1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1
Családsegítés
64. §362 (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a
társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek
tudomást.
(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény
feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok,
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben
megjelölt céljáról, tartalmáról.
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben
élő családokat segítő szolgáltatásokat.
(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell
terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosíthatók.

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
4. Cím90

CSALÁDSEGÍTÉS91
30. § (1)92 A családsegítés az Szt. 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszer
működtetése körében
a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
b) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a
családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében,
d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket,
e) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális
szolgáltatások iránti szükségleteit.
(2)93 A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében
a) szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő
tájékoztatása érdekében,
b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját,
d)94 közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés,
táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára,
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
f) segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.
(3)95 A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat.
(4)96
31. §97 (1) A családsegítés során együtt kell működni az Szt. 64. § (4) bekezdésének e) pontja
szerinti célcsoportok részére egyéb szolgáltatásokat biztosító – különösen szociális,
egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási – szolgáltatókkal, intézményekkel.
(2) A családsegítés társulás keretében történő ellátása esetén az egy főállású családsegítőre
jutó települések száma a létszámelőírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több
ötnél.
(3)98 A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén a 7. számú melléklet szerinti
a) forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevő és a családsegítő szolgálat
kapcsolatfelvételét,
b) esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást, ebben
az esetben a segítségnyújtás tartalmát az ellátás igénybevételekor – az igénybe vevő
aláírásával ellátva – írásban kell rögzíteni,
c) forgalmi naplót és esetnaplót a családsegítő szolgálat vezetője legalább negyedévenként
ellenőrzi.
32. §99 (1) A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési
megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a 30. § (2) bekezdésének c), illetve e)–f)
pontja szerinti szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.
A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél
érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó
szolgáltatókat, intézményeket a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható
eredményét és a lezárás időpontját.

(2) A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében
tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő
munkaformák útján valósul meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a
szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végző
személyt esetfelelősnek kell kijelölni.
(3) Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája
kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint – a szolgáltatást igénybe
vevő beleegyezésével – együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó
szolgáltatókkal és intézményekkel. A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei,
helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását. Ha gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítása szükséges, az esetfelelős megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt.
33. §100 (1) A családsegítéshez legalább egy olyan helyiséget ki kell alakítani, ahol a
szolgáltatás igénybevételének ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a
segítséget igénylő személy, család vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a
bizalmas beszélgetés körülményei.
(2) A szolgáltatást igénybe vevők számára várakozóhelyiséget kell kialakítani.
(3) Ha a családsegítés keretében több családgondozót, illetve tanácsadót foglalkoztatnak, és
nem áll valamennyi személyes gondoskodást végző személy rendelkezésére az (1)
bekezdésben foglaltaknak megfelelő helyiség, az adminisztrációs és ügyintézési
tevékenységéhez külön dolgozószobát kell kialakítani.
34. §101 A személyes gondoskodást végző személyek részére biztosítani kell a rendszeres
esetmegbeszélést, továbbá munkájuk rendszeres szakmai felügyeletét.
35–36. §

