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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 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 SZAKMAI KOLLÉGIUM FELADATAI

• 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 SZERVEZETE

• 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.



A KOLLÉGIUM ÁLTAL TÁRGYALT 

LEGFONTOSABB TÉMÁK 2016-2017

• Szociális Életpálya modell

• Szociális ágazati pótlék

• Munkaerő helyzete, utánpótlás

• Házi segítségnyújtás

• Szakápolás



A KOLLÉGIUM ÁLTAL TÁRGYALT 

LEGFONTOSABB TÉMÁK 2016-2017

• Képzések, továbbképzések

• Módszertan

• A Demens Ellátás 2018-2019. évekre vonatkozó 

szakpolitikai program véleményezése

• Jogszabálytervezetek, módosítási javaslatok 

véleményezése

• Szociális Munka Etikai Kódexének kiterjesztése és 

felülvizsgálata – véleményezés, javaslatok



A KOLLÉGIUM ÁLTAL TÁRGYALT 

LEGFONTOSABB TÉMÁK 2016-2017

• Vörös kód – konszenzus másik Kollégiummal

• Minimálbér,  bérminimum

• Kompetencia leírások megvitatása

• 2021-2027 közötti európai uniós időszak tervezési 

feladataival kapcsolatos vélemények, javaslatok 

(folyamatban)
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