
SZÖLLÕSI GÁBOR

A szociális jogok érvényesülésének
egyéni és kollektív jogi garanciái*

1. A jog szerepe a szociális rendszer átalakításában

1.1. A szociális szakpolitika és a jog viszonya

A szociális jog és a szociális politika viszonyával kapcsolatban három
felfogást érdemes említeni:

a) amely kizárólag jogi jelenséget lát a rendszer megújításában;
b) amely a jogtól annak garantálását várja, hogy a létrehozandó szo-

ciális politika megfelel bizonyos elvárásoknak;
c) amely a jogot olyan eszköznek tekinti, melynek feladata a szociál-

politikai döntések végrehajtása.

ad a) A SZOCIÁLIS JOG KIZÁRÓLAGOSSÁGA

Az elsõ felfogás szerint csak a szociális jog az, amely valós léttel bír.
Szakpolitikáról nem érdemes beszélni, mert nincs más szociálpolitika,
mint ami a szociális jogokban megtestesül. Nem születik más releváns
döntés, mint az, amellyel a jogalkotó meghoz egy jogszabályt; és nincse-
nek más releváns programok, mint amelyeket a jogszabályok meghatá-
roznak.

Ez a nézõpont figyelmen kívül hagyja azt, hogy a jogszabály létreho-
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zása nem egyszerûen valamiféle szubjektív „jogalkotói szándék” követ-
kezménye. (A jogszabályok értelmezése során gyakran szoktak a „jogal-
kotó szándékára” hivatkozni. Ezek olyan elemzések, melyek egy konkrét
jogi norma megalkotásának célját kívánják meglelni. Sajátosságuk, hogy
a megtalált célt úgy fogalmazzák meg, mint a megszemélyesített jogal-
kotó szubjektív szándékát.) Valójában amikor egy jogalkotói hatáskörrel
felruházott szerv vagy személy döntést hoz, abban a szubjektumnak csak
mérsékelt szerepe van. A közügyekben hozott döntést megelõzik a dön-
tést lehetõvé tevõ, kiérlelõ politikai, szervezeti és egyéb folyamatok. Más-
részt a közügyekben hozott döntések, a megalkotott programok nem
mindig öltenek jogszabályi formát. Ezért – noha a jog fontos eleme a
közügyek irányításának – nemcsak jogról, hanem szakpolitikáról is kell
beszélnünk.

ad b) A SZOCIÁLIS JOG MINT A MEGFELELÕ SZOCIÁLPOLITIKA GARANCIÁJA

Van olyan nézõpont, amely azt feltételezi, hogy léteznek általános jellegû
szociális jogok, melyeket az állam a saját cselekvései során köteles tisz-
teletben tartani, illetve biztosítani. Ezek az általános jellegû szociális jo-
gok az állam (jogalkotó) szándékaitól függetlenül léteznek. Az államnak
olyan szociálpolitikát kell folytatnia, amely megfelel az általános jellegû
szociális jogoknak, és olyan pozitív jogot kell alkotnia, amely alkalmas
az általános jogok megvalósítására.

A hazai szakirodalomban Krémer Balázs elemezte az általános szoci-
ális jogokkal kapcsolatos felfogásokat. Mint elemzésébõl megismerhetõ,
Magyarországon a rendszerváltás körüli idõkben erõteljes illúziók éltek
a szociális jogok természetével kapcsolatban. Olyan várakozások voltak
tapasztalhatók, melyek szerint a szociálpolitika fontos problémáit meg
lehet oldani a szociális jogokra való hivatkozással. Krémer ezzel szemben
arra mutat rá, hogy a szociális jogokat a szociálpolitika eszközének kell
tekinteni, nem pedig a szociálpolitika tartalmát és irányát meghatározó
szabálynak. A szociális jog elsõsorban a szociális tevékenység formájára,
az eszközökre, technikákra, eljárásokra vonatkozik, nem magára a szo-
ciálpolitika tartalmára (Krémer 1996.).

Az az általános jellegû szociális jog, melyhez az említett illúziók fû-
zõdtek, nem egyéb, mint az emberi jog, illetve az alkotmányos alapjog.
Juhász és mások munkáiból kellõképpen megismerhetõ az a finomabb
szerkezet, amely a szociális emberi jogok, a szociális alapjogok és az eze-
ket követõ szociális jogalkotás (vagy szociális politizálás) között van (Ju-
hász, 1996). Éppen ezért a jelen tanulmány nem kívánja elemezni a szo-
ciális jellegû emberi jogok, illetve alapjogok kérdéseit.

ad c) A SZOCIÁLIS JOG MINT A SZOCIÁLPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁNAK ESZKÖZE

A harmadik nézõpont szerint a szociális jognak az a szerepe, hogy egzakt
formában deklarálja a szakpolitikai döntéshozók által megalkotott szoci-
álpolitikai programot, továbbá gondoskodjon a kitûzött célok operacio-
nalizálásáról. A jog nem több, mint hasznos eszköz a szakpolitikai cél-
kitûzések deklarálására és megvalósulásuk biztosítására. A dolgok sor-
rendje az, hogy elõbb megalkotják a szociálpolitikai célokat, majd ezt
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követõen olyan jogszabályokat alkotnak (vagy a meglévõket úgy módo-
sítják), melyek alkalmasak a cél megvalósítására.

Azt azonban fel kell ismerni, hogy a szakpolitika és a jog között sokkal
differenciáltabb kapcsolatok állnak fenn, semhogy egyszerû cél–eszköz
viszonyról beszélhetnénk. (A társadalmi, politikai és szociálpolitikai ele-
meknek a szociális joggal való összefüggését tárja fel Ferge Zsuzsa írása,
lásd Ferge 1998.) Legalább három szempontot kell említeni: Az elsõ az,
hogy a jogszabály is elõírhat feladatokat a szakpolitika-alkotók számára.
A másik az, hogy a létezõ jogrend erõsen befolyásolja a szakpolitikát
alkotók mozgásterét. A harmadik pedig az, hogy a jog eszközjellege kor-
látozott, mert csak saját paradigmatikus jellemzõinek korlátai között al-
kalmazható.

1.2. A jogi garanciák területei

Ha felismertük, hogy a szakpolitika és a jog viszonya sokrétûbb az egy-
szerû cél–eszköz viszonynál, akkor már nekiláthatunk azt feltérképezni,
hogy a pozitív jog mennyiben alkalmazható a szociálpolitikai programok
megvalósulásának biztosítására.

Amikor a szociálpolitikával foglalkozók szociális jogról beszélnek, leg-
többször az egyént megilletõ szociális jogosultságra gondolnak (egysze-
rûen fogalmazva: ki és milyen feltételek esetén jogosult az ellátásra). A
másik, gyakran szereplõ kérdés az, hogy milyen hivatalos eljárások és
milyen szervezetek szükségesek az egyén jogainak biztosítására. Más-
képp fogalmazva: a szociális jog feladatának azt tartják, hogy a szociális
védelmet – az individuális jogosult számára, anyagi jogi és eljárásjogi
eszközökkel – jogosultsággá transzformálja. Ebbõl a nézõpontból az kö-
vetkezik, hogy a szociális rendszer reformja során elõször meg kell ter-
vezni a szükségesnek tartott szociális ellátásokat, majd második lépésben
ezekhez hozzá kell rendelni a jogosultságot biztosító jogi szabályokat.

A szociálpolitikai célok megvalósításának kétségtelenül egyik fontos
lépése az, amikor a szociális védelem az egyént megilletõ szociális jogo-
sultság formáját ölti. A szociális védelem azonban nemcsak az egyéni
jogosultság keretében kap jogi garanciákat.

(A hatályos Szociális törvény szerkesztõi is fontosnak tartották annak deklarálá-
sát, hogy a törvény elsõsorban a jogosultság biztosítására szolgál. Az Szt. 3. § (4)
bekezdés szerint a törvény meghatározza a jogosultság feltételeit, annak megál-
lapítását, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony fõbb
elemeit. Mindezek elsõsorban az egyéni jogosultság anyagi, illetve processzuális
elemeiként értékelhetõk. Maga a Szociális törvény is felsorol, illetve alkalmaz
olyan jogi garanciákat, melyek túlmutatnak az egyéni jogosultságon. Így például
az Szt. 3. § (4) bekezdés szerint a törvény meghatározza a finanszírozás elveit és
intézményrendszerét, az intézmény fenntartójának feladat- és jogkörét, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységet végzõ személy adatainak mûkö-
dési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.)

A jogi garanciák különbözõ formái kapcsolódnak egymáshoz, és
együttesen jelentik azt a jogi környezetet, amelyben a szociálpolitikai prog-
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ram megvalósul. A jogi garanciák csak a maguk komplexitásában érthe-
tõk meg. A tanulmány ezért röviden áttekinti a szociális jogok érvénye-
sülésének különféle garanciáit, és jelzi azok kapcsolódási pontjait. A be-
mutatás elsõsorban a Szociális törvényre, illetve annak végrehajtási ren-
deleteire fog koncentrálni; megjegyzendõ azonban, hogy a szociális ellá-
tórendszerre vonatkozó számos garancia más jogszabályokban jelenik meg.

A szociális törvényben megjelenõ jogi garanciákat az alábbi típusokba
lehet besorolni:

• Szereplõk: a szociálpolitika szereplõinek megjelölése, felelõsségük és
lehetõségeik meghatározása, egymáshoz fûzõdõ viszonyuk szabályozása.

• Politikaalkotás: a szociális szakpolitika alkotására vonatkozó szabá-
lyok meghatározása.

• Normatív szabályozás: felhatalmazás jogszabályok és egyéb normák
alkotására.

• Finanszírozás: a finanszírozás szabályozása.
• Feladatok biztosítása: a szociális feladatok biztosítására vonatkozó kö-

telezettség elosztása.
• Ellátás, védelem: az ellátások típusainak, tartalmának, a teljesítés

módjának meghatározása.
• Intézmények, szakemberek: az intézményrendszer meghatározása, az

intézményekkel és a szakemberekkel kapcsolatos garanciák megjelölése
• Minõségbiztosítás: az ellátások minõségének garantálásával kapcso-

latos állami feladatok meghatározása.
• Egyéni jogosultság: az ellátásnak, illetve védelemnek egyedi jogvi-

szony keretében történõ biztosítása.
• Jog- és érdekvédelem: az ellátást igénybe vevõk garanciális jogainak

meghatározása, az ezek védelmét szolgáló egyéni, illetve kollektív szintû
megoldások létrehozása.

2. A szociálpolitika szereplõi és feladatai

2.1. A szociális szakpolitikáról

A „szociálpolitika” kifejezéssel két különbözõ típusú, ám egymással
összefüggõ társadalmi jelenséget jelölnek: a szociális programok megal-
kotását, illetve az állam szociális tevékenységeinek (programjainak) rend-
szerét. Az elsõ értelemben a szociálpolitika arra a kérdésére ad választ,
hogy „kik, milyen eljárás során, és milyen tényezõk figyelembevételével
döntik el azt, hogy az állam milyen szociális tevékenységet folytasson?”.
A második értelemben a szociálpolitika azt tartalmazza, hogy „az állam
milyen szociális programokat folytat, ezeket milyen funkciók, jogok, el-
látások, szervezetek, hatások stb. jellemzik?”. Tehát a szociálpolitika ki-
fejezéssel elsõsorban egy bizonyos politikát (szociális kérdésekre irányuló
szakpolitikát), másodsorban a közfeladatok egy körét (szociális jogokat és
kötelezettségeket, szervezeteket, tevékenységeket, ellátásokat) jelölik.

A szociálpolitikai programok létrehozása több, eltérõ logika szerint
mûködõ folyamatot foglal magában: politikai, jogalkotási, közigazgatási
és a különféle szakmai folyamatokat. Ezek közül a politikai folyamat az,
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amely az állam és a helyi önkormányzat programalkotásának alapvetõ
színterét adja. Ennek lényege az, hogy a nyilvánosság fórumain megje-
lenõ, versengõ érdekek közül valamelyiket (valamelyikeket) társadalmi
érdekké nyilvánítják, formális döntésben állami feladattá teszik, és esz-
közöket biztosítanak a végrehajtásához. Az államnak a társadalom folya-
matos mûködését biztosító tevékenységeirõl a politika sajátos válfaja, a
közpolitika keretében döntenek. A társadalmi tevékenység egyes terüle-
teire tartalmilag elkülönült közpolitikák, a szakpolitikák vonatkoznak,
melyek egyike a szociálpolitika. A programok alkotása során a politikai
logika (a politikai értelemben vett kivitelezhetõség) keveredik más, szak-
mai jellegû logikákkal: a jog, a gazdaság, a szociálpolitika-tudomány, a
közigazgatás saját rációjával.

A szociálpolitika kifejezést nemcsak a szakpolitika megjelölésére szok-
ták használni. Bevett szokás, hogy a szociálpolitikához sorolják mind-
azon társadalmi jelenségek körét, amelyek a szociális politika célkitûzé-
seinek megvalósítására szolgálnak (jogok, ellátások, intézmények, folya-
matok, hatások stb.). A szociálpolitikának ezt a másodikként kifejtett ér-
telmét nevezhetjük szociálpolitikai ellátórendszernek.

Amikor a modern állam széles körben vállal szociális feladatokat, ak-
kor e feladatok közhatalmi, illetve közszolgáltató feladattá válnak, ami
óhatatlanul szükségessé teszi a részletes jogi szabályozást. Ezt egyszerû-
en úgy lehetne fogalmazni, hogy az állam a szociálpolitikai célkitûzéseit
jogszabályokban rögzíti, a továbbiakban pedig az összes érintettnek a
szociális jogszabályok alkalmazásán kell munkálkodnia. Ez a megfogal-
mazás azonban túlzottan leegyszerûsíti a szociális politizálás és a szoci-
ális ellátások közötti viszonyt.

Elõször is a szociális célok kitûzése, jogszabályba írása nem egyszer
s mindenkorra történik, hanem folyamatosan. Kérdés tehát, hogy kinek,
mit kell, illetve szabad tennie a szociálpolitikai rendszer fenntartása és
fejlesztése érdekében. Másrészt a szociális politika alkotása nem egyetlen
monolitikus szereplõre tartozik, hanem megoszlik a központi állam, a
különbözõ szintû önkormányzatok, valamint a társadalom különféle sze-
replõi között. E kérdések szabályozása jelenti a jogi garanciák elsõ szintjét.

2.2. A szociálpolitika szereplõi

A szociálpolitika legfontosabb elvi kérdései közé tartozik az, hogy kik a
szociálpolitika szereplõi, és milyen viszony áll fenn közöttük. Túl min-
denféle gazdasági, szervezeti és egyéb kérdésen, a társadalmi küzdelmek
eredménye határozza meg azt, hogy kinek milyen szociális feladatai és
jogosultságai lesznek. Két fontos szempontot érdemes említeni:

a) A szociálpolitika egyik alapvetõ, korszakonként eltérõ módon ér-
vényesülõ elve a szubszidiaritás. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy a szo-
lidaritásoknak hierarchikus rendje van: elõször az egyénhez legközelebb
esõ közösségtõl (a családtól) várható el a szolidáris támogatás, másod-
sorban a rokoni vagy helyi közösségtõl, és csupán egy bizonyos távol-
ságra következik az állam, a nemzetközi közösség vagy az „emberiség”
felelõssége. Eldöntendõ, hogy adott helyen és idõben milyen módon és
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mértékig érvényesüljön a szubszidiaritás elve. Különösen fontos az, hogy
adott szociálpolitikai rendszerben milyen viszony áll fenn az egyén és a
család, az egyén és az állam, a nonprofit szervezetek és az állam, illetve
a profitorientált szervezetek és az állam között.

b) Egy másik jelentõs kérdés az, hogy az állami feladatokat hogyan osztják
meg az államot kitevõ entitások között. A szociálpolitikai feladatok és
jogosultságok megoszthatók a központi állam és a területi, illetve a helyi
autonómiák között. Eldöntendõ, hogy miként viszonyul egymáshoz a
központi és a helyi szakpolitizálás, a központi és a helyi szabályozás, a
központi és a helyi finanszírozás.

Mindezek a kérdések alapvetõek a szociálpolitika szempontjából,
ugyanakkor nem jogon kívüli jelenségek. A szociális jog szükségképpen
rögzíti a szociálpolitika szereplõit, a közöttük fennálló munkamegosztást,
az egyes szereplõk autonómiájának mértékét. Ez a munkamegosztás ön-
magában is garanciát jelent a polgárok számára. Másrészt a munkameg-
osztásból újabb feladatok származnak, hiszen garanciákat kell teremteni
arra, hogy az egyes résztvevõk eleget tesznek feladatuknak, illetve alkal-
mazkodnak a többi szereplõhöz. A szociálpolitika szereplõivel kapcsola-
tos garanciák fõ területei a szakpolitika-alkotás, a normaalkotás, a finan-
szírozás, illetve a feladatok biztosítása körében keresendõk.

A Szociális törvény 2. paragrafusának rendelkezése eleve azt jelzi,
hogy a szociális védelem kereteit nem csak az állam központi döntései
határozzák meg: „A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének
önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért
viselt felelõsségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkor-
mányzatoknak a feladata”. E rendelkezés mögött természetesen látni kell
az önkormányzatiság alkotmányos, illetve törvényi szabályait, valamint
az Alkotmánynak a szociális védelemre vonatkozó rendelkezéseit. Mind-
ezek alapján Magyarországon egy olyan szociális védelmi rendszer léte-
zik, melyben komplexen van jelen az egyéni-családi felelõsség, a külön-
féle közösségek önkéntes felelõsségvállalása, a profitorientált és a
nonprofit szektor részvétele, valamint az állam különbözõ szintjeinek
(központi, területi és helyi szintjeinek) felelõssége. A szociálpolitikai
rendszer egységes vagy tagolt felépítése komoly hatással van arra, hogy
az ország különbözõ településein milyen helyi szakpolitikák jönnek létre,
és hogy ennek eredményeként melyik település lakója milyen szociális
védelemre számíthat.

A helyi politizálás nem feltétlenül vezet a helyi lakosok megelégedett-
ségéhez. Elõfordul az is, hogy a helyi szociális ellátórendszer különféle
érdekeltjei (így például az igénylõk, illetve a szakemberek) inkább az
állam központi szintjétõl várnának védelmet a helyi szociálpolitizálással
szemben. (Lásd a jelenség részletes leírását Zolnay 1999.)
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2.3. A szakpolitika-alkotás jogi biztosítékai

A szociális politizálás szintén jogi keretek között folyó tevékenység. Ha-
tályos jogunk kétféle módon regulálja a szociális politikaalkotást: egy-
részt direkt módon (a szociális politika alkotására vonatkozó elõírások-
kal), másrészt indirekt módon (jogi normák alkotásával, további jogalko-
tásra való felhatalmazással, a finanszírozás szabályaival stb.). A jogsza-
bályok olyan rendelkezéseket is tartalmaznak, melyek nem jogalkotási,
hanem politikaalkotási feladatokat határoznak meg.

Magyarországon az állam politikájának (alkotásának és végrehajtásá-
nak) általános felelõse a mindenkori kormány. A kormány a feladatokat
megosztja az egyes miniszterek között, és ezt a munkamegosztást jog-
szabályi formában is rögzítik. Adott idõpontban e szabályokból megis-
merhetõ, hogy melyik tárcát milyen feladat terheli az egyes szakpolitikák
alkotása terén.

A szociálpolitika karbantartása és fejlesztése ma elsõsorban az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszterre tartozik, akinek fel-
adatait a 289/2004. (X. 28.) korm. rendelet határozza meg. A rendelet a
miniszter feladat- és hatásköreit az alábbiak szerint csoportosítja:

a) szociál- és családpolitikai,
b) gyermekpolitikai,
c) ifjúságpolitikai,
d) esélyegyenlõségi,
e) roma társadalmi integrációs,
f) a nõk és férfiak társadalmi esélyegyenlõségének érvényesülésével

kapcsolatos,
g) kisebbségpolitikai,
h) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésével összefüggõ,
i) kábítószerügyi koordinációs,
j) fogyasztóvédelmi,
k) valamint egyéb feladatok.

A helyi önkormányzatok autonómiáját az alkotmány, illetve az ön-
kormányzati törvény szabályai biztosítják. Ez az autonómia lehetõvé te-
szi, hogy az önkormányzat ne csupán végrehajtsa a reá kirótt feladatokat,
hanem maga határozzon meg célokat a kötelezõ feladatok körén belül,
illetve azon túlmenõen is. A helyi önkormányzatnak tehát szakpolitikai
döntéseket is kell, illetve lehet alkotnia.

A Szociális törvényben is vannak olyan rendelkezések, melyek célja
a szociális szakpolitizálás kereteinek meghatározása: ilyenek a Szociál-
politikai Tanács, a szociálpolitikai kerekasztal, illetve a szolgáltatásterve-
zési koncepció.

Az Szt. 58/B. § (1) bekezdése egy olyan testület létrehozásáról ren-
delkezik, melynek feladata az országos szintû szociális szakpolitika-al-
kotásban való részvétel. Eszerint a szociálpolitikai, gyermekvédelmi kon-
cepciók, döntések, jogszabálytervezetek véleményezése, a szolgáltatási tí-
pusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai
Tanács mûködik. A Szociálpolitikai Tanács szervezete ellátások szerint,

Szöllõsi: A szociális jogok érvényesülésének egyéni és kollektív jogi garanciái

Esély 2005/1 63



illetve az ellátásokat igénybe vevõ társadalmi csoportok szerint, valamint
területi jelleggel differenciált.

Legalább ennyire fontos a (2) bekezdésben megjelölt szervezeti forma,
a szociálpolitikai kerekasztal. Ennek megfelelõen a 2000 fõ feletti lakos-
ságszámú települési önkormányzat, illetve a megyei, fõvárosi önkor-
mányzat rendeletében helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, külö-
nösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést
tart, tagjai az önkormányzat mûködési területén szociális intézményeket
mûködtetõ fenntartók képviselõi, továbbá a helyi rendeletben meghatá-
rozott szervezetek képviselõi.

A helyi szociális politizálás legfontosabb keretét az Szt. 92. paragra-
fusban meghatározott szolgáltatástervezési koncepció jelenti. A törvény
értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a me-
gyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fõvárosban élõ szo-
ciálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, ameny-
nyiben legalább két ellátási forma megszervezésérõl gondoskodik. A
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétéven-
te felülvizsgálja, és aktualizálja.

A koncepció tartalmazza különösen
• a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti

igényeket,
• az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a

szolgáltatások biztosításáról,
• a szolgáltatások mûködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az

esetleges együttmûködés kereteit,
• az egyes ellátotti csoportok (idõsek, fogyatékos személyek, hajlék-

talan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságai-
hoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításá-
nak szükségességét.

A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie
kell a megyei, fõvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A me-
gyei, fõvárosi önkormányzat koncepciója – fentieken túl – tartalmazza
különösen

• az általa fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét,
legfontosabb jellemzõit,

• a szakosított ellátások iránti igények alakulását, a várakozók számát,
korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzõit,

• az intézményrendszer korszerûsítésének irányait,
• a módszertani feladatok ellátására vonatkozó koncepciót.

A törvény a koncepciók alkotásának eljárási rendjét is részletesen sza-
bályozza. Itt említendõ az Szt. 90/A. § rendelkezése is, mely szerint –
amennyiben az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció elkészí-
tésének nem tesz eleget – a megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal fel-
szólítja az önkormányzatot a feladat teljesítésére.
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2.4. A szociális jogi normaalkotásra vonatkozó jogi garanciák

A szociális jogok alkotásának is léteznek jogi garanciái. Érdemes ennek
több szintjét megkülönböztetni:

• nemzetközi jogi normák mint a nemzeti jogalkotás befolyásolói,
• az Európai Unió szociális jogi szabályai,
• alkotmányos alapjogok mint a további jogalkotás meghatározói,
• a jogalkotás rendjének alkotmányos, illetve törvényi szabályai,
• a jogszabály, mint a jogszabályi szint alatti normák (házirend, mód-

szertani levél stb.) meghatározója.

Az elsõ három szinttel a jelen tanulmány nem kíván részletesen fog-
lalkozni, mivel ezek – bár kardinális jelentõségûek – nem a leendõ Szo-
ciális törvény által felhasználható eszközök, hanem éppen ennek lehet-
séges kereteit határozzák meg. Itt azokkal a kapcsolatokkal kell foglal-
koznunk, amelyek a Szociális törvény és végrehajtási rendeletei, illetve
a jogszabály és a jogszabályi szint alatti normák között fennállnak. Ezek
közül is különös jelentõséget kell tulajdonítanunk a törvény és a helyi
önkormányzati rendelet közötti kapcsolatnak.

Hatályos szociális jogunk nagymértékben él azzal az eszközzel, hogy
a jogi szabályozás feladatát megosztja a különbözõ jogalkotók között. A
munkamegosztás a jogállamiság ma érvényes felfogásából, az alkotmá-
nyosság hatályos rendjébõl fakad. A polgárok alapvetõ jogait és köteles-
ségeit érintõ szabályokat törvényben kell meghatározni, másrészt a helyi
önkormányzatoknak is csak törvény írhat elõ kötelezõ feladatot; ezért a
szociális ellátásra, illetve védelemre vonatkozó jogok és kötelezettségek
többségét törvény szabályozza. (Megjegyzendõ, hogy korábban ennél
alacsonyabb szintû szabályok is születtek, melyek egy része ma is ha-
tályban van.)

A végrehajtást szolgáló jogszabályok egyik köre az, melyet a kormány
vagy az illetékes miniszter alkot a törvényben foglalt feladatok végrehaj-
tására. Külön említendõ, hogy az Szt., illetve a Gyvt. számos kérdés sza-
bályozására a kormányt és a szociális tárcát vezetõ minisztert hatal-
mazza fel.

A végrehajtási szabályok másik csoportját a helyi önkormányzatok
rendeletei jelentik. Az önkormányzat rendeletalkotási jogát az Alkot-
mány és az Öt. alapozzák meg. Alkotmányos rendünk szerves részét
képezi az az elv, hogy az önkormányzatokat autonómia illeti meg; ezért
nemcsak elvi lehetõségük van a rendeletalkotásra, hanem számos tör-
vény – betartva az „alkotmányos illemszabályokat” – kifejezetten azért
születik keretszabályként, hogy teret hagyjon az önkormányzat rendeleti
szintû szabályozása számára.

A Szociális törvényben is fontos szerepe van a helyi önkormányzat
rendeletének. A rendeletalkotás részben kötelessége, részben joga a helyi
önkormányzatnak. A törvény kötelezi a helyi önkormányzatokat egyes
alapvetõ szociális tartalmú rendeletek megalkotására, másrészt – a tör-
vény különbözõ helyein található rendelkezésekkel – utal a helyi szabá-
lyok megalkotásának lehetõségére. Az Szt. két rendelet alkotására köte-
lezi a helyi önkormányzatot: a pénzbeli ellátásokról, illetve a személyes
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gondoskodást nyújtó ellátásokról. A pénzbeli ellátásokról szóló rendelet-
nek az önkormányzati pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésé-
nek, folyósításának, valamint ellenõrzésének szabályait kell tartalmaznia
(Szt. 32. § (1) bekezdés). A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló rendeletnek (Szt. 92. § (1)-(2) bekezdés) a következõket kell szabá-
lyoznia:

• az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
• az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló

kérelem benyújtásának módját;
• azt, hogy az intézményvezetõ milyen esetekben köteles külön eljárás

nélkül ellátást nyújtani;
• azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható el-

látás;
• az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
• a személyes gondoskodásért fizetendõ térítési díjak mértékét, a fi-

zetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedé-
sének eseteit és módjait;

• az intézményvezetõ és az ellátást igénybe vevõ között kötendõ meg-
állapodással összefüggõ kérdéseket.

A törvény egyébként számos helyen emlékezik meg a rendeleti sza-
bályozásról, hol elõírva, hol lehetõvé téve a helyi szabály megalkotását.

EGYÉB NORMÁK

Szociális ellátórendszerünket olyan normák is regulálják, melyek nem
jogszabályok, ugyanakkor megalkotásuk lehetõségét és kötelezõ erejüket
jogszabály biztosítja. A normák a következõk:

a) módszertani útmutató, illetve módszertani levél,
b) az intézmény szakmai programja,
c) házirend.

A szakmai tevékenység szabályozásának sajátos eszközét jelentik a
módszertani levelek. Ezekben a rendelet által erre felhatalmazott intézet
határozza meg a tevékenység során követendõ szakmai szabályokat. Az
Szt.-t végrehajtó 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 111. § szerint a Szociális
és Családügyi Minisztérium, az országos, regionális és megyei módszer-
tani intézmény az alap- és szakellátás intézményei szakmai feladatainak
teljesítését módszertani útmutató kiadásával segíti. A Gyvt.-t végrehajtó
15/1998. NM-rendelet szerint pedig a bölcsõdei gondozás-nevelés mini-
mumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait az Or-
szágos Család- és Gyermekvédelmi Intézet által kiadott módszertani le-
vél tartalmazza.

Magyarországon még új elemnek számít a szociális intézmények szak-
szerû mûködésének biztosításában az úgynevezett szakmai program. Ezt
a fenntartó készíti el és mellékeli az intézmény mûködési engedélyének
megadása iránti kérelemhez. A jogszabály a szociális intézmény mûkö-
désére vonatkozó szakmai program elkészítéséhez a következõ tartalmi
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követelményeket írja elõ (1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 5/A. § (1) be-
kezdés):

A szociális intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell
a) a szolgáltatás célját, feladatát,
b) az ellátottak körét,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatá-

sok formáit, körét, rendszerességét,
d) az ellátás igénybevételének módját,
e) alap- és nappali ellátás esetén a szolgáltató és az igénybe vevõ

közötti kapcsolattartás módját,
f) bentlakásos intézmény esetén az ápolási, gondozási, rehabilitációs

és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,
g) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzõk jogainak védelmével

kapcsolatos szabályokat,
h) az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti informá-

ciókat, így a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölését, létszámát
és szakképzettség szerinti megoszlását,

i) integrált szervezeti formában mûködõ intézmény esetén az integ-
ráció formáját, az ellátási típusok együttmûködésének rendjét, a helyet-
tesítések rendszerét és a szervezeti ábrát.

Szemben a szakmai programmal, a házirend régóta jelen van a ma-
gyar jogban, azon belül a szociális jogban is. Maga az Szt. is számos
helyen rendelkezik a házirendrõl, a házirend tartalmi elemeit pedig az
1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 5 § (3) bekezdés sorolja fel:

A bentlakásos szociális intézmény belsõ életének rendjét a házirend
tartalmazza. A házirendben kell szabályozni különösen

a) az együttélés szabályait,
b) az intézménybõl való eltávozás és visszatérés rendjét,
c) az ellátásban részesülõ személyek egymás közötti, valamint a hoz-

zátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait,
d) az intézménybe bevihetõ személyes használati tárgyak körét,
e) az érték- és vagyonmegõrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadá-

sának szabályait,
f) a ruházattal, textíliával, tisztálkodószerekkel való ellátás, valamint

a ruházat és textília tisztításának és javításának rendjét,
g) az intézményi jogviszony megszûnésének szabályait,
h) az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat,
i) az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások

körét és térítési díját.

Minél inkább keretjellegû egy törvény, annál több múlik a végrehaj-
tását szolgáló normákon. Monostori írása például azt jelzi, hogy a lakás-
fenntartási támogatás hatékonysága erõsen függött attól, hogy a telepü-
lési önkormányzat milyen feltételeket határozott meg rendeletében (Mo-
nostori 2000).
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3. A szociális ellátórendszerre vonatkozó jogi biztosítékok

3.1. Az ellátórendszer szervezése és fenntartása

Egy ország szociális ellátórendszere szükségképpen úgy épül fel, hogy
a különbözõ feladatok megoszlanak a szereplõk között. (Az Szt. 2. § sze-
rint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért
és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt fele-
lõsségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatok-
nak a feladata.) A munkamegosztást számos körülmény befolyásolja, de
mindig marad tér a megoldások közötti választásra.

A szociális ellátás rendszerét egy piacgazdaságon alapuló országban
nem lehet úgy elképzelni, hogy annak az állam a kizárólagos mûködte-
tõje. A mai magyar szociális ellátórendszerben is megtalálhatók a priva-
tizáció különféle formái (Horváth, 1997), illetve a társadalom különféle
szervezeteinek a közremûködése (Széman, 1996).

A szociális jog a szociális ellátásra irányuló jogosultságot, illetve az
ellátás biztosítására irányuló kötelezettséget alapjában véve kétféle mó-
don, kétféle hangsúllyal határozhatja meg:

a) az egyik esetben pontosan, alanyi jogot biztosítva határozzák meg
az ellátásra való jogosultság feltételeit, melyhez tükörképszerûen kapcso-
lódik az ellátás biztosítására vonatkozó kötelezettség;

b) a másik esetben általánosított formában határozzák meg az ellátásra
való jogosultság feltételeit, viszont részletes szabályok szólnak az ellátás
biztosításával kapcsolatos feladatokról és a mérlegelés szempontjairól.

A magyar szociális jog a fent vázolt mindkét megoldást alkalmazza.
A Szociális törvény rendszerében, mely a legszélesebb szociális ellátó-
rendszert hozta létre, a második típusú szabályozás dominál. Hasonló a
helyzet a Gyvt. esetében is. Más szociális tartalmú jogszabályok is élnek
a második típusú megoldással. A magyar szociális jogban tehát kiemel-
kedõ szerepe van az ellátási feladatok szabályozásának.

Az Szt. és a Gyvt. (valamint más jogszabályok) az „ellátás biztosítása”
kifejezést használják arra a feladatra, amikor az önkormányzatnak vagy
más szervnek gondoskodnia kell egy szociális ellátás feltételeinek meg-
valósulásáról. A szociális ellátás biztosítására vonatkozó kötelezettség
nem egységes, hanem felbontható az alábbi részkötelezettségekre:

• (végrehajtási) jogszabály alkotása az ellátások jellemzõinek és az
igénybevétel módjának meghatározására,

• az ellátások finanszírozása,
• az ellátások elérhetõségének megszervezése,
• az igénylõ jogosultságának elbírálása és az ellátáshoz való hozzá-

jutásának biztosítása,
• az ellátás teljesítése.

Az állam az egyes részkötelezettségek teljesítését megoszthatja a fe-
lelõsök között. Az egyes részfeladatok eltérõek aszerint, hogy teljesítésük
kizárólag az államra tartozik, vagy lehetséges, illetve kívánatos azokat
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nem állami szervezetekre bízni. A Magyarországon ma érvényes szabá-
lyok, illetve a követett gyakorlat szerint a részfeladatok közül

• a jogalkotás az állam illetve a helyi önkormányzatok kizárólagos
joga,

• a finanszírozás állami, illetve önkormányzati feladat (nem érintve
itt a térítési díjak kérdését),

• az ellátások elérhetõségének megszervezése az állam, illetve az ön-
kormányzat felelõssége,

• a jogosultság elbírálása lehet állami, önkormányzat feladat, az in-
tézmény vezetõjének feladata, vagy lehet megállapodás tárgya,

• az ellátást többnyire nemcsak az állam, az önkormányzat teljesítheti
(igazgatási szervei vagy intézményei útján), hanem azt nem állami sze-
replõk is megtehetik.

A rendszerváltás elõtti Magyarországon magától értetõdõ volt az,
hogy minden (vagy majdnem minden) szociális ellátás az államtól (illetve
a vele egybeszervült tanácstól) származott. A rendszerváltást követõen
legalábbis három döntõ fontosságú változásra került sor. Az egyik az
önkormányzatok létrejötte, amely újfajta viszonyt hozott létre az állam
központi, területi és helyi szintje között. A másik a szektorsemlegesség
követelményének megerõsödése. A harmadik a civil részvétel jelentõsé-
gének és lehetõségének elismerése. Az új helyzet a korábbitól eltérõ, bo-
nyolultabb szabályozást igényel. A szabályozás egyik rétege a felelõsség
elosztása az állam központi, területi és helyi szintjei között. Másik rétege
az, amely a különféle szektorok számára (többé vagy kevésbé) semleges
módon biztosítja a feladatokban való közremûködés lehetõségét, és ga-
ranciákat épít ki azok mûködésével kapcsolatban. Harmadik rétege pedig
az a szabályozás, amely – túl az ellátási feladatokban való részvétel le-
hetõségén – arra ad módot, hogy a társadalom tagjai, illetve különféle
szervezetei részt vegyenek a szociális ellátórendszer tervezésében, ellen-
õrzésében.

A következõkben az ellátás biztosítása körébõl az ellátások elérhetõ-
ségének megszervezését, továbbá az ellátásokkal, az intézményekkel és
a szakemberekkel kapcsolatos jogi garanciákat tekintjük át.

3.2. A szociális feladatok biztosítására vonatkozó kötelezettség
elosztása

A hatályos jog által a „feladat biztosításá”-nak nevezett kötelezettségnek
van egy kiemelkedõen markáns eleme: ti. a kötelezettnek (leggyakrabban
valamely helyi önkormányzatnak) gondoskodnia kell arról, hogy az el-
látás a rendelkezésére álljon. Tehát a fõ feladat az ellátórendszer tényle-
ges megszervezése, melynek eredményeként a jogosultaknak módjukban
van igénybe venniük a különbözõ típusú ellátásokat.

Az ellátórendszer szervezésével kapcsolatos jogi garanciák kétfelé
bonthatók. Az egyik csoportba tartoznak azok a normák, melyek meg-
nevezik, hogy melyik ellátást melyik szerv köteles biztosítani. (Azaz itt
jelennek meg a munkamegosztás legfontosabb elemei.) A másik csoport-
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ba azok a szabályok sorolhatóak, amelyek az ellátás megszervezésének
módjáról rendelkeznek (itt elsõsorban arról van szó, hogy a kötelezett
maga gondoskodik az ellátásról, vagy más útján biztosítja azt).

Az Szt. rendszerében a rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások biz-
tosítása a települési önkormányzat feladata (Szt. 25. § (3) bekezdés). A
pénzbeli és a természetbeni ellátások esetében az ellátások teljesítése ér-
dekében általában nem kell külön szervezési feladatokat végezni. Az
ilyen ellátásokat többnyire az igényt elbíráló szerv, illetve az ahhoz kap-
csolódó igazgatási szervezeti egység teljesíti. A pénzügyi tevékenység
általános szabályait az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási
rendeletei szabályozzák. Az Szt. 32. § (3) bekezdés szerint az önkormány-
zat rendeletben szabályozza az önkormányzati pénzbeli ellátások meg-
állapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenõrzésének sza-
bályait. Az egyes szociális ellátások esetében sajátos pénzügyi szabályok
is érvényesülhetnek, melyeket külön jogszabályok határoznak meg.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítására irányuló kö-
telezettséget az Szt. meglehetõsen differenciált módon szabályozza. En-
nek több oka van. Az egyik ok az, hogy az országban sok az olyan kis-
település, ahonnan nehezen érhetõ el egy urbanizáltabb település. A má-
sik ok az, hogy az 1989–90-es rendszerváltáskor erõs igény ébredt a ko-
rábban alárendelt szerepbe kényszerített települések önállóvá válására.
Így rengeteg az olyan település, melynek van önálló önkormányzata, vi-
szont kicsi a lakossága és igen mérsékeltek a forrásai. Ugyancsak törté-
nelmi-politikai okok miatt a települési szint felett elhelyezkedõ megyék
csupán gyenge jogköröket kaptak. Elvileg a helyi önkormányzatok azo-
nos jogokkal bírnak, feladataik azonban – tekintettel eltérõ teljesítõké-
pességükre – eltérõek is lehetnek. Mai jogunk szerint a lakosság közszol-
gáltatásokkal való ellátása a helyi önkormányzatok, azon belül elsõdle-
gesen a települési önkormányzatok feladata. Adva van tehát a helyzet,
melyben a kistelepülések egymagukban nem képesek bonyolultabb szol-
gáltatásokat biztosítani, a nagyobb településeket pedig nem lehet köte-
lezni a környezõ kistelepülések lakosságának szolgáltatásokkal való el-
látására. Jelenleg a kistelepülés arra sem kötelezhetõ, hogy társuljon más
önkormányzatokkal. Még várat magára az a közigazgatási reform, amely
a szolgáltatások felelõsségét a kistelepülések feletti szintre ruházná – tör-
ténjen az a települések önkormányzatainak összevonásával, a szolgálta-
tási feladatnak körzetközpontokhoz telepítésével, vagy szolgáltatási célú
speciális testületek létrehozásával. (Lásd például Kulcsárné Valóczky J.
1999.)

Hatályos jogunk – a pénzbeli és a természetbeni ellátások mellett –
néhány személyes gondoskodást nyújtó ellátást is minden települési ön-
kormányzat feladatává tesz. Ezeket a jog alapellátásnak nevezi, míg a
többit szakosított ellátásnak. A két csoport közötti elhatárolás elvi szem-
pontból nem tökéletes, elsõsorban az különböztet közöttük, hogy kell-e
ingatlant biztosítani az igénybevevõk (napközbeni vagy hosszabb ideig
tartó) elhelyezésére. A szakosított ellátások biztosítására vonatkozó fele-
lõsséget a törvény úgy szabályozza, hogy lépcsõzetesen megjelöli azt a
lakosságszámot, amely felett a település köteles a megnevezett ellátás
biztosítására. Ha valamely település lakossága alatta marad a megjelölt
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értéknek, akkor – hacsak a település saját elhatározásából nem biztosítja
mégis az ellátást – az ellátást a megyei önkormányzat köteles biztosítani
(Szt. 86–88. §-ok).

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításának módja eltér
a pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokétól. Személyes gondoskodást
nyújtó ellátások esetében azt kell megszervezni, hogy a megfelelõ intéz-
mény vagy személy szükség szerint a jogosult rendelkezésre bocsássa a
megfelelõ helyszínt, tárgyakat, illetve teljesítse a szükséges szolgáltatást.
A feladat maga a szervezés, az elérhetõség megteremtése. Az ellátás
nyújtása már nem a biztosításra köteles szerv, hanem az ellátó intézmény
(személy) feladata.

Ha a helyi önkormányzat köteles az ellátás biztosítására, akkor meg-
illeti az a jog, hogy megválassza a biztosítás módját – pontosabban azt,
hogy kinek az intézménye által gondoskodik az ellátás rendelkezésre ál-
lásáról (Szt. 91. §). Mérlegelheti, hogy kötelességei teljesítésére melyik
megoldást tartja kedvezõbbnek (pl. szakmai minõség, megbízhatóság,
költségek terén). Az önkormányzat – választása szerint –

a) maga tart fenn intézményt,
b) jogszabály felhatalmazása alapján igénybe veszi más önkormányzat

intézményének szolgáltatását (ld. Szt. 90. §),
c) az önkormányzatok társulása keretében veszi igénybe a szolgálta-

tást,
d) természetes vagy jogi személlyel ellátási szerzõdést köt az ellátás

teljesítésére.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

Magyarország településszerkezetének sajátosságai miatt igen nagy a je-
lentõsége – a szociális ellátások terén is – a helyi önkormányzatok tár-
sulásának.

Társulást eddig is létrehozhattak az önkormányzatok (a helyi önkor-
mányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV.
Törvény szabályai szerint). A helyi önkormányzatok képviselõ-testületei
írásbeli megállapodással hozhatják létre a társulást. Társulási megállapo-
dás köthetõ helyi önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgár-
mester, a jegyzõ, a képviselõ-testület hivatala ügyintézõje államigazgatási
feladat- és hatásköre ellátására.

A társulás típusai:
• szolgáltatás igénybevétele megállapodás alapján,
• intézmény vagy más szervezet közös fenntartása,
• intézmény vagy más szervezet közös fenntartása közös döntéshozó

szerv létesítésével,
• jogi személyiséggel rendelkezõ társulás létrehozása.

Továbblépést jelent az önkormányzatok társulása terén a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló, 2004. évi CVII.
törvény. Ennek rendelkezése szerint a kistérségben mûködõ települési
önkormányzatok képviselõ-testületei írásbeli megállapodással a kistér-
ségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistér-
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ségi társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésé-
ben (különösen a fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében,
megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja
kistérségi közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, vala-
mint intézmények fenntartását. A többcélú kistérségi társulás jogszabály-
ban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat – egyebek mellett –
az oktatás és nevelés; a szociális ellátás; az egészségügyi ellátás; a család-,
gyermek- és ifjúságvédelem; illetve az esélyegyenlõségi program meg-
valósítása körébe tartozó közszolgáltatásokról. (Ezek egy részéhez a köz-
ponti költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönzõ támogatást
biztosít.)

A társulás ma nem kötelezõ, hanem az önkormányzatok szándékán
múlik. Ezt a szándékot befolyásolhatják a költségvetési támogatások, il-
letve az egyes ellátásokkal, intézményekkel szemben támasztott követel-
mények

A FELADAT BIZTOSÍTÁSA ELLÁTÁSI SZERZÕDÉSSEL

Az Szt. 120. § szerint a feladatot a helyi önkormányzat szociális szolgál-
tatást végzõ egyesülettel, alapítvánnyal, egyházi jogi személlyel, ezek in-
tézményeivel, egyéni vagy társas vállalkozóval kötött szerzõdés (ellátási
szerzõdés) útján is biztosíthatja. Az önkormányzat az ún. ellátási szer-
zõdéssel bízza meg a nem állami szervezetet (személyt) azzal, hogy a
szerzõdésben meghatározott körben szociális közszolgáltatást teljesítsen,
a nem állami szervezet pedig vállalkozik a feladat ellátására. A szerzõ-
désnek az az egyik joghatása, hogy az ellátás biztosítására köteles szerv
ezzel teljesíti egyik részkötelezettségét, az ellátás elérhetõségének meg-
szervezését. Másik joghatása pedig abban mutatkozik, hogy a nem állami
szervezet (személy) köteles lesz a közszolgáltatás teljesítésére, továbbá
jogosult lesz a szolgáltatásáért járó költségvetési támogatásra. (Az ellátási
szerzõdések kötelezõ tartalmi elemeit az Szt. 121. § (2) bekezdés hatá-
rozza meg.)

AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI
SZERVEZET ÁLTAL

Nemcsak teljes ellátásokat, hanem azok részeit is lehet másokkal kötött
szerzõdés útján biztosítani. Errõl a módosított Szt. 122/A. § rendelkezik.
A szerzõdés tárgyát nem képezheti külön jogszabályban meghatározott
szociális szolgáltatási szakmai feladat. Szerzõdéses szolgáltatások lehet-
nek különösen a mosatás, a takarítás, az étkeztetés, a könyvelés, illetve
a karbantartási feladatok elvégzése.

3.3. Koordináció

A magyar szociális ellátórendszer folyamatosan halad a differenciálódás
felé. Ez magával vonja a koordináció szükségességét. Fejlettebb szociál-
politikai rendszerekben koordináció mûködik a kliens, a program, illetve
a szociálpolitikai rendszer szintjén.
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Ezt az igényt az Szt. rendelkezései is tükrözik. A programra, illetve
rendszerre irányuló koordinációról rendelkezik az Szt. 59. § (2) bekez-
dése. A jogosultak ellátásának megszervezése érdekében az alapellátást
biztosító szociális intézmények, szolgáltatók együttmûködnek az egész-
ségügyi, oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve munkaügyi
intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel. Ezen intézmények tevé-
kenységének összehangolása a szolgáltatást igénybe vevõ személy szo-
ciális ellátása érdekében – ha gondozási központ nem mûködik – a te-
lepülési önkormányzat feladata.

A kliensre irányuló koordináció fedezhetõ fel a gondozási tervben (ld.
Szt. 59. § (4) bekezdés). A jogszabály szerint a szociális szolgáltatást vég-
zõ személy gondozási tervet készít az ellátott részére nyújtott szolgálta-
tások formáiról, rendszerességérõl, idõtartamáról.

4. Az ellátásra, az intézményre és a személyzetre
vonatkozó jogi garanciák

A szociális jogok vagy ellátást, vagy védelmet biztosítanak a jogosultak
számára. A Szociális törvény dominánsan az elõbbiek biztosításával fog-
lalkozik. Az ellátások teljesítésével kapcsolatos garanciák egyik nagy cso-
portja magára az ellátásra, az ellátó intézményre, valamint az ellátást
nyújtó személyekre irányul. (Nem megfeledkezve olyan, késõbb tárgya-
landó kérdésekrõl, mint az ellátásra való jogosultság feltételei, illetve az
ellátást igénybe vevõ személyt megilletõ jogok.) Megfigyelhetõ, hogy az
Szt. egyrészt közvetlenül a nyújtandó szolgáltatást (mértékét, idejét, rész-
szolgáltatásait stb.) szabályozza, másrészt azt az intézményt, illetve szak-
embert, amely vagy aki az ellátást teljesíti. Látni kell viszont, hogy az
Szt. rendszere és megoldásai még nem alakítottak ki átfogó, koncepció-
zus minõségbiztosítási rendszert. Egyes megoldásokkal (például a mód-
szertani intézményekkel, a módszertani útmutatókkal stb.), valamint kí-
sérletekkel ma is találkozhatunk, kifejezett minõségbiztosítási rendszer-
rõl azonban még nem beszélhetünk (Kulcsárné Valóczky J. 2000).

4.1. Az ellátások formái és jellemzõi

A szociális ellátások olyan anyagi javak vagy szolgáltatások, melyeket
szociális okból adnak, az egyén szükségleteinek közvetlen kielégítése
vagy e szükségletek költségeinek fedezése céljából.

Az ellátások jellemzõje, hogy közvetlenül szolgálják az igénybe vevõ
szükségleteinek kielégítését. A közvetlen jelleg az egyes ellátásoknál el-
térõ módon érvényesül:

a) ha az ellátás tárgyak átadásában vagy szolgáltatás nyújtásában nyil-
vánul meg, a közvetlenség teljes és egyértelmû,

b) ha az ellátás valamely szolgáltatás díjának kifizetését jelenti (pl.
közüzemi díj), akkor az ellátással fizetett szolgáltatás elégíti ki közvetle-
nül a szükségletet,

c) ha pedig pénzt adnak ellátásként, ez az ellátás arra ad lehetõséget,
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hogy az igénybe vevõ szerezze be a szükségletét közvetlenül kielégítõ
javakat, szolgáltatásokat.

Az ellátások csoportosításának általánosan ismert és a magyar szoci-
ális jogban használt szempontja az, hogy az igénybe vevõ milyen formá-
ban találkozik az ellátással. Eszerint pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat ismerünk.

Pénzbeli az ellátás akkor, ha maga a jogosult ezt pénzbeli formában
kapja meg és – teljesen vagy legalább részlegesen – maga rendelkezhet
a felhasználásáról. A részleges rendelkezési jog példája az a forma,
amelyben csak meghatározott célra használható fel a támogatás, e kereten
belül azonban a jogosult maga dönt a felhasználásról. (Például csak lakás
vásárlására használhatja fel, a lakást azonban maga választja ki és veszi
meg.) Ha a jogosult egyáltalán nem rendelkezhet a pénz felhasználásáról,
akkor nem pénzbeli ellátásról van szó, hanem a pénzzel kifizetett szol-
gáltatás vagy tárgy jelenti az ellátást. (Például amikor étkezési térítési
díjat vagy közüzemi díjat fizetnek ki a jogosult helyett.) Megjegyzendõ,
hogy gyakran az ellátás indokául valamely konkrét szükséglet szolgál
ugyan, ám a jogosult a pénzbeli ellátást tetszés szerinti célra használhatja
fel (pl. lakásfenntartási támogatás).

Természetben nyújtott az ellátás akkor, ha az igénybe vevõ a szük-
ségletei kielégítésére szolgáló ellátást annak dologi formájában kapja meg
és ezt követõen maga rendelkezik vele. A természetbeni ellátás nem
pénzként, hanem dologként kerül a jogosulthoz. A természetbeni ellátás
tipikus esete a szociális okból adott élelem, ruha vagy más hasonló in-
góság. Természetbeni ellátás az is, ha az ellátást megállapító szerv har-
madik személynél kifizeti a jogosultnak adandó tárgyak, szolgáltatások
ellenértékét. Ilyenkor a jogosult csak a tárgyakkal, szolgáltatásokkal ta-
lálkozik. A megkapott természetbeni ellátással (annak tárgyával) a jogo-
sult maga rendelkezik: dönt annak elfogyasztásáról, felhasználásáról,
igénybevételérõl. Nem tartozik ide az az eset, amikor a javak fogyasztása,
felhasználása, igénybevétele szorosan kapcsolódik a szociális szolgáltató
tevékenységhez (pl. az étel elfogyasztása a szociális célú étkeztetés ke-
retében). Az Szt. rendszerében a természetbeni ellátások két típusa a
pénzbeli ellátást helyettesítõ természetbeni ellátás és a külön nevesített
természetbeni ellátás.

Az Szt. megnevezi az ellátások típusait, elvileg azonban az önkor-
mányzatok más típusú ellátásokat is létrehozhatnak (Szt. 25. §, 47. §). A
törvényben nem nevesített ellátással ritkán lehet találkozni, mert (ha eset-
leg elõfordul is pozitív irányú eltérés a törvénytõl), az eltérés általában
a törvényben megnevezett ellátások magasabb mértékében, kedvezõbb
feltételeiben nyilvánul meg.

Személyes gondoskodást nyújtó az ellátás akkor, ha a jogosult szük-
ségleteit a mások által szociális célból végzett, a jogosult személyére irá-
nyuló tevékenység elégíti ki. Amennyiben a személyes gondoskodást
nyújtó ellátás anyagi javak használatát vagy elfogyasztását is biztosítja,
a használat vagy fogyasztás lényeges mértékben függ a szolgáltatók által
végzett személyes tevékenységtõl. Bár minden szociális ellátás mögött
emberi tevékenység húzódik meg, itt kifejezetten olyan tevékenységrõl
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van szó, mely a jogosult személyére irányul. A szolgáltatást végzõ olyan
szükségleteket elégít ki, melyeket a társadalom személyes jellegûeknek
tart. Egyes személyes szolgáltatások nem kötõdnek javak fogyasztásához,
dolgok használatához (pl. családgondozás). Más esetekben anyagi java-
kat fogyasztanak (pl. az ételt az étkeztetés keretében) vagy használnak
(pl. az épületet és felszerelését a legtöbb személyes gondoskodást nyújtó
ellátás esetében). Személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetében a szol-
gáltatást végzõ szervezi a javak fogyasztását, a dolgok használatát. Ilyen-
kor a szolgáltató tevékenysége legalább olyan fontos része az ellátásnak,
mint a közvetített anyagi javak.

A nemzetközileg elterjedt felosztás szerint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátás lehet

• bentlakásos ellátás,
• átmeneti ellátás,
• napközbeni ellátás, illetve
• személyes szolgáltatás.

A megkülönböztetés alapja az, hogy a szolgáltatást nyújtó intézmény-
ben mennyi ideig tartózkodik az igénybe vevõ, illetve hogy a szolgálta-
tásnak milyen mértékig eleme az intézmény épületének és felszerelései-
nek használata. A bentlakásos ellátás célja az, hogy tartósan biztosítsa
az összes alapvetõ létfeltételt az igénylõ számára (étkezés, fûtés, lakhely
stb.). Az átmeneti ellátás célja az, hogy egy átmeneti élethelyzetben biz-
tosítsa a teljes körû ellátást, és segítséget nyújtson az önálló életvitel
visszaállításához. A napközbeni ellátás célja, hogy napközben biztosítsa
a szükséges feltételeket (étkezés, esetleg társaság, fûtött helyiségben tar-
tózkodás, orvosi ellátás stb.) olyan igénylõnek, aki egyébként az ottho-
nában lakik. A személyes szociális szolgáltatás célja, hogy szakmai tevé-
kenységével segítséget nyújtson a szociális probléma megoldásához az
igénylõnek, függetlenül attól, hogy intézményben vagy otthon lakik-e.

A Szociális törvény ettõl némileg eltérõ csoportosítást alkalmaz. Két
nagy csoportot alkot: az alapellátást és a szakosított ellátást. (Megjegy-
zendõ, hogy az Szt. különbözõ pénzbeli és a természetbeni ellátásokat is
az alapellátásokhoz sorol.) Az alap- és szakosított ellátások között – túl
azon, hogy a törvény melyik ellátást hova sorolja – az alábbi különbségek
vannak:

• az alapellátást minden települési önkormányzat köteles biztosítani,
a szakosított ellátást viszont csak a nagyobb lélekszámú települések ön-
kormányzatai;

• a törvény az alapellátás esetében az ellátás típusát, szakosított ellá-
tás esetében az intézmény típusát nevezi meg (a különbség relatív, mert
a végrehajtási rendelet utal az alapellátást nyújtó intézmények nevére is:
pl. családsegítõ szolgálat, gondozási központ);

• a központi költségvetés az alapellátásokhoz a település lakosságá-
nak számához és körülményeihez igazodó szociális és gyermekjóléti nor-
matívával, a szakosított ellátásokhoz pedig az intézményben gondozott
személyek számához és az ellátás fajtájához igazodó intézményi norma-
tívával járul hozzá. (Ez a különbségtétel azért viszonylagos, mert egyes
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alapellátások esetében kiegészítõ normatíva jár, amely hordozza az in-
tézményi normatíva egyes jegyeit.)

Az Szt. rendszerében a személyes gondoskodás keretébe tartozó szo-
ciális alapellátási formák a következõk:

• étkeztetés,
• házi segítségnyújtás,
• családsegítés,
• speciális alapellátási feladatok.
A szakosított ellátásokat az Szt. az ellátást nyújtó intézmény megne-

vezésével határozza meg:
• ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
• rehabilitációs intézmény,
• lakóotthon (az elsõ három neve együtt: tartós bentlakásos intéz-

mény),
• átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (az elsõ négy neve együtt:

bentlakásos intézmény),
• nappali ellátást nyújtó intézmény,
• egyéb speciális szociális intézmény

A pénzbeli ellátások egy része esetében a törvény meghatározza an-
nak mértékét, más esetekben a mérték teljes egészében az önkormány-
zatra (rendeleti szabályozására vagy egyedi mérlegelésére) tartozik. A
személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az Szt. csupán defini-
álja az ellátást. Az ellátás tartalmi elemeit, azok fõbb minõségi és mennyi-
ségi kritériumait a miniszteri szintû végrehajtási rendelet szabályozza.
(1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl.)

4.2. A szociális intézményre vonatkozó garanciák

A jogi biztosítékok következõ csoportja a személyes gondoskodást nyújtó
intézményekre vonatkozik. Az 1990 elõtti idõszak szabályozását az jel-
lemezte, hogy erõs volt a szociális ellátórendszer állami jellege. Az in-
tézmények túlnyomó többségét a kormányzat és a tanácsok mûködtették.
A jogi szabályozás alacsony szintû normákban jelent meg, és elsõsorban
az állam befelé, saját szervei felé szóló rendelkezéseit tartalmazta a szo-
ciális intézmények létrehozásával kapcsolatos feladatokról.

Az utóbbi években viszont az intézményekkel kapcsolatos szabályo-
zás részletesebb lett, és követelménnyé vált a szektorsemlegesség bizto-
sítása. A legtöbb, e körbe tartozó ellátási feladat a helyi önkormányza-
tokat terheli, és az önkormányzatokat – tekintettel az önkormányzatiság-
nak az Alkotmányban meghatározott jelentésére – megilleti az a jog,
hogy maguk döntsenek intézményeik létesítésérõl, átszervezésérõl, meg-
szüntetésérõl. Követelménnyé vált az is, hogy a nem állami szereplõk
(egyházak, alapítványok, nonprofit szervezetek stb.) akadálytalanul részt
vehessenek a szociális ellátások nyújtásában. Az önkormányzati autonó-
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mia és a szektorsemlegesség követelményei hatására a szabályozás jelen-
tõsen átalakult.

Amennyiben az intézményt közvetlenül törvény, kormányrendelet
vagy miniszteri rendelet hozza létre, akkor e jogszabály általában meg-
határozza az intézmény szervezetét és feladatait. Elõfordul az is, hogy a
jogszabály csak alapjaiban határozza meg a fentieket, és részletes meg-
határozásukat alacsonyabb jogszabályra vagy az irányítással megbízott
szervre bízza. Ha viszont az intézményt helyi önkormányzat, nem állami
szervezet vagy természetes személy hozza létre, az alapító a jogszabályok
keretei között maga határozza meg az intézmény feladatát, szervezeti
felépítését és mûködésének módját.

Az Szt. és a Gyvt., valamint a végrehajtásukat szolgáló rendeletek
normatív szabályai egyaránt kiterjednek a helyi önkormányzatok intéz-
ményeire, valamint az önkormányzatokkal szerzõdõ intézményekre. Az
intézmények szabályozása kisebb részben a törvényben, nagyobbrészt a
miniszteri rendeletben történik.

Az intézmények szabályozásának fõbb területei:
• Az intézmények típusainak meghatározása.
• A fenntartó jogainak és kötelességeinek szabályozása.
• A mûködési engedély kiadásának és az intézmény ellenõrzésének

szabályozása.
• Az intézmény tárgyi feltételeinek normatív szabályozása.

4.2.1. AZ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAINAK MEGHATÁROZÁSA

Az Szt. megnevezi az ellátást nyújtó intézmények típusait, aminek az a
jelentõsége, hogy az intézmény engedélyezése, ellenõrzése, finanszírozá-
sa függ az intézmény típusától.

Újdonságnak számít az Szt.-ben az integrált intézmények megjelenése.
Az Szt. 57/A. § még csak a korábban is létezett gondozási központot
emelte be a törvénybe mint az önkormányzat által létrehozható formát.
(Gondozási központot e külön feljogosító rendelkezés nélkül is létrehoz-
hattak az önkormányzatok, ám a törvényben való megemlítés erõsebb
pozíciót biztosít a gondozási központok számára.)

A törvény újabb rendelkezései viszont – igazodva az önkormányzatok
szükségleteihez és gyakorlatához – már széles körben teszik lehetõvé a
különbözõ integrált intézményfajták létrehozását. Az Szt. 85/B. § szerint
a szervezeti integráció megvalósulhat több ellátási típus egy intézmény
keretein belüli biztosításával, illetve alap-, nappali, bentlakásos intézmé-
nyi formák egymásraépülésével. A fõbb típusok a szociális szolgáltató
központ, illetve az integrált bentlakásos intézmény. A szociális szolgál-
tató központ – belsõ szervezeti munkamegosztással – magában foglalja
a családsegítõ szolgálat és a gondozási központ feladatait. A bentlakásos
intézményi szolgáltatás megszervezése az alábbi formákban történhet
(85/C. § (1) bekezdés):

• egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatok ellátása
(tiszta profilú intézmény);

• több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részleg kialakítá-
sával (részlegek);
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• több intézménytípus egy bentlakásos intézményben történõ meg-
szervezése, kialakítása (vegyes profilú intézmény);

• több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történõ meg-
szervezése (integrált intézmény).

4.2.2. A FENNTARTÓ JOGAINAK ÉS KÖTELESSÉGEINEK SZABÁLYOZÁSA

Az Szt. egyre tisztábban megkülönbözteti a szociális ellátások biztosítá-
sának szereplõit: a feladat biztosítására kötelezettet, az intézmény fenn-
tartóját, valamint magát az intézményt. Mint láttuk, a feladat biztosítá-
sára kötelezett önkormányzat választhat, hogy kinek az intézménye útján
biztosítja az ellátást: saját intézményt tart fenn, más önkormányzattal
szerzõdik, önkormányzati társulásban vesz részt, vagy ellátási szerzõdést
köt nem állami fenntartóval. Lehetséges tehát, hogy a feladatért felelõs
önkormányzat egyben fenntartója is az ellátást teljesítõ intézménynek.
Gyakori azonban az olyan helyzet is, amikor a feladat biztosítására kö-
telezett, illetve a fenntartó személye elválik. A jogalkotó (némi habozás
után) felismerte ezt, és az Szt. rendszerében külön entitásként jelent meg
a fenntartó (Kovács I., Kovács Zs. 1999).

Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés szerint az állami fenntartó
• meghatározza az intézményi térítési díjat;
• ellenõrzi az intézmény mûködésének törvényességét;
• jóváhagyja az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát, szak-

mai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében
a házirendet;

• ellenõrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka ered-
ményességét;

• gondoskodik a szakemberek képzésérõl, továbbképzésérõl;
• az intézmény vezetõje tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogo-

kat;
• gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról;
• kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg

illetékes szervének véleményét az intézmény mûködését érintõ lényeges
döntés meghozatala elõtt; lényeges döntéshozatalnak minõsül különösen
az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatá-
sa;

• szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa mûködtetett szociá-
lis szolgáltatások és intézmények vonatkozásában.

Az állami fenntartó, ha az intézmény mûködésének ellenõrzése során
jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetésérõl. A sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem ál-
lami fenntartója feladatait a törvény némileg eltérõen szabályozza.

Különösen nagy gondot jelent, ha megszûnik a nem állami fenntartó
által mûködtetett intézmény. Az ilyen intézmények hosszú távú mûkö-
désének hatékonyabb garantálása fontos jogalkotási feladat.
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4.2.3. A MÛKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK ÉS AZ INTÉZMÉNY
ELLENÕRZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

Az Szt. 92/A. § (2) bekezdése értelmében szociális intézmény mûködési
engedély alapján végezheti tevékenységét. A mûködést engedélyezõ
szerv a szociális intézmény mûködési engedélyét visszavonja és az in-
tézményt bezáratja, ha mûködése nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak.

Az Szt. körében a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet szabályozza az
intézmények mûködésének engedélyezését, illetve ellenõrzését. A rende-
let meghatározza az engedély kiadására illetékes szervet (a kijelölt városi
vagy fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét, illetve az illetékes me-
gyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõjét). A jogszabály különbséget
tesz az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató, illetve a szociális intéz-
mény engedélyezése között.

A szociális intézmény mûködésének engedélyezése két szakaszban
történik. Az elsõ szakaszban az elvi mûködési engedély kiadására kerül
sor. A második szakaszban kerül sor a mûködési engedély kiadására. Ez
az elvi mûködési engedély jogerõre emelkedésétõl számított négy hóna-
pon belül kérelmezhetõ.

Normatív állami hozzájárulásban részesülõ, nem állami, egyházi fenn-
tartású szociális intézmény esetében a mûködést engedélyezõ szerv – a
megyei, fõvárosi, valamint egyházi módszertani intézménynek mint
szakértõnek a bevonásával – évente legalább egy alkalommal ellenõrzi,
hogy a fenntartó a szociális intézményt a mûködési engedélyben és a
jogszabályban foglaltaknak megfelelõen mûködteti-e. Az állami fenntar-
tású, valamint normatív állami hozzájárulásban nem részesülõ szociális
intézmény esetében a mûködést engedélyezõ szerv – a megyei, fõvárosi,
valamint egyházi módszertani intézménynek mint szakértõnek a bevo-
násával – legalább kétévenként ellenõrzi, hogy a fenntartó az intézményt
a szakmai szabályokban foglaltaknak megfelelõen mûködteti-e.

4.2.4. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEINEK NORMATÍV SZABÁLYOZÁSA

Az Szt. 92/A. § (1) szerint a szociális intézmény mûködéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételeket külön jogszabály határozza meg. Ez a jog-
szabály jelenleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM-rendelet.

A normatív szabályozás a következõ kérdéskörökre terjed ki:
• Általános mûködési feltételek (pl. belsõ normák megléte, egyéni

gondozási terv készítése).
• Feltételek az épülettel kapcsolatban (terület, helyiségek, felszereltség

stb.).
• Feltételek az épületen belüli elhelyezéssel kapcsolatban.
• Általános és speciális személyi feltételek (az intézmény mûködteté-

séhez szükséges személyzet munkaköre és létszáma, továbbá a munka-
köri képesítési feltételek).

• Az intézmény szolgáltatásai (pl. ruházat, textília biztosítása; egész-
ségügyi ellátás stb.).
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5. A szociális ellátás igénybevételének jogi biztosítékai

Ebbe a csoportba azokat a jogi garanciákat soroljuk, amelyek az ellátás
igénybevételének terén a jogosultság körülményeit szabályozzák. Termé-
szetesen kiemelkedõ jelentõsége van e szabályok között az ellátásra való
jogosultság feltételeinek. Ám e feltételeket érdemes belehelyezni az ellá-
tásra irányuló jogviszony egészébe, és fontos áttekinteni a jogviszonyra
vonatkozó egyéb jogi garanciákat is.

5.1. Az ellátásra irányuló jogviszony

Az ellátás igénybevétele olyan folyamat, melynek során az igénylõ jogo-
sulttá válik meghatározott ellátásra, és melyben lehetõvé teszik számára
az ellátás felhasználását. Ezt a folyamatot többféleképpen értelmezhetjük:

• anyagi jogi szempontból egy jogviszony létrejöttérõl, módosulásá-
ról, teljesítésérõl és megszûnésérõl;

• eljárásjogi szempontból egy hatósági eljárás lefolytatásáról (vagy
hiányáról);

• az ellátó intézmény oldaláról az ellátás megkezdésérõl, teljesítésérõl
és befejezésérõl van szó.

Az igénybevétel folyamatát a legcélszerûbb az ellátásra irányuló jog-
viszony keletkezésének, módosulásának, teljesítésének és megszûnésé-
nek folyamataként szemlélni. Ennek a megközelítésnek az az elõnye,
hogy a jogosult és mások között fennálló anyagi jogi jogviszonyból, az
ellátásra irányuló jogokból és kötelességekbõl indul ki.

Tekintsük át röviden a szociális ellátásra irányuló jogviszony fõ jel-
lemzõit. A szociális jog egyik fontos jellemzõje, hogy jogviszonyai álta-
lában vegyes jellegûek: egyszerre hordoznak magukban közjogi és ma-
gánjogi elemeket. A jogtudomány két klasszikus kategóriája abból indul
ki, hogy adott esetben a polgár és az állam közötti, vagy pedig kifeje-
zetten csak polgárok közötti viszonyról van szó. A közjogi viszonyok
hierarchikusak, az államnak (állami szervnek) az adott jogviszonyban
több hatalma van, mint a másik félnek. A magánjogi viszonyok elvileg
horizontálisak, azaz a felek jogai és kötelességei egyensúlyban vannak,
egyik sem gyakorolhat hatalmat a másik felett. Az egyes szociális jogi
jogviszonyok a közjog–magánjog skálán különbözõ helyen helyezkedhet-
nek el. (Például amikor az ellátás igénybevételére hatóság jogosítja fel a
jogosultat, az ellátás teljesítése azonban szolgáltatás formáját ölti.)

A szociális jogot túlzottan leegyszerûsítenénk, ha azt mondanánk,
hogy az kizárólag az állam és a polgár közötti viszonyt jelenti. A szociális
jog némileg alaposabb elemzése azt mutatja, hogy több alany között több-
féle viszony jön létre. Az ellátások igénybevétele során elsõsorban az
alábbi szereplõk közötti jogviszonyok számítanak a legfontosabbnak:

• az igénylõ és a feladat ellátását biztosító szervezet (pl. helyi önkor-
mányzat) közötti jogviszony (melyben feljogosítják az egyént az igény-
bevételre, kötelezik térítési díj fizetésére stb.);

• az ellátást biztosító szervezet és az ellátás nyújtója (szervezet vagy
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személy) közötti jogviszony (melyben az ellátót kötelezik a konkrét sze-
mély ellátására, finanszírozzák a mûködését stb.);

• az igénybe vevõ és az ellátás nyújtója közötti jogviszony (melyben
a szolgáltató intézmény vagy személy teljesíti az ellátást, az egyén pedig
igénybe veszi azt).

5.1.1. A jOGVISZONYOK TÁRGYA A SZOCIÁLIS JOGBAN

A felsorolt jogviszonyok áttekintésével megállapítható, hogy a szociális
jog az alábbi jogokat és kötelességeket szabályozza:

a) az egyén joga a védelemre, illetve az ellátásra

Az egyén szempontjából a szociális jog legfontosabb vonása az, hogy
feljogosítja õt az ellátáshoz való hozzájutásra, annak élvezetére. Az egyén
jogszabályból folyó jogosultsága különbözõ erõsségû lehet. A jogosultság
jogi természetét illetõen lehet:

• alanyi jogú (amikor a jogszabályban meghatározott pontos feltételek
teljesülése esetén a jogosultnak joga van követelnie az ellátást) vagy

• mérlegelésen alapuló (amikor az egyén nem követelheti az ellátást,
hanem a jogalkalmazó – a jogszabályban meghatározott keretfeltételek
között mérlegelve – jogosíthatja fel az egyént az ellátás igénybevételére).

Más megfogalmazás szerint a jogosultság lehet:
• normatív (amikor az alanyi jog a törvényben pontosan meghatáro-

zott jövedelmi és esetleg egyéb feltételek teljesülésétõl függ), vagy
• rászorultságon alapuló (amikor a jog az egyén jövedelmi és esetleg

egyéb körülményeinek mérlegelésén alapul).

A feltételek vonatkozhatnak a jogosult
– jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaira;
– munkaképességére, munkavállalási hajlandóságára, munkanélküli-

ségére;
– szükségleteire (például egészségi állapotára, önellátó képességére);
– hozzátartozók elérhetõségére vagy hiányára.

(Említendõ e körben az Szt. 66. § (3) bekezdésének – idõközben ha-
tályon kívül helyezett – rendelkezése, amely a jövedelmi kritériumokat
és a szükséglettel kapcsolatos kritériumokat foglalta össze a „szociális
rászorultság” fogalmával.)

b) az egyén kötelezettsége meghatározott védelem vagy ellátás igénybevételére

A szociális ellátások a magyar jogban általában csak a jogosult kérésére
vagy beleegyezésével vehetõk igénybe. (Ideértve természetesen azt is,
amikor a nem cselekvõképes fél helyett törvényes képviselõje nyilatkozik.)

Az Szt. körében kivételként említendõ a pszichiátriai betegek bentla-
kásos intézményi ellátása, ahol az Szt. 94. § (2) bekezdés értelmében sor
kerülhet az igénybevétel bíróság általi kötelezõ elrendelésére. A Gyvt.
körében a gyermekvédelmi gondoskodás keretében kerül sor a kötelezõ
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igénybevétel elrendelésére. Ez annyiban kapcsolódik az Szt.-hez, hogy
egyes esetekben a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek az
Szt. szabályai alá tartozó intézményben vesz igénybe ellátást.

c) az állam, az önkormányzat kötelezettsége a védelem, az ellátás biztosítására

A magyar szociális jog alapvetõ eleme az állam, illetve a helyi önkor-
mányzat „feladat-ellátási kötelezettségének” elõírása. E szabályok meg-
határozzák, hogy a kötelezettnek milyen típusú ellátást (védelmet), a jo-
gosultak milyen köre részére, milyen módon, kinek a költségére, kinek
az egyedi döntéseivel kell biztosítania. A jogosultak körének meghatá-
rozása tükörképe annak, hogy az egyén részére alanyi vagy mérlegelésen
alapuló jogot határoz-e meg a jogszabály. Alanyi jogú ellátás esetében a
feladat kötelezettjének azt kell biztosítania, ami a jogosultat anyagi jogon
megilleti. (Nincs értelme más módon leírni a kötelezettséget, elegendõ
utalni a jogosultat megilletõ ellátásra.) Mérlegelésen alapuló ellátások
esetében az igénylõt „gyenge” jog illeti meg, mert a jogszabály általános
formában nevezi meg a jogosultság feltételeit és többnyire az ellátás pa-
ramétereit is. Mérlegelésen alapuló jog esetén a jogszabályban meghatá-
rozott helyzetben lévõk körét kell ellátni (védeni) oly módon, hogy e kör
tagjai ténylegesen hozzájussanak az ellátáshoz (védelemhez).

d) az egyén kötelezettsége térítési díj fizetésére

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás általában nem ingye-
nes, az igénybe vevõ díjat köteles fizetni. A megállapítható díj mértékét
– néhány kivételtõl eltekintve – a jogszabály pontosan körülírja. Az egye-
di igénybe vevõ által fizetendõ díjat általában az ellátást biztosító intéz-
mény vezetõje határozza meg.

e) az egyén jogai és kötelességei az ellátás (védelem) igénybevétele során

A szociális jogszabályok általában részletesen meghatározzák, hogy az
egyén miként köteles együttmûködni a hatósággal és az ellátást nyújtó
intézménnyel. Az ellátás igénybevétele másrészrõl azt jelenti, hogy az
egyén elvárhatja valamely szolgáltatótól az ellátás teljesítését. E körben
az egyén jogai és kötelezettségei a polgári jog által szabályozott jogvi-
szonyokhoz hasonlítanak.

f) a hatóság hatásköre az igénybevételrõl való döntésre

A szociális jogban az egyén általában közjogi úton kap jogot az ellátás
(védelem) igénybevételére: hatóság vagy annak megbízásából egy har-
madik személy (pl. intézményvezetõ) dönt róla. Kivételesen az ellátó és
az igénybe vevõ közötti (magánjogi jellegû) szerzõdés alapozza meg az
igénybevételt. Az ellátás igénybevétele önkéntes, vagyis az igénylõ maga
kéri az ellátást, vagy a más által kezdeményezett ellátásba maga egyezik
bele. A hatóságnak az a döntése, mellyel az egyént feljogosítja az ellá-
tásra, általában kötelezi a meghatározott harmadik személyt (ellátó in-
tézményt stb.) az ellátás teljesítésére. (Például az önkormányzat döntését
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követõen az intézményvezetõ köteles ellátást nyújtani a hozzá beutalt
személynek.)

Az Szt. 94. § (1) bekezdésének szabályai szerint a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését

a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselõ-tes-
tületének határozata,

b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
c) a bírói ítélet,
d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyám-

hivatal határozata (a továbbiakban a)–d) pont alattiak együtt: beutaló
határozat),

e) az intézményvezetõ intézkedése,
f) illetve – nem állami fenntartású intézmény esetén – a megállapodás
alapozza meg.

Állami fenntartású intézmény esetén általában az intézményvezetõ jo-
gosult dönteni az ellátás iránti kérelemrõl (az Szt. 94/A. § (1) bekezdés
szabályai szerint). Ez esetben sem közigazgatási döntésrõl, sem polgári
jogi szerzõdésrõl nincs szó: az intézményvezetõ kvázi-közigazgatási ha-
táskört gyakorol. (Más kérdés az, hogy a felvételrõl szóló döntést köve-
tõen az intézményvezetõ és az igénybe vevõ megállapodást kötnek az
igénybevételrõl.)

g) az állam, az önkormányzatok, a fenntartók, az ellátó intézmények jogai és
kötelezettségei a finanszírozás során

Modern szociálpolitikai rendszerekben a jóléti kiadások fõ forrása az ál-
lami redisztribúció. Ehhez társulnak a biztosítási jellegû befizetések, az
igénybe vevõ által fizetett térítési díj és egyéb források. A finanszírozás-
ban részt vevõk egymás közötti viszonyának rendezése részben közjogi,
részben magánjogi jellegû.

i) a hozzátartozók jogai

A szociális jog által szabályozott viszonyok idõnként nem csak azt a sze-
mélyt érintik, aki ellátást kap, hanem hozzátartozóit is. Ennek oka lehet
például az, hogy maga az érintett nem teljesen cselekvõképes. A hozzá-
tartozót megilletheti a jog hozzátartozója képviseletére, vagy pedig – sa-
ját jogán – az eljárásban való részvételre, az ellátás kezdeményezésére,
a tájékoztatásra stb.

j) az érintettek jogai és kötelezettségei a szociális igazgatási eljárásban

A szociális jog gyakran erõsen közjogias jellegû. Számos döntésre az ál-
lamigazgatási eljárásban kerül sor. Az egyén helyzetét nem csak az érinti,
hogy milyen anyagi jogai vannak (azaz milyen ellátásra jogosult). Az
eljárási jogok jobban vagy kevésbé szolgálhatják az emberi jogok érvé-
nyesülését, könnyíthetik vagy nehezíthetik a hozzájutást, tisztelhetik
vagy sérthetik az emberi méltóságot stb. Az eljárási jogokat nemcsak az
ellátást igénylõ szemszögébõl, hanem a többi szereplõ (az ellátást bizto-
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sító, a finanszírozó, a szolgáltatást végzõ stb.) oldaláról is meg kell vizs-
gálni.

6. Jog- és érdekvédelem a szociális ellátások igénybevétele
során

A szociális ellátások igénybevétele sok szempontból eltér a más típusú
lakossági szolgáltatásoktól – mondjuk a ruhatisztítástól vagy a szemét-
szállítástól. A szociális ellátást igénybe vevõ személyek általában több-
szörös hátrányban vannak másokhoz képest: hiányos a jövedelmük,
rossz az egészségük, gyenge az önérvényesítõ képességük. Ezek eleve
nehezítik a szociális ellátások igénybevételét, ám az igénybevétel újabb
kiszolgáltatottságok lehetõségét teremti meg.

A Szociális törvény e fokozott kiszolgáltatottság kompenzálására a
következõ eszközöket alkalmazza:

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátot-
tak jogainak meghatározása (Szt. 94/E §).

• Az egyes ellátotti csoportok speciális jogainak meghatározása (Szt.
94/F–94/J. §).

• Tájékoztatási kötelezettség elõírása (Szt. 95–96. §).
• A jogosultak érdekvédelmének szabályozása (Szt. 97 és 99. §).
• Az ellátottjogi képviselõ intézményének létrehozása (Szt. 94/K §).

Az Szt. 94/E. § az ellátottakat megilletõ jogok fõ területeiként a kö-
vetkezõket nevezi meg:

• Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körû el-
látásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alap- és nap-
pali ellátásban részesülõ számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó,
az e törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is bizto-
sítani kell.

• A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlõ bánásmód
követelményét kell megtartani.

• Az ellátást igénybe vevõnek joga van az intézmény mûködésével,
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biz-
tosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybe vevõket megilletõ alkotmányos jogok maradéktalan és
teljes körû tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi
méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra.

• Az ellátást igénybe vevõt megilleti személyes adatainak védelme,
valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

• Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát
képezõ tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, ki-
véve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt
jelenthetnek az intézményben élõk testi épségére.

• Az intézményvezetõnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe ve-
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võk intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és ér-
tékeinek megfelelõ és – szükség esetén – biztonságos elhelyezésérõl.

• Az ellátást igénybe vevõnek joga van az intézményen belüli és in-
tézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugal-
mára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az intéz-
ménybõl történõ távozás és visszatérés rendjét.

• Az ellátást igénybe vevõnek joga van családi kapcsolatainak fenn-
tartására, rokonok, látogatók fogadására.

• Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápo-
lásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény betegek jogait szabályozó
rendelkezéseire.

Az érdekvédelem két fõ eszköze az érdekképviseleti fórum, valamint
az ellátottjogi képviselõ. Az ellátottjogi képviselõ a személyes gondos-
kodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést
igénybe vevõ, illetve a szolgáltatásban részesülõ részére nyújt segítséget
jogai gyakorlásában.

Az ellátottjogi képviselõ feladatai:
• megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat

az ellátottakat érintõ legfontosabb alapjogok tekintetében az intézmény
kötelezettségeirõl és az ellátást igénybe vevõket érintõ jogokról;

• segíti az ellátást igénybe vevõt, törvényes képviselõjét az ellátással
kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítsé-
get nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megol-
dásában;

• segít az ellátást igénybe vevõnek, törvényes képviselõjének panasza
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény
vezetõjénél és a fenntartónál;

• a jogviszony keletkezése és megszûnése, továbbá az áthelyezés ki-
vételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény
vezetõjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek
során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe
vevõt, törvényes képviselõjét;

• az intézmény vezetõjével folytatott elõzetes egyeztetés alapján tájé-
koztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jo-
gairól, továbbá ezen jogok érvényesülésérõl és figyelembevételérõl a
szakmai munka során;

• intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértõ gya-
korlat megszüntetésére;

• észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vo-
natkozóan az intézmény vezetõjénél;

• amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintõ jogsértés fenn-
állását észleli, intézkedést kérhet az illetékes hatóságoktól;

• a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt
megvizsgálhatja.
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7. Túl az ellátásra való jogosultságon

„Nincs egyszerû segélyezési rendszer” – írja Ferge Zsuzsa. E megállapí-
tás még inkább alkalmazható a szociális ellátórendszernek a segélyezésen
túli elemeire. Ferge a segélyezésnél – a segélyezés feltételein és más ha-
sonló tényezõkön túl – figyelembe veszi például a helyi–központi mun-
kamegosztást, a segélyezés ügyintézését, sõt a segélyezés kimenetelét is
(Ferge 1995). Nyilvánvaló tehát, hogy a szociális ellátórendszer teljesít-
ménye erõsen függ nemcsak az egyéni jogosultság feltételeitõl, hanem a
rendszer más elemeitõl is. Az ellátórendszer legtöbb kérdése nemcsak
jogi, hanem szociálpolitikai kérdés is.

A Szociális törvényben megjelenõ jogi garanciák áttekintése azt jelzi,
hogy az egyéni jogosultság anyagi jogi feltételei és eljárásjogi szabályai
– noha nagyon fontosak – csupán részét jelentik a jogi biztosítékoknak.
Egy új Szociális törvény tervezésekor a jogi garanciák összes típusát át
kell tekinteni, és ezekbõl komplex rendszert kell alkotni.

A szociális ellátórendszerrel kapcsolatos jogi garanciák típusai bõveb-
bek annál, mint amennyit ezek közül a jelenlegi Szociális törvényünkben
fellelhetünk. Márpedig ezek szintén nagymértékben befolyásolják a szo-
ciálpolitikai rendszer teljesítményét. Kérdéses például, hogy milyen jogi
garanciát lehet nyújtani arra, hogy a szociális törvénybõl fakadó felada-
tokat milyen színvonalon finanszírozza az állam. A teljes mértékû ga-
rancia – az ellátások értékének hosszú idõre elõre történõ meghatározása
– feltehetõen nem kivihetõ. Bizonyos korlátozottabb jogi garanciák azon-
ban alkalmazhatók.

A jogi garanciák fellelése megfelelõ munkamódszert igényel a tör-
vényt elõkészítõktõl. Egyes esetekben talán elegendõ az, ha a szociálpo-
litikai tartalmakkal foglalkozó kollégák azt kérik, hogy a jogászok mel-
lékeljenek jogi garanciákat az általuk felvázolt ellátásokhoz. Valószínû
azonban, hogy sokkal többször áll elõ olyan helyzet, amikor már a szo-
ciálpolitikai kérdések eldöntése során mérlegelni kell a különféle jogi
megoldásoknak a szociálpolitikai célokra gyakorolt hatását.
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