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Amikor a szociális-jóléti rendszerek szóba kerülnek, általában a pénzbeli ellátásokra, támogatásokra, 

kedvezményekre, a „forintosítható” tételekre fókuszálnak. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 

szolgáltatások háttérbe szorulnak annak ellenére, hogy közel 100 ezer szakember dolgozik a területen és több 

mint egymillió személyről beszélhetünk ellátottként, potenciálisan pedig szinten mindenki kapcsolatba kerülhet 

életvezetési problémája alapján a rendszerrel. 

 

A terület problémáival kapcsolatban már korábban is írtam, visszaolvasva azokat úgy látom, hogy a terület 

problémái nem oldódtak meg, ahol volt előrelépés, ott a problémák újra termelődtek, és ezen kívül van számos 

új probléma, amivel kellene kezdeni valamit. Ezeket a problémákat sokan megfogalmazták a maguk 

szemszögéből, ebben az írásban ötletbörze szerűen én is összegyűjtöttem pár olyan gondolatot, amire szükség 

lenne az ágazatban a jövőben. A pontok természetesen nem előzmény nélküliek és további részletezésük is 

szükséges, és jelen formában még csak nem is végleges a lista, de talán kiindulási alapként kezelhetők egy 

mélyebb szakmai vitához. 

 

Egy biztos, a párbeszéd az ágazat jövője szempontjából szükséges, illetve ez alapján a tényleges cselekvés is, 

ennek hiányában az ágazat rövid távon jelentősen veszít a feladatellátási képességeiből. 

 

 

 

Sylvia Plath: Párbeszéd a romok között  

 

Te ráengeded a vad fúriákat 

Házam portikuszára: gyümölcsfüzéreket, 

Pávákat, lantokat tépsz, elszaggatod 

A forgószél ellen állított díszletet. 

A falak most romokban: varjú károg 

A roncs fényben, a pusztítás felett. 

A varázs menekül örvényes szemed 

Viharától, mint naptól a boszorkányok. 

 

Tört oszlopok és sziklasivatag. 

Állsz nyakkendősen, diadalmasan: 

Ülök fekete nézésed alatt, 

Görög hősnő egy sorstragédiában. 

A pusztításon van-e hatalom? 

 

Győzni a vészen tudnak-e szavak?  
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FORRÁSRENDEZÉS 
 

A szociális ellátórendszer esetében egyszerre van szükség a forrásbővítésre és a források biztosításának 

szerkezeti átalakítására. Önmagában a működési források bővítése szükséges, de nem elégséges eszköz. A 

beavatkozásnak alapvetően 3 területe van: a szociális területen dolgozók átfogó bérrendezése, a szolgáltatások 

működését biztosító állami finanszírozás rendezése és a fejlesztési források kiszámítható biztosítása. A 

működéshez elengedhetetlen a transzparencia és a valódi szektorsemlegesség megteremtése. 

 

BÉRRENDEZÉS 

Problémák 

 

 A Kjt. bértábla befagyasztása (2008), jelentős összegeket vont el a szociális ágazattól 

(is), az összevont ágazati pótlékkal korrigált bérek jelentősen elmaradnak attól az 

illetményszinttől, ami a bértábla minimálbér és bérminimum követése esetén előállna 

(lásd 1. melléklet).  

 Az ágazati béremelkedés pedig szinte kizárólag a bérminimum mozgásával áll 

összefüggésben. 

 Az összevont ágazati pótlék alkalmazása a magasabb végzettségű, évtizedes szakmai 

gyakorlattal rendelkező személyek esetében problémás, a bérminimum emelés 

ugyanis őket nem éri el, a pótlékrendszer korrekciójának elmaradása révén ezek a 

dolgozók semmilyen béremelésben nem részesülnek (lásd 2. melléklet).  

 Az ágazati pótlék a nem diplomás végzettségűeknél az illetmény 5-20%-át, 

diplomásoknál 20-40%-át adja 2018-ban!  

 A szociális ellátórendszer a közfeladatot ellátó ágazatok között az egyik 

legalacsonyabb bérszinttel rendelkezik, ilyen feltételek mellett a szociális dolgozók 

pályán tartása és az új dolgozók belépése nem lehetséges.  

 Az ágazatközi bérfeszültség ma már nem csak a közszféra és a versenyszféra között áll 

fenn, hanem a közszféra más ágazatai (pedagógus, egészségügyi) között is.  

 További bérfeszültség keletkezett ágazaton belül is: bölcsődei pótlék, egészségügyi 

kiegészítő pótlék, ami nem terjed ki minden egészségügyi végzettségű szociális 

dolgozóra. Az egyes területeket érintő pozitív diszkrimináció céljai érthetőek, de 

alkalmazásuk további problémákat generál az ágazatban. 

 A kormányzat által bejelentett életpálya-modell és az ennek keretében tervezett 

ágazati illetményrendszer 5 év alatt sem valósult meg (és nincs jelen annak, hogy lesz 

e téren előrelépés), ez a szakmában jelentős bizalomvesztést okozott. 

Javaslatok 

 

 Mivel az egészségügy és a pedagógus szektor is saját bérrendszerre állt át, a szociális 

területen is be kell vezetni az egységes szociális ágazati bértábla szerinti béreket. 

Mind a jelenlegi Kjt. szerinti, mind a virtuálisan létező ágazati életpálya modell 

táblázata lehet kiindulásai alap, ha a végzettségek és a szakmai tapasztalat szerinti 

progresszivitása nem sérül, talán az életpálya-modellhez kialakított, egyszerűbb 

szerkezetű bértábla alkalmazása az eredeti Kjt. táblához képest talán kedvezőbbnek 

tekinthető,. 

 Az illetményének értéktartását meg kell oldani, elengedhetetlen a bértábla éves 

indexálása, amit három ponton szükséges rögzíteni: minimálbér, garantált 

bérminimum és egy diplomás alapbér.  

 Elengedhetetlen a vezetői és egyéb pótlékok szintén értéktartó módon történő 

meghatározása1. 

 

                                                           
1 A pótlékalap 2003-tól 17.100 Ft, 2004, 2005, 2006-ban minimális emelés történt, 2008-tól változatlanul 20.000 Ft. 
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NORMATÍVA RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA 

Problémák 

 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban áttekinthetetlen 

finanszírozási rendszer alakult ki, szolgáltatásonként eltérő elvek alapján történik a 

finanszírozás. 

 A finanszírozás összege nem fedezi feladatellátás valós költségeit. 

 Az ágazatban folyamatosan jellennek meg új szakmai és nem szakmai jellegű 

többletfeladatok, kötelezettségek finanszírozási ellentételezés nélkül. 

 A finanszírozás összegei is évekre befagytak, a befagyasztott forrásokat különböző 

jogcímeken kiegészítő támogatások (pl. bérpótlék fedezetre, kistérségi feladatellátás 

többlettámogatása) egészítik ki, de ez csak bonyolultabbá és átláthatatlanabbá teszi 

a finanszírozást. 

Javaslatok 

 

 A költségvetési forrásokat a tényleges elvárásokhoz, valós költségekhez igazítva kell 

kialakítani. Új, többlet (szakmai vagy technikai) feladathoz finanszírozással erőforrást 

kell rendelni.  

 Célszerű lenne a személyi és dologi források külön kezelése. A személyi kiadásokat a 

tényleges szakmai és technikai létszám-elvárásokhoz kell igazítani, a személyi 

költségeket a tényleges teljes költség alapján 100%-ban kell finanszíroznia az állami 

költségvetésnek. A dologi költségeket szolgáltatás-specifikus költségszámítás alapján, 

éves indexálással kell átadni a fenntartóknak. 

 A finanszírozási indikátorokat lényegesen egyszerűsíteni kell, el kell felejteni a 

bonyolult, szolgáltatásonként teljesen más elvekre épülő számítási rendszereket.  

 A finanszírozási elvek egyszerűsítése számos előnnyel bír: javítja a transzparenciát, a 

működés tervezhetőségét, csökkenti az ellenőrzésre fordítandó erőforrásokat. 

 

FOLYAMATOS, KISZÁMÍTHATÓ FEJLESZTÉSI FORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

Problémák 

 

 Az állagmegőrző és fejlesztő célú infrastrukturális beruházások területén évek óta 

gyakorlatilag csak EU pályázatok jelentenek jelentősebb forrást, ez a 

fenntartók/szolgáltatók részére korlátozottan hozzáférhető és nem feltétlen az 

aktuális problémákra reagál, megvalósításuk lassú és körülményes. 

 Az EU források jelentős része egyszerűen a kormányzati-ágazatirányítási feladatok 

fedezetére szolgál, illetve az E 

 Hazai pályázati forrás néhány szolgáltatás típus esetén létezik, ezek is elmaradnak a 

szükséges mértéktől. A fejlesztések elmaradása a munkakörülmények színvonalát, a 

szolgáltatás minőségét rontja, ezzel az ellátotti körnek okoz károkat. 

 Összességében a fenntartók jelentős része saját forrásból kénytelen fejlesztéseket 

kigazdálkodni, de ez sok esetben meghiúsul szándék vagy képesség (önerő) 

hiányában. 

Javaslatok 

 

 Célzott és kiegyensúlyozott infrastruktúra fejlesztés és kapacitás bővítés szükséges, 

az eszköz- és fejlesztési igények felmérése alapján.  

 Szociális szolgáltatás nem működtethető megfelelő infrastruktúra nélkül. Szükség van 

EU pályázati rendszeren kívüli stabil, tervezhető hazai forrású fejlesztési forrásokra. A 

két forrásrendszert össze kell hangolni, ne maradjon lefedetlen szolgáltatási terület. 

 Az EU fejlesztési források esetében javítani kell a koordináció, gyorsítani a 

lebonyolítását, nem elfogadható, hogy több éves csúszások alakulnak ki, melyek 

visszavetik az ellátórendszer működését. 
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TRANSZPARENS MŰKÖDÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

Problémák 

 

 Az ellátórendszer működésével kapcsolatos működési és gazdálkodási adatok sem 

helyi, sem országos szinten nem transzparensek. Egyes területeken vannak 

hozzáférhető adatok, más területeken szinte semmilyen észlelhető adat nincs.  

 A kormányzat kritikus területeken szándékosan blokkolja az adatok 

hozzáférhetőségét. 

 Ebből fakadóan a szakmai működésében érdekelt felek nem képesek objektív módon 

tájékozódni a szakma működésével kapcsolatban. Ez a szakmával kapcsolatos 

kommunikációt, a szakma megítélését is torzítja. 

Javaslatok 

 

 Hozzáférhető (online), áttekinthető adatok szükségesek az ellátórendszer minden 

területén és minden szintjén (helyi szinttől az országosig), ezen adatok rendszeres és 

szisztematikus elemzése, adatvédelmi szabályok figyelembe vételével kutatási céllal 

hozzáférések biztosítása (kutatási adattárház létrehozása, működtetése). 

 Alapvetően az ellátotti körnek is joga van hozzáférni a működés adataihoz, ez az 

érdekképviseleti tevékenység egyik alapja. 

 Szisztematikus és átfogó kutatási programok, elemzések a rendszerben. Eredmények 

és problémák együttes értékelése. A már elkészült kutatások, elemzések legyenek 

publikusak, ne csak egy szűk politikai kör tudjon róluk. 

 

VALÓDI SZEKTORSEMLEGESSÉG 

Problémák 

 

 Alapvetően differenciál az ágazati finanszírozás a fenntartó típusok között, az állami 

és egyházi fenntartók kedvezőbb körülmények között látják el ugyanazt a feladatot, 

mint a nem állami szektor civil, non-profit szervezetei. 

 A fenntartónként eltérő finanszírozás olyan ágazaton belüli felszültségeket generál, 

ami az hatékony együttműködést is akadályozza. 

Javaslatok 

 

 A kiegészítő normatívákat az ellátást leíró, költségeket befolyásoló tényezőkhöz (pl. 

ellátási terület mérete, jellege), nem a fenntartó típusához kell igazítani.  

 A legtöbb kiegészítő normatíva feleslegessé válna, ha a valós költségekhez igazodóan 

lenne megállapítva a finanszírozás összege. 
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Önálló szakmai irányítás 
  

A szociális ellátórendszer méreténél és jellegénél fogva igényli az önálló szakmai, szakpolitikai vezetést. 

 

ÖNÁLLÓ SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM 

Problémák 

 

 A szociális terület a rendszerváltás óta eltelt időszakban csaknem állandóan más 

szaktárcák alárendeltjeként működött.  

 A tárca vezetését miniszteri szinten sosem látta el szakember, államtitkári szinten is 

csak elvétve akad(t) szakterületen tudással, tapasztalattal rendelkező személy. 

Javaslatok 

 

 Más ágazatok irányításától független, nem alárendelt szerepű szakmai irányítás 

létrehozása.  

 A minisztérium és a szakmai államtitkárságok vezetői pozíciói csak szakmai 

végzettséggel és gyakorlattal legyenek betölthetők. 

 

HÁTTÉRINTÉZMÉNYI RENDSZER HELYREÁLLÍTÁSA 

Problémák 

 

 A szakmai irányítás, szakmatámogatás elképzelhetetlen stabilan működő, 

együttműködő, központi és területi háttérintézmények nélkül. Ez a rendszer jelen 

pillanatban elégtelen.  

 A 2016-os, háttérintézmények felszámolására irányuló kormányzati kezdeményezés 

a funkcionálisan összetartozó területeket különböző intézményekhez telepítette, 

megnehezítve ezzel az együttműködést, a hatékony közös munkát. 

 Központi iránymutatások nélkül a területi ellenőrző hatóságoknál (KH, MÁK) azonos 

jogszabályi alapokon is divergens gyakorlatok alakulnak ki, ez sérti a jogbiztonságot és 

rontja a szolgáltatások minőségét. 

Javaslatok 

 

 Stabilan működő, erős jogosítványokkal rendelkező, önálló szakmai háttérintézmény-

rendszer kialakítása közvetlen területi elérhetőségek biztosítása mellett. A stabil 

rendszer ne legyen folyamatos átszervezések alanya. 

 Intézményi feladatellátáshoz megfelelő erőforrások biztosítása. 

 Módszertani feladatok megerősítése, megfelelő iránymutatások kidolgozása az 

ellenőrző hatóságoknak. 

 

POLITIKAI BEFOLYÁSOLTSÁG CSÖKKENTÉSE 

Problémák 

 

 Országos és helyi szinten is aktuális politikai trendektől függ az ellátórendszer, annak 

egyfajta leképeződése, ami a politikai ideológia gyakorlatban ültetésével foglalkozik a 

szociális problémák feltérképzése és kezelése helyett. 

 A politikai befolyás jelentősen csökkentette (megszüntetette) a szakma autonómiáját, 

gyakorlatilag ma csak (helyi, országos) politikai szinten átfuttatva valósulhat meg 

bármilyen szakmai kezdeményezés. Ez érdek és értékkonfliktusokat generál, ezektől 

teszi függővé a szakmai döntéseket, hozzájárul a szakma iránti bizalom elvesztéséhez. 

Javaslatok 

 

 Politikától lehetőségek szerinti mértékben független szociális tevékenység 

feltételeinek kialakítása.  

 Szolgáltatási autonómia, szubszidiaritás feltételeinek megteremtése, de ehhez 

kapcsolódóan felelősség is legyen a rendszerben. 
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Humán erőforrás válság kezelése 
 

A szociális területről jelentős ütemű erőforrás elvándorlás tapasztalható, s miközben folyamatosan jellenek meg 

a jelentős személyi létszámokat igénylő feladatok (óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, szociális 

diagnózis, felzárkózási célú projektek), az alapfeladatok ellátásra sincs személyi létszámban fedezet. Az oktatási-

képzési adatok szerint a szakma igényeitől jelentősen elmaradó a területre érkezők száma.  

 

SZEMÉLYI LÉTSZÁM-IGÉNYEK FELMÉRÉSE 

Problémák 

 

 A feladatellátáshoz kapcsolódó személyi feltételek elmaradnak a feladatok ellátáshoz 

valóban szükséges erőforrás-igényektől. 

 Az alultervezett személyi feltételrendszer túlterhelést okoz a dolgozóknál, ez fokozza 

az elvándorlást, rontja az ellátás minőségét. 

Javaslatok 

 

 Közvetlen mérési programok, kutatások alapján a szolgáltatásokhoz, 

tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó személyi feltételrendszer újra-

kalibrálása (feladattérkép, erőforrás-igény, ill. leterheltséggel kapcsolatos kutatások 

formájában). 

 

 KÉPZÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA 

Problémák 

 

 A szakmai képzések tartalma egyre kevésbé illeszkedik a terepmunka során 

megkövetelt készségekhez, ismeretekhez, kompetenciákhoz. 

 A terepre érkező személyek esetében problémát jelent a tényleges gyakorlati munka 

megkezdése, a betanulás. A nem szociális szakirányú képesítéseknél hiányoznak a 

szociális szakmai professzionális ismeretei. 

 Az OKJ rendszer változásai nehézkessé teszik a szakképzettségek és a szakmai 

elvárások összehangolását. 

Javaslatok 

 

 Szakmai képzések tartalmának felülvizsgálata. 

 Hangsúlyozni kell a szociális szakmai önálló professzionalitását, ezt pedig a képzési 

rendszeren belül meg kell erősíteni. 

 Az alternatív végzettségként elfogadott képzések esetén gondoskodni kell arról, hogy 

a területre lépéshez szükséges ismeretekkel rendelkezzen a képzést elvégző személy. 

 A szociális munka területén a képzésekben legyen magas óraszámú szakmai 

készségfejlesztés, önismeret és terepgyakorlat. A szakmai tudás és az alkalmasság 

együttes kialakítása szükséges. 

 

SZUPERVÍZIÓ, COACHING, TANÁCSADÁS 

Problémák 

 

 A szociális munka megfelelő elvégzésének feltétele, hogy megfelelő szakmai kísérő 

szolgáltatások álljanak rendelkezésre. Ezek ma az ellátórendszer számos területén 

nem érhetők el. 

Javaslatok 

 

 Szupervízió általános biztosítása minden szolgáltatási formában (források biztosítása 

mellett, illetve központi programokon keresztül), szükség szerint coaching, szervezeti 

szintű tanácsadás. 
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EGYÉB MUNKAERŐ-MEGTARTÓ INTÉZKEDÉSEK 

Problémák 

 

 A munkaerő megtartás alapvető stratégiai intézkedéseke mellett is igényel gyors, 

munkavállalói elégedettséget javító intézkedéseket. 

Javaslatok 

 

 Dolgozói felmérések alapján olyan intézkedési csomag összeállítása, mely segíti a 

munkaerő megtartását, ilyen pl. a dolgozói biztonságot erősítő intézkedések 

végrehajtása helyi és ágazati szinten. 

 

 

Célok, akcióterületek, eszközrendszer átgondolása 
 

A szakmának is meg kell újulni az aktuális társadalmi helyzethez, igényekhez és a 21. század technológiájához 

igazodóan. ahhoz, hogy a szakmai keretrendszer és a gyakorlat meg tudjon a kihívásoknak megfelelően újulni, 

először „fejben” kell rendet rakni. 

 

PRAXISELMÉLETI „RENDRAKÁS” 

Problémák 

 

 A szakmában párhuzamosan futnak különböző praxis-megközelítések, az elméleti 

megközelítések és a szakmai gyakorlat, szabályozók között gyakran jelentős 

ellentétek feszülnek.  

 A szakmai szabályozás dominánsan jogi és gazdaságossági megközelítést alkalmaz, 

elnyomva más szakmai megközelítéseket. 

Javaslatok 

 

 A szolgáltatási paletta szisztematikus elemzése az elérhető praxismodellek és 

szemléletek alapján, ezek összehangolt alkalmazása. 

 Definíciós modellek kidolgozása, szolgáltatási tevékenységek és feltételrendszer 

általános és célcsoport-specifikus leírása, szabályozása. 

 A letisztázott praxiselméleti és definíciós modellek következetes alkalmazása a 

szakmai szabályozók megalkotásakor. 

 

 Célcsoportok szükségleteinek pontos mérése 

Problémák 

 

 Alapvetően nincs átfogó képünk az ellátotti kör pontos igényeiről, így azokat nem 

lehet visszaforgatni a szolgáltatás fejlesztésébe. Hipotetikus elképzelésekhez, 

közvetett információkhoz készülnek a szakmai koncepciók, az ellátórendszer 

lényegében „vak” a szolgáltatást nem igénybe vevők szükségleteire. 

 Maga az ellátórendszer kialakítása torzítja az igény és szükségletrendszert, hiszen a 

kínálat befolyásolja, hogy ki milyen szolgáltatáshoz fér hozzá és ott mit kap. 

 Több célcsoportról tudható, hogy a potenciális igények messze meghaladják  a 

kapacitásokat, ennek a többlet-igénynek a mérése nem történik meg. 

 A szolgáltatás-nyújtás esetében az időbeliség (8+ órás rendelkezésre, állás, hétvége, 

stb.) kérdése is fennáll. 

Javaslatok 

 

 A rendelkezésre álló adatbázisok és célzott mérések alapján a szükséglet és 

problématérképek elkészítése, területi és időszaki eltérések figyelembe vételével.  

 Az eredmények visszaforgatása a szolgáltatási rendszer működtetésébe, 

finanszírozásába és tervezésében. 
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Profiltisztítás 

Problémák 

 

 A szociális területen ma számos funkció keveredik egymással, ezek nem egy esetben 

versengenek és egymás rovására működnek.  

o Gondozási-ápolási feladatkör – önálló életvitelhez szükséges készségek, 

képességek megtartása, fejlesztése, pótlása 

o Hatósági feladatkör – jogi szinten definiált feladatok ellátása, „kényszer” erő 

alkalmazása 

o Klasszikus szociális munka – kliens problémák és erőforrások rendszerének 

kezelése a szociális munka eszköztárával. 

 A funkciók keveredését erősíti a dolgozók túlterheltsége, illetve az ellátórendszer 

szervezetlensége, kontaminációk a szerepkörökben. 

 A szociális ellátórendszer és más ágazatok (egészségügy, foglalkoztatás, oktatás, stb.) 

között a határterületeken bizonytalanságok tapasztalhatók, redundanciák vannak a 

rendszerekben (tartós ápolás helyzete), illetve az ágazatközi feszültségek jelennek 

meg. 

Javaslatok 

 

 Szakmailag a gondozási-ápolás és a hatósági folyamatoktól, feladatoktól elhatároltan 

megerősíteni a tényleges szociális munka jellegű feladatellátást, ami egyre inkább 

elveszik a rendszerben. 

 A lehatárolásnak szervezeti és munkaköri szinten is meg kell jelennie. 

 

Szakmai eszközök biztosítása 

Problémák 

 

 A szociális munka több területen látványosan „eszköztelenedett” az elmúlt években. 

Az önkormányzatok szociális mozgástere folyamatosan szűkült, a szociális 

ellátásokhoz vagy egyéb erőforrás jellegű segítséghez jutás a területi közigazgatásban 

koncentrálódott.  

 A szigorodó szabályozás mellett egyre nehezebb segítséghez jutni. 

 A támogatások összege elinflálódott, a rendszeres vagy krízisjuttatások összege nem 

elegendő a szociális problémák megoldásához. 

 Önmagában egy szociális szolgáltatónak, magának a szociális munkásoknak a 

tényleges behatási képessége a kritikus helyzetekben minimálissá vált. 

 A szociális munkás tekintélye, „szavának a súlya” ágazaton belül is inflálódik, 

folyamatosan kiegészítő igazolásokra, alátámasztásokra van szükség ahhoz, hogy egy 

hatóság elfogadja a szociális munkás álláspontját. 

Javaslatok 

 

 Érdemi eszközöket kell adni a szociális munkások kezébe, hogy tényleges segítséget 

tudjanak nyújtani. 

 A szociális juttatások összegét újra kell kalkulálni. 

 A szociális munkás álláspontja, megállapításai rendelkezzenek megfelelő hatással, 

súllyal a rendszerben, kapja vissza a szakma tekintélyét. 
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Szabályozás megújítása 
 

Évek óta húzódik a szabályozási rendszer reformja, az újabb és újabb reformkísérletek, újraszabályozási 

hullámok egymásra épülő rendszere ma már áttekinthetetlen, bonyolult és gyakorlatban nehezen alkalmazható 

szabályozási káoszt eredményez számos hiányossággal, ellentmondással. 

 

ÚJ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK 

Problémák 

 

 A szociális terület jogi szabályozása hatalmas méretűre nőtt, méretéből és 

szerkezetéből adódóan nehezen áttekinthető. 

 A folyamatos módosítások miatt a rendelkezésekben párhuzamosságok, 

ellentmondások, joghézagok jelentek meg, ami az alkalmazást nehezíti. 

 Azonos kérdéskörhöz kapcsolódóan több jogszabály folyamatos nyomon követése 

szükséges. 

 Új szabályozási szint lépett be a szakmai protokollok formájában, ami bár szolgáltatás-

specifikus, tovább nehezíti a szabályozás nyomon követését.  

Javaslatok 

 

 A pénzbeli és természetbeni ellátások egységes, személyes gondoskodási formáktól 

különálló szabályozása a szociális és gyermekvédelmi területen. A személyes 

gondoskodás önálló jogszabályi alapot kapjon, ne keveredjen más területekkel. 

 A személyes gondoskodási formák (Szoctv. – Gyvt.) egységes törvényi és rendeleti 

szabályozása, a két rendszer szinkronizálása a közös pontok tekintetében.  

 A szabályozás mennyiségi racionalizálása (áttekinthető, követhető méretű 

szabályozási anyag) és szerkezeti optimalizálása (adott kérdés egy helyen, megfelelő 

szinten legyen szabályozva) szükséges. 

 A szabályozási körök rendezett bontása a törvényi-rendeleti szinten, szakmai 

elvárások, dokumentációs rend protokolláris szintű szabályozása. Szabályozási 

redundanciák felszámolása. 

 

Kiszámíthatóság, stabilitás 

Problémák 

 

 A jelenlegi jogalkotás sok tekintetben improvizatív jellegű, sok a szabályozási hiba, 

amit módosítások sorával kell kezelni („bug fix” jogalkotás). 

 Alapvetően a szolgáltatások jogi környezete nem stabil, a működés csak rövidtávon 

tervezhető, akár évente is jelentős változások történhetnek (lásd a házi 

segítségnyújtás példáját). A folyamatosan változó szabályozási környezet az ellátást is 

bizonytalanná teszi, növeli a kockázatát a nem jogszerű gyakorlatok kialakulásának 

 A jogalkotás nem transzparens: nem látható szisztematikus jogalkotási stratégia, a 

szakma bevonása esetleges és alacsony szintű, esetenként extrém rövid (1 napos) 

társadalmi véleményezés lehetséges. 

Javaslatok 

 

 A szabályozásnak kiszámíthatónak és transzparensnek kell lennie. 

 Hosszabb időtartamú, szélesebb körű egyeztetés szükséges, a gyakorlati problémák 

mélyebb feltárásával, csökkenteni kell a „bug fix” jellegű jogalkotást (korábbi hibákat 

javítgató szabályozást). 

 A szakmai tanácsadó testületek feladatkörét rendezni kell, a látszat-egyeztetéseket 

fel kell számolni. 
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Szolgáltatási szerkezet, intézményi hálózat 
 

HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS LEFEDETTSÉG 

Problémák 

 

 A szolgáltatások legtöbb esetben csak névlegesen fedik le az ellátási területet, a 

tényleges igényeket kapacitás-hiány miatt nem tudják ellátni. 

 Azonos funkciót ellátó szolgáltatások (gondozás) működnek párhuzamosan 

bizonyos területeken, más régiókban alapfunkciók sem érhetők el. 

 Az ellátórendszer progresszív szintjeinek elérésével is gondok vannak, szükség 

esetén sem tud az ellátott egy intenzívebb támogatást nyújtó szintre lépni, mert 

számára az nem elérhető. 

Javaslatok 

 

 Szakmai cél a szociális-gyermekjóléti ellátórendszer szerkezetének rendezése. 

 Minden célcsoportra legyen egy progresszív szolgáltatási spektrum elérhető, de ez 

nem feltétlen célcsoport-specifikus, párhuzamosan működő szolgáltatásokon, 

hanem funkcionális alapon kialakított, rugalmas szolgáltatási kínálattal rendelkező 

alaphálózaton keresztül valósuljon meg. 

 A területi lefedettség mérhető szükségletek szerinti megteremtése dinamikus 

kapacitás-menedzsmenttel: 

o működő OJR rendszer, „beragadt kapacitások” szisztematikus felmérése 

o legyen transzparens a kapacitás-menedzsment 

o rugalmasság (kapacitás puffer létrehozása a költségvetésben) 

 A virtuális lefedettség (ellátási terület van de ellátott nem fér hozzá a 

szolgáltatóhoz) felszámolása, az ellátási terület koncepciójának radikális 

átgondolása szükséges.  

 A speciális szolgáltatások esetén biztosítani kell a hozzáférhetőséget a szociális 

ellátórendszer logisztikai hátterét javítani kell. 

 

STRUKTURÁLT MODELLKÍSÉRLETI PROGRAMOK 

Problémák 

 

 A modellkísérleti programok esetlegességének megszüntetése, a rendszerbe 

integrálás alaposabb előkészítése. 

Javaslatok 

 

 A modellkísérleteknél széles körű transzparenciát kell biztosítani, hogy az 

ellátórendszeri adaptációhoz sokszempontú elméleti és gyakorlati észrevétel 

érkezzen. 

 

MÉRETGAZDASÁGOSSÁG 

Problémák 

 

 A szolgáltatási struktúra alapvetően elaprózott. 

 A szolgáltatások mérete a gazdasági és technikai fenntarthatósági méret alatt van. 

 A kis méretű szolgáltatások üzemeltetése nehézkes, az általános adminisztratív 

feladatok sokkal nagyobb megterhelést jelentenek. 

Javaslatok 

 

 A szolgálatok mérete, ellátási területe érje el a racionálisan működtethető értéket.  

 A mikroszolgálatok integrálása, esetlegesen hatósági ellenőrzési rendszertől 

független szakmai mentorálása. 
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Dokumentáció és adminisztráció 
 

DOKUMENTÁCIÓ ÉS ADMINISZTRÁCIÓ 

Problémák 

 

 Az ágazat nagy mennyiségű személyes információt kezel a feladta ellátása 

érdekében, ennek az adatkezelésnek számos problématerülete van. 

 Alapvetően egy fokozatosan növekvő adminisztrációs, dokumentációs 

kötelezettség terheli az ágazatot, ennek jelentős része nem a feladatellátást, 

hanem az ágazat és a kliensek feletti kontrollt szolgálja. 

 A szociális szolgáltatások adminisztrációs rendszere jelentős technológiai és 

működésbeli lemaradást mutat, a szükségesnél jelentősen bonyolultabb, jelentős 

erőforrásokat köt le, a bevitt információk érdemi feldolgozása nélkül. A 

szolgáltatók esetében sok esetben az információs technológia elavult, a 

fejlesztésre nincs erőforrás. 

 A 2018-tól hatályos GDPR alapján az ágazat teljes adatkezelését újra kell gondolni 

az alapoktól, potenciálisan számos, alapelveket sértő gyakorlat működik az 

ágazatban. 

 

Javaslatok 

 

 GDPR-nek megfelelő adatkezelés ágazatszintű megújítása, az alapelvek 

következetes végigvitele az ágazati jogi és szakmai szabályozásban, 

dokumentációs és adminisztrációs rendszerekben. 

 Egységes, papír alapú dokumentációt kiváltó elektronikus rendszerek megfelelő 

szakmai és erőforrás-támogatással. Párhuzamosan futó rendszerek redukálása.  
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Szakmai kommunikáció 
 

POZITÍV SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ ERŐSÍTÉSE HELYI ÉS ORSZÁGOS SZINTEN 

Problémák 

 

 A szociális szakma kommunikációja gyenge, nem képes a lakossági bizalom 

megerősítésére. 

 Általában a negatív eseményeknek van hírértéke, a sikereknek, pozitív dolgok nem 

jutnak el a lakossághoz.  

 A negatív hírek esetén az ágazati vezetés kríziskommunikációja nem megfelelő 

(megkésett, tagadására - hárításra épülő de az érdemeket kisajátító). 

 A polarizált, egyik oldalról a vélt vagy valós sikereket, a másik (ellenérdekelt) 

oldalról a pedig a (szintén vélt vagy valós) kudarcokat hangsúlyozó kommunikáció 

jellemző. 

 

Javaslatok 

 

 A szociális szakmai működésével, eredményeivel kapcsolatban az objektív, 

problémákat és eredményeket együttesen kezelni és bemutatni képes 

kommunikáció.  

 Olyan kommunikációs stratégia kell, amiben a helyi szinttől az országosig 

összefüggően kommunikálja a szakma tevékenységét, sikereit és nehézségeit. 

Kellenek szakmai „húzónevek”, akik ezt a folyamatot vezetik. 
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1. melléklet - Így nézne ki a Kjt. bértábla 2018-ban, ha a minimálbér növekedéséhez igazodóan emelték volna az 

illetményeket. 

2018. A B C D E F G H I J 

1. 138 000 154 000 156 000 158 000 178 000 244 000 254 000 259 000 284 000 309 000 
2. 140 415 156 695 159 120 161 950 182 895 252 540 262 890 271 950 296 780 327 540 
3. 142 830 159 390 162 240 165 900 187 790 261 690 272 415 284 900 313 110 350 715 
4. 145 245 162 085 166 140 169 850 194 020 270 840 281 940 297 850 331 570 373 890 
5. 147 660 164 780 170 040 173 800 200 250 279 990 291 465 310 800 352 870 397 065 
6. 150 075 167 475 173 550 177 750 206 480 289 140 300 990 326 340 374 170 420 240 
7. 152 835 170 555 177 450 182 095 213 155 298 290 310 515 345 765 395 470 438 780 
8. 155 595 175 560 181 350 187 625 219 830 308 660 323 215 365 190 416 770 458 093 
9. 158 700 180 565 186 420 193 550 226 505 319 030 338 455 384 615 433 810 477 405 
10. 161 805 185 955 191 880 199 475 233 180 333 670 354 330 404 040 450 850 496 718 
11. 164 910 191 345 197 730 205 400 239 855 348 310 370 205 420 875 467 890 516 030 
12. 168 015 196 735 203 580 211 325 245 195 362 950 386 080 437 710 484 930 535 343 
13. 171 120 202 125 209 430 217 250 250 535 377 590 401 955 454 545 504 810 556 973 
14. 174 225 207 900 215 280 223 175 256 765 392 230 417 830 471 380 524 690 578 603 
15. 177 330 213 675 221 130 229 100 262 995 406 870 433 705 488 215 544 570 600 233 
16. 180 435 219 450 226 980 235 025 269 225 421 510 449 580 505 050 564 450 621 863 
17. 183 540 225 225 232 830 240 950 275 455 436 150 465 455 521 885 584 330 643 3 

 

2. melléklet – Illetmény összegének változása 2017/2018 vonatkozásában az alapilletmény és a szociális összevont ágazati pótlék 

együttes összegét nézve (%) 
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