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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Intézkedés

Családi pótlék - Javasoljuk a Magyarországon meghonosodott
„svájci indexálás” alkalmazását.

Jogszabály

Szükség van--e jogszabály
módosításra? Igen/Nem/Nem
feltétlenül

a családok
(A családi pótlék tervezett
támogatásáról szóló
elıirányzata 318 200 millió Ft.)
1998. évi LXXXIV.
törvény 11. § (1), (4)bek.

Célszerő a családi pótlékot az átlagosnál jóval nagyobb arányban a családok
emelni a három és többgyerekes családok, vagy a gyermeküket
támogatásáról szóló
egyedül nevelık esetében.
1998. évi LXXXIV.
törvény 11. § (1),
(4)bek., a
családtámogatási
rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI.
törvény 4. §
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Szükséges a családi jövedelmi küszöb szintjének emelése,
(távlatilag a létminimumhoz közelítése), továbbá a kör valamelyes
kiszélesítése, különös tekintettel azokra a gyermekes családokra,
amelyekben nagyon alacsony a bérjellegő jövedelem, vagy
amelyek a jelenlegi feltételrendszer mellett nem jutnak segélyhez.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény - 2006. április 1jétıl hatályos - 4. §
(1)bek. n) pont, 37/A37/H. §, a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény
módosításáról szóló
2005. évi CLXX. törvény
2. § (3) bek., 8-11. §, 5556. §

A szociális tv. és a
gyermekvédelmi tv. alapján
nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz való
hozzájárulás fajlagos összege.

Igen

A rendszeres szociális segély konstrukciója további korrekciót
igényel a lakásrezsi kiadások árnyaltabb kezelése érdekében.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény - 2006. április 1jétıl hatályos - 4. §
(1)bek. n) pont, 37/A37/H. §, a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény
módosításáról szóló
2005. évi CLXX. törvény
2. § (3) bek., 8-11. §, 5556. §

A szociális tv. és a
gyermekvédelmi tv. alapján
nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz való
hozzájárulás fajlagos összege.

Igen
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A munkanélküliség (különösen a családfenntartó tartós
munkanélkülisége) miatt nagyon szegény családok esetében
célszerő az álláskeresési ellátások gyerekszámhoz igazítása.

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény V. fejezet

Segélyezésre (mint pl. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
az átmeneti segély) továbbra is szükség van. Ezek megítélése
nem tehetı teljesen normatívvá. Az önkormányzatok helyi
rendeleteinek jelentıs szerepük lehet az eseti segélyezésnél.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21. §,
a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 45. §

Kerüljön bevezetésre a családi pótlék átlagos bérnövekedésnél
10 százalékkal magasabb emelése a 3 és több gyermekeseknél,
valamint a gyermeküket egyedül nevelıknél.

a családok
támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV.
törvény 11. § (1), (4)bek.
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Igen

A szociális tv. és a
gyermekvédelmi tv. alapján
nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz való
hozzájárulás fajlagos összege.

Igen

Igen
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A rendszeres szociális segély rendszerének 2006. évi átalakítása a szociális igazgatásról
utáni folyamatos monitorozás, esetleges korrekciók és folyamatos és szociális ellátásokról
szintemelés szükséges.
szóló 1993. évi III.
törvény - 2006. április 1jétıl hatályos - 4. §
(1)bek. n) pont, 37/A37/H. §, a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény
módosításáról szóló
2005. évi CLXX. törvény
2. § (3) bek., 8-11. §, 5556. §

A szociális tv. és a
gyermekvédelmi tv. alapján
nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz való
hozzájárulás fajlagos összege.

Nem feltétlenül

Megvizsgálandó az álláskeresési ellátások gyerekszámmal való
korrekciója.

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény V. fejezet

Nem

Fontos az állami foglalkoztatási szolgálat átalakítása nem kis
mértékben az angol „jobcentre plus” program mintáját követve.

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény VII.
fejezet

Igen

Az eltartott gyermekkel rendelkezı szülık számára magasabb
bérpótlási rátával kell meghatározni az álláskeresési járadékot és
segélyt, valamint annak alsó, ill. felsı határát.

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 26. §, 30.
§ (3) bek.

Igen
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a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 27. §, 30.
§ (4) bek.

Igen

Komplex „pszicho-szociális” megerısítés szükséges, különösen a a foglalkoztatás
tartós munkanélküliek, vagy a munkaerıpiacra soha be nem
elısegítésérıl és a
került fiatalok számára.
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény III. fejezet

Igen

Az átlagos munkanélküliségi rátát legalább kétszeresen
meghaladó településeken célszerő 50 százalékkal
meghosszabbítani az álláskeresési járadék és segély
idıtartamát.

Betanító vagy OKJ-s szakmai végzettséghez kell juttatni a
szakképzetlen vagy elavult szakmával rendelkezı pályakezdıket
és munkanélkülieket, így a hosszabb ideje inaktivitásban élıket
is.

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 14. §, a
szakképzésrıl szóló
1993. évi LXXVI. törvény

A felnıttképzés címén valódi végzettséget adó, alapképzettséget
nyújtó általános és középiskolákat, szakmunkásképzıket kell
elérhetıvé tenni a felnıttek számára

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 14. §, a
felnıttképzésrıl szóló
2001. évi CI. törvény
24.§
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Ezt a hozzájárulást az
önkormányzat igénybe veheti
OKJ-s képzéshez, ill. nem OKJ-s
képzés keretében az
életkezdéshez, munkába álláshoz
szükséges ismereteket nyújtó
képzéshez.

Nem feltétlenül

Nem feltétlenül
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A munkaerı-piaci visszailleszkedést segítı programok idejére
valamilyen formában biztosítani kell a kisgyermekek (fıleg a 3
évesnél fiatalabbak) napközbeni ellátását.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 41-44.
§, 148-149. §, a
személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 51/A-51/C.
§, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
24. §, a
családtámogatási
rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI.
törvény 20., 21., 25. §

A hátrányos helyzető kistérségekben meg kell találni a támogatott a foglalkoztatás
munkahelybıvítés lehetıségeit.
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 16. §,
18.§
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A gyermekvédelmi, ill. a
közoktatási tv. alapján a
bölcsıdei ellátáshoz, a családi
napközihez, ill. az óvodai
ellátáshoz való hozzájárulás
fajlagos összege. Az intézményi
háttér jogszabályilag rendezett. A
Költségvetési fedezet azonban
nem kielégítı. Javaslat:
Költségvetési törvényt kell
módosítani.

Igen

Igen
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Olcsóbbá kell tenni a célzott csoportok foglalkoztatását. Ennek a 1997. évi LXXX. törvény
legáltalánosabb metódusa a célzott járulék- és adókedvezmények a társadalombiztosítás
technikája.
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások
fedezetérıl, egységes
szerkezetben a
végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelettel

Igen

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény III.
fejezet; 1995. évi CXVII.
törvény
a személyi
jövedelemadóról
1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások
fedezetérıl, egységes
szerkezetben a
végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelettel
1995. évi CXVII. törvény
a személyi
jövedelemadóról
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Az ismert problémák (pályázati nehézségek, az állások
fenntartása támogatások megszőnése után) számottevıen
mérsékelhetık azzal, ha az alacsony bérő munkák adózási terhei
jelentısen csökkennek, ha az alacsony bérő foglalkoztatás
költségei a fekete foglalkoztatás költségeihez konvergálnak

a társadalombiztosítás
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások
fedezetérıl, egységes
szerkezetben a
végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelettel

Igen

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény III.
fejezet; 1995. évi CXVII.
törvény
a személyi
jövedelemadóról
1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások
fedezetérıl, egységes
szerkezetben a
végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelettel
1995. évi CXVII. törvény
a személyi
jövedelemadóról
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Munkahelybıvülést eredményezhetne a szociális gazdasághoz
tartozó kezdeményezések intenzív támogatása.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény, 2005. évi
CLXXX. törvény
a foglalkoztatás bıvítése
és rugalmasabbá tétele
érdekében szükséges
intézkedésekrıl

Igen

Ösztönözni kell MRP-s társaságok keretében a hiányzó humán,
személyi és pénzügyi szolgáltatások létrehozását és
mőködtetését.

a Munkavállalói
Résztulajdonosi
Programról szóló 1992.
évi XLIV. törvény

Igen

A foglalkoztatás bıvítésének lehetıségeit különbözı szinteken
kell felmérni. (település, kistérség, megye)

a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a
munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény

Nem feltétlenül

Az alkalmi munkavállalási (AM) könyvvel történı munkavállalást
sokkal szélesebb körővé lehetne tenni, ha ezt a sajátos piacot
egy új, alkalmasint non-profit szereplı megszervezné, a
keresletet és kínálatot találkoztatná.

az alkalmi munkavállalói
könyvvel történı
foglalkoztatásról és az
ahhoz kapcsolódó
közterhek egyszerősített
befizetésérıl szóló 1997.
évi LXXIV. törvény
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Rövid Program

Igen
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Igen

Növelendı azon munkahelyek száma, amelyek
összeegyeztethetık a gyermekek nevelésével.

a Munka
Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény
78/A. §, 84/A. §
(részmunkaidıs fogl.),
X/A. fejezet távmunka);
köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. és a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 23/A, 16. §

A kisgyermekes szülık számára (6 vagy 9 éven aluli gyermek)
biztosítani kell, hogy alanyi jogon dolgozhassanak
részmunkaidıben, innen legyen lehetıségük visszatérni teljes
munkaidıre.

a Munka
Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény
78/A. §, 84/A. §;
köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 14/A és a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 23/A

Nem feltétlenül

A gyermeknevelés melletti munkavállalást segíthetné a
távmunka, illetve az infokommunikációs lehetıségek
kihasználása.

a Munka
Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény
X/A. fejezet

Nem feltétlenül
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Magyarország jól kiépített intézményrendszerrel rendelkezik:
védınıi, bölcsıdei, óvodai hálózat mőködik, ami lehetıséget
jelenthetne a szegénységben élı gyerekek hátrányainak
ellensúlyozására. Tudjuk azonban, hogy éppen a
legkedvezıtlenebb helyzető családok és gyerekek szorulnak ki az
ellátásból, illetve szorulnak be a legkevésbé igényes és
eredményes ellátásokba.

a gyermekek védelmérıl Költségvetési törvényt érinti
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 4242/A. §, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 65. § (2) bek.;
14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet a képzési
kötelezettségrıl és a
pedagógiai
szakszolgálatokról;
49/2004.(V. 21.)
ESzCsM rendelet a
területi védınıi ellátásról

Régóta ismert és az utóbbi években ismét elıtérbe kerülı tény,
hogy a korai életéveknek meghatározó szerepük van a késıbbi
életút szempontjából. Számos hazai és külföldi vizsgálat
bizonyítja, hogy az iskolai pályafutás késıbbi (középiskolai)
szakaszaiban tapasztalható elmaradás elsısorban a kora
gyermekkori feltételekkel, körülményekkel magyarázható. A korai
életkorban történı befektetések megtérüléséhez képest a
késıbbi, illetve kiegyenlítı célzatú beavatkozások jóval kevésbé
hatékonyak.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 41-44.
§, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
19 §; 24. §; 34.- 36 §
121. §

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

A sajátos nevelési igényő
gyermekekrıl a közoktatási tv.30.
30/A, 35. §§-i rendelkeznek. A
sajátos nevelési igényő
gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai
oktatásának irányelvérıl 2/2005
(III.1) OM rendelet.

Nem

Nem feltétlenül
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A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlı esélyeinek
biztosításához elengedhetetlen a fejlesztés, a szolgáltatások
színvonalának jelentıs emelése, a szegregáció minden
formájának megszüntetését lehetıvé tevı szabályozás, valamint
az intézmények és szolgáltatások feladatkörének, illetve
finanszírozási, adminisztrációs és ellenırzési rendszerének
átalakítása.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 86-131. §, a
gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 94100. §, 143-154. §, a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
VI., VIII. fejezet;
11/1994. (VI. 8) NKM
rendelet 39/E § 39/D. §.

Hosszabb távlatban a kisgyermekkortól a közoktatási
rendszerbıl kilépésig egységes rendszerként kellene kezelni a
gyermekek napközbeni ellátását. (egységes, integrált szemlélető
napközbeni ellátó-rendszer).

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. §
(3)-(5) bek. Közoktatási
tv.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nem feltétlenül

A gyermekvédelmi, ill. a
közoktatási tv. alapján a
bölcsıdei ellátáshoz, a családi
napközihez, az óvodai ellátáshoz,
ill. az iskolai oktatáshoz való
hozzájárulás fajlagos összege.

Igen
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Ösztönözni kell a gyermekközpontú közelítést, az intézmények
nyitottabbá tételét, a legkisebbeknél a túlsúlyos egészségügyi
szemlélet komplexebbé tételét és a szolgáltatások hatékonyabb
összehangolását a gyermeki és szülıi igényekkel.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 42. §
(3) bek., 43. § (3) bek., a
családtámogatási
rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI.
törvény 21. §

Sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni az iskola minden
szakaszában a gyermekek egyéni helyzetére, problémáira.
(iskolai szociális munkás, gyermekvédelmi szakember,
iskolapszichológus, ill. munkacsoportjaik)

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
34-35. § (pedagógiai
szakszolgálatok), A
sajátos nevelési igényő
gyermekekrıl a
közoktatási tv.30. 30/A,
35. §§-i rendelkeznek. A
sajátos nevelési igényő
gyermekek óvodai
nevelésének irányelve
és a sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai
oktatásának irányelvérıl
2/2005 (III.1) OM
rendelet.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nem feltétlenül

Az Arany János
Tehetséggondozó Programban
részt vevı tanulók után az iskolai
oktatáshoz (9-13. évfolyam) való
hozzájárulás duplája vehetı
igénybe. Jogalkotói döntéstıl
függıen esetleg új jogszabáy
megalkotását is szükségessé
teszi a Program ezen pontja.

Igen

2006. február
3.a. Melléklet
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Külön figyelmet kell szentelni a családjukból kiemelt, állami
gondoskodásban részesülı gyermekek helyzetének javítására.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
34-35. § (pedagógiai
szakszolgálatok), A
sajátos nevelési igényő
gyermekekrıl a
közoktatási tv.30. 30/A,
35. §§-i rendelkeznek. A
sajátos nevelési igényő
gyermekek óvodai
nevelésének irányelve
és a sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai
oktatásának irányelvérıl
2/2005 (III.1) OM
rendelet.

A gyermekvédelmi különleges és
speciális ellátáshoz való
hozzájárulás, ill. az otthont nyújtó
ellátáshoz való hozzájárulás
fajlagos összege.

Nem feltétlenül

A pedagógusok és képzési szakemberek alapképzésének
modernizálása mellett sokféle továbbképzésre, új készségek
megszerzésére, az elıítéletek csökkentését szolgáló tréningekre
van szükség.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
17. § 34-36 §§; A
pedagógustovábbképzésrıl szülı
277/1997. (XII. 22) Korm
Rend. A pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekrıl
szóló 10/1994. (V.13)
MKM rendelet

Normatív, kötött felhasználású
kiegészítı támogatás közoktatási
feladatokhoz.(pedagógus
szakvizsga, továbbképzés, emelt
szintő érettségi vizsgáztatásra
való felkészülés)

Nem feltétlenül

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
3.a. Melléklet
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Fontos szerepet játszhat a gyermekek biztonságos életének
növelésében a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája.

Nem

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 122. §,
a gyámhatóságokról
valamint a
gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997 (IX.10.)
Korm. rendelet 5/A. §

Javasoljuk a következı prioritások alkalmazását: halmozottan
hátrányos helyzető települések; halmozottan hátrányos helyzető
iskolák például a rgyn.-ben részesülı gyermekek aránya alapján;
három és többgyerekes családok; fogyatékkal élı gyermeket
nevelı családok.
Kiemelt feladat a korai képesség-felismeréshez és
képességfejlesztéshez való hozzáférési esélyek javítása a
szegénységben élı, a roma, a fogyatékos kisgyermekek
esetében. Az ilyen jellegő bölcsıdei, óvodai kezdeményezéseket
erısíteni kell.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Igen

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 42. §
(2) bek., a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 30-30/A. §

A különleges gondozás keretében
nyújtott ellátásokhoz, a korai
fejlesztéshez, gondozáshoz, ill. a
fejlesztı felkészítéshez való
hozzájárulás fajlagos összege.

Nem feltétlenül

2006. február
3.a. Melléklet
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A „Biztos kezdet” programot szélesíteni kell.

A fogyatékossággal élı gyermekek szüleinek hatékonyabb
tájékoztatása, a korai fejlesztéshez való jobb hozzáférésük
biztosítása, az önkormányzatok ilyen irányú kötelezettségeinek
érvényre juttatása.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nem feltétlenül

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
30-30/A. §, a Sajátos
nevelési igényő
gyermekek óvodai
nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai
oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 2/2005.
(III. 1.) OM rendelet, a
gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 39. §

A bölcsıdei ellátáshoz való
hozzájárulás mellett igénye
vehetı a korai fejlesztéshez és a
fejlesztı felkészítéshez való
hozzájárulás, ha a gyermek ilyen
jellegő gondozásban, ill.
felkészítésben részesül. A
gyógypedagógiai nevelésben,
oktatásban részesülı gyermekek
után igénybe vehetı a különleges
gondozás keretében nyújtott
ellátáshoz, a gyógypedagógiai
neveléshez, oktatáshoz való
hozzájárulás.

Nem

2006. február
3.a. Melléklet
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A korai szőrés és fejlesztés érdekében a szolgáltatásokkal nem
rendelkezı településeken utazó/mobil szolgáltatásokat kell
biztosítani A szakemberek ösztönzése érdekében kereseti pótlék
kívánatos.

49/2004.(V. 21.)
ESzCsM rendelet a
területi védınıi
ellátásról; 67/2005.
(XII.27) EüM rendelet a
kötelezı
egészségbiztosítás
keretében igénybe
vehetı
betegségek megelızését
és korai felismerését
szolgáló
egészségügyi
szolgáltatásokról és a
szőrıvizsgálatok
igazolásáról szóló
51/1997. (XII.18.) NM
rendelet módosításáról

Igen

A területi védınıi tanácsadást sokirányúan célszerő fejleszteni.

a területi védınıi
ellátásról szóló 49/2004.
(V. 21.) ESZCSM
rendelet

Nem feltétlenül

A gyermekjóléti szolgálat és védını együttmőködése a
tanácsadásban és a problémák kezelésében.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 17. §,
39. § (3) bek. c) pont,
39.§ (4) bek. c) pont

Nem feltétlenül

Az ellátatlan (védınıi ellátásban nem részesülı) anyák és
gyermekek számát csökkenteni kell.

a területi védınıi
ellátásról szóló 49/2004.
(V. 21.) ESZCSM
rendelet

Nem feltétlenül

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
3.a. Melléklet

19
Nem

Érvényt kell szerezni azoknak a jogszabályoknak, amelyek
értelmében a hátrányos helyzető (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult) gyermekeket a bölcsödében elınyben
kell részesíteni, az óvodába kötelezıen fel kell venni.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 42/A.§,
a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
65. § (2) bek.

Kis településeken a családias ellátási formák (családi napközi,
gyermekfelügyelet, esetleg mini-csoportok) terjesztendık.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 94/A.
§, a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 86. §
(3)bek., a települési
önkormányzatok
többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004.
évi CVII. törvény, a
Magyar Köztársaság
2006. évi
költségvetésérıl szóló
2005. évi CLIII. törvény
30. § (1) bek. h) pont

A családi napközihez való
hozzájárulás fajlagos összege.

Nem

El kell érni, hogy azokon a településeken, ahol minimum 20
óvodáskorú (4-6 éves) gyermek van, 3 (5) éven belül kötelezı
legyen a szolgáltatást helyben biztosítani.

a közoktatásról szóló
Az óvodai neveléshez való
1993. évi LXXIX. törvény hozzájárulás fajlagos összege.
85-91. §, a helyi
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
8.§

Igen

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

2006. február
3.a. Melléklet
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Az óvodafejlesztést igénylı településeket kiemelten kell
támogatni a település hátrányai fokának megfelelı sorrendben.
Három éven belül megközelítıleg 150 településen kell létrehozni
vagy fejleszteni az óvoda intézményét.

Az óvodai neveléshez való
hozzájárulás fajlagos összege.

A napközbeni ellátások férıhelyeinek folyamatos növelésével
párhuzamosan a sem bölcsıdével, sem óvodával nem
rendelkezı kis településeken legalább rendszeres idıközönként
játszóházat kell elindítani.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 41. §
(4) bek., a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 51/A. §

Az óvodai csoportok létszáma fokozatosan csökkentendı.
Három éven belül el kell érni, hogy ne mőködjön 25 fınél
nagyobb óvodai csoport. A távlati cél: átlaglétszám 15 fı,
maximális létszám 20 fı.

közoktatási tv. 24.- §

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Igen

Nem feltétlenül

Az óvodai neveléshez való
hozzájárulás fajlagos összege.

Nem feltétlenül

2006. február
3.a. Melléklet
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Az óvodába járás kötelezettségét fokozatosan a mai ötéves kor
helyett négyéves kortól kell meghatározni. Elsı lépésben a
legrosszabb helyzető 100-120 településen biztosítani kell, hogy a
gyerekek 4 éves kortól részesülhessenek óvodai ellátásban.

a közoktatásról szóló
Az óvodai neveléshez való
1993. évi LXXIX. törvény hozzájárulás fajlagos összege.
24. § (3) bek.

Igen

Az óvodai felvételi kérelmek elutasítási gyakorlatát felül kell
vizsgálni, a hátrányos helyzető gyerekek elınyben
részesítésének betartását nyomon kell követni.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
65. § (2) bek.

Nem

A gyermekintézmények nyitvatartási idejét úgy kell szabályozni,
hogy a korán kezdı és késın végzı dolgozó szülık is igénybe
tudják venni azok szolgáltatásait, munkájuk mellett.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 41. §
(1) bek., a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 24. § (4) bek.

Igen

A bölcsıdei, óvodai étkeztetést fokozatosan mindenki számára
ingyenessé kell tenni.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 148. §
(5)-(7) bek., a
családtámogatási
rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI.
törvény 24. §

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyének növelése
érdekében, ingyenes vagy 90 százalékos utazási kedvezményt
kell biztosítani a helyi és helyközi tömegközlekedési eszközön a
gyesen, gyeden, és gyeten lévık, a három-és többgyerekes,
illetve a fogyatékkal élı gyermeket nevelı családok számára.

a közforgalmú
személyszállítási utazási
kedvezményekrıl szóló
287/1997. (XII. 29.)
Korm. rendelet

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

A bölcsıdei ellátáshoz való
hozzájárulás tartalmazza a
gyermekek napközbeni ellátása
keretében nyújtott étkeztetés
térítési díjának normatív alapon
történı mérsékléséhez
kapcsolódó támogatást is. Az
ingyenes intézményi
étkeztetéshez való hozzájárulás a
bölcsıdében vehetı igénybe.

Igen

Igen

2006. február
3.a. Melléklet
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A leghátrányosabb településekkel kezdve fejleszteni kell az
óvoda, iskola- és falubusz rendszert (melyhez a Támogató
Szolgálatok infrastruktúrája a települések egy részén igénybe
vehetı.)

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 65/C. §

Kötelezıvé kell tenni, hogy amelyik településen minimum 40 alsó
tagozatos gyermek él, ott helyben kell biztosítani az iskolába
járás lehetıségét.

a közoktatásról szóló
Az iskolai oktatás 1-4.
1993. évi LXXIX. törvény évfolyamán tanuló után járó
85-91. §, a helyi
hozzájárulás fajlagos összege.
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
8.§

Igen

Ki kell alakítani azt az ösztönzı-rendszert, amely elısegíti, hogy a
kistelepüléseken jól képzett pedagógusok dolgozzanak. (pl.
bérpótlék, diákhitel-törlesztés átvállalása, meghatározott
évenként alkotói szabadság biztosítása, szolgálati lakás stb.)

a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény
közoktatási
intézményekben történı
végrehajtásáról szóló
138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet

Igen

Azokon a településeken, ahol a felsı tagozatos gyermekek
száma nem éri el a 40-et, felsı tagozatot nem lehet mőködtetni

a közoktatásról szóló
Az iskolai oktatás 5-8.
1993. évi LXXIX. törvény évfolyamán tanuló után járó
85-91. §
hozzájárulás fajlagos összege.

Igen

Az ingyenes tankönyvellátást ki kell terjeszteni. Elsı lépcsıben a
leghátrányosabb helyzető iskolák alsó tagozatos tanulóinak kell
ingyen nyújtani a tankönyveket és legfontosabb tanszereket.

a Tankönyvpiac rendjérıl Tanulók ingyenes
szóló 2001. évi XXXVII. tankönyvellátásához való
törvény 8. §
hozzájárulás fajlagos költsége

Igen

Az általános iskolai beiskolázás során meg kell követelni az
iskolai körzetesítésre vonatkozó 2005. évi törvényi elıírások
betartását.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Támogató Szolgálat
fenntartásához, mőködtetéséhez
való hozzájárulás fajlagos
összege.

Nem feltétlenül

Nem

2006. február
3.a. Melléklet
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Az általános iskolák speciális oktatási kurzusaikat csak az alap
tanulócsoportok megtartása mellett, tantárgyi csoportbontással
szervezhetik meg.

közoktatási tv.

A sajátos nevelési igényő – részképesség-zavaros, magatartászavaros – tanulók integrált oktatását fokozatosan kötelezıvé kell
tenni a szülık és pedagógusok megfelelı elıkészítése mellett.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
30-30/A. §, a Sajátos
nevelési igényő
gyermekek óvodai
nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai
oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 2/2005.
(III. 1.) OM rendelet

A halmozottan hátrányos helyzető tanulókat nagy arányban
oktató, rossz helyzetben levı általános iskolák feljavítását
szolgáló általános iskolai rehabilitációs programot ki kell
terjeszteni.

közoktatási tv.

Nem feltétlenül

Az iskolai szegregáció csökkentése érdekében egyszerre
szükséges adminisztratív és infrastruktúrafejlesztı intézkedések.
Az adminisztratív szabályozásnál ki kell dolgozni az etnikai
„színesítés” modelljeit.

közoktatási tv.

Nem

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nem feltétlenül

Gyógypedagógiai neveléshez,
oktatáshoz való hozzájárulás, ill.
a különleges helyzetben lévı
gyermekek, tanulók támogatása.

Igen

2006. február
3.a. Melléklet
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Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat mőködését
költségvetési eszközökkel meg kell erısíteni, és a programot
tovább kell folytatni.

a közoktatásról szóló
A hálózat költségvetése 49,0
1993. évi LXXIX. törvény millió Ft 2006-ban.
95. § (1) bek. i) pont, a
romák társadalmi
integrációját elısegítı
kormányzati programról
és az azzal összefüggı
intézkedésekrıl szóló
1021/2004. (III. 14.)
Korm. határozat 24. pont

Nem

Folytatni és fejleszteni kell a 2005/2006-os tanévben elindított,
középiskola felé vezetı Útravaló programot.

az Útravaló
Ösztöndíjprogramról
szóló 152/2005. (VIII. 2.)
Korm. rendelet

Nem

Felül kell vizsgálni a magántanulói státuszban lévı gyermekek
helyzetét

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
7. §, 120. §

Nem feltétlenül

A pedagógiai szakszolgálatok bıvítése, illetve. mobil szolgálatok
biztosítása szükséges annak érdekében, hogy a gyermekek
idıben tudják e szolgáltatásokat, korrekciós lehetıségeket
igénybe venni.

a közoktatásról szóló
Pedagógiai szakszolgálatot
1993. évi LXXIX. törvény fenntartó helyi önkormányzatok
34-36. §
normatív, kötött felhasználású
támogatása.

Nem feltétlenül

Sportolási, testedzési lehetıségeket minden iskolában biztosítani
kell.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
48. § (2) bek.

A napközi- otthoni csoportokban fokozatosan – a legrosszabb
helyzető településekkel kezdve – ki kell alakítani azokat a
feltételeket, amelyeket az egész napos iskola koncepciója
megkövetel.

közoktatási tv.,
gyermekvédelmi tv.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

1. 940 millió Ft az
ösztöndíjprogramra.

Igen

Távlatilag átfogó jogszabálymódosítást igényel

Igen

2006. február
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Az iskolai étkeztetés ingyenességét az óvodáknál
elmondottakhoz hasonló fokozatossággal be kell vezetni,
sürgısséggel az 1-4 osztályokban.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 148. §
(5)-(7) bek.

Minden iskolában valamilyen reggeli (legalább tej és kenyér)
mindenki számára elérhetı kell hogy legyen.

a 2006. évi iskolatej
program elsı félévének
szabályozásáról szóló
115/2005 (XII.15.) FVM
rendelet

Az iskolában különösen fontos az intézményi étkeztetés
színvonalának javítása, a megfelelı minıség, tápanyagtartalom,
ízletesség, megfelelı étkezési körülmények biztosítása.

A leghátrányosabb helyzető kistérségekkel kezdve biztosítani kell a gyermekek védelmérıl
a hétvégi és nyári gyermekétkeztetést
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 148. §
(5)-(7) bek., a települési
önkormányzat részére
szociális
gyermekétkeztetés
céljából nyújtott
támogatás igénylésének,
folyósításának és
elszámolásának
részletes szabályairól
szóló 6/2005. (VI.20.)
ICSSZEM-BM-PM
rendelet

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Óvodában, iskolában,
kollégiumban szervezett
kedvezményes étkeztetéshez
való hozzájárulás.

Igen

Igen

Nem feltétlenül

Igen

2006. február
3.a. Melléklet
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Arra kell törekedni, hogy egy-egy korosztály 80 százaléka
közoktatási tv.
érettségit nyújtó képzésekben vegyen részt középiskolai évei alatt

Az iskolai oktatáshoz (9-13.
évfolyam) való hozzájárulás.

Nem

A szakképzés 2006-tól induló megújítása, amely egyrészt jobban
válaszol a helyi igényekre, másrészt a tanulókkal intenzívebb
foglalkozást tesz lehetıvé

a szakképzésrıl szóló
Iskolai szakképzéshez való
1993. évi LXXVI. törvény hozzájárulások fajlagos összegei.

Folytatni és fejleszteni kell a 2005/2006-os tanévben elindított
szakképzéshez vezetı Útravaló programot.

az Útravaló
Ösztöndíjprogramról
szóló 152/2005. (VIII. 2.)
Korm. rendelet

A pályaismereteket csoportos és egyéni formában bıvíteni kell
iskolák, nevelési tanácsadók, gyermekjóléti szolgáltatások
együttmőködésével. Meg kell teremteni a pályaalkalmassági
vizsgálatok, valamint a kötelezı pályatanácsadás személyi és
intézményi feltételeit.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
27. § (8) bek., 35. § (6)
bek., 67. §, 114. § (1)
bek. b) pont

Igen

Megfelelı regisztrációs rendszerrel a mainál sokkal szorosabban
kell követni a gyerekek útját az általános iskolából való kikerülés
után. (A lemorzsolódás folyamatának megakadályozása
érdekében.)

közoktatási tv.

Nem

Megfelelı szolgáltatási rendszert kell létrehozni, amely
intézményesen segít megoldani a legkiszolgáltatottabb,
legperspektívátlanabb helyzető fiatalok sorsát

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

1. 940 millió Ft az
ösztöndíjprogramra.

Nem feltétlenül

Nem

Igen

2006. február
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A hátrányos helyzető középiskolába járó fiatalok elsıbbségét
hangsúlyosabban biztosítva folytatni és fejleszteni kell a speciális
iskolai programokat: NYEK (Nyelvi elıkészítı osztályok),
Kollégiumi program, Arany János program.

közoktatási tv.

Az Arany János
Tehetséggondozó Programban
és a Kollégiumi Programban (9.
elıkészítı osztályban tanulók)
részt vevı tanulók után az iskolai
oktatáshoz (9-13. évfolyam) való
hozzájárulás duplája vehetı
igénybe.

Folytatni és fejleszteni kell a 2005/2006-os tanévben elindított,
érettségihez vezetı Útravaló programot.

az Útravaló
Ösztöndíjprogramról
szóló 152/2005. (VIII. 2.)
Korm. rendelet

1. 940 millió Ft az
ösztöndíjprogramra.

Tanodák, közösségi házak hozandók létre a 14-18 éves
korosztály számára leválasztva az iskolákról (oktatási, szociális,
mővelıdési tárca együttesen)

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
(1) bek. m) pont

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nem feltétlenül

Nem

Igen
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A 14-18 éves korosztályt célzó, az ı szükségleteikre válaszoló
szociális, szabadidıs intézmény- és szolgáltatási rendszert kell
kialakítani

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 40. §
(3) bek., a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 51/A-51/C.§

Nem feltétlenül

A lakókörnyezetben – civil szervezetek segítségével, megfelelı
támogatással - alternatív szabadidıs programokat kell szervezni
e korosztály számára.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 40. §
(3) bek., a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 51/A-51/C.§

Nem feltétlenül
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Rövid Program
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Fontos lenne létrehozni a gyermekombudsman, a Gyermeki
Jogok Országgyőlési Biztosának intézményét

Külön jogszabály
szükséges, vagy a
T/271. sz. a Jövı
Nemzedék
Országgyőlési Biztosáról
szóló törvényjavaslat

Igen

A Gyermekvédelmi tv-ben meghatározott „veszélyeztetettség”
fogalmával ne lehessen visszaélni

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 5. § n)
pont, 7. § (1) bek., a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
121. § (1) bek. 14. Pont

Nem

A gyermekvédelmi intézményrendszer szolgáltatásaihoz való
hozzáférés területi egyenlıtlenségeit kistérségi-regionális
tervezésen alapuló, többcélú komplex intézmények
létrehozásával és a szervezetszerő koordináció erısítésével
csökkenteni kell.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 94/A.§,
96. § (3)-(5) bek.

Igen
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Javasoljuk, hogy a gyermekvédelem fordítson kiemelt figyelmet
néhány különösen veszélyeztetett és gyakran elhanyagolt,
kirekesztett csoportra, például a védelembe vett gyermekek, a
börtönben lévık és otthonmaradt gyermekeik, a gyermekes
hajléktalanok, alkoholisták, prostituáltak, ideggondozói páciensek,
fogyatékkal élık gyermekeinek testi-lelki fejlıdésére.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 39-40.
§., a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 8-24. §

Új képzések akkreditálása. A jelenleg folyó akkreditációs
folyamatban olyan master és szakirányú továbbképzések
kidolgozása, mely a különbözı területeken dolgozó szakemberek
(védınık, óvodapedagógusok, pedagógusok, szociális
szakemberek, informatikai és más mentorok) e területre való
felkészítését célozza.

a szociális terület
vonatkozásában: az
egyes szociális
szolgáltatásokat végzık
képzésérıl és
vizsgakövetelményeirıl
szóló 8/2004. (IX. 18.)
ESZCSM rendelet, a
szociális
szakképesítések
szakmai és
vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 9/2001.
(XII. 20.) SZCSM
rendelet

Igen

Közoktatási feladatok ellátásához
igénybe vehetı normatív, kötött
felhasználású kiegészítı
támogatás (pedagógus
szakvizsga, továbbképzés, emelt
szintő érettségi vizsgáztatásra
való felkészülés támogatása), ill.
szociális feladatokhoz igénybe
vehetı támogatás (szociális
továbbképzés és szakvizsga
támogatása).

Nem feltétlenül

Védınıi továbbképzés. (l. Biztos kezdet)
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Bölcsıdei szakemberek képzése. Nagyobb megbecsültséghez
kell juttatni a bölcsıdék munkatársait fizetésük és képzésük
megváltoztatásával. Ebben a munkakörben olyan komplex
pedagógiai, szociális, pszichológiai és fogyatékosügyi
ismeretekre és készségekre van szükség, amely újra definiálja a
bölcsıdei gondozó fogalmát, s a fejlesztı tevékenységre is
képessé teszi ıket. Ennek megfelelı, a bolognai folyamatban is
rögzített képzést kell számukra biztosítani.

a felsıoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX.
törvény, a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
ágazatban történı
végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet

Pedagógus továbbképzés. A pedagógus-továbbképzés
rendszerének fejlesztésével több, célzottan szervezett programot
kell indítani, amelyek rövid programokkal biztosítják a szükséges
ismereteket, fejlesztik a készségeket és beállítódásokat.

közoktatási tv.

Egészségügyi szakemberképzés.

egészségügyi
tv.28/1998. (VI. 17.) NM
rendelet ; az
egészségügyi
szakdolgozók
továbbképzésének
szabályairól

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Igen

Közoktatási feladatok ellátásához
igénybe vehetı normatív, kötött
felhasználású kiegészítı
támogatás (pedagógus
szakvizsga, továbbképzés, emelt
szintő érettségi vizsgáztatásra
való felkészülés támogatása)

Nem feltétlenül

Nem feltétlenül
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Szociális feladatokhoz igénybe
vehetı normatív, kötött
felhasználású támogatás
(szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatására).

Szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi szakemberek
képzése. A továbbképzés rendszerében hangsúlyosan kell
megjeleníteni a szegénység csökkentése érdekében
alkalmazható beavatkozási módokat, módszereket; bıvíteni kell
azokat az ismereteket, amelyek a különbözı ágazatokhoz tartozó
intézmények közötti együttmőködést segítik.

az egyes szociális
szolgáltatásokat végzık
képzésérıl és
vizsgakövetelményeirıl
szóló 8/2004. (IX. 18.)
ESZCSM rendelet, a
szociális
szakképesítések
szakmai és
vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 9/2001.
(XII. 20.) SZCSM
rendelet

A napközbeni és átmeneti ellátások igen gyakran hiányoznak,
vagy nem elégítik ki a szükségleteket. A feladatellátás
elmaradásának nincs szankcionálási gyakorlata.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 94-95.
§, a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 86-92. §

Igen

A szakmai standardok kidolgozása és azok megtartásának
folyamatos ellenırzése a szociális ellátórendszer hatékonyabb
mőködésének alapvetı feltétele

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 88-88/A. §

Nem feltétlenül
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A már létezı módszertani intézetek mellett a szakmai
ellenırzéshez meg kell erısíteni, egy „szociális felügyelıség”
hatásköreivel felruházni a megyei szociális hivatalokat.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 88-88/A. §, a
gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 118122. §

A hozzáférés lehetıségeinek gyors javítása érdekében
utazó/mobil szolgáltatások révén kell biztosítani a jelenleg
ellátatlan településeken a szociális és gyermekjóléti alapellátást.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény IV. Fejezet II.
cím, a gyermekek
védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény VI. Fejezet

A szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatások feladatainak
ellátásához való hozzájárulás,
amely lakosságszám alapján
differenciált, ill. gyermekjóléti
központok mőködési kiadásaihoz
való hozzájárulás.

Igen

A megfelelı szakképzettség hiánya vagy korszerőtlensége az
alap-és szakellátásban is problémát jelent. Ebben a szakképzési
követelmények teljesítésére vonatkozó törvényben rögzített
határidık ismételt kitolása is szerepet játszik. Ezt a gyakorlatot
meg kell szüntetni.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 134. § b) pont, a
gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 156. §
(3) bek.

Szociális feladatokhoz igénybe
vehetı normatív, kötött
felhasználású támogatás
(szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatására).

Igen
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Elı kell segíteni, hogy a gyermekjóléti szolgálatok meg tudjanak
felelni a legfontosabb feladatuknak, a veszélyeztetettséget
észlelı és jelzı funkciónak.

Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az önkormányzatok a
megelızés eszközrendszerét szinte kizárólagosan a
jogszabályban kötelezıen elıírt pénzbeli ellátások biztosítására
korlátozzák, megfelelı szolgáltatásokat nem biztosítanak.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 17. §,
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok
kezelésérıl és
védelmérıl szóló 1997.
évi XLVII. törvény 24. §
(3) bek., a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 2. számú
melléklet "Adatkezelés a
közoktatási
intézményekben" cím 3.
pont
a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 86-92. §, a
gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény
94-95.§

A szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatások feladatainak
ellátásához való hozzájárulás,
amely lakosságszám alapján
differenciált, ill. gyermekjóléti
központok mőködési kiadásaihoz
való hozzájárulás.

Nem

Nem
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Erısíteni kell a gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós és
szolgáltató jellegét.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 39-40.
§, a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 6-33. §

A szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatások feladatainak
ellátásához való hozzájárulás,
amely lakosságszám alapján
differenciált, ill. gyernmekjóléti
központok mőködési kiadásaihoz
való hozzájárulás.

Nem feltétlenül

A csellengı, ellátatlan gyerekek és fiatalok elérése érdekében
nagyvárosokban erısíteni és fejleszteni kell az utcai (nem
hajléktalan) szolgáltatásokat.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 40. §
(3) bek., 94.§ (3)-(4)bek.,
a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai
feladatairól és
mőködésük feltételeirıl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 7/A. §

a gyermekvédelem területén az
utcai szociális munkát a
gyermekjóléti központon belül
biztosítják (nem összekeverendı
a szociális törvény szerinti utcai
szociális munkával, amelynek
"célcsoportja" a hajléktalanok!)

Nem feltétlenül
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a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény, a társadalmi
bőnmegelızés nemzeti
stratégiájáról szóló
115/2003. (X. 28.) OGY
határozat

Nem feltétlenül

El kell érni, hogy a szociális és gyermekvédelmi törvényben elıírt a szociális igazgatásról
szolgáltatások elemei a törvényalkotás során érvényesített
és szociális ellátásokról
alapelveknek megfelelıen a gyakorlatban is egymásra épüljenek. szóló 1993. évi III.
törvény 86-92. §, 120122. §, a gyermekek
védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény 6-10.§, 94-97.§

Nem feltétlenül

Ki kell terjeszteni az iskolai szociális munkát, meg kell erısíteni a
már kiépült ifjúsági tanácsadó szolgálatok mőködését.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó
statisztikai jelentési kötelezettségeinek keretén belül biztosítani
kell, hogy megfelelı információk álljanak rendelkezésre az
önkormányzatok feladatellátási kötelezettségének teljesítésérıl.
Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a statisztikai jelentések
adatai ellenırzés nélkül kerülnek összesítésre.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény
végrehajtásáról szóló
170/1993. (XII. 3.) Korm.
rendelet, a 2006. évre
vonatkozó Országos
Statisztikai Adatgyőjtési
Program módosított és új
adatgyőjtéseirıl szóló
247/2005. (XI. 14.)
Korm. rendelet

Nem
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A szegénységben élı gyerekes családokat jelentıs mértékben
sújtja a jelenlegi közigazgatási, önkormányzati és törvényi
szabályozási rendszer. A szerény összegő normatív
lakásfenntartási támogatás még nem nyújt garanciát a lakhatás
megırzésére, nem nyújt védelmet az eseti helyi döntésekkel
szemben. Jelenleg és az elmúlt 15 évben folyamatosan tanúi
vagyunk annak az elfogadhatatlan tömeges jelenségnek, hogy
olyan családok ellen folytatnak ingatlan-végrehajtási, kilakoltatási
eljárást, akik minden normális kritérium szerint súlyosan
rászorultak, pénzbeni szociális támogatásban kellene (kellett
volna) részesülniük. A helyi erısebb érdekek miatt még a
lakásvesztést megelızni képes jogszabályok lehetıségei is
kiaknázatlanul maradnak. A szegényebbek, romák és nem-romák
ebben a helyzetben gyakran kényszerülnek, vagy menekülnek
leromlott falvakba, vagy városi slumosodó negyedekbe.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 38-39. §

Az elmúlt tizenöt év egyik legnagyobb adóssága a lakosság egy
részének lakáshitel- és rezsitartozásának felhalmozódása. Az
eladósodás közvetlenül veszélyezteti a családok lakhatását. Az
adósságok kezelése, illetve az eladósodás felszámolása
érdekében az elmúlt években fontos kezdeti lépések történtek,
azonban ennek a problémának a terjedelme és természete,
egyben kezelési módja messze túlnyúlik a jelenlegi ún. szociális
törvényen.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 55-55/C. §

Programot kell indítani annak érdekében, hogy radikálisan
csökkenjen a víz- és/vagy áramszolgáltatás nélküli lakásban élı
gyerekes családok száma.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 55-55/C. §

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Igen
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A jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb forrásokkal és
felkészültséggel kell folytatni az ún. telep-felszámolási,
telep-reintegrálási, telep-rehabilitációs programokat

a lakások és helyiségek A roma telepeken élık lakhatási
és integrációs programjának
bérletére, valamint az
költségvetése 400 millió Ft.
elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény
62/B. §, Roma telepeken
élık lakhatási és
szociális integrációs
programja (költségvetési
törvény - ICSSZEM
fejezet)

Meg kell akadályozni gyermekes családok hajléktalanná, illetve
fedél nélkülivé válását

a családok
hajléktalanságának
megelızésérıl szóló
46/2002. (VIII. 12.) OGY
határozat, a szociális
igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 38-39. §,
55-55/C. §

Újra meg kell vizsgálni az alkotmánymódosítás lehetıségét a
lakhatási joggal kapcsolatban.

Alkotmány 70/E. §

A jogszabályoknak megfelelı számban, illetve szükséglet szerint
fejlesztendık – számban és minıségben - a családok átmeneti
otthonai.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 51. §

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

A szociális tv. és a
gyermekvédelmi tv. alapján
nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz való
hozzájárulás fajlagos összege. (itt
adósságcsökkentési támogatás,
adósságkezelési szolgáltatások
és a hozzájuk kapcsolódó
lakásfenntartási támogatás)

Nem

Nem feltétlenül

Igen

Gyermekek és családok átmeneti
gondozását biztosító intézmények
fenntartásához való hozzájárulás
fajlagos összege.

Nem
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A nagyobb városokban a legrosszabb lakásállománnyal
rendelkezı területeken ún. slum clearing programokat kell
elindítani

Igen

Olyan jogszabályt kell alkotni, amely megakadályozza az
eladósodott családok teljes ellehetetlenülését.(adósságkezelési
szolgáltatások)

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 55-55/C. §

Az illetékekrıl és a bírósági végrehajtásról szóló törvényt úgy kell
módosítani, hogy a szabályok a feleket (különösen a hitelezıt)
megegyezésre ösztönözzék. Ehhez például bizonyos esetekben
érdemes eltörölni végrehajtási illeték összegszerő felsı határát.

a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII.
törvény, az illetékekrıl
szóló 1990. évi XCIII.
törvény

Igen

A lakástörvény, illetve a végrehajtásról szóló törvény olyan
módosítása szükséges, mely szerint az ingatlan-végrehajtási
eljárás során hivatalosan meg kell keresni a lakóhely szerinti
önkormányzatot, hogy vizsgálja meg, valóban megkapta-e a
család azokat a pénzbeni szociális támogatásokat, amelyekre
jogosult volt.

a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény, a
bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII.
törvény

Igen

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

A szociális tv. és a
gyermekvédelmi tv. alapján
nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz való
hozzájárulás fajlagos összege. (itt
adósságcsökkentési támogatás,
adósságkezelési szolgáltatások
és a hozzájuk kapcsolódó
lakásfenntartási támogatás)

Igen
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Ki kell dolgozni a lakásmobilitási lehetıségeket fokozatosan
bıvítı konstrukciókat.

a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény

Nem feltétlenül

Sürgısen szükség van a lakás feketepiac fehérítésére.

a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény

Igen

Meg kell találni annak a szabályozási lehetıségét, hogy a
szegények lakásépítésre igénybevett támogatásai (elsı renden a
szociálpolitikai kedvezmények) célszerőbben és
rendeltetésszerően kerüljenek felhasználásra. Többek között arra
lenne szükség, hogy e jelentıs szociális kedvezmény
igénybevételekor helye legyen szociális szakértık mérlegelési
szempontjainak.

a lakáscélú állami
támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet

Igen

Kidolgozandó egy olyan cselekvési terv, amellyel elérhetjük, hogy
minden gyermekes család, de elsısorban a tartós, valamint
mélyszegénységben élı gyerekek szülei is ismerjék a már létezı
ellátási rendszereket és szolgáltatásokat és rendelkezzenek az
ezekhez való hozzáférés lehetıségeivel.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 61. §, a
gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 39. §
(2) bek. b) pont

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program
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A táplálkozás mennyiségi és minıségi javítása szintén rövidtávon
megoldandó alapfeladat.

Kiemelt célcsoportként kell kezelni a 0-3 éves korosztályt

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény
42-42/A. §

Felülvizsgálandó a várandós nık jelenlegi gondozási gyakorlata,
javítandó a gondozás minısége és hatékonysága.

az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény
86. §,
a terhesgondozásról
szóló 33/1992. (XII. 23.)
NM rendelet

A korai fejlesztéshez való hozzáférés területi egyenlıtlenségének
csökkentése.
A hátrányos helyzető kistérségekben, településeken élı és a
gyermekvédelmi szakellátásban részesülı gyermekek
egészségügyi ellátása kiemelten kezelendı. A Mozgó Szakorvosi
Szolgálatot (MSZSZ) szükség szerint fejleszteni kell.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

Nem

A korai fejlesztéshez,
gondozáshoz való hozzájárulás.
az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bek. a) pont,
a terhesgondozásról
szóló 33/1992. (XII. 23.)
NM rendelet 5. § (2) bek.

Igen

Nem feltétlenül
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Meg kell vizsgálni annak lehetıségét, hogy a nem kötelezı
védıoltások esetében - legalább a fokozott kockázati csoportba
sorolt betegeknél – a védıoltás térítésmentesen biztosítható
legyen.

az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény
57-58. §

Igen

Önálló gyermekpszichiátriai osztályokat (20-30 ágy) és járóbeteg
szakellátást kell struktúramódosítással kialakítani.

az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény
X. fejezet

Nem feltétlenül

A gyógyászati segédeszközökhöz folyósított támogatások
rendszerét felül kell vizsgálni, és a gyermeki fejlıdés
sajátosságaihoz igazítani.

a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény 49-53. §, a
szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény módosításáról
szóló 2005. évi CLXX.
törvény 17-23. §

Az újszülöttek és a gyermekek kórházi kezeléséhez kapcsolódó,
szülık számára biztosított támogatások (közlekedés, kórházi
tartózkodás stb.) feltételeit és rendszerét felül kell vizsgálni.

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program

A szociális tv. alapján nyújtható
pénzbeli és természetbeni
szociális és gyermekjóléti
ellátásokhoz való hozzájárulás
fajlagos összege. (itt
közgyógyellátás)

Igen

Igen
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A szegénységben élı gyermekek egészséges, megfelelı
táplálkozásáról gondoskodni kell a legkisebb kortól az iskola
elhagyásáig, lehetıleg az oktatási intézmények keretein belül.

a gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
tvi XXXI. törvény 148. §
(5)-(7) bek.

Nem

Az iskolai nevelés keretei között is növelni kell az egészségtudatosságot.

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
44-53. §

Nem

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
Rövid Program
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