindaddig, amíg az Országgyűlés 

által e tárgykörben elfogadásra kerülő törvény hatályba nem lép. 

Kérjük, hogy a kérdést megnyugtatóan rendező törvény elfogadásáig tartó átmeneti 

időszakban a házi karanténban tartózkodók, valamint a lakóhelyüket vagy tartózkodási 

helyüket önkéntesen el nem hagyó, 70. életévüket betöltött személy ellátását a továbbiakban 

is szervezze és irányítsa, a településen kialakított rend szerint. 

Kérjük továbbá, hogy gondoskodjon arról, hogy a bölcsődék és óvodák zárva maradjanak. 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzet elhárítása érdekében eddig megtett intézkedésit a továbbiakban 

is folytassa. A veszélyhelyzet során tett intézkedéseiket, áldozatos munkájukat ezúton is 

köszönjük. 

 

Budapest, 2020. március 27. 

 

Pogácsás Tibor 

önkormányzati államtitkár 

Belügyminisztérium 
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SEGÉDLET A KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRVÉNY 

VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSÉNEK 

GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁHOZ 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a 

veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik. 

 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

A hivatkozott jogszabályhely alkalmazásával kapcsolatban tájékoztatást kaptak a 

kormányhivataloktól, amely megjelölte a jogszerű alkalmazás törvényi kereteit, ami továbbra 

is irányadó, azokat továbbra megismételni nem kívánom.  

A katasztrófavédelmi törvény idézett rendelkezésének gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban 

több kérdés érkezett hozzánk. Ezek alapján - témakörönként - a legfontosabbakkal 

kapcsolatos álláspontomról, a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben az alábbiak szerint 

tájékoztatom: 

  

I. A veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések önkormányzati 

működést érintő kérdései 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetését követően össze lehet-e hívni a képviselő-testület, illetve a 

bizottság ülését? 

 

Álláspontom szerint a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen 

rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

(fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, 

megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a 

képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs 

lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-

testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen mód van, főleg a 

kialakult járványügyi helyzetben, hogy a polgármester e-mailben vagy más módon a döntést 

megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a 

polgármesteré.  
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A bizottságok tekintetében jelezni kell, hogy azok alapvetően a képviselő-testület által 

átruházott hatáskört gyakorolnak, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt, 

szükséges lehet külön polgármesteri döntés arról, hogy a képviselő-testület által átruházott 

hatásköröket a polgármester látja el a veszélyhelyzetben.  

Utalni kell arra is, hogy az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott 

hatáskörben járnak el. Itt figyelemmel kell arra lenni, hogy egyes társulásokat nagy számú 

önkormányzatok képviselő-testületei hozták létre, így analógiát alkalmazva a társulási tanács 

hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg. A társulási tanács 

elnöke a fentebb jelzett módon a társulási tanács tagjaival egyeztethet a döntésének 

meghozatala előtt.  

Tekintettel arra, hogy az Mötv. 41.§ (4) bekezdése alapján a bizottságok és társulás mellett a 

részönkormányzat, valamint a jegyző is a képviselő-testület által átruházott hatáskört 

gyakorol, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt. 

 

2. Milyen kérdésekben dönthet a képviselő-testület helyett a polgármester? 

 

Álláspontunk szerint valamennyi szükséges kérdésben, mert számos jogszabály állapít meg 

határidőt meghatározott döntések meghozatalára, illetve számos olyan eljárást indítottak az 

önkormányzatok, amelyek határideje lejárt, és a döntés elmaradása súlyosan érinthetné az 

önkormányzati működést.  

Figyelemmel arra, hogy a jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a 

veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, e kérdésekben gondoskodni 

kell a döntések meghozataláról. Mindezek során azonban figyelemmel kell lenni a 

kormánymegbízottak által kiküldött levélben foglalt keretekre, (szükségesség, arányosság, 

joggal való visszaélés tilalma). Azt is egyedileg lehet és kell mérlegelni, hogy meghatározott 

döntések elhalaszthatók-e, itt alapvetően azok jöhetnek szóba, amelyekben nincs konkrét 

jogszabályban megjelölt határidő.  

 

3. Rendeletalkotási tárgykörökben is dönthet-e a polgármester? Ha igen, milyen 

formában? 

 

A képviselő-testület feladat- és hatáskör gyakorlása során – az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és b) pontja, valamint az Mötv. 48. § (1) bekezdésre tekintettel – rendeletet alkot, 

határozatot hoz. Az Mötv. 1.§ 3. pontja alapján a képviselő-testület határozata: normatív 

határozat és egyedi határozat. 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület/közgyűlés 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott meghatározott korlátra figyelemmel. A 

hivatkozott rendelkezés ugyanakkor nem szabályozza a feladat- és hatáskört érintő döntési 

formákat, vagy az attól való eltérést. 

Álláspontom szerint - éppen az előzőekre tekintettel - a polgármester döntései a képviselő-

testületet megillető döntési formában keletkezhetnek. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, továbbá a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve az önkormányzati rendelet 

ugyanis kizárólag önkormányzati rendelettel módosítható. Önkormányzati rendelet 

határozattal történő elfogadása, módosítása a hatályos jogszabályi környezet alapján nem 

lehetséges. A határozattal történő elfogadása ugyanis nem eredményezi a rendelet közjogi 

érvényességét, tekintettel arra, hogy rendeletet a jogalkotási eljárás szabályainak betartásával 

kell megalkotni, illetve módosítani. 

 

4. Mi az eljárás abban az esetben, ha veszélyhelyzet kihirdetése után mégis ülésezett a 

képviselő-testület, bizottság és döntéseket hozott? 

 

Álláspontunk szerint ezen esetekben nem indokolt automatikusan e döntéseket hatályon kívül 

helyezni, hanem érvényességükhöz a polgármester megerősítő döntése szükséges. 

 

5. A veszélyhelyzet megszüntetése után mi a teendő azon döntésekkel, amelyeket a 

polgármester a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-

testület hatáskörében eljárva hozott meg? 

 

Álláspontunk szerint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

általános szabályai szerint a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság által átruházott 

hatáskörben hozott döntéseket lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, 

megváltoztathatja. Ez a jog természetesen a veszélyhelyzet megszűnését követően is 

rendelkezésre áll. A képviselő-testület döntheti el, hogy mely polgármesteri döntéseket helyez 

hatályon kívül, illetve melyeket hagy meg változatlanul. Természetesen a rendeletek 

módosítása esetén indokolt, hogy ezekről a képviselő-testület feltétlenül döntsön (az általános 

jogelvek tiszteletben tartásával) abban az esetben is, ha a polgármester döntését változatlan 

formában be kívánja nyújtani. Jelezni kívánom, hogy a képviselő-testület felülvizsgálati 

jogkörének visszamenőleges hatálya nincs.  

 

6. Mi történjen a képviselői tiszteletdíjakkal? 

 

Az Mötv. szabályai szerint a képviselő-testület jelenleg is diszkrecionális jogkörében dönt 

arról, hogy állapít-e meg képviselői tiszteletdíjat, és azt milyen mértékben. Hangsúlyozni kell 

azt is, hogy tiszteletdíj kizárólag a saját bevétele terhére folyósítható. Álláspontunk szerint a 

polgármester a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 

képviselői tiszteletdíjakat megállapító rendelet végrehajtását is felfüggesztheti, különös 

figyelemmel arra, hogy sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésezni nem tudnak.  

Mindezek mellett az Mötv. 32.§-a alapján az ülésen való jelenlét mellett az önkormányzati 

képviselőknek további feladataik vannak, amelyeket veszélyhelyzetben is ellátnak illetve 

elláthatnak. Természetesen a polgármester dönthet úgy is, hogy a tiszteletdíjak továbbra is 

folyósíthatók. 
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7. Az alpolgármester választására vonatkozóan hozhat döntést a polgármester? 

 

Álláspontunk szerint, amennyiben a képviselő-testület a veszélyhelyzet kihirdetését 

megelőzően már választott legalább egy alpolgármestert, akkor e különleges jogrendben nem 

indokolt másik alpolgármester megválasztása a polgármester részéről. Ha azonban a települési 

önkormányzat képviselő-testületi ülésén nem került sor alpolgármester-választásra, a 

polgármester – az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel – helyettesítése érdekében 

dönthet egy alpolgármester személyéről. 

 

8. A polgármesteri döntésekre milyen formai követelmények vonatkoznak? 

 

Álláspontunk szerint a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekre az Mötv.,  a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és végrehajtási rendeletében, a Magyar Közlöny 

kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó 

eszköz közzététele során történő megjelöléséről  szóló  5/2019. (III. 13.) IM rendelet előírásait 

megfelelően alkalmazni kell. Tehát a veszélyhelyzet elrendelése nem módosított az 

általánosságban alkalmazott, döntések alakiságára vonatkozó szabályokon. 

A polgármesteri döntéshozatal (rendelet, határozat) során szükséges, hogy abban 

mindenképpen kerüljön feltüntetésre a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésére - 

mint döntéshozatalt biztosító jogszabályhelyre - történő hivatkozás. 

 

9. A polgármesteri döntések előkészítése, jegyzőkönyvezése és közzététele/kihirdetése 

hogyan történik? 

 

A polgármesteri döntésekkel összefüggésben a jegyzőkönyvezés szabályai nem 

értelmezhetők, azonban a döntés előkészítésre vonatkozó SZMSZ-ben rögzített szabályok 

alkalmazandók. A nyilvánosság biztosítása érdekében a meghozott döntéseket ugyanúgy 

közzé kell tenni, mint a képviselő-testületi döntéseket. Zárt üléssel érintett tárgykörökben a 

polgármesteri döntéshozatal esetében is a vonatkozó korlátokkal érvényesül a nyilvánosság. 

A polgármester által alkotott önkormányzati rendeletek kihirdetésére az SZMSZ szabályai az 

irányadóak, de az NJT felületén is közzé kell tenni, ahonnan való tájékozódás szerepe 

felértékelődhet a jelen járványügyi veszélyhelyzetben. 

 

10. Mi a teendő, ha a képviselő-testületnek a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti kivételi körben kell döntést hoznia? 

 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése a polgármesteri feladat-és 

hatáskörgyakorlásnak korlátot állít, azzal, hogy a polgármester nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Álláspontunk szerint ez a rendelkezés 

egyúttal azt is jelenti, hogy ezekben a tárgykörökben veszélyhelyzet időszaka alatt nincs 

döntési helyzet, téves az a megközelítés, hogy a képviselő-testület dönthet és akár 

elektronikus úton is a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel.  
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II. A veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések és az önkormányzatok 

működése feletti törvényességi felügyeleti jogkör viszonya 

 

1. A kormányhivatalok törvényességi felügyeleti jogköre kiterjed a polgármester 

veszélyhelyzetben hozott döntéseire? 

 

Az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el. A törvényességi felügyeletre 

vonatkozó részletszabályokat az Mötv. VII. fejezete tartalmazza. 

A főváros és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a képviselő-

testület egyéb szervei, így a polgármester működésének, döntéshozatala jogszerűségének 

vizsgálatára az Mötv.  132. § (3) bekezdése alapján, így a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint 

meghozott polgármesteri döntésekre is. E jogkör gyakorlásához, a törvényességi felügyeleti 

munka hatékony ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy valamennyi fentiek szerint 

meghozott döntés beérkezzen a kormányhivatalokhoz. 

 

2. A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések kapcsán is fennáll a felterjesztési 

kötelezettség? 

 

Az 1. pont alatt kifejtettekhez kapcsolódóan álláspontunk szerint a veszélyhelyzetben hozott 

polgármesteri döntésekre is alkalmazni kell az önkormányzati rendeleteknek és 

jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének 

rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet előírásait. 

Fentiek alapján a polgármester által alkotott rendeletet, valamint meghozott határozatot a 

Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulján keresztül 

fel kell terjeszteni a döntéshozatalt követő 15 napon belül. Továbbá ehhez kapcsolódóan a 

338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a polgármester által alkotott rendeleteket a 

Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé is kell tenni. 

 

III. Kijárási korlátozás/tilalom elrendelésére vonatkozó döntést jogszerűen hozhat meg 

a polgármester? 

 

A Kormány a Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én 15 órai hatállyal. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályi előírásokkal összefüggésben a helyi 

önkormányzatok polgármesterei jelentős feladatokat látnak el a védekezésben. Ugyanakkor a 

veszélyhelyzetben érvényes szabályozás nem nyújt jogi alapot arra, hogy a polgármesterek a 

településükön a lakosság szabad mozgására vonatkozóan kijárási korlátozást, tilalmat 

rendeljenek, amelyre vonatkozó szakmai véleményem az alábbiakra alapítom. 
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Az Alaptörvény 48. §-a határozza meg a különleges jogrend típusait, és nevesíti a 

veszélyhelyzetet, amelyet a Kormány az Alaptörvény 53. cikke értelmében az élet és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint 

ezek következményeinek elhárítása érdekében hirdet ki és sarkalatos törvény meghatározott 

rendkívüli intézkedéseket vezethet be. 

 

Emellett az Alaptörvény 53. cikk  (2) bekezdése felhatalmazást ad miszerint „A Kormány a 

veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak 

szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, 

valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.” 

 

Az Alaptörvény 53. cikkével összhangban a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-a határozza meg a 

veszélyhelyzetet kiváltó eseményeket, ide sorolva ca) pont alatt a tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány vagy járványveszélyt. 

 

A Kat. 45. § (1) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához 

szükséges mértékben és területen a Kormány rendeleti úton a 47. §-48. § szerinti rendkívüli 

intézkedéseket vezetheti be, illetve a 49. § -51. § szerinti rendkívüli intézkedések 

bevezetésével ezek végrehajtására adhat felhatalmazást.” 

 

A Kat. fent idézett 45.§ (1) bekezdése alapján a Kat. 49. § -51. §-ai határozzák meg a 

veszélyhelyzetben a Kormány rendeleti felhatalmazása alapján alkalmazható rendkívüli 

intézkedések körét, amely között a Kat. 49.§ (2) bekezdése rögzíti miszerint 

„Veszélyhelyzetben korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való 

tartózkodását. A korlátozást és időtartamát a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, 

valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni.” 

A fent idézett rendelkezések alapján az Alaptörvény határozza meg a különleges jogrend, 

mint minősített időszaki helyzetekre vonatkozó szabályokat az alkotmányosság minimumának 

biztosítása mellett. 

A veszélyhelyzettel összefüggésben egyértelműen a Kormány rendelkezik felhatalmazással 

rendeletalkotásra és a szükségesség-arányosság követelményének figyelembe vétele mellett 

rendkívüli intézkedések meghozatalára a Kat. keretei között. 

Ennek alapján a lakosság közterületi tartózkodására vonatkozó korlátozás/tilalom, mint 

rendkívüli intézkedés elrendelésére is a Kormány jogosult. 

A veszélyhelyzetben hozott rendkívüli rendelkezések, intézkedések végrehajtásában van 

feladata a polgármestereknek a Kat. alapján. 
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A Kat. az alapvető rendelkezések között a következő általános szabályokat állapítja 

meg. 

Kat. 1. § (1) bekezdés szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes 

irányítása állami feladat.  

(2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a 

környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, 

továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. 

2. § (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek 

és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, 

valamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a 

rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az 

állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az 

önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá 

nem természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az 

önkormányzatok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, 

illetve közreműködésével kell biztosítani. 

(2) A katasztrófavédelemben részt vevők biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához 

szükséges információkat az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet 

veszélyeztető hatásokról.” 

 

A Kat. II. fejezete állapítja meg a katasztrófák elleni védekezés irányítási szabályai 

között a katasztrófa védelemben részt vevők – többek között a polgármester – feladat és 

hatáskörét. A Kat. a katasztrófavédelemmel összefüggésben a képviselő-testületek számára 

nevesített feladatokat nem állapít meg. 

 

A Kat. 15. § (1) bekezdése alapján „A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az 

illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok 

végrehajtására - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével - 

közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat 

terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.” 

 

A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokat megállapító Kat. 46. § (3)-

(4) bekezdése a polgármesterek feladatellátása kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

Kat. 46. § (3) „Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység 

irányítását - helyszínre érkezésétől - a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át.” 

Kat. 46. § (4) „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 

ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
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A különleges jogrend intézményével összhangban álló értelmezés alapján a Kat. 46. § (4) 

bekezdése szerint valamennyi képviselő-testületi/közgyűlési feladat- és hatáskört a 

polgármester gyakorolja az ott meghatározott korlátra figyelemmel. 

A kihirdetett veszélyhelyzetben, mint különleges jogrendben tehát a Kat. 46. § (4) bekezdése 

határozza meg az önkormányzati feladat és hatáskörgyakorlás szabályait, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseitől 

eltérve. 

 

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester az Mötv. szerinti feladat- és 

hatáskörgyakorlást látja el, ez azonban nem nyújt jogi alapot arra, hogy a polgármester a 

település vonatkozásában a lakosságot érintően a szabad mozgásukkal összefüggésben 

kijárási korlátozást, tilalmat rendeljen el. 

 

Fentieket összegezve ismételten fontos hangsúlyozni, hogy a polgármester Kat. 46. § (4) 

bekezdése szerinti feladat és hatáskör gyakorlásának meg kell felelnie az Mötv. 9. §-ban 

rögzített alapelveknek. Az ezekkel ellentétes magatartás a törvényességi felügyeleti eljárás 

keretében vizsgálható és értékelhető az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján. 

 

Budapest, 2020. március 27. 

 

Pogácsás Tibor dr. György István 

önkormányzati államtitkár 

Belügyminisztérium 

területi közigazgatásért felelős államtitkár 

Miniszterelnökség 
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ÖNKORMÁNYZATOK FIGYELMÉBE! – A TÖMEGES 

MEGBETEGEDÉST OKOZÓ HUMÁNJÁRVÁNY MEGELŐZÉSE, 

KÖVETKEZMÉNYEINEK ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 

NÉLKÜLÖZHETETLEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKRÓL 

 

A 48/2020.(III. 19.) Korm. rendelet alapján vállalt kötelezettségek előzetes engedélyezésére 

vonatkozó eljárásrend 2. pontja alapján a költségvetési szervek, mint igényt előterjesztő 

szervezetek – a szervezetüknél, illetőleg az irányításuk, felügyeletük, illetőleg tulajdonosi 

joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságoknál - a vészhelyzettel összefüggésben 

felmerülő, a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő beszerzési és ellátási 

igényeik jóváhagyását kezdeményezhetik. E rendelkezés vonatkozik a helyi 

önkormányzatokra is. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok nem fejezetgazdák, 

kérelmüket közvetlenül a koronaigenyek@aeek.hu e-mail címre küldhetik. 

 

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé benyújtandó 

Beszerzési engedély-kérelem 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) 

szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 3 §-a szerinti beszerzések eljárásrendje. 

 

Eljárásrend a 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet alapján vállalt kötelezettségek előzetes 

engedélyezésére 

  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett 

veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggésben felmerült, a Koronavírus-

járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) 

Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 

(továbbiakban: Operatív Törzs) javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért 

felelős tagja, vagy az általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott 

költségek finanszírozása, a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen 

kötelezettségvállalások megtételére az alábbi eljárásrend alapján van lehetőség. 

  

1. A veszélyhelyzetre tekintettel a költségvetési szervek részére a költségvetésben 

jóváhagyott előirányzattal felelősen és körültekintően kell gazdálkodni annak 

érdekében, hogy a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan és indokoltan 

kerülhessenek felhasználásra. 

 

2.  A költségvetési szervek, mint igényt előterjesztő szervezetek – a szervezetüknél, 

illetőleg az irányításuk, felügyeletük, illetőleg tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó 

gazdasági társaságoknál – a vészhelyzettel összefüggésben felmerülő, a koronavírus 

elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő vagy a védekezést irányító állami szervek, 

védekezést irányító csoportok hatékony működését szolgáló beszerzési és egyéb 

ellátási igények (a továbbiakban: beszerzési igény) jóváhagyását a csatolt melléklet 

szerinti, Beszerzési engedély-kérelem a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért 

mailto:koronaigenyek@aeek.hu
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Felelős Operatív Törzs felé című adatlap (továbbiakban: adatlap) kitöltésével 

kezdeményezhetik, melyet kötelezettségvállalásonként kell kiállítani. 

3.  Az adatlapon a beszerzési igényt részletesen indokolni kell, az indoklásban ki kell 

térni a beszerzés elmaradásának esetleges várható következményeire. 

 

4. Az adott fejezetbe tartozó igényt előterjesztő szerv az adatlapot, annak szerkezetének 

megváltoztatása nélkül kitöltve, a kitöltésért felelős személy megjelölésével a fejezetet 

irányító szerv részére előterjeszti. 

 

5. Az adott fejezetbe tartozó igényt előterjesztő szerv köteles előzetesen megvizsgálni, 

hogy a beszerzési igénye központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen 

megkötött keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával 

kielégíthető-e. 

6. Amennyiben a fejezetet irányító szerv az igények tartalmi és formai felülvizsgálatát 

követően az előterjesztett beszerzési igényt, mint a veszélyelhárítás érdekében 

szükséges nélkülözhetetlen, megalapozott igényt támogatja, az adatlapot 1 napon belül 

elektronikus úton aláírtan szkennelve, valamint a feldolgozás érdekében excel 

formátumban – az eredeti szerkezet megváltoztatása nélkül – megküldi az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) részére a koronaigenyek@aeek.hu e-mail 

címre.  

 

7. A veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen, megalapozott igények 

kezelése érdekében a koordinációs és döntéselőkészítő feladatokat az ÁEEK látja el. 

 

8. Amennyiben az ÁEEK azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény kielégítése a 

Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának jóváhagyását és a beszerzési 

eljárás az általános szabályok alóli egyedi mentesítését igényli, az ÁEEK a beszerzés 

adatlappal történő kezdeményezésével, erre vonatkozó javaslatot terjeszt elő az 

Operatív Törzs felé. 

 

9. Az Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős 

tagja által meghozott döntésről az ÁEEK elektronikus úton értesíti a fejezetet irányító 

szervet. 

 

10. A fentiek szerint engedélyezett kötelezettségvállalás dokumentumain, továbbá a 

kapcsolódó kifizetések dokumentumain az engedéllyel rendelkező adatlap 

iktatószámát fel kell tüntetni, a felmerült kiadások elkülönített nyilvántartásáról a 

kötelezettségvállalónak gondoskodnia kell. 

 

11. A fentiek szerint engedélyezett kötelezettségvállalás megtételére kizárólag az a 

Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja, vagy az általa kijelölt személy 

általi döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követően van lehetőség. 

 

Az Eljárásrend a 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet alapján vállalt kötelezettségek előzetes 

engedélyezésére és a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé 

benyújtandó Beszerzési engedély-kérelem (letölthető excel) az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ honlapján érhetők el.  

 

 

 

https://www.aeek.hu/-/a-koronavirus-jarvany-elleni-vedekezesert-felelos-operativ-torzs-fele-benyujtando-beszerzesi-engedely-kerelem
mailto:koronaigenyek@aeek.hu
https://www.aeek.hu/-/a-koronavirus-jarvany-elleni-vedekezesert-felelos-operativ-torzs-fele-benyujtando-beszerzesi-engedely-kerelem
https://www.aeek.hu/-/a-koronavirus-jarvany-elleni-vedekezesert-felelos-operativ-torzs-fele-benyujtando-beszerzesi-engedely-kerelem
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TOVÁBBI JOGSZABÁLYOK 

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet 

 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével 

kapcsolatos intézkedésekről 

 

Megjelent a Magyar Közlöny 53. számában 
 

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 

 

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra 

vonatkozó részletszabályairól 

 

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 

 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal 

kapcsolatos intézkedésekről  

 

1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat 

 

a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony 

kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről 

 

1122/2020. (III. 24.) Korm. határozat 

 

a koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges 

további forrás biztosításáról 

 

Megjelentek a Magyar Közlöny 52. számában. 

 

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban 

teendő intézkedésekről 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20053.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20053.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20052.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20052.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20052.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20052.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20052.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20051.pdf
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58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

 

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, 

nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való 

jogosultságok meghosszabbításáról 

 

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

 

a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése 

érdekében szükséges intézkedésekről 

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

 

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos 

részletszabályairól és egyes új intézkedésekről 

 

Megjelentek a Magyar Közlöny 51. számában. 

 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR – AZ INTÉZMÉNYI 

GYERMEKÉTKEZTETÉS, SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

JOGCÍMEIVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT KÉRDÉSEK 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Az elmúlt időszakban számos kérdés érkezett az önkormányzatok részéről a rendkívüli 

veszélyhelyzetben ellátandó feladatokkal kapcsolatban. Az alábbiakban a 

Pénzügyminisztérium és az EMMI által egyeztetett válaszok olvashatók. 

A munkajogi kérdésekkel kapcsolatban egyelőre nem tudunk egyeztetett válaszokat 

rendelkezésre bocsájtani, azokat várhatóan a későbbiekben fogjuk továbbítani.  

 

Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímek kapcsán felmerült 

kérdések: 

1. Az otthon lévő általános iskolások és óvodások részére a tízórait és az uzsonnát is 

biztosítani kell, vagy elegendő az ebéd?  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20051.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20051.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20051.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20051.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20051.pdf
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Az intézményi gyermekétkeztetést a hatályos rendelkezések szerint a szülő által benyújtott 

nyilatkozatnak megfelelő fő- és kisétkezések vonatkozásában szükséges biztosítani. Javasolt 

az érintett gyermekek szüleit megkeresni, hogy a korábbiakban benyújtott nyilatkozatukat 

fenntartják-e vagy attól eltérő módon kívánják igénybe venni a gyermekétkeztetést. 

 

2. Milyen étkeztetést kell biztosítani jelen helyzetben, intézményi gyermekétkeztetést 

vagy szünidei étkezést?  

Tekintettel arra, hogy tanítási szünet nem került elrendelésre, az intézményi 

gyermekétkeztetést és annak hatályos szabályozás szerinti ingyenes, kedvezményes 

igénybevételét szükséges biztosítani. 

 

3. Jól gondoljuk, hogy az étkezést nem csak a hátrányos helyzetű, és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeknek kell biztosítani hanem valamennyi 

gyermeknek/tanulónak? 

Igen, köszönjük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ingyenes vagy 

kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekekre történő fokozott figyelmet, 

akár a saját családjukban, akár nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban (lakásotthonban) 

nevelkednek. Az intézményi gyermekétkeztetést szükséges továbbra is valamennyi gyermek 

számára biztosítani, de indokolt felvenni a szülővel (a gyermeket gondozó személlyel) a 

kapcsolatot, hogy igényli-e az intézményi gyermekétkeztetés biztosítását gyermeke 

részére.  

 

4. Bölcsőde/óvoda zárva tartása esetén kell-e az étkezést biztosítani? Ezt el lehet-e 

számolni az intézményi étkeztetés terhére? 

Igen, az intézményi gyermekétkeztetést szükséges a bölcsődébe, óvodába járó/beíratott 

gyermekek részére biztosítani. 

 

5. Hogyan érinti ez a helyzet a normatívát? Amennyiben nem nyújtanak szolgáltatást 

mi lesz a normatívával? A normatív finanszírozás fennmarad-e, amennyiben 

kiszállítással biztosítják a tanulóknak az ebédet?  

A központi költségvetési támogatás igénylésének és elszámolásának szabályai nem változnak. 

Az ellátotti létszámot a májusi és októberi felmérésekben lehet pontosítani, emellett a 

kiszállítással kapcsolatos kiadások az igénylésben jelezhetők (ezt az üzemeltetési támogatás 

meghatározásakor figyelembe vesszük), továbbá a gyermekétkeztetési támogatással szemben 

elszámolhatók.  

 

6. Jogszerű-e a gyermekétkeztetés biztosítása és a normatíva felhasználása oly 

módon, hogy az önkormányzat a déli meleg főétkezést melegíthető készételekkel, 

(készétel konzervekkel), valamint a kisétkezést hideg élelemmel biztosítja a 

gyermekek lakóhelyére történő kiszállítással?  

Álláspontunk szerint amennyiben az ellátás nem biztosítható másképp, úgy sor kerülhet ilyen 

tartalommal is a szolgáltatás biztosítására.  
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7. A fentiekben jelzett módon megoldható-e majd a szünidei gyermekétkeztetés? 

Lásd az előző kérdést. A szünidei gyermekétkeztetést a 2020. évi tavaszi szünetben április 9. 

csütörtökön és április 14. kedden szükséges biztosítani, amennyiben azt a szülő kéri és a 

szünet időpontja nem változik. Javasoljuk  elsősorban kiszállítással, illetve az étel elvitelének 

lehetőségével biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést. 

 

8. Digitális munkarendben történő oktatás esetén a lakóhely szerinti, vagy az iskola 

hely szerinti települési önkormányzat kötelező feladata az intézményi, szünidei 

gyermekétkeztetés biztosítása (Őket eddig az iskola helye szerinti települési 

önkormányzat étkeztette.)?  

A gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettsége a hatályos szabályozás szerint továbbra is 

fennáll, azonban helyi sajátosságok - pl. a kiszállítás nehézsége másik településre - a 

gyakorlatban szükségessé tehetik, hogy azt a gyermek érdekében a gyermek tartózkodási 

helye szerinti önkormányzat biztosítsa. Az életszerű megoldás megvalósítása érdekében 

kérjük szíves együttműködésüket. 

 

9. Amennyiben a lakhely szerint, akkor várható-e ezzel kapcsolatban felmérés, illetve 

elszámolás. (Előfordulhat, hogy a lakhely szerinti önkormányzat nem lát el 

intézményi gyerekétkeztetési feladatokat.) 

Az eseti feladatátvállalás költségeinek viseléséről a gyermekétkeztetés biztosítására a 

jogszabály alapján kötelezett szervnek és az ellátás ténylegesen biztosító önkormányzatnak 

szükséges megállapodnia, melynek alapján utólag elszámolhatják a gyermekétkeztetés 

biztosításának költségét. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése a következő módon rendelkezik erről: „Az intézményi és 

a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához 

a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól 

hozzájárulást kérhet.” 

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint az az önkormányzat lássa el a feladatot, amelyik 

rendelkezik kapacitással és a többi önkormányzat járuljon hozzá a kiadásokhoz. A májusi és 

októberi felmérésben természetesen olyan önkormányzat is jelezhet intézményi 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos igényt, amelyik eddig nem gondoskodott e feladatról.  

  

10. Milyen nyilvántartást kell vezetni ezekről az étkezésekről, illetve jár-e majd 

támogatás az önkormányzatoknak a fenti esetben? 

A nyilvántartás, dokumentáció rendje és a központi költségvetési támogatás igénybevételének 

szabályozása nem változott. 

 

11. Az egyházi fenntartású intézménybe járó iskolásoknak az étkezését jelen 

helyzetben kinek kell biztosítani, a fenntartónak vagy az önkormányzatnak? 

Esetleg utánuk is igényelhet majd az önkormányzat, ha biztosítja nekik az 

étkezést? 

A jelenlegi szabályozás szerint a nem állami fenntartású köznevelési intézményben a 

fenntartó a gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett szerv, azonban amennyiben e feladatát 

nem tudja ellátni, úgy kérjük, hogy a települési önkormányzat biztosítsa azt. 
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Ez utóbbi esetben a nem állami fenntartó nem jogosult a támogatásra, de az önkormányzat 

megigényelheti azt májusi és októberi felméréskor. 

 

12. Az önkormányzati Bölcsőde esetén jelenleg 10 fő igényelte az ügyeletet. Kérem, 

szíveskedjenek tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, ha 

ilyen alacsony marad tartósan a gyermeklétszám, hogy alakul a finanszírozás, 

kiemelt tekintettel a dolgozók bértámogatására, mivel jóval kevesebb gyerek van 

(lesz) az ügyeleti ellátás alatt, és persze ez a kiadásokat (bér) nem csökkenti 

számottevően? 

Jelenleg minden önkormányzat a megalapozó felmérésben jelzett igénylésének megfelelően 

kapja a bölcsődei támogatásokat. A veszélyhelyzet időszakában az ellátotti létszámok 

elszámolására a vonatkozó szabályokat a későbbiek folyamán, az alkalmazott gyakorlatok 

részletesebb ismeretében fogjuk kialakítani. 

 

13. Térítési díjat kell-e az étkezésekért fizetni? Jelen esetben is a Gyvt. szerint kell 

eljárni, vagyis akinek nincs semmilyen kedvezménye, annak ugyanúgy fizetnie 

kell az étkezésért?  

Tekintettel arra, hogy tanítási szünet nem került elrendelésre, az intézményi 

gyermekétkeztetést és annak hatályos szabályozás szerinti ingyenes, kedvezményes, vagy 

térítési díj ellenében történő igénybevételét szükséges biztosítani. 

 

14. A bezárt óvodák, bölcsődék után a bér jellegű támogatás megmarad-e? 

Jelenleg minden önkormányzat a megalapozó felmérésben jelzett igénylésének megfelelően 

kapja a támogatást. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása – a 

költségvetési törvény szabályozásának megfelelően – a 2019/2020. és a 2020/2021. nevelési 

évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik, a finanszírozott 

pedagógus és segítő létszámot, így az igényelt támogatást a veszélyhelyzet miatt elrendelt 

rendkívüli szünet nem érinti. 

 

Bölcsődénél a veszélyhelyzet időszakában az ellátotti létszámok elszámolására a vonatkozó 

szabályokat a későbbiek folyamán, az alkalmazott gyakorlatok részletesebb ismeretében 

fogjuk kialakítani. 

 

A szociális ellátások vonatkozásában feltett kérdésekre az EMMI által kiadott útmutatók 

adnak eligazítást. E szolgáltatások finanszírozása is a megalapozó felmérésben rögzített 

igényeknek megfelelően zajlik jelenleg, az elszámolásokra vonatkozó szabályok a későbbiek 

során kerülnek kialakításra. 

 

Magyar Államkincstár 
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A HELYI PIACOK NYITVA VANNAK, DE ITT IS FONTOS AZ 

ÓVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA 

A biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak, ezért azok működése 

a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten fontos, ugyanakkor az árusoknak és a 

vásárlóknak is fontos az óvintézkedések betartása - mondta el Nagy István agrárminiszter. A 

miniszter az önkormányzatokat arra kéri, hogy ne bezárással, hanem a piacok rugalmasabb 

nyitva tartásával és óvintézkedésekkel segítsék elő azt, hogy a vásárlók ne egyidőben 

koncentrálódjanak és a kiváló minőségű magyar élelmiszerek mindenki számára elérhetők 

legyenek. A piacokon történő kereskedelem mind a termelők, mind pedig a vásárlók számára 

előnyös, hiszen a friss, egészséges hazai áru közvetlenül jut el a fogyasztókhoz - közölte a 

tárcavezető. 

 

Az agrártárca arra biztatja a piacokra járó időseket, hogy most lehetőleg maradjanak otthon, 

és bevásárlásaikhoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzatok segítségét. Az új 

koronavírus-járvány lassításának érdekében kiemelten fontos, hogy mindenki betartsa az 

óvintézkedéseket,  ha tünetei vannak (például lázas, köhög, tüsszög), ne menjen piacra, 

maradjon otthon és ha valaki piacra megy, akkor ott is tartsa a megfelelő (legalább 2 méteres) 

távolságot másoktól, kerülje a szoros érintkezést, ne fogdossa össze az árut, alaposan mosson 

kezet vásárlás előtt és után is. 

 

A piacok kiemelt szerepet játszanak a helyi gazdaságok működésében. Sok ezer magyar 

termelő megélhetését teszik lehetővé azáltal, hogy termékeik könnyen eljuthatnak a 

fogyasztókhoz, a vásárlók pedig hozzájuthatnak az egyedi, kézműves élelmiszerekhez. Ne 

fosszák meg ettől a lehetőségtől a fogyasztókat - hangsúlyozta a miniszter, inkább tegyék 

lehetővé ezt az alternatív vásárlási lehetőséget.  Véleménye szerint a koronavírus-járvány 

ideje alatt a piacokon történő vásárlás nagyobb biztonságot nyújt a fogyasztók számára a zárt 

terű bevásárlóközpontoknál. Hosszabb, gyakoribb és a megszokott napokon való nyitva 

tartással kell megvédeni az embereket és a termelőket, nem a piacok bezárásával. Így a 

vásárlók elosztva nem dömpingszerűen, hanem biztonságosabb körülmények között tudnak 

hozzájutni a kiváló magyar élelmiszerhez - tette hozzá Nagy István. 

 

A termelői piacokat még 2012-ben hozta létre az agrártárca, azzal a céllal, hogy lehetőséget és 

helyszínt teremtsen a helyi őstermelői termékek árusítására, ezzel megélhetést biztosítva a 

helyi gazdáknak, így segítve a vidék fejlődését. A helyi piacok közvetlenül növelik a bizalmat 

a termelők és a fogyasztók között. Ezeken a kereskedelmi helyeken a csoportosulások 

elkerülésére és a higiéniára is könnyebben oda lehet figyelni, hiszen itt nagyobb terek állnak 

rendelkezésre, mint egy bevásárlóközpontban. A magyar emberek természetes igénye, hogy 

minden nap friss, kiváló minőségű árut fogyaszthassanak, ami az egészség megőrzése 

szempontjából is fontos. 

 

A miniszter hangsúlyozta, hogy a helyi termelői piacok száma 2012 és 2019 között két és 

félszeresére emelkedett. A fogyasztói igények is alátámasztják a piacok és a regisztrált 

termelők számának növekedését, hiszen lehetővé teszik, hogy az élelmiszert és a 

gyümölcsöket helyi forrásból meg tudják venni az emberek. Magyarországon a piacokon 

rendszeresen elérhető élelmiszerek esetében a teljes magyar forgalom legalább 10 százalékát 

bonyolítják le, ez az arány a vidéki térségekben azonban még ennél is lényegesen magasabb. 

 



23 

Önkormányzati Tudástár IV. 

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 6. szám 

A járványügyi helyzetben történő biztonsági üzemeltetésről a Nébih hivatalos tájékoztatót 

adott ki, ami elérhető a https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-

helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban oldalon. 

 

Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda) 

 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK ANYAGAI 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS KÉRÉSE – AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ JÁRÓBETEG 

ELLÁTÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓK 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az életet veszélyeztető COVID-19 vírus tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése érdekében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 71. §-a értelmében szükséges felmérni az 

egészségügyi szolgáltatóknál rendelkezésre álló humán erőforrás jelenlegi helyzetét, melyhez 

kérjük segítségüket, az önkormányzati fenntartású járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók 

tekintetében.  

Felhívjuk a szíves figyelmüket az adatszolgáltatással kapcsolatos néhány fontos szempontra: 

 a csatolt Excel formátumban kizárólag az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

személyek adatait töltsék fel,  

 az adatoszlopok sorrendjét ne változtassák meg, címét ne írják át,  

 a kitöltött táblázatok elnevezésében szerepeltessék az intézmény nevét,  

 felhívjuk a figyelmüket, hogy az alapnyilvántartási szám és típus az adatok 

feldolgozásához elengedhetetlenek, ezért azokat pontosan és minden esetben 

szíveskedjenek megadni. 

 

Kérem, hogy az adatokat 2020. március 30-án, 17 óráig szíveskedjenek megküldeni a 

covidadatszolgaltatas@aeek.hu 

e-mail címre. 

Segítő közreműködésüket köszönjük! 

Prof. Dr. Kásler Miklós 

miniszter 

 

Szerkesztői megjegyzés: 

Prof. Dr. Kásler Miniszter Úr levelében említett, az adatszolgáltatáshoz 

kitöltendő táblázat (COVID HR) jelen Hírlevelünk mellékleteként került 

megküldésre.  

Az adatszolgáltatás pontos teljesítése érdekében kérjük, a levélben leírtaknak 

megfelelő kitöltést és a megadott e-mail címre történő továbbítást.  

Együttműködésüket köszönjük! 

https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban
https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirus-jarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-helyi-piacok-nyitva-vannak-de-itt-is-fontos-az-ovintezkedesek-betartasa
mailto:covidadatszolgaltatas@aeek.hu
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Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Jegyző Úr! 
 

A következő oldalakon az Emberi Erőforrások Minisztériuma által készített tájékoztatók, 

útmutatók olvashatók. Ezen anyagok egy része közvetlenül nem érinti a települési 

önkormányzatokat, azonban informatív jellegük mellett tartalmaznak olyan információkat, 

amelyeket esetlegesen Önök is hasznosíthatnak saját intézményeik vonatkozásában. 

 

Kérjük, a továbbiakban is kísérjék figyelemmel az Ebr rendszerén, a Belügyminisztérium és 

az önkormányzatok zárt levelezőrendszerén (ÖEPS) érkező tartalmakat, valamint a 

kormányzati portált (www.kormany.hu, www.koronavirus.gov.hu), ahol hiteles és naprakész 

információhoz juthatnak.  

Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKAVÉGZÉSE ÉS FOGLALKOZTATÁSA RENDKÍVÜLI 

SZÜNET IDEJÉN 

Tisztelt Fenntartó! 

 

A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-

ában döntött arról, hogy az óvodai ellátást végző intézmény esetében az érintett település 

polgármestere rendkívüli szünetet rendelhet el. Mivel a fenntartók több esetben hozzánk 

fordultak kérdéseikkel az óvodai foglalkoztatottak rendkívüli szünet idején történő 

munkavégzésének és foglalkoztatásának jogi kereteiről, szükségesnek látom az Ön 

tájékoztatását az Emberi Erőforrások Minisztériuma álláspontjáról.  

 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében, 

a veszélyhelyzet időtartalma alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekébe a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a rendeletben 

meghatározott eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. Az Mt. alkalmazására a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya 

alá tartozók esetében is sor kerülhet, ha az adott Mt.-beli szabályt a Kjt. nem tiltja alkalmazni. 

 

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (2)-(4) bekezdése szerint: „Az Mt.-t a veszélyhelyzet 

megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési 

szabályoktól eltérően is módosíthatja, 

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést 

egyoldalúan elrendelheti, 

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és 

indokolt intézkedéseket megteheti. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e 

rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet. 

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban 

eltérhetnek.” 

http://www.kormany.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
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A fentiek értelmében az óvodákban is elrendelhet a munkáltató otthoni munkavégzést, illetve 

azok számára, akik a munkájuk eredményét információtechnológiai eszközzel továbbítják, 

távmunkát. Ebben az esetben a munkáltató szabadságában áll eldönteni, milyen feladatokat ad 

ki, illetve ezeket hogyan ellenőrzi. Elképzelhető az is, hogy az érintettek valamilyen, akár a 

jelenlegi munkakörükbe nem tartozó, a munkáltató által elrendelt feladatot végezzenek, a 

munkáltató ugyanis az Mt. 53. §-a alapján átmeneti időre egyoldalúan elrendelhet ilyen, ún. 

átirányításnak minősülő munkavégzést is. Természetesen ez esetben is az általános szabályok 

szerint kell nyilvántartani a munkaidőt és számfejteni az illetményt.  

 

Ha a rendkívüli szünet időtartama alatt nem történik munkavégzés, a munkáltató kiadhatja az 

éves rendes szabadság egy részét, figyelemmel arra is, hogy az első negyedévben vagyunk, 

tehát valószínűleg az érintettek rendelkeznek még kiadható szabadsággal. Az Mt. 122. §-a 

alapján ugyanis a szabadságot jogilag – a közalkalmazott kérésének megfelelő időpontban 

kiadandó 7 munkanapon felül – a munkáltató adja ki saját mérlegelési jogkörében 

meghatározott időpontban. Ez annak ellenére így van, hogy a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)  

bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát – a tizenhat 

évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban a nyári, továbbá az 

őszi, téli vagy tavaszi szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban 

kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai 

nevelési évben biztosítani kell. Az Mt. szabálya ugyanis magasabb szintű, törvényi 

rendelkezése. A szabadság idejére távolléti díj jár. Tapasztalatunk szerint számos fenntartó az 

elmúlt héten a szabadságok kiadásával operált, ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy ez 

a munkajogi megoldás a veszélyhelyzet elmúltával megnehezíti majd a rendes működésre 

történő visszaállást, éppen ezért hívtuk fel figyelmüket az otthoni munkavégzés 

elrendelésének lehetőségére.  

 

A szabadság mellett a munkáltató állásidőt is kiadhat, és erre is hallottunk példát. A 

közalkalmazottat, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti 

munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti 

meg (Mt. 146. § (1) bekezdés). Jelen esetben elháríthatatlan külső oknak minősül a 

veszélyhelyzet és a rendkívüli szünet kihirdetése, ezért ha a munkáltató állásidő jogcímén 

számolja el a távollétet, ez lényegében fizetés nélküli szabadságot jelent. Ez a megoldás 

munkajogi szempontból jogszerű, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja, hogy a fenntartó a 

nevelési év egészére megkapja a foglalkoztatottak utáni, célhoz kötött költségvetési 

támogatást, a foglalkoztatottaknak pedig azt az üzentet közvetíti, hogy a fenntartó, a 

munkáltató magára hagyja őket, ezért ezt egyáltalán nem javasoljuk, hiszen a veszélyhelyzet 

elmúltával minden munkavállalóra ismét szükségünk lesz.  

 

A fentiek alapján javasolom, hogy a kialakult helyzetben a rendkívüli szünet alatt otthoni 

munkavégzés, illetve az átirányítás alkalmazásával keressenek megnyugtató megoldást az 

óvodai foglalkoztatottak helyzetére.  

 

Budapest, 2020. március 23.  

 

Dr. Maruzsa Zoltán 

köznevelésért felelős államtitkár 

 



26 

Önkormányzati Tudástár IV. 

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 6. szám 

INTÉZKEDÉSI TERV AZ ÚJ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN AZ 

OTTHONUKBAN ÉLŐ FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDJAIK TÁMOGATÁSÁRA 

Az Intézkedési terv célja az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály 

megóvása a fertőződéstől, hiszen az a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár 

végzetes következményekkel is járhat. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő, 

azaz a népesség 4,9 %-a vallotta magát fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra 

épülő szakértői becslések ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él 

valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti.  

A Kormány nem hagy magára egyetlen fogyatékos személyt sem, és kiemelten gondoskodik 

róluk. Megóvásuk módja az izoláció, az interakciók minimálisra szorítása, az új körülmények 

között is biztonságos életkörülmények biztosítása, a korábbi kapcsolatok hiányát enyhítő 

lépések megtétele. Ehhez azonban a társadalom többi tagjának segítségére is szükség van, 

amelyhez központi szervezés, illetve koordináció indokolt.  

Tekintettel arra, hogy idősek mellett a fogyatékos emberek is az új koronavírus általi 

veszélyeztetett körbe tartoznak, javasolt: 

1. a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása,  

2. az ezen megváltozott körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása, 

3. ugyanakkor a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok – amennyiben 

szükséges felügyelet, támogatás – biztosítása.  

 

A fenti célok eléréséhez az alábbi feladatok megoldása elengedhetetlen. 

1. Feladat: fel kell mérni valamennyi önkormányzatnak, hogy a területén hány olyan 

fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy 

előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége, például a gondozó 

családtag betegsége, vagy karantén idején. A 70 év fölötti személyekkel kapcsolatban 

kijelölt egy (fő) koordinátor (a javaslatban a jegyző vagy körjegyző szerepel), továbbá 

a település lélekszámához igazodva a további kijelölt személyek feladatköre kerüljön 

kiegészítésre a fogyatékos személyekkel kapcsolatos információk gyűjtésével 

(például: a személyükre és az állapotukra vonatkozó adatok mellett, egyidejűleg 

mérjék fel azt is, hogy rendelkeznek-e megfelelő infokommunikációs eszközökkel).  A 

felméréshez vegyék fel a kapcsolatot a területükön működő család és gyermekjóléti 

szolgálatok vezetőivel, a helyi érdekvédelmi szervezetekkel, a szociális étkeztetést, 

gondozást végző szervezetek vezetőivel, a területükön működő egészségügyi 

szolgáltatókkal, továbbá a felmérés elindításáról a helyben szokásos módon és az 

általa működtetett közösségi felületeken tegyen közzé felhívást.  A hirdetményekben 

hívják fel a helyi lakosok figyelmét, hogy jelezzék amennyiben a környezetükben 

fogyatékos személyekről van tudomásuk.  

 

Felelős: Belügyminisztérium és helyi önkormányzatok 

Határidő: azonnal 

 

2. Feladat: a fogyatékos személyek és családjaik célzott megszólítása, az önkormányzati 

választókerületi képviselőkön, a helyi érdekvédelmi szervezeteken keresztül. A 

fogyatékos személyek és családjaik ösztönzése, hogy felvegyék a kapcsolatot a 

települési önkormányzattal. A megfelelő kommunikáció alkalmazása érdekében a 

helyi önkormányzatok kapjanak tájékoztatást a fogyatékos személyek érdekében 
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működő civil szervezetek honlapjainak elérhetőségéről, továbbá a Nemzeti 

Szociálpolitikai és Fogyatékosságügyi Nonprofit Kft. honlapjának elérhetőségéről és a 

szervezet által működtetett Információs és Koordinációs Pontokról és a 

fogyatékosságügyi tanácsadók elérhetőségéről. 

  

Felelős: helyi önkormányzatok, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Miniszterelnöki Kabinetiroda, Belügyminisztérium  

Határidő: folyamatos 

 

Az egyedül maradt fogyatékos személyek elemi szükségleteinek a kielégítése 

Kiemelten fontos a fogyatékos személyek elemi szükségleteinek kielégítését szolgáló 

áruk, szolgáltatások, így különösen megfelelő élelmezésük, étkeztetésük, tiszta 

rendezett környezetük, ruházatuk biztosítása, bevásárlásaik intézése, a fertőződést 

megakadályozó higiénés eszközök biztosítása, a higiénés szabályok megismertetése. 

Kiemelten fontos továbbá – amennyiben szükséges – a folyamatos 

gyógyszerellátottság biztosítása.  

 

3. Feladat: Az idősek támogatása érdekében elkészült Intézkedési Tervben az önkéntesek 

toborzására szolgáló honlapon, legyen lehetőség a fogyatékos személyek ellátásához 

önkéntesek toborzására is.    

 

Felelős: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Határidő: 2020. március 31.  

 

4. Feladat: A fogyatékos személyek által is értelmezhető kommunikáció érdekében a 

Belügyminisztérium által működtetett www.koronavirus.gov.hu honlapról legyenek 

elérhetőek a fogyatékos személyek érdekében működő érdekvédelmi szervezetek 

honlapjai, tájékoztató anyagai. A kapcsolódó zöldszámokon és a megadott e-mail 

címen elérhető call center munkatársai kapjanak tájékoztatást arról, hogy amennyiben 

speciális fogyatékosságügyi kérdés érkezik hozzájuk, keressék a kijelölt személyeket. 

Ezek lehetnek például az Nemzeti Szociálpolitikai és Fogyatékosságügyi Közhasznú 

Nonprofit Kft. által működtetett Információs és Koordinációs Pontokon dolgozó 

fogyatékosságügyi tanácsadók.  

 

Felelős: Belügyminisztérium, EMMI, Miniszterelnöki Kabinetiroda 

Határidő: 2020. március 31.  

 

5. Feladat: helyi rádiók, televíziók, lapok felhasználása a folyamatos lokális szintű 

tájékoztatásban. Az önkormányzat sajtóügyekért felelős munkatársa tartson 

kapcsolatot a helyi tájékoztatási eszközök (rádiók, televíziók) szerkesztőivel, hogy a 

legfrissebb helyi járványügyi hírek mellett a javasolt megelőzési intézkedésekről is 

folyamatosan hírt adjanak, emellett figyelje a fogyatékosságügyi érdekvédelmi 

szervezetek által működtetett honlapokat, annak érdekében, hogy a fogyatékos 

emberek által használt kommunikációs eszközökön is elérhetőek legyenek a releváns 

információk. 

 

Felelős: helyi önkormányzatok  

Határidő: folyamatos 

 

http://www.koronavirus.gov.hu/
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6. Feladat: a fiatalok ösztönzése kommunikációs csatornákon keresztül a fogyatékos 

emberekkel való (egészségügyileg biztonságos) aktív kapcsolattartásra.  

 

Felelős: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Határidő: folyamatos 

 

7. A közszolgáltatásokhoz – személyes részvétel nélküli – hozzáférés biztosítása 

Az elmúlt időszak jelentős fejlesztései egyre inkább teret engedtek a digitalizáció és 

modern infokommunikációs eszközök alkalmazásával a távszolgáltatások, 

teleszolgáltatások nyújtásának, így pl. e-health, az e-recept alkalmazásának a 

bevezetésével, kiváltásának a könnyítésével. A személyes találkozások elkerülése és a 

fenti típusú szolgáltatásokhoz való – a lehető legtöbb csatornán keresztüli – hozzáférés 

biztosítása érdekében, át kell tekinteni a rendelkezésre álló lehetőségeket, és törekedni 

kell arra, hogy azon fogyatékos személyek, akik nem rendelkeznek a 

fogyatékosságukhoz igazodó, megfelelő infokommunikációs eszközökkel megfelelő 

eszközökhöz juthassanak. Ezzel megteremtve a lehetőségét az egészségügyi és 

szociális ellátás során újabb szolgáltatási profilok alkalmazásának, így pl. a videó 

konzultációnak. 

 

Felelős:  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Belügyminisztérium, helyi önkormányzatok 

Határidő: folyamatos 

 

8. Feladat: A fogyatékos személyek és családjaik számára ingyenes WIFI hálózat 

biztosítása, és a rendelkezésükre álló modern infokommunikációs eszközökre (pl. 

mobil telefon, tablet, iPad, okos óra) megfelelő applikációk (pl. EFOP 1.1.5-17. „A 

fogyatékossággal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás 

kialakítása” című pályázati program keretében az érdekvédelmi szervezetek által 

kifejlesztett applikációk) telepítése, ezen eszközök alkalmazásának a betanítása.  

 

Felelős: Innovációs és Technológiai Minisztérium, helyi önkormányzatok 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

9. Feladat: Az átmenetileg bezárt állami intézmények munkatársainak, illetve a 

nélkülözhető munkakört betöltő állami alkalmazottaknak (gépkocsivezetők), valamint 

az átmenetileg bezárt önkormányzati intézmények (bölcsődék, óvodák) dolgozóinak 

bevonása a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatok megvalósításába, a 

munkajogi szabályok betartásával.   

 

Felelős: kormányhivatalok és önkormányzatok   

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2020. március 23.  

Prof. Dr. Kásler Miklós 

miniszter 
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ÚTMUTATÓ A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS A KOCKÁZATOK 

CSÖKKENTÉSÉRE SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST NYÚJTÓ, GYERMEKEK 

ÁTMENETI GONDOZÁSÁT NYÚJTÓ, GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ 

INTÉZMÉNYEK ÉS JAVÍTÓINTÉZETEK RÉSZÉRE 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Jelen útmutatóban szereplő iránymutatással segíteni 

kívánjuk a szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények, a családok és gyermekek 

átmeneti otthonai és a helyettes szülők, valamint a követendő eljárását. Az útmutatóban 

foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a 

veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek. 

 

I. A szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények, a családok és gyermekek átmeneti 

otthonai és a helyettes szülők 

 

Minden ellátási forma esetében szükséges. 

 

 Az intézmény 

o folyamatosan tájékozódjon a megelőzéséhez kapcsolódóan közzétett 

információkról, a kiadott kormányhatározatokról és kormányrendeletekről, 

továbbá az ágazati útmutatókról (www.koronavirus.gov.hu, www.nnk.gov.hu, 

www.szocialisportal.hu, www.magyarkozlony.hu), 

o kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentései, 

o a hozzon intézkedésekről informálja az igénybevevőket és a dolgozókat, 

o a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint 

o minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az igénybevevőket és a 

dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében 

 

A szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben élő személyek koruk vagy állapotuk 

(idősek, fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek) és az 

átmeneti gondozást igénybevevő családok és gyermekeik az intézményi adottságokból 

fakadóan az új koronavírus kiemelt rizikó csoportját jelentik, így elengedhetetlen a prevenciós 

intézkedések betartása saját maguk és a munkatársak védelme érdekében. Az intézkedések 

legtöbbje ezen intézmények napi rutinja, viszont betartásuk jelenleg kiemelten fontos.  

 

A következő intézkedések betartása szükséges: 

 

 Az Országos Tisztifőorvos elrendelte a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat 

(13305-8/2020/EÜIG számú és 13305-16/2020/EÜIG számú határozatával, ld. 

Útmutató az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak végrehajtásához 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hirmegjelenito/journal_content/56/10181/244514). 

http://www.koronavirus.gov.hu/
http://www.nnk.gov.hu/
http://www.szocialisportal.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/
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Ennek megfelelően a bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a tilalomról, 

valamint az elérhetőségekről és kommunikációs csatornákról. 

 Az Országos Tisztifőorvos 13305-19/2020/EÜIG számú 2020. március 19-én kelt 

határozatával kiegészítette a 13305-8/2020/EÜIG számú és a 13305-16/2020/EÜIG 

számú határozatait az alábbiakkal: 

„III. Az éjjeli menedékhely kivételével azonnali felvételi zárlatot rendelek el 

Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében új felvételt 

kérő személyek esetén. A felvételi zárlat nem terjed ki az egészségügyi szolgáltatótól a 

járványügyi feladatok ellátása miatti átadásra kerülő személyekre. A szakosított 

ellátást nyújtó szociális intézmények az egészségügyi szolgáltatóktól kötelesek átvenni 

az ellátásra szoruló személyeket. Új felvétel kizárólag különösen méltányolható 

helyzetben, az intézményvezető külön engedélyével lehetséges.” 

Fenti rendelkezés értelmében az egészségügyi szolgáltatóktól átadásra kerülő 

személyeket a szakosított szociális intézmények kötelesek átvenni. Az átvétel feltétele 

az átadásra kerülő személy negatív koronavírus tesztjének benyújtása, valamint 

nyilatkozat arra vonatkozóan hogy az átadásra kerülő személy az átadást 

megelőző 14 napban megelőző–elkülönítő elhelyezésben volt. Amennyiben az 

egészségügyi szolgáltató a negatív koronavírus tesztet és a megelőző-elkülönítő 

elhelyezésre vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtja be, akkor az átvételt meg kell 

tagadni.  

 A látogatási és intézmény elhagyási tilalomra való tekintettel az intézmény nem 

tagadhatja meg az igénybevevő egészségügyi intézményből történő visszatérését, 

ha az igénybevevő egészségügyi fekvőbeteg intézménybe történő felvétele közvetlenül 

az intézményből történt. Ebben az esetben az igénybevevő ellátását 14 napig 

elkülönítetten kell biztosítani. 

 Ha az intézmény elhagyási tilalom időszaka alatt az igénybevevő önkényesen, az 

intézményvezető engedélye nélkül elhagyta az intézményt, csak akkor köteles az 

intézmény visszaengedni, ha az elkülönítését meg tudja oldani.  

 Az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök, anyagok, 

készletek (a továbbiakban: áru) beszállítóit az intézmény területére be lehet engedni, 

azonban az áru átvételére a szabadlevegőn (udvaron) vagy egy kijelölt épületrészben 

kerüljön sor. Az árufogadásra kijelölt épületrészt az ellátottak elől el kell zárni, az áru 

átvétel ideje alatt a kijelölt épületrészben az áru átvételére feljogosított munkatárs(ak) 

tartózkodhatnak. Az áru átvételét követően a épületrészt fertőtleníteni kell. A 

halasztható beszerzéseket későbbi időszakban kell realizálni. 

 Azokat a karbantartási és hibaelhárítási munkálatokat, aminek elmaradása az 

intézmény folyamatos működését veszélyezteti, el lehet végezni. A halasztható 

feladatokat későbbi időpontban kell megvalósítani. A hibaelhárítást végző külső 

szervezet munkavégzését az intézmény által kijelölt munkatárs segítse, lehetőség 

szerint el kell kerülni az intézmény személyzetével és ellátottjaival történő további 

érintkezést. A munkálatok befejezésekor az érintett helyiséget, épületrészt indokolt 

esetben a lehetőségekhez képet fertőtleníteni kell.  
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 Ha az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ellátottja jogviszonyának 

időtartama a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, és állapotánál fogva további, tartós 

elhelyezésre lenne szüksége, de a felvételi tilalom miatt ideiglenesen nem helyezhető 

el tartós bentlakást nyújtó intézményben, jogviszonyét a felvételi tilalom fennállását 

követő 60 napig meg lehet hosszabbítani. 

 Szükséges a műszakra jelentkező munkatársak és önkéntesek nyilatkoztatása a műszak 

megkezdése előtt az egészségi állapotra és arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 

időszakban került-e járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel 

kapcsolatba.  

 Szükséges felkészülni a betegség tüneteit mutató igénybevevők izolációjára, 

átgondolni és írásban rögzíteni az elkülönítés gyakorlati megvalósítását az 

intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével. Az 

izolációs tervben foglaltakról, a lakók elhelyezésében bekövetkező esetleges 

módosításokról (pl. átköltözés másik szobába) az érdekképviseleti fórum tagjait, a 

lakókat és a dolgozókat tájékoztatni kell. A tájékoztatás céljából lakógyűlést nem lehet 

összehívni, azt egyéb módon kell megtenni.  

 A munkatársak fokozottan figyeljék az igénybevevők esetében a tünetek megjelenését. 

Szükséges a láz és légúti tünetek folyamatos monitorozása az igénybevevők 

körében (naponta kétszeri lázmérőzés, és annak dokumentálása, a változások 

követésével). Koronavírusra utaló tünet megjelenése esetén haladéktalanul értesíteni 

kell az intézmény orvosát vagy a háziorvost, és haladéktalanul gondoskodni kell az 

elkülönítésről. 

 Koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottat úgy kell tekinteni, mintha fertőzött 

lenne, és a járványügyi hatóság döntéséig az írásban rögzített izolációs tervben 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az alapvető higiéniai szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása 

szükséges az igénybevevők és a munkatársak körében:  

o Kézmosási és –fertőtlenítési lehetőségek megteremtése (étkezés előtt és 

étkezés után, a lakókkal való érintkezés előtt és után, szennyezett felszínnel 

való érintkezés után). 

o A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) 

kifüggesztése szükséges. 

o Papírtörlők és szappan biztosítása a mosdókagylóknál. 

o Étkezés előtt szükséges az ellenőrzött kézmosás alkalmazása minden esetben. 

o Tüsszentés és köhögés esetén papír zsebkendő használata, amit azonnal 

szemetesbe kell dobni, majd alapos kézmosás szükséges. 

o A felsőruházhat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása. 

o A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a 

baráti ölelést mellőzni kell. 

 Az intézmény elhagyási tilalom kivételi körébe eső esetekben és az éjjeli 

menedékhelyen az intézménybe való belépéskor – és az intézménybe való 

tartózkodás ideje alatt akár többször is – szükséges az alapvető kézfertőtlenítés 
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megtétele, a kéz higiéné fenntartása, amelyet a munkatársaknak kötelező figyelemmel 

kísérni, ellenőrizni. 

 Folyamatosan nyomon kell követni az ellátottak alap higiénés állapotát, a fürdésre, 

tisztálkodásra a ruha cseréjére fel kell hívni az ellátottak figyelmét.  

 Az igénybevevők ruháit – ha a textília alkalmas a magas hőfokon történő mosásra  90-

95 Celsius fokon szükséges mosni, amennyiben nem használnak fertőtlenítő mosószert 

vagy fertőtlenítő adalékot. Alacsonyabb hőfokú mosás esetén megfelelő a 

(gőzölős)vasalással történő fertőtlenítés is.  

 Az intézmények fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítani szükséges 

(beleértve a lakószobákat, közösségi helyiségeket, vizes helyiségeket és a 

munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.), az 

igénybevevők takarításba történő bevonása kizárólag felügyelettel lehetséges. 

 Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell, 

különös tekintettel az asztalokra, székekre, matrachuzatokra, ágykeretekre és minden 

olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl.: mikrohullámú sütő, 

televízió tárirányító, számítógép, telefon, kulcs stb.) 

 Az épületet és annak minden helyiségét naponta többször szükséges átszellőztetni. 

 A közösségi terekben kerülni kell a zsúfoltságot, az étkezések, alkalmával 

biztosítani kell a személyek közötti 1,5 méteres távolságot. Az igénybevevők 

közötti interakciókat a lehetőségekhez mérten minimalizálni szükséges.  

 A szociális szakosított intézményekben a készpénzzel történő térítési díj befizetést 

lehetőség szerint meg kell szüntetni, fel kell hívni a fizetési kötelezettséggel 

rendelkező személyek, hozzátartozók figyelmét arra, hogy fizetési kötelezettségüket 

átutalással vagy postai befizetéssel teljesítsék. 

 Elérhetővé kell tenni az igénybevevők számára a hozzátartozókkal való 

kapcsolattartáshoz szükséges telefon és számítógép használatot. Javasolt az 

intézményben olyan helyiség kialakítása számítógép és internet használati 

lehetőséggel, ahol a lakó elkülönített módon tud virtuális kapcsolatot teremteni a 

szeretteivel. A számítógép használatához – amennyiben az szükséges – az intézmény 

nyújtson segítséget. 

 Az intézmény elhagyását tiltó rendelkezésekre tekintettel, az alkohol fogyasztás 

hiányából adódó állapotváltozásra vonatkozó orvos által ajánlott terápia alkalmazása 

ajánlott.  

 Azon éjjeli menedékhelyek esetében, amelyek nappali melegedővel azonos 

telephelyen találhatók célszerű biztosítani a folyamatos intézményben történő 

benntartózkodás lehetőségét. Az igénybevevőket még takarítás idejére se küldjék ki az 

intézményből. Az éjjeli menedékhelyek beengedési eljárását ki kell egészíteni azzal, 

hogy a beengedést megelőzően a hajléktalan személy testhőmérsékletének az 

ellenőrzése kötelező. A normálistól eltérő testhőmérséklet esetén haladéktalanul 

értesíteni kell az intézmény orvosát vagy a területi ellátási kötelezettség nélküli  

háziorvost.  
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 Az ellátottak figyelmét fel kell hívni arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt 

folyamatosan ugyanazon éjjeli menedékhely szolgáltatásait vegyék igénybe a 

fertőzésveszély csökkentésének az érdekében. 

 A hajléktalan személyek átmeneti szállásán és a hajléktalanok rehabilitációs 

intézményében az intézmény elhagyási tilalommal érintett igénybevevők élelmezését 

az intézmény feladata megszervezni. Ehhez igénybe vehető a népkonyha, a szociális 

étkeztetés és az RSZTOP keretében nyújtott étkezés. Az igénybevevők részére történő 

bevásárlás az intézmény feladata.  

 A hajléktalanok nappali ellátásához és átmenti szállásához kapcsolódó külső 

férőhelyen elhelyezett személyek a háttér intézményhez kapcsolódó infrastruktúrát 

nem használhatják, abba nem léphetnek be, ide nem értve a bejárat használatát, ha a 

külső férőhely kizárólag az átmeneti szállással közös bejáraton közelíthető meg. 

 A támogatott lakhatás szolgáltatási tartalma az elrendelt intézmény elhagyási 

tilalomra tekintettel jelentősen változik. A napközbeni szolgáltatásokat a házon, 

lakáson belül kell megszervezni. Amelyik szolgáltatási elem igénybevételére nem 

oldható meg házon, lakáson belül, azok felfüggesztése szükséges a veszélyhelyzet 

idejére. 

 A gyermekek átmeneti gondozásában felvételi tilalom nincs. 

 A gyermekek átmeneti otthonában és helyettes szülői ellátás keretében a 

gyermekek és szülők kapcsolattartásánál a személyes találkozás helyett a telefonos és 

elektronikus kapcsolattartási formákat kell alkalmazni. 

 Javasoljuk a napirend következetes betartását, hogy a gyermekek számára 

kiszámíthatóak legyenek a mindennapok. 

 A családok átmeneti otthonainál a külön élő szülővel, a kapcsolattartásnál a 

telefonos és elektronikus formákat kell alkalmazni. 

 Az intézmény elhagyási tilalom alatt a családokat segíteni kell a bevásárlásban. A 

bevásárlás történhet házhoz rendelés útján, valamint úgy, hogy az intézmény 

munkatársai végzik az élelmiszerboltban és a patikában a bevásárlást. A családok bank 

automatából vagy postán történő készpénz felvételéhez az intézmény segítséget nyújt, 

és ha gyalogosan megközelíthető, elkíséri, egyéb esetben elszállítja az igénybevevőt a 

legközelebbi bank automatához, postára. 

 Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy családok részére nyújtott ellátások és a 

megállapodások összhangban legyenek. Amennyiben a szükség szerinti ellátás helyett 

az ellátást bővíteni kell, hogy teljes körű ellátást kell biztosítani a család részére, akkor 

a megállapodásokban ezt át kell vezetni, és a térítési díjat az ellátásnak megfelelően 

kell megállapítani. 

 A családoknak nyújtott tanácsadásnál kerüljék a személyes találkozásokat, azt 

telefonon, elektronikus formában szükséges megvalósítani (jogász, pszichológus, 

mentálhigiénés szakember). Várhatóan a tanácsadásokra nagyobb igény lesz a 

bezártság miatt. 

 A gyerekek digitális oktatásban való részvételének biztosítása elsődlegesen a szülő 

feladata, de amennyiben a szülők nem tudják biztosítani a gyermekek felügyeletét 

és tanulmányaik figyelemmel kísérését, a munkatársaknak kell ebben segítséget 
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nyújtaniuk a családoknak. Amennyiben a napi feladatok elvégzését nem hátráltatja, 

az intézményben rendelkezésre álló infokommunikációs eszközökkel a digitális 

oktatásban való részvételt segíteni kell. Az intézmény szintén nyújtson segítséget az 

oktatás során felmerülő nehézségek (tanulási probléma, értelmezési nehézség, 

oktatókkal való kapcsolattartás, gyakorlás stb.) napi szintű megoldásához. 

 A gyermekétkeztetés igénybevételéhez az intézmény nyújtson segítséget a szülőnek. 

 A családok átmeneti otthonához tartozó külső férőhelyeken vagy félutas házban 

elhelyezett családok az intézmény infrastruktúráját nem használhatják, az 

intézmény területére nem léphetnek be. 

 

II. A gyermekvédelmi szakellátásban és a javítóintézetekben 

 

Minden ellátási forma esetében:  

 

 A fenntartó (állami, egyházi és civil) biztosítsa a szükséges fertőtlenítőszereket 

megfelelő mennyiségben, valamint a szükséges védőfelszerelést, és nyújtson támogatást 

a szolgáltató intézménynek. 

 A gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény, a javítóintézet az Országos 

Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (OGYSZB) és az örökbefogadást elősegítő 

közhasznú szervezet 

o folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett 

információkról (www.koronavirus.gov.hu), 

o kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit, 

o a szünetelő szolgáltatásokról, a meghozott intézkedésekről tájékoztassa az 

ellátott gyermekeket, fiatal felnőtteket és a fiatalkorúakat (ellátottakat), a 

dolgozókat, az örökbe fogadni szándékozókat, a krízistanácsadásban 

részesülőket, a kapcsolattartásra jogosultakat, a felmerülő kérdéseikre adjon 

választ, 

o minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az ellátottak és a dolgozók 

maguk és a környezetük védelme érdekében. 

 a munkatársak fokozottan figyeljék az ellátottak esetében a tünetek megjelenését, 

haladéktalanul legyenek segítségükre és vegyék fel az érdekükben a háziorvossal 

telefonon a kapcsolatot.  

 A gyermekvédelmi intézményben, valamint a javítóintézetben ellátottak sorsának 

rendezése érdekében megvalósítandó együttműködések vonatkozásában a szakemberek 

kerüljék az indokolatlan személyes találkozást, elsősorban a nem személyes úton 

történő kapcsolattartási formák alkalmazására törekedjen, mint levelezés, 

telefonkapcsolat, illetve az informatikai eszköz útján való kapcsolat. 

 Valamennyi gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény területén a gyermekek, 

ellátottak oktatásán túl más jelenléti képzés, így nevelőszülői képzések, továbbképzés 

megtartása nem megengedett. 

 

http://www.koronavirus.gov.hu/
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Otthont nyújtó ellátást, utógondozói ellátást biztosító nevelőszülői ellátás, 

gyermekotthoni (valamennyi gyermekotthoni típus) ellátás esetében: 

 

 Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésben vett gyermekek kapcsolattartásra jogosult 

hozzátartozói a látogatási tilalomra tekintettel a kapcsolattartási jogukat a veszélyhelyzet 

időtartama alatt nem személyes találkozással gyakorolhatják, vagyis a nevelőszülő otthonába, 

a gyermekotthonba, a kijelölt kapcsolattartási helyiségbe nem léphetnek be, viszont az 

intézmények biztosítják a következő kapcsolattartási formákat: levelezés, telefonkapcsolat, illetve 

más informatikai eszközök használata. Erről az érintetteket tájékoztatni szükséges.  

 A gyermekek, ellátottak szabadlevegőn tartózkodását minimum naponta egy óra 

időtartamban biztosítani kell. 

 A gyermekek, az ellátottak folyamatos felügyeletének, ellátásának biztosítása, az iskolai 

tanulmányokat folytató gyermekek, fiatal felnőttek tanulásának támogatásának 

megszervezése a fenntartó és az intézményvezető/nevelőszülői hálózat vezetőjének együttes 

feladata. Ennek biztosításához túlmunka elrendelése lehetséges. 

 A gyermekek, az ellátottak lelki egészségének védelme, pszichés egyensúlyuk megőrzése, a 

digitális tanrend szerinti tanulmányi kötelezettség teljesítése érdekében különösen fontos a 

gyermekek, fiatal felnőttek mellett a gyermekotthonban, nevelőszülői hálózatban dolgozó 

segítő foglalkozású szakemberek (pl. pszichológus, mentálhigiénés szakember intenzív 

támogatása. 

 Ha az ellátott gyermek járványügyi zárlat alá helyezéséről döntött a járványügyi hatóság, és 

végrehajtási helyként a gondozási helyet határozta meg, akkor a gondozási helyen biztosítani 

kell az elkülönített elhelyezését, a határozatban foglaltak szerint. 

 Az engedély nélküli eltávozásról visszatérő gyermek gondozási helyen történő elkülönítést is 

akkor kell biztosítani, ha azt a járványügyi hatóság elrendelte.  

 Ha a nevelésbe vétel felülvizsgálatának tervezett időpontja a kihirdetett egészségügyi 

veszélyhelyzet idejére esik, a gyermek gondozási helye a gyermekvédelmi nyilvántartás (GH-

3) adatlapját a gyámhatóság felhívására továbbítja.  

 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett 

óvodás, iskolás gyermekek, tanulók részére az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés 

biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében – a digitális oktatás ideje alatt is – kötelező feladata a települési önkormányzatoknak, 

amelyre vonatkozó igényét a nevelőszülő, a gyermekotthon (lakásotthon) vezetője bejelenti a 

gyermek gondozási helye szerinti települési önkormányzatnak. A feladat teljesítése érdekében 

az érintettek részéről szoros együttműködés szükséges. 

 A nagykorúságát a kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet idején elérő és az utógondozói 

ellátása elrendelése iránt a gyámhivatalhoz kérelmet benyújtó fiatal felnőtt számára, az 

önjogúvá válását követően az ellátást a gondozási helyén biztosítani szükséges abban az esetben 

is, ha a gyámhivatal az utógondozói ellátás elrendeléséről szóló határozatot még nem hozta meg.  

 A külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a fiatal felnőttet kérelmére be kell 

fogadni a fenntartóhoz tartozó gyermekotthonba (pl. kollégium bezárása, munkahely elvesztése, 

egészségi állapot romlása). 
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Javítóintézetek esetében: 

 A látogatási tilalom érinti a javítóintézeti ellátásban részesülő növendékek kapcsolattartási jogát 

is, a személyes találkozás nem megengedett, a kapcsolattartásra feljogosított személyek nem 

léphetnek a javítóintézet területére. A személyes találkozás helyett telefonbeszélgetés, 

levelezés a digitális úton történő távbeszélgetés lehetséges.  

 Az intézmény-elhagyási tilalom ideje alatt a javítóintézeti ellátásban részesülő fiatalkorút 

megillető kapcsolattartási formák közül a kimenő, az eltávozás és a szabadság nem 

megengedett és az intézményen kívüli helyszínek látogatása –  kivéve a szükséges egészségügyi 

vizsgálatokat, kezeléseket – nem engedélyezhető. 

 A fiatalkorúak szabadlevegőn tartózkodását minimum naponta egy óra időtartamban 

biztosítani kell. 

 A javítóintézetből elbocsátott gyermeket szabadítása esetén a szülő vagy más törvényes 

képviselő részére kell kiadni, aki a javítóintézetbe nem léphet be, ennek során a személyes 

találkozások minimalizálására kell törekedni.  

 

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások esetében: 

 A gyermekek törvényes képviseletével és vagyonkezelésével összefüggő jognyilatkozatokat a 

gyermekvédelmi gyámok írásban teszik meg, illetve a gyámhatósági eljárásokban a kép- és 

hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton is megtehetik a nyilatkozataikat. 

 A gyermekvédelmi gyám a gyámsága alatt álló gyermekkel lehetőség szerint elektronikus 

úton és telefonon tart kapcsolatot, tekintettel a látogatási tilalomra.  

 A gyermekvédelmi gyám továbbra is jogosult és köteles a gyermek érdekében szükséges 

azonnali intézkedéseket megtenni, valamit írásban előterjeszteni az azonnali intézkedést 

igénylő eljárások megindításáéra vonatkozó kérelmét.  

 Ha a nevelésbe vétel felülvizsgálatának tervezett időpontja a kihirdetett egészségügyi 

veszélyhelyzet idejére esik, a gyermekvédelmi gyám és a gyermekvédelmi nyilvántartás 

(TESZ-3) adatlapját a gyámhatóság felhívására továbbítja. 

 Ha a gyámhatóság a gyermekvédelmi gyámot felhatalmazta a két napra történő eltávozás és két 

napnál hosszabb szabadság engedélyezésére, az intézmény-elhagyási tilalom időtartama alatt a 

gyermekvédelmi gyám a gyermek számára nem engedélyezi az intézmény területének 

elhagyását. Az intézmény elhagyása kizárólag az Országos Tisztifőorvos határozatában nevesített 

esetben (közeli hozzátartozó halála) engedélyezhető. 

 megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyermek személyes jelenlétét igénylő 

vizsgálatait szünetelteti. A bizottság a krízishelyzetben lévő gyermek azonnali speciális 

gyermekotthoni elhelyezéséhez, nevelési felügyelete elrendeléséhez és egyéb más esetekben, 

szakmai véleményét a rendelkezésére álló vizsgálati eredmények, dokumentumok, 

előzményiratok alapján alakítja ki. 

 A támogatott gyermekvédelmi közvetítés, a felügyelt kapcsolattartás – a személyes találkozás 

elkerülése érdekében és a látogatási tilalom miatt – szünetel. Erről az érintetteket tájékoztatni 

szükséges.  

 Örökbefogadás előtti eljárás: csak a személyes kapcsolatfelvételt nem igénylő feladatok 

látandók el.  

o Az örökbe fogadni szándékozók tájékoztatása, kérelmük felvétele: Amennyiben az 

örökbe fogadni szándékozó írásban (postai úton vagy e-mailen) nyújtja be kérelmét, a 

kérelem benyújtása időpontjának az írásbeli kérelem benyújtásának időpontját kell 

tekinteni akkor, ha az örökbe fogadni szándékozó az egészségügyi veszélyhelyzet 
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elmúltával – személyes tájékoztatást követően – megerősíti kérelmét. Erről az ügyfeleket 

írásbeli kérelmük benyújtását követően tájékoztatni szükséges. 

o A folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok: a környezettanulmány elkészítésére, 

valamint a pszichológiai vizsgálat elvégzésére nincs lehetőség, emellett az örökbefogadói 

tanfolyamok szervezése is szünetel. Erről az érintett örökbe fogadni szándékozókat 

tájékoztatni szükséges. 

 Örökbefogadások előkészítése 

o A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek örökbefogadásának 

előkészítése a látogatási tilalomra tekintettel szünetel. Azokban az eseteken, 

amelyekben a gyermek megtekintése megtörtént, és az örökbe fogadni szándékozók 

szeretnék folytatni az örökbefogadási célú ismerkedést a gyermekekkel, a veszélyhelyzet 

visszavonásáig erre személyesen nincs lehetőség.  

o Az újszülőtt nem gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek 

örökbefogadását szükséges elősegíteni, a hatályos szabályok szerint kiválasztva a leendő 

örökbe fogadni szándékozókat. 

o  A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezése előtt továbbra is meg kell 

győződni a feltételek meglétéről. A szakemberek az egy hónapnál régebbi 

környezettanulmány esetén a feltételek meglétéről elsősorban digitális eszközök 

használatával, kép- és hangkapcsolat útján győződnek meg, amelyről tájékoztatják 

az örökbefogadási ügyben eljáró gyámhatóságot. A kötelező gondozásra kihelyezett 

gyermekek esetében javasolt, hogy a szakszolgálat munkatársai az örökbefogadó 

családokkal, gyermekekkel, folyamatban lévő nemzetközi örökbefogadás esetén az 

örökbefogadási szervezetek képviselőivel, elsősorban kép- és hangkapcsolat útján 

tartsanak kapcsolatot; személyes találkozásra csak akkor kerüljön sor, ha az feltétlenül 

szükséges a gyermekek beilleszkedése, az örökbefogadás megvalósulása céljából. 

 Örökbefogadások utánkövetése 

Az aktuális kötelező utánkövetések esetében indokolt az örökbefogadó családokkal felvenni a 

kapcsolatot, felmerülő problémáikat elektronikus eszköz igénybevételével, lehetőleg kép- és 

hangkapcsolat útján kezelni, továbbá tájékoztatni őket arról, hogy a személyes tanácsadás 

formájában történő utánkövetésre a veszélyhelyzet visszavonását követően lesz lehetőség, és az 

utánkövetési jelentések is a személyes tanácsadást követően készülnek el. 

 Válsághelyzetben lévő várandós anya számára krízistanácsadás 

A válsághelyzetben lévő várandós anyák, vérszerinti szülők számára szükséges továbbra is 

biztosítani a krízistanácsadást, amely továbbra is a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok 

feladata abban az esetben, ha a közhasznú szervezet nem vállalja azt. A krízistanácsadás során – 

személyes találkozás esetén – meg kell tartani a biztonságos távolságot és használni kell a fertőzés 

megelőzését szolgáló eszközöket. 

Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (OGYSZB) 

 Az OGYSZB a gyermek személyes jelenlétét igénylő vizsgálatait szüneteltetni. Amennyiben az 

OGYSZB javaslata szükséges krízishelyzetben lévő gyermek azonnali központi gyermekotthoni 

elhelyezéséhez, továbbá egyéb más eseteken, az OGYSZB – megkeresés alapján – szakmai 

véleményét a rendelkezésére álló vizsgálati eredmények, dokumentumok alapján alakítja ki.  

 

Budapest, 2020. március 22. 

Prof. Dr. Kásler Miklós 

miniszter 
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TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ 

2020. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKRÓL 

Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő, 2020. évi módosításairól 
 

A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében tárcánk összefoglaló tájékoztatást kíván nyújtani a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban Gyvt.), szociális szolgáltatásokat, valamint gyermekjóléti alapellátásokat 

érintő változásairól, továbbá az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek 

módosításairól. A törvény-módosításokat a családvédelmi akciótervvel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2019. évi CXXII. törvény tartalmazza, mely a Magyar Közlöny 2019. évi 

210. számában, 2019. december 18-án került kihirdetésre. 

 

A végrehajtási rendeletek módosítását az alábbi rendeletek tartalmazzák: 

 A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely a Magyar Közlöny 2019. évi 210. 

számában jelent meg. 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. 

rendelet, amely a Magyar Közlöny 2020. évi 25. számában jelent meg. 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet, amely a 

Magyar Közlöny 2020. évi 33. számában jelent meg. 

 Az egyes szociális és fogyatékossági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet, amely a Magyar Közlöny 2020. évi 19. számában 

jelent meg. 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 6.) EMMI rendelet, amely a Magyar 

Közlöny 2020. évi 36. számában jelent meg. 

A tájékoztató a jelentősebb módosításokat tartalmazza. 

I. Az Szt. módosításai 

 A módosítás megteremtette annak lehetőségét, hogy a nemzetköz szerződés alapján 

egyházi kiegészítő támogatásban részesülő nem állami fenntartó kijelölhető legyen 

egyházi módszertanként. 
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„58. §(2) Az egyházi, valamint a nemzetközi szerződés alapján egyházi kiegészítő 

támogatásban részesülő nem állami fenntartó által fenntartott intézmények vonatkozásában a 

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az egyház legfőbb szerve vagy a nem állami 

fenntartó képviselőjének javaslatára egyházi módszertani intézményt jelöl ki (a továbbiakban: 

kijelölt egyházi módszertani intézmény) ötéves időtartamra, amelynek elteltét követően az 

intézmény ismételten kijelölhető.” (hatályos: 2020. 01.01-től) 

 A módosítással rugalmasabbá váltak a finanszírozási rendszerbe történő befogadás 

egyes szablyai. A módosítás biztosítja, hogy az egyházi fenntartók egyszerűbben 

szerezzenek jogosultságot a finanszírozásra, ha ellátási szerződéssel látnak el 

önkormányzati feladatot, vagy más egyházi fenntartótól vesznek át feladatot. 

„58/A §. (2c) A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni 

a) azt a szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, feladatmutatót, amelynek 

ellátására az egyházi fenntartó a települési önkormányzattal vagy társulással ellátási 

szerződést kötött, az ellátási szerződésben szereplő szolgáltatás, ellátotti létszám, 

férőhelyszám, feladatmutató erejéig, 

(…) 

c) azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is bejegyzett szociális 

szolgáltatót, intézményt, szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely 

esetében szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása költségvetési 

többletkiadást nem eredményez, és a módosítást kizárólag 

ce) egyházi fenntartók közötti fenntartóváltozásra, egyházi fenntartók közötti szolgáltatás, 

ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladatmutató átadásra tekintettel kérik.” (hatályos: 2020. 

01.01-től) 

A módosítás megteremtette a piaci alapú idősek otthona jogszabályi alapjait. Az új típusú 

ellátás azoknak az idős embereknek kínál megoldást és hosszú távú gondoskodást, akik 

jövedelmi és vagyoni helyzete megengedi, hogy piaci alapú szolgáltatások igénybevételével 

elégítsék ki a jelenlegi vagy a későbbi életszakaszban fellépő gondoskodási szükségletüket. A 

módosítás lehetővé tette a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy 

öngondoskodásának erősítését, ugyanakkor a törvénybe épített egyes garanciális 

rendelkezések megvédik az idős igénybevevőket. 

A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek idősek otthonában való ellátására – a 

szolgáltatási önköltséggel megegyező összegű személyi térítési díj megfizetésének vállalása 

mellett – már ezt megelőzően is biztosított lehetőséget a szabályozás a férőhelyek legfeljebb 

15 %-áig. Az új szabályok azonban olyan új intézményi forma kialakítását célozzák, ahol 

gondozási szükséglet vizsgálata nélkül, piaci költségviselésen alapuló szolgáltatásnyújtásra 

nyílik lehetőség. Az ilyen intézmények tekintetében nem kell alkalmazni a 

jövedelemvizsgálat és a térítési díj megállapításának szabályait, azonban az idősek otthonára 

vonatkozó szakmai szabályok itt is érvényesek. Ezen intézményi forma esetében a férőhelyek 

100 %-a ilyen módon tölthető be. 
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Az intézményi jogviszony létrejöttekor megkötendő megállapodásba szükséges meghatározni 

a szolgáltatási díjat, szolgáltatásonként tételesen. A fenntartó a szolgáltatási díj mellett a 

beköltözéskor egyszeri összegű hozzájárulást is kérhet. Az ellátottat védő szabály, hogy a 

szolgáltatási díj emelése esetén az emelés mértéke évenként a Központi Statisztikai Hivatal 

által közölt infláció tárgyévet megelőző naptári év 12 havi átlagának kétszeresét nem 

haladhatja meg, továbbá állapotromlás esetén az intézményi jogviszony nem szüntethető meg. 

A piaci alapon működő idősek otthonában ellátottak után a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított állami támogatás nem vehető igénybe. 

Hogy a gondozási szükséglettel rendelkezők számára fenntartott férőhelyek száma ne 

csökkenjen le, a kapcsolódó átmeneti szabály kizárja a már meglévő férőhelyek piaci 

férőhellyé alakítását, mivel a szabályok alkalmazhatóságát csak a 2020. január 1-je után 

létrehozott intézményekre írja elő. 

„68/C. § (1) Idősek otthonában a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem 

rendelkező személy a 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellátotti arányra tekintet nélkül is 

ellátható, ha valamennyi ellátást igénylő vagy helyette a szolgáltatási díjat megfizető más 

személy írásban vállalja a fenntartó által megállapított szolgáltatási díj, illetve egyszeri 

belépési összeg megfizetését. A szolgáltatási díj és az egyszeri belépési összeg 

megállapítására és megfizetésére az V. Fejezet III. és IV. címét nem kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményben 

a) az ellátottak után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nem 

vehető igénybe, 

b) a 94/C. § szerinti megállapodásban szolgáltatásonként, tételesen meg kell határozni a 

szolgáltatási díjat, ideértve a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeinek viselésére 

vonatkozó feltételeket is, 

c) a szolgáltatási díj emelése esetén az emelés mértéke évenként a Központi Statisztikai 

Hivatal által közölt infláció tárgyévet megelőző naptári év 12 havi átlagának kétszeresét nem 

haladhatja meg, 

d) állapotromlás esetén az intézményi jogviszony nem szüntethető meg. 

(3) A fenntartót érintő felszámolási eljárás vagy csődeljárás esetén az ellátottak kielégítése 

elsőbbséget élvez a többi követeléssel szemben.” (hatályos: 2020. 01.01-től) 

134/I. §(2) A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

2019. évi CXXVI. törvénnyel megállapított 68/C. § szerinti idősek otthonának szabályai csak 

a szolgáltatói nyilvántartásba 2020. január 1-jét követően bejegyzésre kerülő intézmények 

esetében alkalmazhatóak. (hatályos: 2020. 01.01-től) 

 A módosítás biztosítja, hogy a bentlakásos szociális intézmény fenntartóváltása esetén 

az átvétel időpontjában bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személyek 

jogosultságát fennállónak kell tekinteni, vagyis esetleges vita esetén ne érje hátrány az 

átvevő fenntartót. A jogszabályban előírt, jogosultságot megalapozó vizsgálatot az új 

fenntartónak két éven belül el kell végeznie. 
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„85/C. § Bentlakásos szociális intézmény fenntartójának megváltozása esetén az átvétel 

időpontjában bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személyek jogosultságát az átvétel 

időpontjától számított két évig fennállónak kell tekinteni.” (hatályos: 2020. 01. 01-től) 

 Az állami fenntartó ellátási kötelezettségének önkormányzati, civil vagy egyházi 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is eleget tehet, vagyis fenntartóváltással a 

szociális és gyermekvédelmi intézmények átadás-átvételre kerülhetnek. 

 

Az átadás-átvétel esetére a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) rendezi az átvétel időpontjában a szociális, gyermekvédelmi 

intézményben dolgozó közalkalmazottak foglalkoztatásának kérdéskörét. A Kjt, vonatkozó 

rendelkezései szerint, amennyiben a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további 

foglalkoztatáshoz hozzájárul, úgy az átvevő munkáltató köteles a volt közalkalmazottal 

munkaszerződést kötni, tehát az átvevő munkáltatót – a közalkalmazott hozzájárulása esetén – 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál 

történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató köteles a 

közalkalmazott számára végkielégítést fizetni. 

A gyakorlatban előfordult, hogy az átadott intézmény dolgozói a további foglalkoztatásukhoz 

nem járultak hozzá, ezért az átadó munkáltató végkielégítést volt köteles fizetni a dolgozó 

részére. A közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő – korábban megtett ellentétes 

nyilatkozatuk ellenére – „új” munkaviszony létesítése az átvevő munkáltatóval a jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányult. 

Az ehhez hasonló rosszhiszemű gyakorlat megakadályozása érdekében szükséges volt olyan 

jogszabály-módosítás, amely kellő visszatartó erővel bír az által, hogy a végkielégítés arányos 

visszafizettetésével szankcionál. A módosítás nem kívánja korlátozni a továbbfoglalkoztatást 

nem vállaló dolgozók elhelyezkedési esélyeit, hiszen csak az átvevő intézményben való 

foglalkoztatást szankcionálja, így mind a munkavállaló, mind a munkáltató oldaláról 

igyekszik gátat szabni a Kjt. szabályainak fenti módon történő kijátszásának. 

„91. § (6) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató, intézmény fenntartója megváltozik, 

és az intézményben foglalkoztatott közalkalmazott 

a) az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, és 

b) az átvevő munkáltatóval vagy az átvevő munkáltató fenntartója által fenntartott más 

intézménnyel a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően közalkalmazotti 

jogviszonyt vagy az Mt. szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít annyi hónapon 

belül, ahány havi távolléti díjat számára végkielégítésként kifizettek, 

a végkielégítés és a jogviszony megszűnésétől az új jogviszony létesítéséig eltelt időtartamra - 

a távolléti díj szabályai szerint - kiszámított összeg különbözetét az állam fenntartói 

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv részére vissza kell fizetnie. A 

jogviszony megszűnésétől az új jogviszony létesítéséig eltelt időtartamra - a távolléti díj 

szabályai szerint - kiszámított összeg esedékességének időpontja megegyezik a végkielégítés 

tekintetében figyelembe vett esedékességgel.” (hatályos: 2020. 01.01-től) 
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 A módosítás – a Gyvt. hatályos szabályaival egyező módon – a szociális ellátás 

nyújtására egyházi, nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés megszüntetése 

esetére tartalmazza az egyházi, nem állami fenntartóval munkaviszonyban álló 

személyek jogviszonyának megváltozásával kapcsolatos szabályokat. 

 

„94/N. § (1) Ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás nyújtására egyházi, nem 

állami fenntartóval kötött ellátási szerződést megszüntetik, és az ellátást a továbbiakban 

állami fenntartó biztosítja, az egyházi, nem állami fenntartóval munkaviszonyban álló 

személyek jogviszonya a feladat átvételének időpontjában e törvény erejénél fogva 

közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át (a továbbiakban: jogállásváltozás). 

(2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb a feladat átvételét megelőző 15 nappal 

korábban írásban tájékoztatja a munkavállalót 

a) az átvétel tényéről, időpontjáról és annak a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és 

szociális következményeiről, 

b) a közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásáról, 

c) a közalkalmazotti kinevezése tartalmi elemeiről, 

d) azokról a kötelezettségekről, amelyeknek a munkavállaló a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését követően az előmenetele és a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget 

tenni. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a munkaviszony, ha az átvevő 

munkáltató a Kjt. rendelkezései alapján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt az 

átadással érintett munkavállalóval. Ebben az esetben a munkaviszony e törvény erejénél fogva 

a feladat átvételének időpontját követő harmincadik napon megszűnik. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a munkavállalóval szemben a Kjt. 

alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok 

megszüntethető, és ennek érdekében a munkavállaló legfeljebb az (5) bekezdésben foglalt 

időpontig intézkedik és ezt igazolja. 

(5) A jogállásváltozás időpontját követő tizenöt napon belül a munkavállalót a 

jogállásváltozás időpontjával a Kjt. szerint be kell sorolni, illetményét meg kell állapítani és 

számára a kinevezési okmányt át kell adni. A közalkalmazotti kinevezés alapján megállapított 

illetmény és illetménypótlékok együttes összege nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az 

átadást közvetlenül megelőző személyi alapbér összege. 

(6) A munkavállaló a kinevezési okmány átvételét követő tizenöt napon belül aláírja a 

kinevezési okmányt vagy nyilatkozik arról, hogy továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá. 

Ha a munkavállaló a továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, munkaviszonya 

jogállásváltozás nélkül a feladat átvételének időpontját követő harmincadik napon megszűnik. 

E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a munkavállaló a kinevezési okmány átvételét 

követő tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot vagy nem írja alá a kinevezési okmányt. 

(7) Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén az átvevő munkáltatónál határozatlan 

időtartamú közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. 

Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkaviszony részmunkaidős 
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közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Az átvevő munkáltatónál létesítendő közalkalmazotti 

jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. 

(8) Az átvett munkavállaló munkaköre és munkavégzésének helye - az átvevő munkáltató és 

az átvett munkavállaló eltérő megállapodása hiányában - változatlan marad. 

(9) A munkaviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően a Kjt. 

figyelembevételével kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani. 

(10) Az átvevő munkáltatóval létesített közalkalmazotti jogviszonyra a Kjt. rendelkezéseit 

kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a munkavállalónak az átadó munkáltatónál eltöltött 

munkaviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el. 

(11) Ha a kinevezéssel létesített közalkalmazotti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése 

esetén a munkavállalót felmentési idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az 

átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának 

figyelembevételével, a Kjt. rendelkezései alapján kell megállapítani. 

(12) Ha a munkavállaló további foglalkoztatása - a Kjt. vonatkozó szabályaival összhangban - 

munkaviszonyban történik, abban az esetben az (1) bekezdéstől eltérően a munkaviszony nem 

alakul át. A munkavállaló részére a munkaszerződést a feladat átvételének időpontját követő 

tizenöt napon belül kell átadni. 

(13) A (12) bekezdés szerinti esetben a munkavállaló a munkaszerződés kézhezvételét követő 

tizenöt napon belül nyilatkozhat arról, hogy továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, ebben 

az esetben a munkaviszony a feladat átvételének időpontját követő harmincadik napon szűnik 

meg. 

(14) Az átadó munkáltató kizárólag a (3), (4), (6) és (13) bekezdés esetén köteles a megszűnés 

napjával a munkavállaló számára az Mt. 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végkielégítést és 

az Mt. 63. § (2) bekezdés szerinti távolléti díjat megfizetni. 

(15) Az (1)-(14) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a (2) bekezdésben meghatározott időpont 

előtt 

a) tett munkáltatói vagy munkavállalói egyoldalú jognyilatkozat, vagy 

b) megkötött megállapodás 

alapján a munkaviszony ezen időpontot követően megszűnik. Az a) és b) pont szerinti, a 

feladat átvételének időpontja előtti jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a 

munkavállaló által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a feladat átvételének időpontját 

követően az átadó helyébe az átvevő munkáltató lép és ezen időpont után a keresetlevelet az 

átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni.” (hatályos: 2020. 01. 01-től) 

 

 A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény tartalmazza a 

támogatott lakhatásban élő fogyatékos személyekre vonatkozó, differenciált 

finanszírozásra irányuló kategóriák bevezetését. Fokozott és magas támogatási 

szükségletű személyek ellátása után eltérő finanszírozásra lettek jogosultak a 

fenntartók. A differenciált finanszírozás alapjainak megteremtése érdekében a 

komplex szükségletfelmérésre vonatkozó kötelezettség a fogyatékos személyek ápoló-

gondozó lakóotthonaiban bevezetésre, a fogyatékos személyek ápoló-gondozó 

otthonában pedig kiterjesztésre került. Ez utóbbi esetben a már ellátásban részesülők 

szükségletfelmérését 2020. december 31-ig kell elvégezni. 
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„85/A § (5) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába - intézményből 

történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel - a 

fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy, 

figyelemmel a (4) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott rendelkezésre. A nagykorú 

fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő 

elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott 

alapvizsgálat, valamint a komplex szükségletfelmérés elvégzése.” 

„134/I. § (1) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában vagy fogyatékos 

személyek ápoló-gondozó otthonában 2020. január 1-jén ellátásban részesülő személynek a 

családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi 

CXXVI. törvénnyel megállapított komplex szükségletfelmérését - amennyiben nem 

rendelkezik vele - 2020. december 31-éig kell elvégezni.” (hatályos: 2020. 01.01-től) 

 

 A módosítás az Igénybevevői Nyilvántartásban a szociális diagnózishoz kapcsolódó 

elektronikus felület használatához szükséges jogi alapokat teremtette meg. 

„20/C. § (1) A kincstár a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 

finanszírozásának ellenőrzése, és a szükséges szociális szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés nyomon követése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 

f) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a szolgáltatás tartalmára vonatkozó 

adatokat, valamint szociális diagnózis felvétele esetén a javasolt szolgáltatásokra és 

szociális, gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre (székhelyre, telephelyre) vonatkozó 

adatokat,” (hatályos: 2020. 01.01-től) 

 

 A módosítás biztosítja a kormányhivatalok közvetlen hozzáférését az igénybevevői 

nyilvántartáshoz az ellenőrzési feladataik ellátása érdekében. 

„20/C § (6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartáshoz közvetlen hozzáféréssel rendelkezik 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok - 92/K. 

§ szerinti - hatósági nyilvántartására (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) vonatkozó 

hatósági eljárások lefolytatására kijelölt hatóság (a továbbiakban: működést engedélyező 

szerv) a szolgáltatói nyilvántartásra és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó eljárásának a 

lefolytatása céljából.” (hatályos 01. 01-től) 

 

 A módosítás kiegészítette a szolgáltatói nyilvántartás adattartalmát egyházi fenntartók 

esetében a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház 

nevével. 

„92/K (2) A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza 

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és típusát, valamint egyházi fenntartó esetén a 

bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház nevét,” 

(hatályos: 2020. 01.01-től) 

II. A Gyvt. módosítása 

 2019. január 1-jével kerültek bevezetésre az Szt.-ben a kiskorúak támogatott 

lakhatásban történő ellátásának alapvető feltételei, így a kötelezően nyújtott 

szolgáltatási elemek is meghatározásra kerültek. A fogyatékossággal élő személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 

2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1295/2019. (V. 27.) 
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Korm. határozat mellékletében szereplő új Koncepció a felnőtt korú személyek mellett 

a gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak célcsoportját is bevonja a kiváltás 

fókuszába. Fontos eleme a Koncepciónak a családjukból hatósági intézkedéssel 

kiemelt, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, ápolást-gondozást nyújtó 

intézményekben élő gyermekek elhelyezésének rendezése a nevelőszülői gondozás 

mellett az Szt. szerinti támogatott lakhatásban. Ezen elvet követve a nevelésbe vett 

gyermekek esetén az otthont nyújtó ellátási formák között megnevezésre került az Szt. 

75. §-a szerinti támogatott lakhatás. 

 

„53. § (6) Otthont nyújtó ellátást biztosít 

c) az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve 

fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban együtt: 

fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona), valamint az Szt. 75. §-a szerinti támogatott 

lakhatás 

(…) 

a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával, különösen családgondozással, a 

gyermekvédelmi gyámság ellátásával.” (hatályos: 2020. 01. 01-től) 

„78. § (2) A nevelésbe vétel elrendelésével egyidejűleg a gyámhatóság 

a) a gyermek ideiglenes gondozási helyéül 

ad) az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatást 

(…) 

jelöli ki,” (hatályos: 2020.01 01-től) 

„80/B. § (1) A gyámhatóság a gyermek gondozási helyét hivatalból vagy kérelemre 

megváltoztatja, ha 

d) a nagy létszámú fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona az Szt. 75. §-a szerinti 

támogatott lakhatássá kerül átalakításra, 

és ezért a gyermek nevelését az addigi ellátási formában már nem vagy nem megfelelő módon 

lehet biztosítani.” (hatályos: 2020.01.01-től) 

 

 A módosított rendelkezések a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetén az 

igénybevevői nyilvántartásba történő jelentési kötelezettséget pontosítják az óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenység kapcsán, a jelentéstételi kötelezettség elősegítése 

érdekében. Az egyéni formában történő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

esetében, amikor a segítő munka az első találkozást követően tett intézkedéssel nem 

zárható le (egymáshoz közeli időpontban egy személy részére nyújtott szociális 

segítés), nyilvántartásba kell venni a gyermek személyazonosító adatait (a gyermek 

családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, 

neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült 

jogállása, lakó- és tartózkodási helye), a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység igénybevételének és megszűnésének 

időpontját. 

A fenti adatokat nem kell nyilvántartásba venni, ha az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység közösségi vagy csoportos formában történik, vagy ha az egyéni formában történő 

segítő tevékenység nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárul. Ezen 

tevékenységekre a Gyvt. statisztikai célú adatgyűjtést ír elő. 
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„139. § (3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat 

d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális 

munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén, valamint az óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenység esetén, ha az közösségi vagy csoportos formában történik, 

vagy ha az egyéni formában történő szociális segítő tevékenység nyújtása az első találkozást 

követően tett intézkedéssel lezárul, 

(3a) Gyermekjóléti szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja 

szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első 

találkozást követően tett intézkedéssel lezárható. 

(3c) A gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül, ha az egyéni formában történő 

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az első találkozást követően tett intézkedéssel 

nem zárható le, csak a (2) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja, valamint b) pontja szerinti 

adatokat kell nyilvántartásba venni.” (hatályos: 2020.01.01-től) 

III. Kormányrendeletek 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet 

 A területről érkező igények alapján módosításra került a bentlakásos intézményekben 

a térítési díjszámítás: 2019. december 31-ig a térítési díjat bentlakásos intézményi 

ellátás esetén ellátási napra és hónapra kellett meghatározni úgy, hogy a napi térítési 

díj a havi térítési díj harmincad része volt a hónapok naptári napjának számától 

függetlenül. 

2020. január 1-jétől a térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra 

kell meghatározni úgy, hogy a hónapok naptári napjainak számát már figyelembe kell venni. 

Továbbra is alkalmazni kell azt az érvényben levő szabályt, mely kimondja, hogy a 

jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át tartós 

elhelyezést nyújtó intézmények esetén, 60 %-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

esetén. 

A módosítás eredményeként az adott naptári hónap napjainak száma mindenki számára 

egyértelműen nyomon követhető, a térítési díj fizetésre kötelezett személy a való igénybevétel 

szerint, az év minden napján megfizeti az ellátás költségét. 

Az Szt. térítési díj szabályai nem változtak, tehát e törvényi szintű szabályokat továbbra is be 

kell tartani (pl. az önköltség, az intézményi vagy személyi térítési díj megállapításának 

szabályai). A változás a térítési díjak felülvizsgálatát igényli, melyet az erre vonatkozó 

szabályoknak megfelelően kell elvégeznie a fenntartónak, valamint az intézményvezetőnek. A 

kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzésére eddig is és most is április 1-ig van lehetősége a 

fenntartónak. 

Az új szabályok szerinti számítás módjáról, gyakorlati példákkal egy külön útmutató készült, 

mely elérhető a Szociális Ágazati Portálon a  

http://szocialisportal.hu/web/guest/hirmegjelenito/-/journal_content/56/10181/239104 linken. 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hirmegjelenito/-/journal_content/56/10181/239104
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„3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra, 

vetítve kell meghatározni.” 

„16. § 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 úgy kell meghatározni, hogy az adott hónap 

napjainak számából le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a 

számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.” (hatályos: 2020.01.01-től) 

 

 Az átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan embereknek, akiknek már nincs 

szükségük intenzív szociális segítségre, önmagában is nyújtható lakhatási szolgáltatás, 

amelynek az a célja, hogy fokozatosan ki lehessen őket vezetni az ellátórendszerből. A 

külső férőhelyek azon hajléktalan emberek számára nyújtanak lakhatási lehetőséget, 

akik képesek ellátni magukat, és szükségük van még szociális segítségre, de már 

kisebb intenzitással, mint az intézményi keretek között. Ez a célcsoport rendelkezik 

rendszeres jövedelemmel (közmunka, nyugdíjszerű ellátás), amely piaci alapú 

lakhatásra még nem elegendő. A külső férőhelyek azok számára elérhetőek, akik a 

szocializációs folyamataikban előrébb járnak, mint azok, akiket a szolgáltatók az 

átmeneti szálláshelyeken tudnak elhelyezni. 

A korábbi szabályozás alapján a hajléktalan személyek átmeneti szállásán az első 30 napban 

nem volt térítési díj fizetési kötelezettség. A módosítás alapján az átmeneti szálláshoz 

kapcsolódó külső férőhelyeket tekintve a térítési díjat a megállapodás aláírásától számítva kell 

fizetni. 

 Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást adott hónapban nem minden nap veszi 

igénybe, a távolléti napok száma alapján kell a térítési díjat megállapítani. E szabály a 

külső férőhelyekre vonatkozóan értelmezhetetlen, hiszen a távollét maximum 

önbevallásos alapon, avagy szúrópróbaszerűen ellenőrizhető és dokumentálható. A 

szolgáltatás maga egy lakáspótló szolgáltatás, így célszerű volt a távollét számításának 

szükségességét ezen szolgáltatás tekintetében törölni, vagyis a megállapodással 

rendelkező időszakban a szolgáltatást igénybe vevő a teljes költséget fizeti meg. 

 

 A külső férőhelyen való lakhatás és az ennek során elsajátított készségek 

hozzájárulnak az önálló, támogatás nélküli lakhatáshoz és a társadalomba történő 

sikeres visszailleszkedéshez. A külső férőhely szolgáltatást igénybe vevők számára 

inkább a lakhatási lehetőség a fontos, kevésbé szorulnak a szociális ellátórendszer 

nyújtotta mentális gondozásra, segítségnyújtásra. Mindezt figyelembe véve a 

szolgáltatást nyújtóknak szükségtelen a hajléktalan személyek átmeneti szállásán előírt 

teljes körű adminisztráció vezetése, így a gondozási és élelmezési napok számáról 

szóló nyilvántartás vezetése is szükségtelen. 
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„21. § (2) A gondozási napokról - a hajléktalan személyek átmeneti szállásához vagy nappali 

melegedőjéhez kapcsolódó, az Szt. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási 

szolgáltatást nyújtó férőhelyek kivételével - a 4. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell 

vezetni.” 

„22. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú 

intézmények és a hajléktalan személyek átmeneti szállásához vagy nappali melegedőjéhez 

kapcsolódó, az Szt. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást nyújtó 

férőhelyek kivételével - a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.” 

„28. § (6) E § szabályait - a hajléktalan személyek átmeneti szállásához vagy nappali 

melegedőjéhez kapcsolódó, az Szt. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási 

szolgáltatást nyújtó férőhelyek kivételével - az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre is 

alkalmazni kell.” (hatályos: 2020. 01.01-től) 

 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) 

 A szociális ágazatban dolgozók megbecsülésének kifejezéseként, megfeszített 

munkájuk elismeréseként a Kjt. vhr.-ben a szociális ágazati pótlék összege megemelésre 

került, így a minimálbér és garantált bérminimum 8%-os emelésével együtt összesen 

14%-os béremelés valósul meg a 2020. január 1-jéig visszamenőlegesen.  

 

A Kjt. vhr. 5. számú mellékletében szereplő szociális ágazati összevont pótlék – 2020. február 

20-ától hatályos – megemelt összegére a közalkalmazottak 2020. január 1-jétől jogosultak. A 

2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a 

munkatársak részére.  
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A béremelés eredményeként az egyes fizetési fokozatokban az alábbi emelések történtek meg 

2020. január 1-jétől 2019. évhez képest: 

 
 

„24. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel 

megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-

jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban 

kell kifizetni a közalkalmazott részére.” (hatályos 2020. 02. 20-tól) 

 

 A tapasztalatok azt mutatták, hogy a jogalkalmazók számára nem volt egyértelmű, 

hogy amennyiben a Kjt. általános szabályai alapján a közalkalmazott „B” vagy ennél 

magasabb fizetési kategóriába kerül besorolásra, akkor számára szükséges-e megadni 

a garantált bérminimumot. Ez különösen fontos a falu- és tanyagondnoki 

munkakörnél, mivel ott a Kjt. vhr. lehetőséget ad arra, hogy a közalkalmazottat az 

„A”-„E” fizetési kategóriába sorolják be, azonban a munkakör betöltése 

szakképzéshez nem kötött (8 általános). A módosítás egyértelművé tette, hogy a „B”- 

„E” fizetési osztályba sorolás esetében a pótlékok nélküli illetmény nem lehet 

kevesebb a garantált bérminimumnál.  

 

 A család- és gyermekjóléti központokban 2018. szeptember 1-től kötelező alkalmazni 

1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és 

iskolai szociális segítőt, ezért az óvodai és iskolai szociális segítő munkakört indokolt 

volt feltüntetni a mellékletben „F”-„J” fizetési fokozattal.  

 

 A gyermekfelügyelő fizetés fokozata korábba „C”-„D” lehetett. A gyermekfelügyelő 

felelősségi körében olyan tevékenységet lát el, amely nélkülözhetetlen a gyermekek 

legjobb ellátása érdekében, tevékenysége komplex, nagy tudást és elkötelezettséget 

feltételező, számos képességet igénylő foglalkozás, ténylegesen a legtöbb időt tölti a 

gyermekkel a bentlakásos intézményben. E munkakörben foglalkoztatott 

gyermekfelügyelők többsége magasabb végzettséggel rendelkezik, és előfordul az „E” 
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kategóriába tartozó végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatás is. A 

módosítás megteremtette az „E” kategóriába való besorolás lehetőségét.  

 

„9. § (4) Ha a közalkalmazott a „B”-„E” fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok 

nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.” (hatályos: 2020. 

01. 01-től) 

 

A Kjt. vhr. 2. számú melléklet II. „Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és 

ifjúságvédelmi területen” pontjában foglalt táblázat 1. pontja a következő sorral egészült ki: 
   Megnevezés  Fizetési osztályok 

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

 1.  Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 

szolgáltatás, javítóintézeti nevelés 

keretében az ellátottak gyógyítását, 

ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, 

ellátását, gondozását, szociális segítését 

közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai 

végzettséghez kötött munkakörök 

                    

 
  óvodai és iskolai szociális segítő            *  *  *  *  * 

 

A Kjt. vhr. 2. számú melléklet II. „Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és 

ifjúságvédelmi területen” pontjában foglalt táblázat 2. pont c) alpont „gyermekfelügyelő” 

megnevezésű sora helyébe a következő sor lép: 
  Megnevezés  Fizetési osztályok 

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

 2.  Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 

szolgáltatás, javítóintézeti nevelés 

keretében az ellátottak ápolását, 

foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, 

gondozását, szociális segítését, 

szállítását közvetlenül szolgáló, 

egyetemi, főiskolai végzettséghez nem 

kötött munkakörök 

                    

 
c)  egyéb ágazati munkakörök                     

 
  gyermekfelügyelő      * *  *           

 

 

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

 

 A módosítás alapján az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást – változás esetén 

– az adott hónap utolsó napjáig teszik közzé a minisztérium.  

 

„19/A. § (1) A befogadás érdekében a miniszter minden év január 15-éig a Szociális 

Ágazati Portálon és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 

honlapján közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. A miniszter a kapacitásokban év 

közben bekövetkező változást és az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a változás 
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hónapjának utolsó napjáig teszi közzé a Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium 

honlapján.” (hatályos: 2020.01.01-től) 

 

 A módosítás továbbá a működést engedélyező szervek bírságbevételeinek központi 

befizetése tárgyában megteremtette az összhangot az államháztartásról szóló 

törvénnyel, miszerint a központosított beszedési számlára kell átutalni a bírságból 

befolyt összegeket.  

 

„43. § (2) A bírságból befolyt összeget a működést engedélyező szerv negyedévente, a 

negyedévet követő hónap 20-áig központosított beszedési számlára utalja át. A működést 

engedélyező szerv az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó, véglegessé vált határozat 

másolatát megküldi a miniszternek.” (hatályos: 2020.01.01-től) 

 

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 

 

 A módosítás pontosította a kincstári ellenőrzés kiterjesztésének szabályait, és a 

joggyakorlatot megerősítve egyértelművé tette, hogy azoknak a fenntartóknak, 

amelyek már nem működtetnek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatót, a tartozás részletekben történő kifizetése nem engedélyezhető.  

 

„19. § (6) Az ellenőrzés a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül a 

korábban nem vizsgált időszakra, engedélyesre és szolgáltatásra is kiterjeszthető. A 

kiterjesztést az ellenőrző igazgatóság értesítése alapján az ellenőrzést elrendelő igazgatóság 

rendeli el, és erről értesíti az ellenőrző igazgatóságokat.” (hatályos: 2020.01.01-től) 

„25. § (3a) Megszűnt fenntartónak részletekben történő teljesítés nem engedélyezhető.” 

(hatályos: 2020.01.01-től) 

 

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az 

országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Nyr.) 

 

 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel és a szociális diagnózis esetében 

2020. január 1-jétől törvény szabályozza, hogy a kincstár által vezetett igénybevevői 

nyilvántartásban (KENYSZI) az igénybevétel adatain túl a szolgáltatás tartalmát is 

feltüntessék a szolgáltatók. A módosítás ennek megfelelően, a folyamatban lévő 

informatikai fejlesztések mentén módosította az igénybevevői nyilvántartás és a 

jelentési rendszer egyes szabályait.  

 

§2. § (6a) Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel és a szociális diagnózissal 

kapcsolatos adatszolgáltatásra külön adatszolgáltató munkatársakat kell kijelölni.” 

 

„3. § (4) Az adatszolgáltatás az igénybevevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 4-6. § 

szerinti rögzítéséből, a 7. § szerinti időszakos jelentésből és a szolgáltatás tartalmával 

kapcsolatos, 7/A. § szerinti adatszolgáltatásból áll.” 

 

„4. § (1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az e-képviselő vagy az 

adatszolgáltató munkatárs (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) az Szt.-ben, 

illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat az Szt. 94/C. §-a, illetve a Gyvt. 32. § szerinti 
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megállapodás megkötését követően, illetve - ha a megállapodás megkötése nem kötelező - a 

szolgáltatás első igénybevételét követően, legkésőbb az igénybevétel első napját követő 

munkanap 24 óráig, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetén az igénybevétel első 

napját követő hónap 15-éig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.” 

 

„6. § (1) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a 

megszűnést követő munkanap 24 óráig, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetén 

a megszűnést követő hónap 15-éig rögzíti. Ha a gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele 

hatósági határozat alapján szűnik meg, a határozatban megállapított időpontot kell megjelölni 

a megszűnés időpontjaként.” 

 

„7/A. § (1) A nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tartalmával kapcsolatos 

adatszolgáltatást a következő hónap 15-éig kell teljesíteni. 

(2) A szociális diagnózis tartalmával kapcsolatos adatszolgáltatást a szociális diagnózis 

adatainak felvételétől számított 15 munkanapon belül kell teljesíteni.” 

 

„9. § (1) A Központ az igénybevevői nyilvántartásban rögzített 

a) természetes személyazonosító és lakcímadatokat a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból, 

b) TAJ-t a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által vezetett nyilvántartásból, 

c) köznevelési intézmény azonosító adatait a köznevelés információs rendszeréből 

történő elektronikus adatigénylés útján ellenőrzi, illetve - ha az adat nem vagy hibásan áll a 

Központ rendelkezésére - kéri meg.” 

 

„12. § (1) Az országos jelentési rendszerbe 

a) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetén a jelentési időszakot követő hónap 

15-éig, 

be kell jelenteni az 1. melléklet szerinti adatokat.” 

 

1. melléklet a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

 

Az országos jelentési rendszerbe bejelentendő adatok 

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek: 

2.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 

2.1.1. az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységnek a jelentési időszakban történt 

igénybevétele feladatellátási helyek szerinti bontásban, valamint egyéni formában történő, 

első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható, csoportos vagy közösségi óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenység esetén a jelentési időszakban az igénybevevők száma a 

tevékenység típusa szerinti bontásban, 

2.1.2. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kivételével a jelentési időszakban az 

igénybevevők száma a tevékenység típusa szerinti bontásban. 

3.2. Jelentési időszak: 

3.2.1. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetén minden naptári hónap, (…)” 

(hatályos: 2020.01.01-től) 
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6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

A fővárosi, megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggésben módosult 

az óvodai, illetve iskolai nevelésben részelülő gyermek igazolatlan mulasztásával kapcsolatos 

szabályozás. A módosítás érelmében a gyermek igazolatlan óráiról a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője közvetlenül küld tájékoztatást a szülőnek, nevelőszülőnek vagy a 

gyermekvédelmi szakszolgálatnak a család- és gyermekjóléti szolgálat egyidejű értesítése 

mellett.  

 

„91/F. § Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul 

mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a 

gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az 

adott tanítási évben elérte a tízet, a nevelési-oktatási intézmény vezetője 

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a 

gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai 

segítése, ellenőrzése érdekében, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a 

szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet 

igazgatója, levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a 

huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai 

foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

jogkövetkezményeiről, 

c) értesíti a b) pont szerinti tájékoztatás megtörténtéről a család- és gyermekjóléti 

szolgálatot.” 

(hatályos: 2020.03.01-től) 

 

IV. Miniszteri rendeletek 

 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakba: R.) 

módosítása 

 

 A képesítési előírásokat érintő rendelkezések módosítása 

A fogyatékos személyek ápolását, gondozását végző intézmények esetében az R. hatályos 2. 

számú melléklete az alábbiak szerint határozta meg az ápoló/gondozó létszám 100 férőhelyre 

számított minimum feltételeit: „30 fő, ebből min. 1 fő ápoló, kiskorú ellátása és súlyos, 

halmozottan sérült ellátottak esetében + 40 fő”. E szabálynak megfelelően, amennyiben az 

intézmény kiskorú fogyatékkal élő személyeket lát el, vagy az ellátottak súlyos, halmozottan 

sérült személyek köréből kerülnek ki, az intézmény fenntartója 100 férőhelyre vetítve, a 30 fő 

ápoló vagy gondozó foglalkoztatásán felül, további 40 ápoló vagy gondozó foglalkoztatásáról 

volt köteles gondoskodni. A módosítás során törlésre került az előírásból a „+” jel, így a 

kiskorúak és súlyos, halmozottan fogyatékos személyek ellátása esetén összesen 40 

ápoló/gondozó alkalmazása szükséges.  

 

A létszámfeltételek rugalmasabbá tétele érdekében került törlésre a 2. számú melléletben 

valamennyi ajánlott munkakörre vonatkozó létszámelőírás, a kiegészítő szabályokban pedig 

rögzítésre került, hogy az ajánlott munkakörök létszámait a fenntartó határozza meg.  
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Szintén a rugalmasságot szolgálja, hogy a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátására megjelölt 

munkakörök létszámai a továbbiakban nem irányszámként, hanem ajánlott létszámként 

jelennek meg.  

 

A 3. számú melléletben az intézményvezetőre meghatározott elfogadható képesítések köre 

kiegészül a szociológus végzettséggel. A melléletből törlésre került a fogyatékkal élők 

gondozója szakképesítése, mivel a képzés tartalmában az elmúlt években bekövetkezett 

változás miatt már nem felet meg a felnőtt fogyatékos személyek gondozásához. 

 

Technikai módosítás, hogy a 2. és a 3. számú melléklet korábbi kiegészítő szabályai 

áthelyezésre kerültek a normaszövegbe.  

 

 Támogatott lakhatásra vonatkozó pontosítások 

 

Tárgyi feltétel rugalmasabbá tétele 

 

A korábbi szabályozás szerint a támogatott lakhatásban egy lakószobának 12 

négyzetméteresnek kellett lennie. Igény merült fel ennek a szabályozásnak a rugalmasabbá 

tételére. E szerint, ha csak egy személy költözik egy szobába, akkor elég a kisebb, 8 

négyzetméteres lakóterület. Ha pedig a szülő a gyermekével együtt költözik be a támogatott 

lakhatásba, indokolt a lakóterület nagyságának differenciálása.  

 

„110/E. § (1a) Ha egy lakószobában egy személy kerül elhelyezésre, a lakószoba 

alapterületének el kell érnie a 8 négyzetmétert. 

(1b) Támogatott lakhatást igénybe vevő személy gyermekének együttes elhelyezése esetén 

a gyermekre egyéves kor felett további kettő, hat éves kor felett további négy, tizenkét éves 

kor felett további hat négyzetméter alapterületet kell biztosítani.” (hatályos: 2020.02.09-től) 

 

Lakócentrumra vonatkozó szabályok rugalmasabbá tétele 

 

A kiválasztási folyamat megkönnyítése érdekében szükségessé vált, hogy a lakócentrumok a 

lakások ésszerűbb és költséghatékonyabb módon lehessen kialakítani úgy, hogy két lakáshoz 

tartozik egy közös főzőhelyiség, fürdőhelyiség és WC. 

 

„110/E. § (1c) Az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakások úgy is 

kialakíthatóak, hogy két lakáshoz tartozik egy közös főzőhelyiség, fürdőhelyiség és WC.” 

(hatályos 2020.02.09-től) 

 

Komplex szükségletfelmérés díjának meghatározása 

 

A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartónak kell viselnie, azonban a 

szükségletfelmérésnek nem volt központilag meghatározott egységes összegű díja. Korábban 

maga a felmérést végző személy mondhatta meg, mennyiért vállalja azt. A díjazás 

központilag történő meghatározása lehetőséget ad arra, hogy a feladattal arányos és méltányos 

összeget állapítson meg a felmérést végző, amely egyben motivációt jelenthet a 

szakembereknek, hogy a szükségletmérő képzésre jelentkezzenek. A díj összegét tartalmazó 

közlemény megjelent a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon 

/http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/239193 

 

https://www.google.com/search?q=%2Fhttp%3A%2F%2Fszocialisportal.hu%2Fweb%2Fguest%2Fhir-megjelenito%2F-%2Fjournal_content%2F56%2F10181%2F239193&rlz=1C1GCEU_huHU820HU827&oq=%2Fhttp%3A%2F%2Fszocialisportal.hu%2Fweb%2Fguest%2Fhir-megjelenito%2F-%2Fjournal_content%2F56%2F10181%2F239193&aqs=chrome..69i57j69i58.828j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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„110/B. § (5) A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartó viseli. A komplex 

szükségletfelmérés díjának összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa 

irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi.” 

(hatályos 2020.02.09-től) 

 

A fokozott támogatási szükséglet és magas támogatási szükséglet kategóriák 

kialakítása támogatott lakhatásban 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény tartalmazza a támogatott 

lakhatásban élő fogyatékos személyekre vonatkozó, differenciált finanszírozásra irányuló 

kategóriák bevezetését. Fokozott és magas támogatási szükségletű személyek ellátása után 

elértő finanszírozásra jogosultak a fenntartók. A finanszírozás szabályaival összhangban az 

R.-ben egyrészt megtörtént az étvezetés, másrészt a komplex szükségletfelmérő adatlap 

összegző lapja kiegészítésre került a nevezett két kategóriával.  

 

 Hajléktalan személyek egyes ellátását és annak adminisztrációját érintő szabályok 

módosítása 

 

A külső férőhelyen való lakhatás és az ennek során elsajátított készségek hozzájárulnak az 

önálló, támogatás nélküli lakhatás és a társadalomba történő visszailleszkedés sikeréhez. A 

külső férőhely-szolgáltatást igénybe vevők lényegesen kevésbé szorulnak a szociális 

ellátórendszer nyújtotta mentális gondozásra, segítségnyújtásra, mint a lakhatási szolgáltatás 

igénybevételére. Mindezt figyelembe véve, a szolgáltatást nyújtóknak szükségtelen a 

hajléktalan személyek átmeneti szállásán előírt teljes körű adminisztrációt vezetni. A külső 

férőhelyek kötelezettségeinek enyhítésére szolgál az egyéni gondozási terv-készítési 

kötelezettség elhagyása is.  

 

Szintén indokolt egyértelművé tenni az átmeneti szállásokon ellátottakkal kapcsolatban 

készítendő gondozási terv szablyait. Átmeneti intézményekben csak akkor kellett gondozási 

terv, ha az ellátott legalább hat hónapot ott töltött. Ez a megkötés egy idős vagy fogyatékos 

személy átmeneti ellátása esetében indokolt lehet, hiszen ha az érintett rövid idő elteltével 

hazakerül, felesleges lehet a gondozására tervet készíteni. Hajléktalan ellátás esetében 

azonban a társadalmi reintegráció sikerességéhez szükséges a gondozásról tervet készíteni 

akkor is, ha a személy hat hónapnál nem hosszabb időt tartózkodik az intézményben.  

 

Az R. szabályozza az éjjeli menedékhelyek által nyújtandó szolgáltatásokat. A szabályozás 

korábban nem nevesítette a szociális munkát, mint szolgáltatást, azon feltételezésből 

kiindulva, hogy a szolgáltatás folyamatosan változó ügyfélkörrel végzi tevékenységét, így 

eredményes szociális munka nem végezhető az ellátottakkal. A gyakorlat azonban ennek az 

ellenkezőjét bizonyította. Az éjjeli menedékhelyek döntő többsége azonos ügyfélkörrel végzi 

feladatát, így lehetőség nyílik a minőségi szociális munka végzésére a nevezett 

intézményekben úgy, hogy a jogszabály korábban is előírta az éjjeli menedékhelyek számára 

szociális képzettségű munkatárs foglalkoztatását. A gyakorlathoz igazodva bekerült a 

jogszabályba az éjjeli menedékhelyek esetében a szociális munka, mint szolgáltatás, ezzel 

elősegítve a gondozottak előrelépését és társadalmi reintegrációját.  

 

Az R. nappali intézményekre vonatkozó általános szabályai szerint a nappali ellátást nyújtó 

intézményekben a 10. számú melléklet szerinti látogatási és eseménynaplót kellett vezetni, 

ugyanakkor a nappali melegedőkre a korábban speciálisan erre a célra készült 11. számú 

melléklet szerinti nyilvántartás vezetését is előírta. 
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A szolgáltatási elemek bevezetésével módosult a látogatási és eseménynapló, amelybe a 

szolgáltatási elemekhez tartozó tevékenységeket kell rögzíteni. A nappali ellátás esetében az 

R.-ben nevesített szolgáltatási elemek a nappali melegedőre is vonatkoznak, a nappali 

melegedő esetében az R.-ben felsorolt konkrét tevékenységek pedig besorolhatók az egyes 

szolgáltatási elemek alá, így nem indokolt az eltérő adminisztráció fenntartása. A módosítást 

követően a nappali melegedőknek is ugyanazt a látogatási és eseménynaplót kell vezetniük, 

mint a többi nappali intézménynek. 

 

„7. § (1) Gondozási tervet kell készíteni 

b) az idős, fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére átmeneti 

elhelyezést biztosító intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ha az ellátást 

legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe, valamint a hajléktalan személyek átmeneti 

szállásán ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem értve a külső férőhelyen 

nyújtott ellátást,” 

 

„107. § (1) A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére a 105. § rendelkezései az 

irányadók azzal, hogy a nyújtott szociális munka tartalmát a (3) bekezdés határozza meg.” 

(hatályos: 2020.02.09-től) 

 

 A szenvedélybetegek közösségi ellátására és alacsonyküszöbű ellátására vonatkozó 

képzési kötelezettség bevezetése 

 

A szenvedélybetegek közösségi ellátásában és alacsonyküszöbű ellátásában is bevezetésre 

került a kötelező képzés. A képzés részletes szabályait az egyes szociális szolgáltatásokat 

végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 

módosítása tartalmazza. Az új rendelkezés értelmében a szenvedélybetegek közösségi 

ellátásában és alacsonyküszöbű ellátásban csak olyan személy foglalkoztatható, akit a 

foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a szenvedélybetegek közösségi 

ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzésre, és a foglalkoztatott azt a foglalkoztatás kezdő 

időpontjától számított két éven belül elvégzi. Az R. a képzés elvégzése alól mentesítési 

lehetőséget is biztosít meghatározott végzettséggel rendelkezők részére. 

 

„39/N (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátásban és alacsonyküszöbű ellátásban – a (2) 

bekezdés szerinti kivétellel – csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő 

időpontjában a munkáltató bejelentett a szenvedélybetegek közösségi ellátása képzésre vagy a 

szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű ellátása képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő 

időpontjától számított két éven belül elvégzi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzése alól mentesül 

a) a szenvedélybeteg gondozó OKJ 55 762 05, az addiktológus szakorvos, a pszichiáter 

szakorvos, az addiktológiai pszichológus, a klinikai szakpszichológus, a pszichológus, az 

addiktológiai konzultáns képesítéssel rendelkező személy, és 

b) az a személy, aki szenvedélybetegek közösségi ellátásában vagy alacsonyküszöbű 

ellátásban egy évnél hosszabb foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezik.” (hatályos: 2020. 

02. 09.-től) 

 

 Szociális diagnózis elvégzésére vonatkozó pontosítások 

 

A szociális diagnózis elvárásoknak megfelelő felvétele az esetmenedzser teljes munkaidejét 

kitöltő tevékenység, amelyet más feladatok ellátása mellett nem tud megfelelő színvonalon 

végezni. Tekintettel erre indokolttá vált annak előírása, hogy a szociális diagnózist felvevő 
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esetmenedzser nem foglalkoztatható osztott munkakörben. A módosítás egyértelművé tette 

továbbá, hogy a szociális diagnózis értékelő lapját az igénybevevői nyilvántartás elektronikus 

felületén kell elkészíteni. 

 

A szociális diagnózist készítő esetmenedzsernek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 

egy éven belül el kell végeznie a szociális diagnózist készítő esetmenedzseri képzést. E 

szabály hatálybalépése óta eltelt időben a vonatkozó képzés nem indult meg, ezért szükséges 

volt a határidő kitolása a hatálybalépéskor foglalkoztatott esetmenedzserek részére. Az 

átmeneti szabály értelmében a képzést 2021. december 31-ig kell elvégezni. 

 

A személyes interjú felvétele során az esetmenedzser döntése alapján több személyes 

találkozásra is sor kerülhet. A szociális diagnózist az első interjútól számított 15 munkanapon 

belül kell elkészíteni. A módosítás egyértelművé tette, hogy az igénybevevői nyilvántartásban 

is meg kell tenni az adatszolgáltatást. 

 

„30. § (7) A személyes interjú felvétele során az esetmenedzser döntése alapján több 

személyes találkozásra is sor kerülhet. A szociális diagnózist az első interjútól számított 15 

munkanapon belül kell elkészíteni, figyelemmel a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az ellátást igénylő krízishelyzete esetén 

a szolgáltatás a szociális diagnózis elkészítése előtt is igénybe vehető. 

(11) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser nem foglalkoztatható osztott 

munkakörben.” (hatályos: 2020. 02. 09-től) 

„124. § (1) A 30. § (10) bekezdése szerinti képzést a 2020. január 1-jén foglalkoztatásban 

álló szociális diagnózist készítő esetmenedzsereknek 2021. december 31-ig kell elvégezniük.” 

(hatályos: 2020. 02. 09-től) 

 

 Szabályozott szakmákkal kapcsolatos módosítás 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai 

képesítések elismeréséről szabályozott szakma alatt olyan szakmai tevékenységet vagy 

szakmai tevékenységek csoportját érti, amely gyakorlásának a megkezdése, gyakorlása vagy 

gyakorlásának valamelyik módja, közvetlenül vagy közvetve, meghatározott szakmai 

képesítéssel való rendelkezéshez kötött törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 

alapján. A szabályozott szakmák számának csökkentésére irányuló kormányzati célkitűzés – 

figyelemmel a differenciált ellátórendszer működtetéséhez szükséges magas számú sajátos 

munkakörre – a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén a nem vezetői munkakörök 

tekintetében három szakmacsoport létrehozásával hajtható végre. Emellett a szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások, a gyermekvédelmi szakellátás és a javítóintézeti ellátások 

vonatkozásában a vezetői munkakörökre egy „közös” szakmacsoport került kialakításra. 

 

„6. § (5b) A 3. melléklet szerinti munkaköröket az (5c) és (5d) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően kell szakmacsoport szerint besorolni. 

 (5c) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető 

szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

a) intézményvezető, 

b) vezető ápoló, vezető szakápoló. 

(5d) A 3. melléklet szerinti nem vezetői munkakörök közül 

a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

aa) gondozó, 
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ab) ápoló, 

ac) szakápoló, 

ad) orvos; 

b) a Szociális és gyermekjóléti fejlesztő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

ba) terápiás munkatárs, 

bb) fejlesztő pedagógus; 

c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

ca) szociális munkatárs, 

cb) segítő, falugondnok, tanyagondnok, 

cc) esetfelelős, 

cd) asszisztens.” (hatályos: 2020. 02. 09-től) 

 

 Egyebek 

 

A módosítás rendezte, hogy az egyedi tanrendben tanuló fogyatékos gyermek is ellátható a 

fogyatékos személyek nappali intézményében. 

 

„81. § (3a) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik 

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

valamint az egyéni munkarendben tanulmányokat folytató gyermekre.” (hatályos: 2020. 02. 

09-től) 

 

 A rehabilitációs intézmény a komplex rehabilitációs tevékenység részeként, tekintettel 

az ellátást igénybe vevők életkorára, mentális állapotára és egészségügyi állapotára, a 

személyre szabott rehabilitációs programnak megfelelően nyújt szolgáltatásokat, 

többek között munkavégzési célú foglalkoztatást, képzési vagy képességfejlesztési 

foglalkoztatást szervez. A törvényi szabályozás szerint a bekerülés előtt 

alapvizsgálatot kell végezni, és az alapvizsgálat során a szakértői bizottság az ellátott 

mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérésével megállapítja, hogy az ellátott 

készségei, képességei alapján alkalmas-e a rehabilitációs programban való önkéntes 

részvételre. Erre tekintettel a továbbiakban már nem indokolt a külön pálya- és 

munkaalkalmassági vizsgálat előírása, ezért a módosítás ezen előírást hatályon kívül 

helyezte. 

 

 Az Alapvető Jogok Biztosának kezdeményezésére szükséges volt hangsúlyossá tenni, 

hogy az ellátottak napi rendszerességű szabad levegőn való tartózkodását, 

levegőztetését az intézményeknek biztosítania kell. 

 

“54. § (3) Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 

adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni 

a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (napi rendszerességű szabad levegőn 

tartózkodás, fekvőbetegek napi rendszerességű levegőztetése, sporttevékenység, ágytorna 

stb.), 

(…) 

(3a) A (3) bekezdés a) pontjában megfogalmazott feladatokat a gondozási tervben személyre 

szólóan rögzíteni kell úgy, hogy az - ha az igénybe vevő kora, egészségi állapota lehetővé 

teszi - biztosítsa az intézmény elhagyásának lehetőségét.” (hatályos: 2020. 02. 09-től) 

 

 Az Igazságügyi Minisztérium által megállapított új jogszabály-szerkesztési elv szerint 

a jogszabályokban mellékletként szereplő formanyomtatványok közzétételéről más 
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formátumban kell gondoskodni, ezért a módosítás hatályon kívül helyezte a nevezett 

mellékleteket azzal, hogy az érintett formanyomtatványokat a Szociális Ágazati 

Portálon teszi közzé a minisztérium. A nyomtatványok az alábbi elérhetőségen 

találhatóak meg szerkeszthető formában:  

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/238786  

 

2. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM módosítása 

 

 Képzés bevezetése a szenvedélybetegek közösségi ellátásában és az alacsonyküszöbű 

ellátásban 

 

Magyarországon a közösségi ellátási formák közül a pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

és képzése már megvalósult. A módosítás tárgyát képező szenvedélybetegek közösségi 

ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés oktatási programjával egy hiánypótló képzés 

kerül kialakításra, amely a már működő, illetve a későbbiekben kialakítani kívánt közösségi 

ellátásban dolgozók szakmai fejlődését segíti elő. 

 

A képzés indítása az elmúlt években végbemenő változások miatt vált szükségessé. 2010 után 

a magyarországi kábítószer-helyzet jelentősen átalakult. Az addig ismert szerek, 

szerhasználati mintázatok mellett az új pszichoaktív szerek (köznyelvben dizájner drogok) 

széleskörű megjelenése okozza a legnagyobb kihívást, amely a korábbinál változatosabb, 

komplexebb válaszlépéseket tett szükségessé. Az elmúlt években az addiktológiai szakma 

számos tapasztalatot szerzett és módszertant dolgozott ki, amelyek jobban illeszkednek az új 

kihívásokhoz. A képzés során megszerzett ismeretek lehetővé teszik az addiktív problémával 

élő személyek és hozzátartozóik lakókörnyezetükben nyújtott szakszerű ellátását, gondozását, 

készségfejlesztését és reintegrációjukat a társadalomba. 

 

A közösségi addiktológiai ellátás komplex ellátást nyújt az addiktológiai problémákkal 

küszködőknek szorosan együttműködve – komplementer módon – az egészségügy ambuláns 

és fekvőbeteg ellátásával. A képzés nagy hangsúlyt kíván fektetni a két ellátás közti 

különbözőségek és hasonlóságok megismertetésére is. 

A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből 104 óra 

elméleti oktatás, 84 óra gyakorlati oktatás. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből 89 óra elméleti oktatás, 84 óra gyakorlati oktatás. 

 

„A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés 

 

17/C. § (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés célja a 

képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rendelet 39/J–39/L. §-ában foglalt feladatok ellátására.  

(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből  

a) 104 óra elméleti oktatás,  

b) 84 óra gyakorlati oktatás.  

(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből  

a) 89 óra elméleti oktatás,  

b) 84 óra gyakorlati oktatás.” 

(hatályos: 2020. 02. 09-től) 

 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/238786
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 A falu- és tanyagondnoki képzés felülvizsgálata 

 

A falu- és tanyagondnoki képzés oktatási programja felülvizsgálatának célja a képzés 

tartalmának és időtartamának racionalizálása volt. A korábbi szabályozás szerint ugyanis a 

képzés időtartama 260 óra volt (180 óra elmélet, 80 óra gyakorlat), ami a tapasztalatok 

alapján aránytalanul sok időt vont el a falugondnoki feladatok ellátásától. A képzés idejére a 

falu- és tanyagondnok kiesett a munkavégzésből, helyettesítését meg kellett szervezni, ami a 

képzési költségen túl további költséget jelentett. A felülvizsgálat alapján indokolttá vált a 

képzés elméleti óraszámainak csökkentése, ezzel egyidejűleg a képzés, a gyakorlat irányába 

tolódik el a tényleges feladatellátás segítése céljából. A módosítás folytán a képzés kötelező 

óraszáma 170 óra, melyből 52 óra elméleti oktatás, 118 óra gyakorlati oktatás. 

 

„15. § (2) A képzés kötelező óraszáma 170 óra, ebből 

a) 52 óra elméleti oktatás, 

b) 118 óra gyakorlati oktatás.” 

(hatályos: 2020. 02. 09-től) 

 

 Vizsgabizottság elnökének delegálása 

 

A rendeletben szereplő képzések vizsgabizottságának elnökét a korábbi szabályok szerint a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság delegálta. A tapasztalatok mutatták annak 

szükségességét, hogy az elnök személyét a minisztérium határozhassa meg, hasonlóan, ahogy 

az a nevelőszülő, bölcsődei dajka, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képzése esetén is 

működik. 

 

10. § (2) A vizsgabizottság elnökét a szociális ágazat irányítását végző miniszter kéri fel.” 

(hatályos: 2020. 02. 09-től) 

 

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosítása (a továbbiakban: Ir.) 

 

Az Ir. 1. számú melléklet III. pontja tartalmazza az igénylő vagyonnyilatkozatához szükséges 

formanyomtatványt tartós bentlakásos elhelyezés esetén. E körben az igénylőnek nyilatkoznia 

kell a tulajdonában álló ingatlanról és/vagy ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jogairól, mivel 

hátralék esetén a fenntartó kérheti jelzálog bejegyzését. A vagyoni értékű jogok felsorolása 

között szerepel a haszonélvezeti jog is. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról szóló 109./1999. (XII. 29.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint 

jelzálogot ingatlanra és ingatlant terhelő átruházható jogra lehet bejegyezni. Mivel a Ptk. 

szerint a haszonélvezeti jog nem ruházható át másra, így a felsorolásból szükséges volt 

kivenni. 

 

4. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások, valamint a 

javítóintézeti ellátás működtetéséhez szükséges személyi feltételek, ezen belül a munkaköri 

elnevezések terén az elmúlt években bekövetkezett változások szükségessé tették a rendelet 1. 

számú mellékletének aktualizálását, amely a személyes gondoskodást végző személyek 

működési nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlapot tartalmazza. 
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A módosítás megteremtette az összhangot a munkakörök elnevezéseiben, és ezzel egyidejűleg 

a mellékletben szereplő ellátási típusok listája is frissítésre került. 

 

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) módosítása 

 

A módosítás az óvodai és iskolai szociális segítő munkakör képesítési előírásainál a 

mentálhigiénés szakképzettséggel bővítette az elfogadható végzettségek körét. Az Nmr. a 

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezők körében engedte csak bizonyos 

végzettségek elfogadását, azonban az ország keleti felén a képzési helyek távolsága miatt nem 

jellemző a gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó képzettség megléte. A mentálhigiénés 

képzés erőteljesebb jelenléte miatt sok munkatárs ezt a képzést végezte el az elmúlt 

időszakban, így a módosítás által lehetővé vált az ilyen képzettséggel rendelkező személyek 

alkalmazása is. 

 

A gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelők által végzett munka jellege gyakran 

megkívánja a magasabb iskolai végzettséget, hogy a feladatokat ellátók legalább érettségivel 

és arra épülő szakképesítéssel rendelkezzenek. A magasabb színvonalú munkavégzés 

érdekében a gyermekfelügyelő munkakörben szükségessé vált az elfogadható képesítések 

bővítése a gyógypedagógiai asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, ifjúságsegítő, felsőfokú 

szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, gyermek- és ifjúsági 

felügyelő II. (OKJ) szakképesítéssel. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez hasonlóan a gyermekjóléti szolgáltatások 

területén is kialakításra kerültek a szakmacsoportok. 

 

3. § (5) Az egyes munkakörökben foglalkoztatott személyek képesítési előírásait a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

(5a) A 2. számú melléklet szerinti munkaköröket az (5b)-(5d) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően kell szakmacsoport szerint besorolni. 

(5b) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető 

szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat magasabb vezető/vezető, 

b) család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető/vezető, 

c) bölcsődei igazgatóság magasabb vezető, 

d) egyesített bölcsődék magasabb vezető, 

e) önálló bölcsőde magasabb vezető, 

f) bölcsőde vezető, 

g) helyettes szülői hálózat magasabb vezető/vezető, 

h) helyettes szülői hálózat szakmai vezető, 

i) gyermekek átmeneti otthona magasabb vezető/vezető, 

j) családok átmeneti otthona magasabb vezető/vezető, 

k) nevelőszülői hálózat magasabb vezető/vezető, 

l) nevelőszülői hálózat szakmai vezető, 

m) gyermekotthon magasabb vezető/vezető, 

n) különleges gyermekotthon magasabb vezető/vezető, 

o) speciális gyermekotthon magasabb vezető/vezető, 

p) területi gyermekvédelmi szakszolgálat magasabb vezető/vezető, 
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q) megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető, 

r) intézményvezető, 

s) szakmai vezető. 

(5c) A gyermekjóléti alapellátás nem vezetői munkakörei közül 

a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

aa) gondozó, 

ab) szakgondozó, 

ac) gyermekfelügyelő, 

ad) kisgyermeknevelő, 

ae) bölcsődei dajka, 

af) szolgáltatást nyújtó személy, 

ag) nevelő, 

ah) segédgondozó; 

b) a Szociális és gyermekjóléti fejlesztő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

ba) családsegítő, 

bb) tanácsadó, 

bc) családgondozó, 

bd) orvos, 

be) gyógypedagógus, 

bf) gyógytornász, 

bg) konduktor, 

bh) gyógypedagógiai asszisztens, 

bi) helyettes szülői tanácsadó, 

bj) fejlesztő pedagógiai tanácsadó, 

bk) pszichológiai tanácsadó, 

bl) jogász; 

c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök: 

ca) esetmenedzser, 

cb) szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 

cc) óvodai és iskolai szociális segítő, 

cd) szociális asszisztens, 

ce) szaktanácsadó, 

cf) koordinátor, 

cg) nevelő, 

ch) gyermekvédelmi asszisztens, 

ci) gyermekvédelmi ügyintéző, 

cj) növendékügyi előadó. 

(hatályos: 2020. 03. 09-től) 

 

Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 

  



63 

Önkormányzati Tudástár IV. 

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 6. szám 

 

 

•Dr. Bekényi József, Belügyminisztérium, 
Önkormányzati Főosztály 

Az Önkormányzati 
Hírlevél kiadásáért 

felel: 

•Dr. Barabás Zoltán, Belügyminisztérium, 
Önkormányzati Főosztály 

Szerkesztésért felel: 

•az Önkormányzati Hírlevél 
szerkesztőbizottsága 

Szerkeszti: 

Szerkesztőbizottság címe: 

Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály  

1903. Budapest, Pf. 314. 

E-mailcím: 

 onkormanyzati_hirlevel@bm.gov.hu   
 

Telefon: 

 +36 1 441 1127 
 

mailto:onkormanyzati_hirlevel@bm.gov.hu

