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KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁS

1. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.)

Korm. rendelet:

bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény

a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat, illetve

javítóintézet munkavállalója

- állami fenntartó esetében köteles a védőoltást felvenni

- önkormányzati fenntartó esetében a fenntartó önkormányzat polgármestere,

főpolgármestere döntése értelmében kötelezhető a védőoltás felvételére

a szociális alapszolgáltatások és 

a támogatott lakhatás 

nem tartoznak a rendelet hatálya alá.



KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁS 

2. A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm.

rendelet:

Célja, hogy az egyéb munkáltatók is jogot kapjanak a védőoltás kötelező

felvételének előírására a foglalkoztatottjaik számára, biztonságuk érdekében

A rendeletet minden foglalkoztatottra alkalmazni kell, aki nem tartozik az

599/2021. (X.28.) Korm. rendelet hatálya alá

 Egyházi és civil fenntartók is jogot kaptak a kötelező védőoltás előírására

A rendelet nem tartalmaz szűkítést szolgáltatási formákra, így minden

szolgáltatási forma foglalkoztatottjára irányadó



CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁS –

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

Óvodai és  iskolai 
szociális  segítő 

tevékenység

Fogyatékosságügyi 
tanácsadás

Szakmai támogató 
hálózat

Szociális diagnózis 
készítése

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás

Projektek 

finanszírozásból 

Hazai 

finanszírozás 

Projektek 

finanszírozásból 

Hazai 

finanszírozás 
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VÁLTOZÁSOK A 
SZAKMATÁMOGATÁSBAN

• SzGyF-től a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai

Intézethez kerültek az országos módszertani feladatok

2021. január 1-jével.

•Az NSZI területi szinten szervezett szakmatámogatási,

szakmafejlesztési intézményrendszert hoz létre:

A szociális alapszolgáltatások, a szociális szakosított

ellátások és a gyermekjóléti alapellátás intézményei közös

konzorciumban!
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SZAKMATÁMOGATÁSI HÁLÓZAT TERÜLETI 
EGYSÉGEI
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NYERTES SZAKMATÁMOGATÁSI GESZTOR 
INTÉZMÉNYEK

Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Magyar Máltai

Szeretetszolgálat Miklós Utcai Integrált Hajléktalanellátó Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén – Heves megye: Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság - B.-A.-Z. Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

Győr-Moson-Sopron – Veszprém megye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egyesület - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok

Napközi Otthona

Hajdú-Bihar - Jász-Nagykun-Szolnok megye: Baptista Tevékeny Szeretet

Misszió - Tevékeny Gondozási Szolgálat
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NYERTES SZAKMATÁMOGATÁSI GESZTOR 
INTÉZMÉNYEK

Somogy-Baranya megye: Pécsi Többcélú Agglomerációs
Társulás - Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény

Vas – Zala megye: Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság - Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális

Intézmény
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CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI KÜLSŐ 
FÉRŐHELYEK LÉTREHOZÁSÁNAK 

TÁMOGATÁSA
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21-27 KÖZÖTTI UNIÓS FEJLESZTÉSI 
TERVEK

Operatív Programok

• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP 

Plusz)

• Emberi Erőforrások Operatív Program (EFOP Plusz)

• Felhívások társadalmi egyeztetésére rendelkezésre álló honlap:

https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
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HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése - Az alábbi szolgáltatások fejlesztése 

támogatható:

- étkeztetés

- házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- közösségi ellátások

- támogató szolgáltatás

- utcai szociális munka

- nappali ellátások

- család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ

- családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona.
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TÁMOGATHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Infrastruktúra fejlesztés:

• már működő ellátások fejlesztése 

• férőhelyek bővítése

• új szolgáltatások létrehozása

• főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztése

Eszközbeszerzés:

• eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,

• külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

• Járműbeszerzés: személygépkocsi, elektromos meghajtású 

személygépkocsi, segédmotoros kerékpár, kerékpár, elektromos 

rásegítésű kerékpár

• Új választható tevékenység: szolgálati lakás kialakítása
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VMOP-2.1.1-21 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, 

ENERGIAKÖZÖSSÉGEK 

•Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány

energetikai felújításának megvalósítására, megújuló

energiaforrások fokozott bevonásával, helyi

önkormányzatok részére

• Bármely szolgáltatás vonatkozásában
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ

Kötöttségek, elvárások

• ESZA forrás 

• közösségi alapú szolgáltatások erősítése 
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21-27 KÖZÖTTI UNIÓS FEJLESZTÉSI 
TERVEK

Alapelvek

• egyéni szükségletekhez igazított fejlesztések

• funkcióváltás 

• önálló életvitel támogatása

• jó minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítása

• közösségi alapú szolgáltatások erősítése 16



TERVEK 

• A szociális alapszolgáltatások és a család- és gyermekjóléti

szolgálatok/központok hosszított és hétvégi nyitva tartásának

ösztönzése

• Szülői kompetencia fejlesztése, a kapcsolattartás biztosításához

szükséges tárgyi feltételek kialakítása, bővítése, javítása

• A demenciával élő személyek speciális szállítási szolgáltatásának

megszervezése

• Támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatásának kialakítása

• Hajléktalan személyek számára külső férőhelyek fejlesztése

• Demens tanácsadó hálózat kialakítása
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Köszönöm a figyelmet!
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