
Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokkal kapcsolatos 

jogszabályokról 
 

1.)  1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
2.)  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
3.)  1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
4.) 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról 
5.)  1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  
6.)  1992. évi XIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  
7.)  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
8.) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről 
9.)  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
10.) 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
11.) 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
12.) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 
13.) 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépéséről és végrehajtásáról 
14.) 253/1997. (II.17.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
15.) 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatatók és intézmények 

működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
16.) 325/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének 
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 
188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 
módosításáról  

17.) 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről 

18.) 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

19.) 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
20.) 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
21.) 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról 
22.) 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről 
23.) 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az 

egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 
igazolásának részletes szabályairól 

24.) 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás 
igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői 
szervekre vonatkozó részletes szabályokról 

25.) 8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 



26.) 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

27.) 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és  
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 
nyilvántartásáról 

28.) 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről,   
{3.sz., 6.sz. és 8. sz. melléklet} 

29.) 67/2007.(VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet az étkeztetés 
keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának 
alsó értékeit a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről 

30.) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 

31.) 1997. évi XLVII. törvény a személyes adatok kezeléséről és védelméről  
32.) 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- 

és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről 

33.) 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben 
ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 

34.) 3/2008.(V.15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények 
kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények 
engedélyezési eljárásának szakértői díjáról 

35.) 292/2009.(IX.29.) Korm. rendelet az egyházi és a nem állami fenntartású 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról 

36.) 81/2004.(IX.18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők 
képzéséről és vizsgakövetelményeiről 

 
Csak az állami (önkormányzat, társulás) által fenntartott szolgáltatókra, 
intézményekre vonatkozó jogszabályok: 
 
37.) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 
38.) 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, 
39.) 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 
40.)  2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról, 
41.) 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről 
42.) 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
 
A szociális intézményen belüli szociális foglalkoztatásra vonatkozó 
jogszabályok: 
 
43.) 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről 

és a szociális foglalkoztatási támogatásról 
44.) 3/2006. (V.17.) ICsSzEM rendelet a szociális intézményen belüli 

foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2002. (I.7.) SzCsM rendelet módosításáról 

45.) 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

46.) 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep 
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól 


