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Ellátottak számának változása 2010-
2017. között 
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Finanszírozás változása 2010-2017.  
között 
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Szakápolási központ  

Szakápolási központ = szakápolást is nyújtó idősek 
otthona 

Szakápolási központban ellátható: 

a) aki idősotthoni ellátásra gondozási szükséglettel 
rendelkezik, 

b) aki betegségéből adódóan szakápolást igényel, de akut 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra és állandó orvosi 
felügyeletre nem szorul, és 

c) akit a kezelőorvosa vagy – intézményi jogviszony 
fennállása esetén – a szociális intézmény orvosa 
szakápolási központba beutalt. 

 



Szakápolási központ  
 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet új 7. sz. melléklete: A 

szakápolási központ tárgyi feltételei és szakápolási 
tevékenységei; 

 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti dokumentációs 
kötelezettség, és gondozási tervet nem kell készíteni; 

 Személyi feltétel: 100 főre vetítve 15 fő szakápoló, a 
szakápolási tevékenységet végzők közül valamennyinek 
szakképzettnek kell lennie; 

 9/1999.(XI.24.) SzCSM r. új 3. sz. melléklete: Szakápolási 
szükséglet meghatározása 

 A bejegyzési eljárás során az egészségügyi feltételeknek való 
megfelelést a kormányhivatal szakkérdésként vizsgálja. 

 



Módszertani támogatás és 
segítségnyújtás 

A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása 
EFOP-1.9.4 (vezető szakértő: Dr. Egervári Ágnes) 

 Idősellátás Országos Hálózatának (27 fős szakmai hálózat) 
működtetése 

 A demens betegek ellátását végző szakemberek támogatása 
(rendszerleíró dokumentum, egy új eszköz fejlesztése, modellezése, 
szakmai dokumentum elkészítése) 

 Demenciával élő betegek hozzátartozóinak segítése hálózatos 
formában (ALZHEIMER-CAFÉ) 

 Az ellátásban dolgozó szakemberek számára módszertani ajánlás és 
a hozáátartozók számára tájékoztató füzeteket készítése 

 Szakmaközi- és ágazatközi együttműködés munkacsoport 
formában 



Demencia akcióterv 
 

 

Közösen készíti elő  

 a Család és Ifjúságügyért felelős államtitkárság 

 a Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkárság 

 a Egészségügyért felelős államtitkárság 

 



 
 
 
 
 
 
 

Idősügyi Infokommunikációs 
Modellprogram 

 Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos asszony 
felügyeletével az 1056/2017.(II.7.) kormányhatározat 
alapján zajlik a II. fázis megvalósítása 

 Cél: infokommunikációs eszközök bevonása az idősügyi 
szociális ellátásba 

 Modellprogram:  

- I. fázis: Szombathely, Budapest V. ker., Kisvárda 
településen élő 15-15 idős személy 

- II. fázis: 63 hátrányos helyzetű településen élő 5000-6000 
idős személy elérése, közfoglalkoztatottak bevonása 

- III. fázis: Országos kiterjesztés lehetősége 

 

 



 
 
 
  

 Modellprogram 
 A kor igényeinek megfelelő, innovatív, három pillérű, 

infokommunikációs fejlesztés: 

- Állapotjelző karperec: objektív és szubjektív 
egészségadatok mérése, vészjelző funkció, 
vérnyomásmérés 

- Internet: skype, intergenerációs kapcsolatok  

- Okostelefon: adattovábbítás, funkciójának megfelelő 
használat is biztosított 



Modellprogram eredménye 
 Aktív idősödés 

 Biztonság 

 Infokommunikációs eszközök beépülése az idős ember 
életébe 

 Idősek és fiatalok közötti intergenerációs szakadék 
csökkentése 

 Társadalmi kapcsolatokat erősítő, értékteremtő 
közfoglalkoztatás biztosítása álláskeresők számára 

 

 

 



A vezetőképzés alapjainak törvényi 
megteremtése 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységet végző, vezetői megbízással 
rendelkező személyek vezetőképzésen vesznek 
részt 2018. 01. 01-től. 

 A szociális alap- és szakvizsga rendszer ezzel 
párhuzamosan megszűnik. 

 A vezetőképzést végző szervezetet a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki. = 
Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége 

 



A vezetőképzés szintjei: 
 

 Alap vezetőképzés : 

Alapozó képzés: 80 óra (30 óra elmélet/50 óra gyakorlat) 

Megújító képzés: 15 óra (5 óra elmélet/10 óra gyakorlat) 

 

 Mester vezetőképzés: 

Alapozó képzés: 120 óra (50 óra elmélet/70 óra gyakorlat) 

Megújító képzés: 25 óra (10 óra elmélet/15 óra gyakorlat) 
 

 



Mester vezetőképzésben köteles részt venni: 
 A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, 
hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője; 

 a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény 
telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, 
az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona 
telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a 
javítóintézet telephelyének vezetője 
 

Alap vezetőképzésben köteles részt venni: 
 integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti 

egységének vezetője, 
 intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a 

munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység 
vezetője,  

 vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei 
tagintézmény-vezető  

 

 



Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik. 
 
Átmeneti szabályok:  
 A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus 

szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 
2020. december 31-éig tart.  

 A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus 
szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési 
időszaka 2019. december 31-éig tart.  

 A vezetőképzésre kötelezett és pedagógus-szakvizsgára 
irányuló képzésen részt vevő személy első képzési időszaka 
2020. december 31-éig tart. 

 

 



Továbbképzési rendszer megújítása 
Régi Új 

továbbképzése
k típusa: 

minősített 
továbbképzések 

Kötelező (min. 20 %), munkakörhöz 

kötött (min. 40 %) és választható (max. 40 

%) minősített képzések 

továbbképzési 
időszak: 

6 év 4 év = 2 + 2 év 
(A munkakörhöz kötött továbbképzést a 

továbbképzési időszak feléig kell teljesíteni) 

továbbképzést 
ki fizeti: 

munkáltató munkáltató, valamint az EFOP 3.8.2 

keretében ingyenes a kötelező és a 

munkakörhöz kötött képzés 2020. év 

júniusáig 

továbbképzést 
ki indíthat: 

minősített 
képzést 

biztosítók 

• kötelező képzéseket: SZGYF szervezhet 
• munkakörhöz kötött képzéseket: SZGYF 

és Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft 

•  választható képzéseket: minősített 
képzést biztosítók szervezhetik 



Továbbképzési rendszer megújítása 
Régi Új 

SzGyF feladat: minősítés, 
nyilvántartás 

minősítés, nyilvántartás, 

kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzések kidolgozás, folyamatos 

tartalmi frissítése,  4 évenkénti felülvizsgálata 

A továbbképzések 
minősítése, 
nyilvántartása 

 papír alapú  elektronikus alapú 

Az új továbbképzési időszak 2018. július 1-jén kezdődik. 
Átmeneti szabályok:  
- A 2018. július 1-jét megelőző folyamatban lévő továbbképzési időszak során 

szerzett továbbképzési pontok választható továbbképzésként beszámításra 
kerülnek. 

- A 2018. június 30-án érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok 
a minősítésük érvényességi ideje alatt választható továbbképzési programként 
indíthatóak.  



Kötelező továbbképzések 
  Minden szakdolgozó tekintetében 

kötelező továbbképzési tartalmak 
A továbbképzési 
program típusa  

1. Jogszabály/jogismeret aktualizálás 
 

Ellátotti-, gyermek-, betegjogok 

e-learning (4 óra/ 6 
pont) 

2. ENSZ egyezmények 
 

Etikai kódex 
 

Önkéntesség 

e-learning (4 óra/ 6 
pont) 

3. Jelzőrendszer ismertetése 
 

Gyermekbántalmazás prevenciója 

e-learning (4 óra/ 6 
pont) 

4. Elsősegélynyújtás szakmai tanácskozás (4 
óra/ 6 pont) 



 
 
 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 
 
 
 
 

dr. Andráczi-Tóth Veronika  
Főosztályvezető 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 
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