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SZAKMAI KOLLÉGIUMOK

 A Szociálpolitikai Tanács az emberi erőforrások miniszterének 

javaslattevő, véleményező és tanácsadó testülete

 a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 

1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat alapján a Szakmai 

Kollégiumok a Szociálpolitikai Tanács munkáját segítő 

testületek



A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK ELNEVEZÉSE

 Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma,

 Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium,

 Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai 

Kollégiuma,

 Szociális és Gyámügyi Igazgatás Országos Szakmai Kollégiuma,

 Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium,

 Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium,

 Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai 

Kollégium



A SZAKMAI KOLLÉGIUM FELADATAI

 az előterjesztett koncepciók, stratégiák és előterjesztések véleményezése,

 jogszabály megalkotására, módosítására történő javaslat tétel, valamint 
felkérésre közreműködés azok előkészítésében,

 szakmai sztenderdek, protokollok és más, szakmafejlesztési eszközök 
kidolgozására és bevezetésére vonatkozó javaslatok előterjesztése, 
közreműködés ezek kidolgozásában

 a szociális szakma innovatív programjainak, változásainak előmozdításában 
való részvétel,

 szakmai egyeztetés összehívásának kezdeményezése,

 a szakmafejlesztési irányelveket érintő állásfoglalás kialakítása, a módszertani 
ajánlások véleményezése,

 a szociális ágazati életpályamodellre, valamint a szociális képzésekre, 
továbbképzésekre vonatkozó javaslatok véleményezése,

 szükség esetén más kollégiummal együttes ülés megtartására vonatkozó 
javaslat tétele.



A SZAKMAI KOLLÉGIUM SZERVEZETE

 A Szakmai Kollégium legfeljebb 12 tagból áll.

 A Szakmai Kollégium az elnököt delegálja a Szociálpolitikai 
Tanácsba, ahol az elnök az adott szakterületet a Szakmai 
Kollégiumtól kapott mandátumának erejéig képviseli.

 A Szakmai Kollégium ülésein állandó meghívottként 
kezdeményező, javaslattevő és tanácskozási joggal vehet részt a 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár 
(a továbbiakban: államtitkár), a szociálpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár (a továbbiakban: helyettes államtitkár), valamint az 
általuk delegált személyek, és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) szakterületért 
felelős, továbbá a napirendben érintett főosztályának vezetője, 
illetve az általa delegált személyek.



KOLLÉGIUM TAGJAI

 Dr. Zászkaliczky Péter (ELTE Bárczi)

 Cserti-Szauer Csilla (ELTE Bárczi)

 Jakubinyi László (Szimbiózis Alapítvány)

 Németh Márta (Búzavirág Alapítvány)

 Kolutácz Györgyné (Pándy Kálmán Otthon, Mohács)

 Gárdonyi Pál-László (SZGYF-TAB)

 Győri Zsófia (Immánuel Otthon, Debrecen)

 Szőke Zsolt (pszicho-szociális fogyatékossággal élők)

 Szöllősiné Földesi Erzsébet (mozgássérültek)

 Gordos Erika (Szigony Alapítvány)

 Pordán Ákos (Kézenfogva Alapítvány)



2017. ELSŐ TALÁLKOZÓ

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás változása: többen vehetik 

igénybe nem csak mennyiségi, hanem minőségi értelemben is bővülés 

várható. 

 A házi segítségnyújtás átalakítása (3 év) várhatóan nyugvópontra jut.  

 Megindult az egyházi átadások előkészítése. Erre nagy súlyt helyez a 

kormány, folyamatos ezek előkészítése. További intézményi államosítás nem!

 Bentlakásos intézményekben jelenleg zajló szakápolás finanszírozása.

 Bérstruktúra alakulása (marad, + pótlék a szakképzettséghez), 

finanszírozása – jubileumi jutalmak helyzete

 Kiváltási program véleményezése

 Szakápolási központok  nyílik-e tér a fenntartók számára, hogy 

létesítsenek saját forrásból. Számíthatnak-e befogadásra? 

 Fejlesztő foglalkoztatás szabályozása



2017. MÁSODIK TALÁLKOZÓ 

• Tájékoztató:

 az elfogadott 2018-as költségvetésről és a bérkompenzációról

 a bentlakásos otthonok egyházaknak történő idei átadásának folyamatáról 

 a vezetőképzés új rendszeréről

 szakápolási központ

 folyamatban lévő jogszabály módosítások

• 25 éves a Szociális Törvény  (2018)

• Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek probléma és javaslat térképének 

kidolgozása



2017. HARMADIK TALÁLKOZÓ

 Kompetencia leírások megvitatása  - A kompetencia alapú 

besorolással kapcsoltban sok kérdést fogalmazott meg a Szakmai 

Kollégium, 

 „Összenyomott bértábla”

 Pszicho szociális fogyatékossággal élő emberek probléma és 

javaslattérképe kidolgozásának előkészítése



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket!


