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Módszertani feladatellátás 
A korábban kijelölt módszertani intézmények 
kijelölése 2012. december 31-én megszűnt.  

 

2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos 
szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
módszertani feladatokat. 



A módszertani feladatellátás 
funkciói 

 Az új szolgáltatók szakmai megfelelőségének 
vizsgálata 

 A szakmai minőség ellenőrzése a működés folyamán 

 A szakmai minőség támogatása a működés során 

 A működési problémákat összegyűjtő és jelző funkció 

 A minőségi feladatellátást elősegítő fejlesztő funkció 

 Szakértői és véleményező funkció 

 Szakmai hálózatépítés 



A módszertani feladatellátás keretében a 
Főigazgatóság: 
 összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és 

intézmények által szolgáltatott és más, az 
ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, 
azokat megküldi a miniszternek és a honlapján 
folyamatosan közzéteszi, 

 javaslatot tesz az országos ellátórendszer 
fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez 
szükséges források tervezésében, 

 módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb 
kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények 
szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai 
eszközök alkalmazását, 



A módszertani feladatellátás keretében a 
Főigazgatóság: 
 új szolgáltatási formák és szakmai módszerek 

bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez, 

 részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a 
standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint 
a szakmai ellenőrzés módszertanának és 
eljárásrendjének kidolgozásában, 

 figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő 
tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti 
azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását, 

 kutatásokat folytat, illetve szervez.  

 



Jogszabályban meghatározott 
alapfeladatai keretében: 
 Szakmai programok véleményezése  

 Szakmai ellenőrzési feladatok ellátása 

 A Szociális és Gyámhivatalok működési 
engedélyeztetési eljárásaival kapcsolatban megküldött 
határozatok alapján nyilvántartás vezetése 

 Szakvélemény felülvizsgálata ápolási díj tekintetében 

 Szakvélemény kiállítása emelt összegű ápolási díjról 

 A szociális foglalkoztatás engedélyezése során 
szakértői feladatok keretében szakmai programok 
véleményezése  



A módszertani feladatellátás új rendszere 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 
316/2012. (XI.13.) számú Kormányrendelet 5.§ (2) 
bekezdése szerint: 

 

A Főigazgatóság a módszertani feladatok ellátásába 
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai 
szervezeteket is bevonhat  



A módszertani feladatellátás új rendszere 

A módszertani ellátórendszer kialakítása során az alábbi 
szempontok figyelembe vétele elengedhetetlen: 
 

 az egyes szolgáltatási területek eddigiekben kialakult 
módszertani gyakorlata,  

 az adott területen működő szolgáltatások számossága,  

 a szolgáltató rendszer struktúrája,  

 a rendelkezésre álló anyagi erőforrások.  

 



A módszertani feladatellátás 
struktúrája 

Központi szint (SZGYF Módszertani Főosztály) 
A módszertani feladatellátás szakmai kereteinek kidolgozása, 
szakmai megalapozása, a módszertani támogatórendszer 
munkájának működtetése, koordinálása.  
 
Megyei szint (megyei kirendeltségek) 
Az adott megyében a területi módszertani feladatellátás 
koordinálása, ellenőrzési és szakértői feladatok ellátása, a 
problémák feltárása és jelzése a központi szint felé.  
 
Szakértői szint (módszertani feladatellátásba bevont intézmények, 
feladatellátásba bevont szakértők) egy-egy terület szakmai 
támogatásáért felelnek, feladatuk az adott szakterületre 
vonatkoztatva tanácsadás, szakmai támogatás biztosítása, az 
ellenőrzési és szakértői feladatok ellátása. 

 



A kirendeltségek módszertani 
feladatai 
 
 Kapcsolatot tart a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Módszertani Főosztályával, az illetékes szakreferensekkel 
 Kapcsolatot tart a módszertani feladatellátásba bevont szakértőkkel, 

intézményekkel, amelyek az adott megye területén vesznek részt a 
módszertani feladatellátásban 

 Kapcsolatot tart az adott megyei kormányhivatal szociális és 
gyámhivatalával 

 A működést engedélyező és az ápolási díj megállapításában eljáró 
hatóságoktól érkező felkéréseket, kirendelő végzéseket fogadja, 
iktatja 

 A beérkezett dokumentumokat továbbítja a területen eljáró 
módszertani feladatellátásba bevont szakértőnek. 

 A módszertani feladatellátásba bevont szakértő által elkészített 
szakvéleményt, szakmai feljegyzést fogadja, begyűjti, és megküldi a 
kirendelő hatóságnak. 
 



A felkért intézmények, szakértők 
feladatai 
 Szakértői vélemények készítése a működési 

engedélyezési eljárásokban, a szakmai programok 
megfelelősége tekintetében. 

 Szakmai ellenőrzések elvégzése, azokról vélemények 
készítése a működést engedélyező hatóságok ellenőrzési 
eljárásaiban, kirendelés alapján 

 A Főigazgatóság Módszertani Főosztálya által szervezett, 
és koordinált szakmai- módszertani 
munkacsoportokban történő részvétel   

 Napi szintű kapcsolattartás, szakmai támogatás 
nyújtása a területen működő szolgáltatókkal 

 Együttműködés a SzGyF területi kirendeltségeivel. 

 



Gyermekjóléti szakterület 
gyermekjóléti szolgáltatás intézmény 7 

bölcsődei ellátás intézmény 7 

családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet 

szakértő 5 

alternatív napközbeni ellátás SZGYF 0 

helyettes szülői ellátás szakértő 1 

gyermekek átmeneti otthona SZGYF 0 

családok átmeneti otthona intézmény 1 



Gyermekvédelmi szakterület 

gyermekotthoni ellátás intézmény 4 

speciális gyermekotthoni ellátás intézmény 2 

különleges gyermekotthoni ellátás intézmény 2 

nevelőszülői ellátás intézmény 1 



Egyházi módszertani feladatellátás 

Gyvt. 96. § (8) 

 A miniszter - az egyházi fenntartó kérelmére - a 
nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, 
jogi személyiséggel és működési engedéllyel 
rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók közül 
országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó 
intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású 
nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok 
módszertani támogatására.  



Az egyházi módszertani intézmény 
feladata 

A kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatkörében, az 
egyháza által fenntartott intézmények vonatkozásában  
 a) részt vesz a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában,  
 b) ajánlásokat készít a hatékonyabb szolgáltatási módszerek 

alkalmazására,  
 c) szakmai tanácsadást nyújt,  
 d) szakértőként közreműködik a működést engedélyező szerv 

felkérésére szakmai program értékelésében, szakmai 
ellenőrzésben,  

 e) kezdeményezi a személyes gondoskodást nyújtó 
munkakörben dolgozók továbbképzését és tapasztalatcseréjét.  

 
A kijelölt egyházi módszertani intézmény együttműködik az 
állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt, módszertani feladatokat is ellátó szervvel.  

 



 

 

 

Köszönöm figyelmüket! 


