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A szociális szolgáltatásokat és intézményeket érintő  

jogszabályváltozások 2009 évben, 2009 és 2010. évi alkalmazással 

 

Szolgáltatás Jogszabályváltozás Témakör 

1. Működési engedélyeztetés 1.) Szt. 92/K. (5) (6) 

 

 

 

 

2.) 174/2009. Korm. r. módosítja a 188/1999-t. 

 

 

 

3.) 321/2009 (XII. 29.) Korm. rend. – hatályon kívül 

helyezi a 188/1999. Korm. r.-et – új működési 

engedélyezési és ellenőrzési rendelet 

1.) Az ellátottak száma egy napon nappaliban, házi sg. 110 %, bentlakásos 105 % lehet, éves átlag 

100 %. Maradt: ha 60 napot meghaladóan több személyt látnak el, a fenntartó köteles műk. 

engedélymódosítást kérni. 

2.) ellátási terület, telephely definíciója, működési engedély tartalma, szolgáltatás felügyeletét 

(ellenőrzést) ellátó hatóság az engedélyező hat., működési engedélybe kerül hsg-nél létszám, 

jelzőnél készülékszám, fenntartó köztartozás mentességének igazolása, elektronikus tájékoztatás 

Országos, megyei ellátási területtel rendelkező alapszolg.- ellátási terület módosításának 

kérelmezése. Nem állami fenntartónál köztartozásmentes adózóigazolás kell. Ket. 

rendelkezéseinek átemelése pl. 15 nap helyett 10 munkanap, 8 nap helyett 5 munkanap, stb. az 

ügyintézés. 

3.) A székhely, telephely, nyitva álló helyiség új fogalma, többféle ellátásra egy működési 

engedély. Kérelmezés elektronikus úton, tájékoztatás szabályai, iratok megkérése és ellenőrzése a 

hatóság feladata,  első fokú szakhatóságok pontosítása. Szakmai programot a módszertani 

intézmény kirendeléssel szakértőként véleményezi (22 munkanap). Az engedélyezés során 

kötelező a helyszíni szemle. Határozott idejű engedély, ha az ellátási szerződést határozott időre 

kötötték, ideiglenes, ha a szakhatóság határozott időre adott eng. Az alapszolgáltatás ellátási 

területe változott (!), a székhelynek/telephelynek a szolgáltatás területén kell lennie. Kötelező 

szabályok a működési engedély módosítására, évente/negyedévente 1x kérhető- itt is kell helyszíni 

szemle. Fenntartóváltás engedélyezése. Bejelentési kötelezettség, engedély visszavonása. 

Ellenőrzés 2 évente, módszertan szakértői kirendelése, szakvéleményt ad.  Szakhatóságok is 

felkérhetők ellenőrzésre, szankciók változtak (pl. épület lezárás, fh. csökkentés, ellátási terület 

csökkentése). Együttes ellenőrzés. Engedély nélküli szolg. Megszűnik a 2 szakaszos eljárás. 

Engedélyek felülvizsgálata 2010. XII. 31.-ig. 

2. Normatíva igénylés, folyósítás 1.) Szt.58/A. §. 

 

2.) Szt. 127.§. (5) 

 

3.) 213/2009. (IX. 29.) Korm.rend. az egyházi és nem 

állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami 

támogatásáról 

 

4.) 279/2009 (XII.9.) Korm.rend. módosította a 

213/2009-t 

1.) Normatíva jogosultság engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó egyházi, nem állami 

fenntartó 

2.) Eng. fhszámon, létszámon felüli ellátott után normatíva nem igényelhető és nem számolható el. 

3.) A működési engedélyezésről szóló 188/1999. Korm. rendeletből kikerültek a normatív 

támogatásról szóló szabályok és 2009. október 1-től új rendelet határozza meg a feladatokat. Új 

előírások: értelmezések, igénylésfolyósítás, elszámolás, ellenőrzés, visszafizetés, egyházi 

kiegészítő támogatás korrekciója és mértéke, 2. fokon eljáró (MÁK). 

4.) A MÁK az ellenőrzés során a normatíva folyósítását felfüggesztheti közérdek védelme 

érdekében, és ha büntető eljárás folyik. Módosultak az egyházi kiegészítő támogatás 

megtérítésének szabályai. 

Szociális ágazati regiszter 1.) 320/2009 (XII.29.) Korm. r. módosította a 

226/2006. Korm. r-et. 

1.) Telephely fogalma, az ágazati azonosítót a működési engedélyben szerepeltetni kell, az 

engedély módosítása esetén sem módosítható az azonosító. Szociális igazgatási bírság szabható ki, 

ha a fenntartó nem jelent az FSZH-nak. 

 



 2 

3. Alapszolgáltatások  Új: Kv.tv. otthonközeli ellátások (szociális étkeztetés, házi sgt, időskorúak nappali int.) 

- falu/tanyagondnok 1.) 213/2009. (IX. 29.) Korm. rend. az egyházi és nem 

állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami 

támogatásáról 

2.) Módosult 1/2000-es. 

1.) Jogtalan a normatíva igénybevétele és vissza kell fizetni, ha az igazolt munkaórák száma nem 

éri el a kétezret (törtévi működésnél időarányos), vagy nem a jogszabálynak megfelelően teljesül a 

feladat 

2.) rendelkezni kell szervezeti és működési szabályzattal, de egyszemélyes szolgálat esetén a 

fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hivatalának SZMSZ-e is lehet, 

- étkeztetés 1.) Módosult a térítési díj rendelet (322/2009. (XII. 

29.) Korm. r.) 

1.) A fenntartó főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen belül csak akkor, ha 

választhat az ellátott. 

- házi segítségnyújtás 1.) Módosult a 340/2007 (XII. 15.) Korm. r. 

2.) Módosult az 1/2000-es 

1.) A városi jegyzői szakértői bizottság a szakvéleményt 6000 Ft esetenkénti szakértői díj 

ellenében készíti el. 

2.) Ha a jelzőrendszeres hsg-ban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a gondozási 

szükséglete fennáll, a köteles fenntartó a házi segítségnyújtást is nyújtani. 

- családsegítés 1.) Módosult az 1/2000-es. 1.) veszélyeztetettség definíciója 

- jelzőrendszeres házi s. 1.) Szt. 131/A. §. 

2.) 279/2009 (XII.9.) Korm. rend. módosította a 

191/2008-t. 

 

3.) Módosult az 1/2000-es 

1.) Állami feladat, külön finanszírozási szerződés. 

2.) A finanszírozás módja pályáztatás, feladategység a kihelyezett jelzőkészülék, éves átlagban 40 

készülék, pályáztatás, finanszírozás.  

3.) Hatályon kívül került a műszaki rendszer alkalmasságának szabálya (dokumentálásra, 

önellenőrzésre, kétirányú komm. alkalmasság nem kell) 

- közösségi ellátások 1.) Módosult az 1/2000-es 1.) Egy közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat, 

további 10 ellátottról akkor, ha a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása 

nem haladja meg a havi 4 találkozást.  

A koordinátor feladatait a szolgálat vezetője is elláthatja. 

- támogató szolgáltatás 1.) 174/2009. Korm. r. módosítja a finanszírozásra 

vonatkozó 191/2008-t. 

2.) 213/2009. (IX. 29.) Korm.rend módosítja a 

29/1993. Tkr-t. 

3.) Módosult az 1/2000-es 

1.) negyedévi, soron kívüli átutalás szabályai, év közben megkötött fin.szerz. támogatási utalása 

megkötést követő hónap 15. napja. 

2.) Nem kell vezetni az 1. sz. mell. szerinti gondozási naplót 

3.) Négy hónapon belül be kell jelentkezni támogató szolgálati képzésre, két éven belül el kell 

elvégezni. 

- utcai szociális munka 1.) 213/2009. (IX. 29.) Korm.rend 

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók 

normatív állami támogatásáról 

 

1.) Egy utcai szolgálatnak 1 működési engedéllyel rendelkező szolgálat minősül. Telephely esetén 

is kell külön szerepelnie a működ. engedélybe. 

Jogtalan a normatíva igénybevétele és vissza kell fizetni, ha az igazolt munkaórák száma nem éri el 

az ezret (törtévi működésnél időarányos), vagy nem a jogszabálynak megfelelően teljesül a feladat. 

- nappali ellátás 1.) Módosult az Szt. 65/F.§. (1) bek. az idősek 

klubjában nem kötelező az étkezést biztosítani 

2.) 188/1999. működési engedély mód. 

3.) Kv.tv.  

4.) 1/2000. módosult 

1.) „igény szerint megszervezi az ellátottak étkeztetését – ide nem értve az idős személyeket” 

2.) nem lehet országos, megyei ellátási körzet 

3.) Idősek klubjában nem kell étkeztetés, külön lehet rá lehívni a normatívát. 

4.) Nem kel érdekképviseleti fórum, sem szabályzat. Ha szociális foglalkoztatás is van, a 

létszámokban kedvezmény (külső férőhelyre sem kell létszám). Igény szerint meleg élelem 

biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén- ott nem kell együtt a nappalival. 

Alapszolgáltatási Központ 1.) Szt. mód. 57.§.(4) hatályon kívül került 

2.) 1/2000. módosult 

1.) Megszűnt az Alapszolgáltatási Központ 

2.) minden szabály hatályon kívül került 
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4. Szakosított ellátások   

- ápolást, gondozást nyújtó 

intézmények 

1.) Szt. 92/K. §. mód. 

2.) Szt. 127. §. (3) mód. 

3.) 1/2000. mód. 

1.) Egyetlen napon sem lehet a fh. Szám 105%-nál több, éves szinten 100 % az ellátott 

2.) Fh számon felül normatív támogatás nem igényelhető. 

3.) férőhely: a működési engedélyben meghatározott legmagasabb napi ellátotti létszám 

Idős otthonokban gondozási szükséglet vizsgálat kell, de a többinél az ön-ellátási mértéknek 

megfelelő besorolása (1/2000-es 8. számú melléklet). Ez kell a 9/1999. SzCsM rendelet 1. 

számú melléklete „B” fej. 2.10. pontja szerinti orvosi javaslatnak. 

Kikerült a 49. §. C) gyermekek és incontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök 

intézményi biztosítása. Kell a szakorvosi, sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás. 

Az intézménynek készleten kell tartania a (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az 

ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget 

(a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet). 

- rehabilitációs intézmények 1.) 1/2000. mód Eseti gyógyszerkészlet csak a kötelező (rövid lista).  

Gyermekek után járó családi pótlék felhasználása – új szabály 

- átmeneti elhelyezés 1.) 1/2000. mód  

- lakóotthonok 1.) 1/2000. mód Tárgyi feltételek változtak (konyha kikerült -főzésre alkalmas helyiség, 8-10 fős étkező) 

- integrált intézmények 1.) Módosult az 1/2000. es. 1.)Ha több bentlakásos intézmény kerül egy intézménybe az intézményvezetői munkakör 

bármelyik ellátási forma vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő. Szakmai 

létszámok összeszámolhatók, mentálhigiénés csökkenthető. 

5. Ellátási kötelezettség Szt. 86. §. (2) bek. c) pontja 10 e. fő feletti lakos - kikerült a jelzőrendszeres hsg, támogató, közösségi. 

6. Fenntartói feladatok 1.) Szt.92/A. §. 

2.) Szt. 127/A. 

3.) Hatályon kívül kerül Szt.57.§. (4) bek. 

4.) Hatályon kívül kerül az Szt. 92/C. §. (2-4-5a) 

 

 

5.) Módosult az Szt. 115. §. (9) bek. 

6.) 1/2000. módosult 

1.) Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van. 

2.) Intézményátadás egyházi fenntartónak- egyh.kieg.támog. megfizetése 5 éven keresztül 

3.) Az Alapszolgáltatási Központ kikerül 

4.) Egyházi, nem állami fenntartónak nem kell pénzt elkülöníteni, nem kell külön bankszla. 

5.) a szolgáltatási önköltséget a tárgyév április 1-éig kell megállapítani. 

6.) SZMSZ-ben kell a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét szabályozni. 

7. Az ellátás igénybevételi módja 1.) 174/2009. Korm. r. módosítja a 9/1999-es 

rendeletet. 

1.) városi jegyzős szakértői bizottság a szakvéleményt 6000 Ft-ért készíti, a fenntartó fizeti meg. 

Nyilatkoztatni kell az ellátottat, hogy más szolgáltatást igénybe vesz-e (kérelem nyomtatvány 

változott) 

8. A szociális intézményen belüli 

foglalkoztatás 

1.) 174/2009. Korm. r. módosítja a 112/2006-ost és a 

alap/felülvizsgálatról szóló 92/2008-ast. 

 

 

2.) 279/2009 (XII.9.) Korm.rend. módosította a 

112/2006-t. 

1.) Engedélyezés fogl.helye és formája szerint, helyszíni szemle, engedély tartalma (egyidejűleg 

fennálló szerződések maximális száma), ellenőrzés (soron kívüli 2009.-ben), ellenőrzés szankciói 

bővültek, szakmai program és foglalkoztatási program összhangja, menyire segíti elő a fogl. 

Céljainak megvalósulását, nappali int.külön szabályai (6 hónapja működik), munkaszerződés 55. 

éves korig, megállapodás 62. éves korig köthető.  

2.) A szoc.fogl. támogatása átkerül pályázati rendszerbe és ehhez kapcsolódóan változnak az 

előírások: feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra, 3 évre kötött szerződés, 

nyilvántartás, szociális igazgatási bírság, pályázat típusai, lebonyolítása, támogatási szerződés 

tartalma, bejelentési, jelentési kötelezettség, támogatás folyósítása, elszámolás és ellenőrzés, 

visszafizetés. 

9. Az ellátottak felülvizsgálata 1.) 174/2009. Korm. r. módosítja a 92/2008-ast 

 

1.) Szakértői vizsgálatok módosultak pl. nappaliban 6 hónap után lehet a szoc.fogl. vizsgálatot 

kérni, ápoló-gondozó és ápolási lakóotthonba, ha az ellátott elhelyezésre került. Felülvizsgálatok 
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2.) 279/2009 (XII.9.) Korm. r. mód. 

érvényessége 10 év, ORSZI adatlapon kezdeményezni, külön szabályok a szoc.fogl. alkalmassági 

és az átfogó rehab. alkalmassági vizsgálatokra. A felülvizsgálat kezdeményezése legalább 60 

nappal előtte, átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat tartalma jelentősen bővült. 

2.)  a szociális foglalkoztatás szükségességét is meg kell vizsgálni  

10. Térítési díj 1.) Szt. 115. §. (1) bek. 

 

2.) Szt. 117/B.§. 

 

 

3.) Módosult az Szt. 116.. 1) b)pont 

 

4.) Módosult az Szt.  116. §. (3) a) és b) 

5.) 213/2009. (IX. 29. )Korm.r. 

6.) 322/2009. (XII. 29.) Korm. r. 

1.) intézményi td. támogató, jelzőnél = szolg. önköltség és a költségv. tám. (fin.) különbözete. 

2.) Az igénylő, vagy más személy, írásban vállalhatja a teljes intézményi td. megfizetését. Nem 

kell vizsgálni a jövedelmet és a %-os határt, de nem kerülhet előnyösebb helyzetbe. 

3.) Étkezt. Hsg-nél a családban egy főre jutó jövedelmet kell a személyi tr.díj megállapításnál 

figyelembe venni (megszűnt a jegyző jöv.ig.) 

4.) étkeztetésnél a személyi td. nem haladhatja meg a jöv. 30 %-át, hsg-nél a 25 %-át. 

5.) támogató szolgálatoknál nem kell gondozási naplót vezetni, és így az ellenőrzés nem 

követelheti meg. 

6.) Az igénylő/hozzátartozója az intézm. td-al azonos szem. td-at 1 év időtartamra, tartós 

bentlakásnál legfeljebb 3 év időtartamra vállalhatja (de meghosszabbítható). Hatályon kívül 

helyeződött a differenciált normatíva szerinti td. megállpítás. 

11. Jövedelemvizsgálat 1.) Szt. 119/C. §. 

 

2.) 35/2009. (XII. 30. SZMM-el módosul a 9/1999. 

SzCsM rend. 

1.)Nincs az étkeztetésben, hsg-ben jegyzői jövedelemvizsgálat, csak idősotthonnál marad. 

Vagyonvizsgálatnál változott az érték=öregs.nym.40x-ét meghaladó forgalmi érték 

2.) Kérelem, jöv.ny. - igazolás kiadása idősotthoni ellátott jövedelméről, 1. sz. mell. 

12. Az ellátások finanszírozása 1.) 213/2009. (IX. 29.) Korm.rend. az egyházi és nem 

állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami 

támogatásáról 

1.) Normatíva igény tárgyévet megelőző nov. 30-ig, vagy évvégéig, eltörölték az előzetes igénylés 

jogvesztő hatályát. Új fenntartóknál bővebb a kérelem, és az iratcsatolás. Normatívát megállapító 

határozat tartalma, pótigény, lemondás negyedévenként lehet (megelőző hónap 10.-éig), 20 ezer 

Ft-ot meghaladó köztartozás esetén a Mák a folyósításból elvonja, vagy annak 20 %-át visszatartja. 

Elszámolás tárgyévet követő január 31-ig. Adatlapot, vagy elektronikus formanyomtatványt kell 

küldeni. 

   

 

 

 

 

 


