A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása a
szociális alap- és szakvizsga rendszert érintő változásokról

A Magyar Közlöny 2017. június 27-én megjelent 100. számában kihirdetésre került a
2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében
történő, valamint egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban: Módtv.).
A Módtv. módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szociális alap- és szakvizsgára vonatkozó
szabályait.
2018. január 1-jei hatálybalépéssel a szociális alap- és szakvizsga rendszer
megszüntetésre kerül, és ezzel párhuzamosan kialakításra kerül egy új vezetőképzési
rendszer.
Módtv. vonatkozó szakaszai:
„7. § (1) Az Szt. 92/D. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet
végző, vezetői megbízással rendelkező személyek jogszabályban meghatározottak szerint
vezetőképzésen vesznek részt.”
(2) Az Szt. 92/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vezetőképzést végző szervezetet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.”
„12. §
(3) Hatályát veszti az Szt.
…
b) 92/E. § (2) bekezdésében a „szakvizsgáztatásának,” szövegrész,
c) 92/I. §-a.”
„30. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését
követő tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A 6. §, a 11. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1-3. §, a 4. § (2) bekezdése, a 7. §, a 11. § (3) bekezdése, a 12. § (3) bekezdése, a 13. §, a
15-18. §, a 20-21. §, a 22. § (3) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, a 25. §, a 26. és a 28. § 2018.
január 1-jén lép hatályba.”

Azon személyes gondoskodást végző személyek, akik a 2018. évi szociális alap-és
szakvizsgára jelentkezést nyújtottak be, valamint akik pótvizsgára, halasztott
vizsgára jogosultak értesítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
megkezdte.

