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A szociális ágazatban szolgáltatási formánként eltérő a működés a célok, tartalom, minimumfeltételek, 

jogosultsági szintek, finanszírozás mentén. A járványhelyzetben ezektől eltérő ideiglenes szabályok 

keretezik át a részben megváltozott, megnövekedett feladatok folyamatos ellátását.  

Megnőtt azoknak az ellátottaknak a száma, akiket az otthonukban kell ellátni, a bentlakást nyújtó 

szolgáltatásokat pedig – biztonsági szempontok miatt – a legszigorúbb távolságtartási szabályok 

mentén kellett átalakítani. A napi feladatellátás részeként, vezetőként feladatod a vírussal 

kapcsolatban a megelőzési, védelmi tájékoztatás, megbetegedés vagy gyanú esetén pedig a speciális, 

izolációs ellátás megszervezése is. (Utóbbi csak akkor, ha az orvos szerint nincs szükség kórházi 

ellátásra.)  

Elsődleges az ellátottak és a munkatársak egészségének védelme. Emiatt vezetőként az alábbiakra is 

fel kell készülnöd: 

- A járványhelyzetben milyen szabályokat kell betartanod? 

- Mely szabályok kerülnek feloldásra és melyek maradnak tovább ideiglenesen? 

- Az ideiglenes útmutatók és a kockázatkezelési eljárások, módok milyen új folyamatokat, 

módszereket, protokollokat várnak el? 

Meg kell tervezned, hogyan biztosítod a megváltozott helyzetben való működést, az új folyamatokat. 

A járvány idején rengeteg változás történik a szabályozásban, minden egyes szakterületen a szociális 

és más ágazatokban is. Ezek az új körülmények számodra a következő feladatokat jelentik: 

- Jelölj ki a jogszabályok és útmutatók napi figyelemmel kísérésére felelős munkatársat! 

 

o az ideiglenes szabályok kormányrendeletben, országos tisztifőorvosi határozatokban, 

minisztériumi útmutatókban jelentek meg, melyek veszélyhelyzet visszavonásával 

hatályukat vesztik, mi marad mégis átmenetileg meg a megelőzés okán? 

o az általános, minden lakosra vonatkozó veszélyhelyzet miatti korlátozások napi 

figyelemmel kísérése kiemelt fontosságú. 

Érdemes összeállítanod azoknak a felületeknek a listáját, amelyeket figyelemmel kell kísérni. A 

járványügyi veszélyhelyzetben ezeken a csatornákon érkeznek a friss információk:  

Kormányinfó, www.koronavirus.gov.hu; www.nnk.gov.hu; 

www.szocialisportal.hu; www.magyarkozlony.hu 

 

 

http://www.koronavirus.gov.hu/
http://www.nnk.gov.hu/
http://www.szocialisportal.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/


- Készíts a változások gyors figyelemmel kísérésére külön felületeket!  

Fontos, hogy a munkatársak az új információkat azonnal elérjék. (Lásd „Sürgős információk közlése” 

című ajánlásunkat.) 

Csoportosítsd a követendő szabályokat, a módosult ideiglenes szabályok mindig adott naptári naptól 

napig jelölve legyenek, ezen belül 

 általános, minden ellátásra vonatkozó szabályok, 

 adott ellátási formára vonatkozó szabályok, 

 lakosságnak szóló szabályok (ezek földrajzi területenként eltérőek lehetnek), 

 a COVID-19 vírus megelőzésével kapcsolatban közzétett információk. 

Valamennyi, fenti dokumentum esetében döntő fontosságú a megfelelő szabálykövetés és az adott 

helyzetre készített kockázatelemzés az új feladat szerinti ellátás érdekében. 



Ágazati átmeneti szabályok 2020. június 20. után 

 

 Kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztéstől számított idő az adott 
vizsgálat elvégzésére, ill. adott eljárás módosított szabályának 
hatályvesztése 2020. június 20-tól számítva1 

egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedések 

Közgyógyellátás jogosultság augusztus 31-ig meghosszabbodik  

Rehabilitációs ellátás (2020.március 11. – 2020. június 30.) 2020. szeptember 1-jén szűnik meg 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) eltérő rendelkezései 

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztését követő 30 nap 

Gyámhatósági eljárás során alkalmazott módosított szabályok  kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztéstől 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény augusztus 31-ig meghosszabbodik  

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása augusztus 31-ig meghosszabbodik 

                                                           
1 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről, 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről. Ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezésre kerül a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő, egyes 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési 

rendjéről. 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről, 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 

járványügyi készültség bevezetéséről, 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültség bevezetéséről, 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete az 

egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről 

 
 

 

 



az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 
céljából megállapított jogosultság 

augusztus 31-ig meghosszabbodik 

Rendszeres hatósági ellenőrzés és MÁK helyszíni ellenőrzés tilalma szabály kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztéstől 

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 
29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése vagy 11. § (3) bekezdése szerinti határidő 

30 nap  

Az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások 
felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető 

július 01-ig meghosszabbodik az adott ellátás 

Nyugellátás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás, a 
családtámogatási ellátások, a fogyatékossági támogatás vagy az egészségbiztosítás 
pénzbeli ellátásainak megállapítása iránti eljárások 

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztést követő 15 nap 

Megállapított nyugellátás további folyósítása jogszabályban előírt, rendszeres 
időközönként jelentkező feltétel igazolása 

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztést követő 30 nap 

A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. 
§-a szerinti adategyeztetés elmaradása  

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztést követő második hónap utolsó 
nap 30 nap 

A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. 
rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a 
határidő 

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztést követő 60 nap 

A gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának szakértői 
vizsgálata kórházi zárójelentésre – alapozva is elvégezhető 

augusztus 31.-ig, hivatalos iratból 

Tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző 
intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel, vagy részére 
megállapított iskoláztatási támogatásra való jogosultság 

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztéstől, ha annak időpontja későbbi, 
mint a 2019/2020-as tanév utolsó napja, június 30. 

szociális szolgáltatások működési rendje 

A települési önkormányzat vagy a települési önkormányzattal ellátási szerződést kötött 
egyházi és nem állami fenntartó által nyújtott alapszolgáltatások esetén a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett, valamint a szociális szolgáltatások területi lefedettségét 
figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe befogadott ellátotti 
létszám, feladatmutató és férőhelyszám túllépése 

kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztéstől 

Alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálat december 31-ig 



Alapvizsgálat, felülvizsgálat, komplex szükségletfelmérés végzésének tilalma látogatási tilalom fennállásáig, de legkésőbb december 31-ig 

Átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ellátottja jogviszony lejárta miatti 
megállapodás hosszabbítás 

látogatási tilalom fennállásáig, de legkésőbb december 31-ig 

Az ellátotti létszám, feladatmutató és férőhelyszám befogadás nélküli igénybevétele kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztést követő 30 nap 

Alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges vizsgálatok, alapvizsgálat, felülvizsgálat, 
komplex szükségletfelmérés  

látogatási tilalom fennállásáig, de legkésőbb december 31-ig 

A fejlesztő foglalkoztatásba bevontak rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról szóló, 
veszélyhelyzet alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége 

december 31-ig 

Nappali ellátások idős és fogyatékos célcsoport számára csak szűkített kapacitással nyithatók újra, július 31-ig az egyidejű 
tartózkodás nem haladhatja meg a bejegyzés szerinti férőhely 50%-t, a 
szolgáltatás az ellátott otthonában is nyújtható 

- szociális alapszolgáltatások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és 
tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el 
lehet térni, 

- szociális alapszolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási elemek nyújtása a 
fenntartó döntése alapján szüneteltethető, és 

- házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi 
gondozásra irányuló megállapodást kell kötni, és az egészségügyi válsághelyzet 
időszakát nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának 
meghatározásakor. 

december 31-ig 

Szakosított szolgáltatások látogatási tilalma és felvételi zárlat az NNK határozatban való visszavonásáig (visszavonta: 13305-
59/2020/EÜIG 

24 órás műszak elrendelése látogatási tilalom fennállása alatt, de legfeljebb 2020. december 31-éig 

Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda A központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő 
támogatásra való jogosultság, illetve a támogatás mértékének 
meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében 
a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők számától, a  tanoda 
szolgáltatás esetében a  feladatmutató teljesítésétől a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzettel érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el 
kell tekinteni. 



Bölcsőde Az egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó 
miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
módosításáról szóló 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 
hatálybalépésétől 2020. augusztus 31-éig terjedő időszakban 
a bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék 
legfeljebb két hétig tarthatnak zárva. 

 



 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”  
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Ellenőrző lista 

 Ideiglenes szabályok szerinti munkavégzés keretei COVID-19 járvány ideje után 

Napi szabályozók figyelemmel kísérésére kijelölésre került a felelős munkatárs, aki ismeri az 

információs csatornák listáját, amelyeket rendszeresen követnie kell. 

 

Változások figyelemmel kísérésére a megfelelő felületek kialakításra kerültek.  

Csoportosításra kerültek a változással összefüggő, adott szolgáltatásról szóló tartalmak.  

A legfontosabb információk, teendők mindenki számára elérhetőek, jól látható helyen 

kifüggesztésre kerültek (pl.: bejárat, közös használatú helyiségek, nővérszoba, tároló helyek 

stb.).  
 

Módosult szabályok határideje össze lett gyűjtve.  

 

 


