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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/5052 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A Javaslat 2 .§-a elmarad :

[2. §

(1) Az Szt . 20 . § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

(Nem kell vezetni)

„a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást falugondnoki és
tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöb ű
ellátása, utcai szociális munka esetén, ”

(2) Az Szt. 20. § (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(6) Csak a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti
adatokat kell nyilvántartásba venn i

a) nappali melegedő és éjjeli menedékhely esetében, valamint
b) családsegítés esetében, ha a külön jogszabályban meghatározott szakma i

tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható .” ]

2. A Javaslat 3 .§-a az alábbiak szerint változik :

3. §

[(1)] Azt Szt . 20/C. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

(A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások,
szolgáltatások finanszírozásának ellen őrzése céljából nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás tartalmazza)
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„e) házi segítségnyújtás esetén a megállapított gondozási szükségletre és a z
ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat .”

[(2) Az Szt. 20/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatoka t
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetege k
alacsonyküszöbű ellátása és utcai szociális munka esetén .

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. § (2) bekezdés
a) pontja és a 20 . § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásb a
venni

i. nappali meleged ő és éjjeli menedékhely esetében, valamin t
ii. családsegítés esetében, ha a külön jogszabályban

meghatározott szakmai tevékenység az els ő interjú kapcsán
tett intézkedéssel lezárható .”]

3. A Javaslat 28.§-a elmarad :

[28. §

A Gyvt. 139. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) Gyermekjóléti szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a) pont aa) és
ac) alpontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni, ha a gyermekjóléti
szolgáltatás nyújtása az els ő találkozást követően tett intézkedéssel lezárható .”]

4. A Javaslat 33.§-a az alábbiak szerint változik: .

„33 . §

(1) Hatályát veszti a Gyvt.
[a) 139. (3) bekezdés c) pontja,]
[b)J « 100/A. § (1) bekezdésében az „ellenőrzési jogkörében jogsértésenként
legfeljebb 200 ezer forint összegű” szövegrész ,
[c)J 121 162 . § (1) bekezdés y) pontja .”

Indokolá s

Szakmai dilemmákat vet fel az, hogy a jöv őben a családsegítő szolgálatnál és a
gyermekjóléti szolgálatnál is akár egyetlen interjút („az els ő találkozást követően tett
intézkedéssel lezárható") is regisztrálni kelljen a nyilvántartási rendszerben az ügyfé l
személyazonosító adataival és a TAJ számával .
Mindez ugyanis a szolgáltatások igénybevételét nehezíti meg, hiszen az anonimitásá t
kérdőjelezi meg. Felvethető , hogy vajon mennyi embert fog elriasztani attól, hogy
problémájukkal a szociális munkásokhoz forduljanak, hiszen akár egy egyszerű
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segítségkérésnél is elkérik majd személyes adatait . (Főként, ha a finanszírozás is ettől
függ majd . )
Értjük azt, hogy mindig mindenkit és mindenhol le akarnak regisztrálni a KENYSZ I
rendszerébe, mert roppantul aggódik a kormány a közpénzek hatékony felhasználásáért .
Ugyanakkor nem vagyunk biztosak abban, hogy itt és így kell kezelni a „nyomo n
követhetőséget” (miként az indoklás fogalmaz), illetve kétségük van afel ő l, hogy ezen
módosításokat a szakmával is leegyeztették .

Budapest, 2015 . június 11 .

Korózs Lajds

országgyű lési képviselő

(MSZP)

Bangóm borbély Ildikó

országgyű lési képviselő

(MSZP)
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