
1a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

35.§(3)-(8) nem állami szociális fenntartó támogatása 

2. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 

8. melléklet I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás  

                    III. Kiegészítő szabályok 

 

Lakásfenntartási támogatás:  

56.§(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2013. évben 450 forint. 

 

Ápolási díj:  

56. § (7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2013. 

évben esetenként 20 000 forint. 

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2013. évben 29 500 

forint. 

 

Közgyógyellátás:  

59. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2013. 

évben 12 000 forint. 

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2013. évben 6000 

forint. 

 

1a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(Módosította: 2012. évi CXVIII. törvény, 2012. évi CXCII. törvény, 2012. CCVIII. törvény, 

2012. évi XCIII. törvény) 

 

Támogatott lakhatás: 4.§(1) h), 57.§(2) e), 75.§, 113/A.§ e), 117.§(2a) 

 

4.§(1) m) ma) 

4/A.§ (1) d): „… szociális feladat- és hatásköröket … a fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási (fővárosi kerületi) hivatala … gyakorolja …” 

10.§(6) 

17.§(4), 19.§(2), 50.§(6), 50/A.§(4)(10), 52.§: a „jegyző” szövegrész helyébe a „jegyző, 

illetve a járási hivatal” 

18.§ bevezető szövegrész 

18/A.§ járási hivatal által vezetett nyilvántartás tartalma 

19.§(1), 22.§, 23.§: a  „18” szövegrész helyébe a „18–18/A” szöveg 

25.§(3) a)-ac),ba)-cb)  

32.§(1) a) 

32/B.§(1), 43/A.§ (1)(3): a „települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző” 

szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg 

32/B.§ (3), 54.§: a „jegyző” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg 

32/D.§ 
36.§(1) c), 37/B.§(1) b) felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás  

41.§(2), 43/A.§ (1): a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg helyébe a „járási hivatal” 

szöveg 

43.§(4) b) 

43/A.§ (4)  



50.§(4)(4a), 50/A.§(6): a „jegyzőnek” szövegrész helyébe a „jegyzőnek, illetve járási 

hivatalnak” szöveg  

50/D.§: a „jegyzőnél” szövegrész helyébe a „jegyzőnél, illetve járási hivatalnál” szöveg 

57.§(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a százötven férőhelyesnél nagyobb, 

megszűnt bentlakásos intézmény ingatlanában – a működési engedély visszavonásától 

számított három hónapon belül – létrehozott bentlakásos intézmény, illetve székhely, 

telephely esetén mentesítheti a fenntartót a (3) bekezdés szerinti, százötven fős férőhelyszám-

korlát alól. A mentesítésre az új fenntartó kérelmére, az ellátottak folyamatos ellátása 

érdekében, különösen indokolt esetben kerülhet sor. Nem adható mentesítés a fogyatékos 

személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 

szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiai program keretében kiváltott ápolást-gondozást 

nyújtó szociális intézmény, illetve székhely, telephely esetén. 

58.§ 

58/A.§(1), (2) záró szövegrész, (2c), (2d) 

64.§(2), 139.§(1): a „jegyző” szövegrész helyébe a „jegyző, a járási hivatal” szöveg 

65.§(1) b) 

68/B.§(2) a), (3) a), 92/C.§(5)(6)(7), 94/L.§(4), 115. § (1), 119/B.§(1), 125.§ a), 126.§, 127.§, 

127/A.§(4), 132.§(1)g): „normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg 

70.§(2) 

86.§(2) d) 

88.§ 

90.§(2)(4) 

90/A.§ 

91.§(2)(5) 

92.§(1) b), (2a) 

93.§(3), 94.§(1) d), 118.§: a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg 

94/A.§(1) e) 

99/E.§(2a) 

115. §(3) 

127/A.§(6) 

131/B.§ 

132.§(1) r) y) x), (2) g), (2a) 

140/Q.§ 

140/P. § (1) 2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg 

személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyeket 

a) nagy létszámú intézmény átalakítása esetén csak támogatott lakhatás, 

b) új intézmény létrehozása esetén csak a 75. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 

támogatott lakhatás formájában lehet létrehozni. 

(2) Bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31.-éig működtethető lakóotthoni 

formában. 

 

Az Szt. hatályon kívül helyezett rendelkezései: 

4.§(4)(7) 

4/A.§(2) 

18. § g) „és a térítési díj” szövegrész 

32/D.§(5) 

32/E.§ 



57.§ (3): 2011. január 1-jét követően – a 2011. január 1-jén jogerős építési engedéllyel 

rendelkező beruházás kivételével – fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó 

intézményi ellátása céljából új férőhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni. 

58/A.§(2c): „vagy többcélú kistérségi társulásban”, „illetve kistérséghez” szövegrész 

65/A.§(4): A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén a természetes 

személyazonosító adatokat nem kell megadni, a jegyző a 18. § szerinti nyilvántartásba 

kizárólag a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó 

döntést jegyzi be. 

85/C.§(5) 

90.§(1) 

96/A.§ 

140/C.§ 

 

1a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

(Módosította: 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet, 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet, 

296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet, 174/2012. (VII. 26.)Korm. rendelet)  

 

Támogatott lakhatás: 25.§ 

 

1.§(1), (2) b) 

2.§(1) 

4.§(3)-(5) 

27.§(1)  

31.§(4) 

 

A rendelet hatályon kívül helyezett rendelkezése: 

4.§(6) 

 

1a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról 

(Módosította: 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet) 

 

A rendelet alábbi jogszabályi helyei módosultak: 

1.§ (2) a) aa) 

4.§(1) a) javítóintézetben, b) ba) javítóintézet vezetője 

 
A rendelet hatályon kívül helyezett része: 

4.§(1) b) bb) szociális 

 

1a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

(Módosította: 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet) 

 

1.§(3) b): A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség 

alól, ha heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást. 

2.§(1): … A továbbképzési időszak tartama hat év.  

Az egyéni vállalkozói tevékenység esetében a továbbképzési időszak kezdete a tevékenység 

megkezdésének napja. … 



(3) A továbbképzési időszakba – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít 

bele az az idő, amely alatt a továbbképzésre kötelezett három hónapot meghaladóan fizetés 

nélküli szabadságot vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe 

(a továbbiakban: szünetelés). 

3.§(4): Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott, érvényes minősítéssel 

rendelkező minősített továbbképzési programokon történő részvétellel szerezhető. Ugyanazon 

minősített továbbképzési programon megszerzett továbbképzési pont az adott továbbképzési 

időszakban csak egyszer vehető figyelembe. 

(5) a): szakmai tanfolyam 
(6)

 
A továbbképzési pontértékek elismerésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett 

személy a továbbképzési időszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon vegyen részt, 

amely tekintetében – a tanfolyamra jelentkezés időpontjában – a továbbképzésre kötelezett 

személy által gondozott ellátotti csoport a 2. számú melléklet 6. pontjában meghatározott és a 

4. § (6) bekezdése alapján közzétett ellátotti csoporttal megegyezik. 

4. § (1) Szakmai tanfolyam szervezésére csak az a szervezet jogosult, amelyik a 

felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában szabályozott 

felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel. 

(1a) Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztik, az (1) 

bekezdéstől eltérően a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére. 

(3) Az Intézet a 3. § (5) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott és minősített 

továbbképzések jegyzékét megküldi a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Felnőttképzési 

Akkreditáló Testületének, amely – a jegyzékben megjelölt továbbképzés szervezőjének 

kérésére, az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint – kiadja a programakkreditációt igazoló 

tanúsítványt. 

(4)
 
A továbbképzési program minősítése a program benyújtásával egyidejűleg kérhető. A 

minősítési kérelmet három példányban, az Intézet honlapján közzétett adatlapon kell az 

Intézet részére benyújtani. A minősítési kérelemhez csatolni kell a minősítési díj befizetését 

igazoló dokumentum másolatát. 

(5) A továbbképzési program minősítési díja 

a) szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a 

közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az „A” 

fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének (a továbbiakban: 

alapdíj) 70%-a, 

b) szakmai tanácskozás, külföldi vagy hazai tanulmányút, illetve szakmai műhely esetén az 

alapdíj 30%-a. 

(6)
 
Az Intézet a továbbképzés-szervezési joggal rendelkező szervezet esetében az érvényes 

minősítéssel rendelkező továbbképzési program 2. számú mellékletben meghatározott adatait 

a (4) bekezdés szerinti minősítési kérelem benyújtását követő negyedév utolsó napjáig a 

honlapján, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában 

közzéteszi. 

(6a) Az Intézet közzéteszi a honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában a 

továbbképzés-szervezési jog 11/A. § szerinti felfüggesztését követő 60 napon belül a 

felfüggesztéssel érintett szervezet nevét, valamint a felfüggesztés kezdő és záró időpontját. 

(7)
 
Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező szakmai tanfolyam, illetve 

szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás csak a (6) bekezdés szerinti közzétételt követően 

indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges indítását a 

2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal az Intézetnek az indítást megelőző 10 

munkanapon belül bejelenteni. 



(8) A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott 

minősítés érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője 

a) a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti 

adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig, 

b) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti 

adattartalommal a tárgyévet követő év február 28-áig  

beszámol, illetve bejelentést tesz az Intézet részére. 

(9) Ha a (8) bekezdés szerinti beszámolási vagy bejelentési kötelezettségnek a szervező nem 

tesz eleget, továbbképzési programot a beszámolás vagy bejelentés elmulasztásának évét 

követő évben nem indíthat. 

(10) Az a továbbképző szervezet, amelynek továbbképzési jogát a 11/A. § alapján 

felfüggesztették, továbbképzési programot a felfüggesztés időtartama alatt nem indíthat. 

4/A. §(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program engedélyszámát és címét, a 

továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet és a részvételi díjat, továbbá 

… tartalmazza. 

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat (a továbbiakban együtt: továbbképzési 

nyilvántartás) a továbbképzés szervezőjének a továbbképzés lezárultát követően öt évig meg 

kell őrizni. 
5.§ (6) A szociális alapvizsgára bocsátás feltétele a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam 

elvégzése. A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam óraszáma 120 óra. A tanfolyam 

elvégzése és az alapvizsga letétele közötti időszak nem haladhatja meg a két évet. 

11/A. § (1) Az Intézet a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a 

minősített továbbképzési programok megvalósítását. Ha a továbbképzés megvalósítása a 

minősített továbbképzési programtól eltér, az Intézet határidő tűzése mellett felhívja a 

továbbképző szervezetet az eltérés megszüntetésére. 

(2) Ha a továbbképző szervezet az (1) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz 

eleget, és a továbbképzés nem a továbbképzési programban meghatározott 

a) tananyag felhasználásával vagy 

b) óraszámban vagy 

c) tárgyak oktatásával vagy 

d) képesítésű oktató részvételével 

történik, az Intézet a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a folyamatban lévő 

továbbképzések befejezését követően 2 évre felfüggeszti. 

17. § (1) Az e rendelet – 2012. december 1-jétől hatályos – 3. § (6) bekezdésében foglaltakat 

csak annak a személyes gondoskodást végző személynek az esetében kell alkalmazni, aki a 

továbbképzési kötelezettségét 2012. november 30-ig nem teljesítette, és a továbbképzési 

időszaka 2014. november 30-át követően jár le. 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes gondoskodást végző személyek 

esetében a rendelet 2012. november 30-án hatályos 3. § (6) bekezdését kell alkalmazni. 

(3) A 2012. december 1-jét megelőzően minősített, érvényes minősítéssel rendelkező szakmai 

tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás 

a) 2. számú mellékletben meghatározott adatait az Intézet honlapján közzé kell tenni, 

b) 2012. november 30-át követően akkor indítható, ha a továbbképzés szervezője a 

továbbképzés indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal az Intézetnek az 

indítást megelőző 10 munkanapon belül bejelenti. 

 

2. számú melléklet: Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez 

 

2/A. számú melléklet: Bejelentőlap továbbképzési program szervezéséről 

 



3. számú melléklet: Beszámoló a továbbképzési programokról: A beszámolót minden 

megszervezett, minősített továbbképzési programról a továbbképzés megszervezését követő 

hónap utolsó napjáig kell megküldeni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet címére. 
 

A rendelet alábbi jogszabályi helyei módosultak még: 

1.§ (2) a) aa) 

2.§(2) 

5.§(2a) 

6.§(4) 

9.§(2) 

12.§(2) af) 

12/A.§(1)(4)(5) szociális alap-és szakvizsga elnöki névjegyzék 

14.§(3) 

 

A rendelet hatályon kívül helyezett részei: 

15.§(2) d), (3) második mondat 

 

Hatályát vesztette a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet, mely a személyes gondoskodást 

végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 

SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról rendelkezett.  

 

1a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények 

működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

(Módosította: 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet, 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet, 

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet,441/2012. (XII. 29.) Korm, rendelet)  

 

Támogatott lakhatás: 3.§(1a)(1b)(1c), 5.§(2) h), (3a), 5.§(6), 6.§ (1) c), (7a), 7.§(4) e), 

7.§(5a), 7.§(7)(9), 8.§(3), 12.§(2) a), 13.§(1) b), (3) g), j), 20.§(3), 2. számú melléklet 2.5., 

2.9., 3. számú melléklet 3.1.18.-3.1.18.4., 3.4., 3.11., 3.13.-3.13.3., Kiegészítő szabályok 3. 

 

1.§ b) ba), f) 

2.§(2) a) 

4.§(2) a) aa), ac), (3) a), b) 

5.§(3) a), b),(3b)(5) 

7.§(4) d) 

7.§(5) d) 

8.§(7) 

11.§(2)(5)(6) 

12.§(1) 

15.§(2) 

16.§(4) 

18.§(6) a), b) 

19.§ 

20.§(1), (3) a) 

22/F.§ 

22/G.§ 

2. számú melléklet 1.1., 2.8. 

 

 



A rendelet hatályon kívül helyezett rendelkezései: 

5.§(3) e) 

7.§(5) c) 

12.§(2) b) 

 

 

1a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

(Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, 

296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet,421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,447/2012. (XII. 29.) 

korm. rendelet)       
 

A rendelet alábbi jogszabályi helyei módosultak: 

1.§(1) a) 

1/A.§ szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelem 

benyújtásának helye 

6.§(1)(2) megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáért felelős 

személy/szerv megjelölése 

6/A.§(1) a), (2), (3) d), e) 

9.§(2)(3) 

10.§(1)(2) 

12.§(1) 

15.§(3) b) 

Aktív korúak ellátása: 15.§(3) b),  

17/B.§(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 

2013. január 1-jétől – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 44 508 Ft. 

(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres 

szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 21 708 Ft. 

Ápolási díj: 26.§, 28.§, 29.§(1), 30.§(2) 

Közgyógyellátás: 35.§(6)(7)(8), 35/A.§, 35/B.§, 36.§(1)(2)(3), 37.§(6), 40.§(2), 44.§(3), 

45.§(1)(2), 46.§(1)(3), 47.§(1)(2) 

61.§ 

2. számú melléklet Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 2. pont harmadik bekezdésében az 

„önkormányzat által” szövegrész helyébe az „önkormányzat vagy a járási hivatal által” 

szöveg 

3. számú melléklet 2. Jövedelmi adatok 5., 3.1.2. a), 5.2.7.5., 5.3.3.c)d), 5.3.4. 

9. számú melléklet II.b), III.7. Összes jövedelem 5., Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 5. 

12. számú melléklet II. 5. 

 

A rendelet hatályon kívül helyezett rendelkezései: 

6/A.§(1) b) 

9.§(6) 

35.§(10) 

 

1a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 


