Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításának
célja az, hogy megtörténjen a törvényi szintű szabályozást igénylő felkészülés az
„életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése” tényállás kapcsán az
Alaptörvény, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításából eredő új kihívásokra és
feladatokra.
A törvénytervezet szerinti lényeges intézkedések a következők:
- egységes életútkövető és tevékenységadminisztrációs rendszer országos bevezetése a
hajléktalan ellátásban,
- a hajléktalan személyek számára ellátást nyújtó szolgáltatásokra és intézményekre
vonatkozó szabályok egyszerűsítése,
- a finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak egyszerűsítése,
- az önkormányzat intézkedési terv készítési kötelezettségének előírása,
- a hajléktalan személyek átmeneti szállásához kapcsolt külső férőhelyen eltölthető idő
meghosszabbítása,
- a pszichiátriai beteg hajléktalan személy soron kívüli felvételének biztosítása.
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2018. évi … törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hajléktalan
személyek ellátásával kapcsolatos módosításáról
1. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A Kormány által kijelölt szervezet a hajléktalan személyek életútjának
nyomon követése, az életvitelszerűen közterületen élés elkerülése és az ismételt hajléktalanná
válás megelőzése céljából nyilvántartást vezet az utcai szociális munka, a nappali melegedő és
az éjjeli menedékhely igénybevevőiről, valamint a hajléktalan személyek átmeneti szállása, a
hajléktalanok otthona, a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye és a modellprogram
keretében megszervezett hajléktalanellátó hely kérelmezőiről és az igénybevevőiről (e §
alkalmazása során a továbbiakban együtt: hajléktalan személy).
(2) A nyilvántartás hajléktalan személyenként tartalmazza
a) a 20. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti adatokat,
b) a hajléktalan személy családi állapotát,
c) a hajléktalan személy egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
d) – ha a hajléktalan személy rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal – a
közgyógyellátási igazolvány számát és érvényességi idejét,
e) a hajléktalan személy legmagasabb iskolai végzettségét, szakképesítését,
f) hajléktalan személyek átmeneti szállása, hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye és hajléktalanok otthona esetén a 20. § (2) bekezdés f)-h) pontja és (4) bekezdése
szerinti adatokat,
g) a hajléktalan személy részére nyújtott szolgáltatásokat és azok időpontját,
h) az esetfelelős nevét és elérhetőségét,
i) utcai szociális munka kivételével a 20/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat,
j) a hajléktalan személlyel kapcsolatos, a diszpécserközpontokhoz érkezett bejelentések
és a megtett intézkedések adatait,
k) a hajléktalanellátást nyújtó szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek
(székhelynek, telephelynek) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok – 92/K. § szerinti – hatósági nyilvántartásában (a továbbiakban:
szolgáltatói nyilvántartás) szereplő adatait,
l) a modellprogram keretében megszervezett hajléktalanellátó hely címét, valamint
működtetőjének nevét, székhelyét és adószámát.
(3) Ha utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely és a modellprogram
keretében megszervezett hajléktalanellátó hely esetén az igénybevevő Társadalombiztosítási
Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.
(4) Hajléktalanellátást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény esetén a (2)
bekezdés a)-i) pontja szerinti adatokat a fenntartó szolgáltatja. A modellprogram keretében
megszervezett hajléktalanellátó hely esetén a (2) bekezdés a)-f), g)-j) és k) pontja szerinti
adatokat a hajléktalanellátó hely működtetője szolgáltatja. A (2) bekezdés j) pontja szerinti
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adatokat a diszpécserközpont szolgáltatja. A nyilvántartás a (2) bekezdés k) pontja szerinti
adatokat a szolgáltatói nyilvántartásból veszi át.
(5) A 20. § (2a) bekezdése szerinti kimutatást – az utcai szociális munka kivételével – a
nyilvántartás adatai alapján az azt vezető szervezet készíti el.
(6) A diszpécserközpont az esetkezelés céljából, a hajléktalanellátást nyújtó szociális
szolgáltató, szociális intézmény és annak fenntartója, valamint a modellprogram keretében
megszervezett hajléktalanellátó hely és annak működtetője a szolgáltatás nyújtása céljából a
hajléktalan személynek a nyilvántartásban szereplő valamennyi adatát megismerheti. A
hajléktalanellátást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény és annak fenntartója,
valamint a modellprogram keretében megszervezett hajléktalanellátó hely és annak
működtetője a szolgáltatásnyújtás befejezését követően öt évig hozzáférhet a hajléktalan
személynek az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, a nyilvántartásban szereplő, a 20.
§ (2) és (4) bekezdése és a 20/C. § szerinti adataihoz.
(7) A jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából a nyilvántartásból adatot
kérhet
a) az adatigénylésre jogosult szerv,
b) a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szerv,
c) a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások lefolytatására kijelölt
hatóság (a továbbiakban: működést engedélyező szerv),
d) a 20. § (2) és (4) bekezdése és a 20/C. § szerinti adatok tekintetében a kincstár.
(8) A hajléktalan személynek a nyilvántartásba vett adatait törölni kell, ha az utoljára
rögzített szolgáltatás időpontja óta öt év eltelt.”
2. §
Az Szt. 20/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja, illetve (3) és (4) bekezdése szerinti adatokat
a fenntartó szolgáltatja. Hajléktalanellátás esetén a fenntartó az adatszolgáltatási
kötelezettségét a 20/A. § szerinti nyilvántartásba történő adatszolgáltatással teljesíti, a
nyilvántartás az adatokat a 20/A. § szerinti nyilvántartásból veszi át.”
3. §
Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni)
„a) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében a külső férőhelyeket,”
4. §
Az Szt. 92. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A települési önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat bevonásával a
területén életvitelszerűen – bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel vagy ezek hiányában –
élő,
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a) a hajléktalanná válás veszélyével fenyegető, vagy
b) a téli időszakban az életet, testi épséget veszélyeztető
krízishelyzetbe kerülő személyek helyzetét kiemelten nyomon követi, és évente október 15éig intézkedési tervet készít a hajléktalanná válásuk megelőzésével és a téli időszak
krízishelyzeteinek kezelésével kapcsolatos feladatokról. A család- és gyermekjóléti szolgálat
a krízishelyzetben lévő személyek, családok élethelyzetének feltárása érdekében –
hozzájárulásuk esetén – környezettanulmányt készít.”
5. §
Az Szt. 94/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pszichiátriai betegek tartós bentlakásos intézményében
a) a pszichiátriai beteg hajléktalan személyt, vagy
b) a hajléktalan személyek átmeneti szállásán vagy éjjeli menedékhelyen elhelyezett
pszichiátriai beteget, akinek az intézményben nem nyújtható a mentális állapotának megfelelő
ellátás,
és a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelel, soron kívül kell elhelyezni azzal, hogy
több soron kívüli igény esetén a kérelme megelőzi a többi kérelmet.”
6. §
Az Szt. 132. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendő adatok körét, az országos
jelentési rendszerbe, a 20/A. § szerinti nyilvántartásba és a 20/C. § szerinti nyilvántartásba
történő, illetve a 20. § (2a) bekezdése szerinti adatközlés módjára és idejére vonatkozó
szabályokat, valamint a 20/A. § szerinti nyilvántartást vezető szervre, továbbá a szolgáltatói
nyilvántartás és a 20/A. § szerinti nyilvántartás, illetve a 20/A. § és a 20/C. § szerinti
nyilvántartások közötti adatátadás módjára és idejére vonatkozó szabályokat;”
7. §
(1) Az Szt. 84. § (5) bekezdésében az „a három évet” szövegrész helyébe az „az öt évet”
szöveg lép.
(2) Az Szt.
a) 20. § (2a) bekezdésében a „családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása, utcai szociális munka, nappali melegedő és éjjeli menedékhely” szövegrész helyébe
az „utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek
átmeneti szállása, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye és hajléktalanok otthona (a
továbbiakban együtt: hajléktalanellátás), valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha és szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása” szöveg,
b) 20. § (5) bekezdés a) pontjában az „utcai szociális munka” szövegrész helyébe a
„hajléktalanellátás” szöveg,
c) 20. § (7) bekezdésében a „Nappali melegedő, éjjeli menedékhely, családsegítés”
szövegrész helyébe a „Családsegítés” szöveg,
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d) 20/C. § (6) bekezdésében a „szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok – 92/K. § szerinti – hatósági nyilvántartására (a
továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) vonatkozó hatósági eljárások lefolytatására kijelölt
hatóság (a továbbiakban: működést engedélyező szerv)” szövegrész helyébe a „működést
engedélyező szerv” szöveg,
e) 22. § (1) bekezdésében a „20. §-ban” szövegrész helyébe a „20. §-ban, a 20/A. §ban” szöveg
lép.
8. §
(1) Hatályát veszti az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés c) pont cd) pontja.
(2) Hatályát veszti az Szt. 20. § (6) bekezdés a) pontja.
9. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő
harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1-2. §, a 6. §, a 7. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése 2019. július 1-jén lép
hatályba.

