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SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI 
INTÉZET SZERVEZETI KERETE



A MÓDSZERTANI IGAZGATÓSÁG SZOCIÁLIS, 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 
TERÜLETET ÉRINTŐ ÁTFOGÓ FELADATAI

A Módszertani Igazgatóság feladata többek között, hogy

- segíti az ágazati irányítás szakmai döntés-előkészítő 

tevékenységét,

- együttműködik az ágazati ellátásban feladatot 

teljesítő nem állami intézményekkel,

- segíti a szolgáltatókat, intézményeket és hálózatokat a 

szakmai feladataik teljesítésében.



MÓDSZERTANI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI 
KERETE ÉS LEGFŐBB FELADATAI

Módszertani 
Igazgató

Szociális és 
Gyermekjóléti 

Iroda

Szociális alap- és 
szakellátásokkal, valamint a 

gyermekjóléti
alapellátásokkal kapcsolatos 

módszertani feladatok 

Szakértői 
tevékenység

Szakértői vizsgálat

Szakmai programok 
véleményezése

Elemzési-, kutatási 
feladatok

Komplex szükségletfelmérés  -
kijelölés 

Zöld Szám / Gyermekvédő 
Hívószám

Szociális Ágazati Portál tartalmi 
gondozása

Gyermekvédelmi 
Iroda 

Gyermekvédelmi 
szakellátásokkal 

kapcsolatos 
módszertani  

feladatok

Szakértői 
tevékenység

Szakértői vizsgálat

Szakmai programok 
véleményezése



KIALAKULT MUNKAMÓDSZEREINK 
MUNKATÁRSAINK GYAKORLATÁBAN

• szakértői tevékenység (véleményezés, 

közreműködés ellenőrzésben, célvizsgálat)

• módszertani fejlesztés (dokumentumok kidolgozása, 

módszertani ajánlások, útmutatók készítése)

• koordinált tapasztalatgyűjtés, együttműködés a 

szakmai szereplőkkel

• kutató-elemző eljárások (adat- és információ gyűjtés, 

helyzetelemzések, tematikus feldolgozások)



MŰKÖDTETJÜK FELADATUNK A SZÁP
A ZÖLD SZÁMOT TARTALMI GONDOZÁSA

24 órás ingyenesen hívható telefonos 
szolgáltatás működtetése 

(Zöld szám / Gyermekvédelmi 
hívószám)

• 1997. évi XXXI. törvény17. § (7) 
bekezdése alapján

• BÁRKI HÍVHATJA!

• ANONIM

• gyermekek veszélyeztetettsége 
ügyében érkező jelzés fogadása, 
segítségnyújtás

• személyek, családok krízis helyzete 
esetén érkező hívások fogadása, 
segítségnyújtás

• a gyermekvédelmi veszélyeztetettséget 
jelző rendszer tagjai, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szakemberek részére 
történő segítségnyújtás is feladata

+ 36 80 21 20 21

Szociális Ágazati Portál

• a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szakterületen 
dolgozók számára

• szakmai hírek

• intézménykereső

• szakmai anyagok, szabályozó 
dokumentumok

• nyilvántartások

• intézménykereső

• VÖRÖS KÓD RIASZTÁS 
KÖZZÉTÉTELE

https://szocialisportal.hu/



MUNKATÁRSAINK KOMPETENCIÁI

• koncepcióalkotás

• tapasztalat

• problémaérzékenység

• előképzettség

• jogszabályismeret

• kezdeményezés

• kommunikációs készség

• együttműködés



MÓDSZERTANI HÁLÓZAT

NSZI 

Módszertani 

Igazgatóság

Egyházi 

gyermek-

védelmi 

módszertanok

(EFOP 1.9.4 

– hálózatok)

Egyházi szociális 

módszertanok

Területi szakma-

támogatási 

konzorciumok

Szociális, 

Gyermekjóléti, 

Gyermekvédelmi

szolgáltatók / 

intézmények  



EGYHÁZI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK

• Katolikus Szeretetszolgálat

• Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda 

(szociális, gyermekvédelmi, felzárkóztatási)

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat

• Baptista Egyház Szociális Módszertani Központ

• Magyarországi Evangélikus Egyház Szociális Módszertana

• MAZSIHISZ Dr. Szántó László Szeretetotthon

• Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató (gyermekotthoni 

ellátás; nevelőszülői ellátás)   



SZAKMAFEJLESZTÉSI TERÜLETI 
EGYSÉGEK



KIJELÖLT TERÜLETI 
SZAKMATÁMOGATÁSI KONZORCIUMOK

Gesztor szervezet neve Ellátási területe

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Győr-Moson-Sopron megye és 

Veszprém megye

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Hajdú-Bihar megye és Jász-

Nagykun-Szolnok megye

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapest

Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ
Baranya megye és Somogy megye

Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális 

Intézmény
Vas megye és Zala megye

Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba 

László Integrált Szociális Intézmény

Borsod-Abaúj-Zemplén megye és 

Heves megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" 

Egyesített Szociális Intézmény
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye



TERÜLETI MÓDSZERTANI (TSZR) 
HÁLÓZAT

A nyertes konzorcium feladatai többek között:

• az NSZI felkérésére a működést engedélyező 
kormányhivatal kirendelése alapján a bejegyzési 
eljárás keretében a szakmai program 
véleményezésében való részvétel;

• az NSZI felkérésére a kormányhivatal szakértőként 
való kirendelése alapján engedélyesek 
működésének ellenőrzésében való részvétel az 
NSZI-vel együttműködve (önállóan, az NSZI 
felkérése nélkül, ellenőrzést nem végezhet);

• szakmai ajánlások, útmutatók készítése;

• szakmai műhelyek szervezése;



TERÜLETI MÓDSZERTANI (TSZR) 
HÁLÓZAT

A nyertes konzorcium feladatai többek között:

• konkrét ügyekben, krízishelyzetekben 
esetmegbeszélések szervezése;

• szakmai iránymutatások, állásfoglalások készítése;

• statisztikák, kimutatások, felmérések, kutatások, 
elemzések készítése;

• együttműködés az egyházi módszertani 
intézményekkel;

• szakmai célvizsgálat lefolytatásában való részvétel.



MÓDSZERTANI HÁLÓZAT

Legfőbb (országos) működési szintek:

• Konzorciumi találkozók

• Munkacsoport találkozók



MÓDSZERTANI MUNKACSOPORTOK

Tervezett munkacsoport struktúra:

1. Család és Gyermekjóléti 

2. Idősügyi (alap- és szakosított ellátás) munka (Tanya és 

falugondnoki ellátás is)

3. Fogyatékosságügyi (alap- és szakosított ellátás) 

4. Pszichiátriai (alap- és szakosított ellátás) 

5. Addiktológiai (alap és szakosított ellátás)

6. Átmeneti gondozás (CsÁÓ, GyÁÓ) 

7. Hajléktalanügyi

8. (Gyermekvédelmi)



MÓDSZERTANI MUNKACSOPORTOK

Tervezett munkacsoport működés:

• A munkacsoportok vezetéséért egy felkért Konzorcium 
felel.

• A munkacsoportokba minden konzorcium állandó tagot 
(egyes esetekben tagokat) delegál.

• Minden Egyházi Módszertan delegálhat valamennyi 
munkacsoportba tagot.

• A munkacsoportokban az NSZI munkatársai részt 
vesznek – az EMMI munkatársai lehetőség szerint



MÓDSZERTANI –
SZAKMATÁMOGATÓI MUNKACSOPORTOK

Munkacsoport Szolgáltatások

Család és 

gyermekjóléti

munkacsoport

család- és gyermekjóléti szolgálat

család- és gyermekjóléti központ

Idősügyi 

munkacsoport

étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

idősek nappali ellátása

demens személyek nappali intézménye

idősek otthona

időskorúak gondozóháza (átmeneti ellátást nyújtó 

intézmény)

falugondnoki  és tanyagondnoki szolgáltatás

(Somogy, Baranya) 

Gesztor: Esztergár Lajos 

Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ

(Győr-Moson-Sopron, Veszprém) 

Gesztor: Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Gondviselés 

Háza Fogyatékosok Napközi 

Otthona



MÓDSZERTANI –
SZAKMATÁMOGATÓI MUNKACSOPORTOK

Munkacsoport Szolgáltatások

Fogyatékosságügyi 

munkacsoport

támogató szolgáltatás

fogyatékos személyek nappali intézménye

fogyatékos személyek otthona

fogyatékos személyek rehab. int. 

fogyatékos személyek (rehabilitációs célú, ápoló -

gondozó célú) lakóotthona

fogyatékos személyek gondozóháza (átmeneti ellátást 

nyújtó intézmény)

támogatott lakhatás

szociális (intézményen belüli) foglalkoztatás

(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves) 

Gesztor: Borsod- Abaúj-

Zemplén Megyei Dr. Csiba 

László Integrált Szociális 

Intézmény



MÓDSZERTANI –
SZAKMATÁMOGATÓI MUNKACSOPORTOK

Munkacsoport Szolgáltatások

Pszichiátriai 

munkacsoport

pszichiátriai közösségi ellátás

pszichiátriai betegek nappali intézménye

pszichiátriai betegek otthona

pszichiátriai betegek rehab. int. 

pszichiátriai betegek (rehabilitációs célú) lakóotthona

pszichiátriai betegek átmeneti otthona

támogatott lakhatás

szociális (intézményen belüli) foglalkoztatás

(Budapest) 

Gesztor: Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Gondviselés 

Háza Fogyatékosok Napközi 

Otthona



MÓDSZERTANI –
SZAKMATÁMOGATÓI MUNKACSOPORTOK

Munkacsoport Szolgáltatások

Addiktológiai

munkacsoport

szenvedélybeteg közösségi ellátás

alacsonyküszöbű közösségi ellátás

szenvedélybetegek nappali intézménye

szenvedélybetegek otthona

szenvedélybetegek rehab. int. 

szenvedélybetegek (rehabilitációs célú) lakóotthona

szenvedélybetegek átmeneti otthona

támogatott lakhatás

szociális (intézményen belüli) foglalkoztatás

(Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok) 

Gesztor: Baptista Tevékeny 

Szeretet Misszió



MÓDSZERTANI –
SZAKMATÁMOGATÓI MUNKACSOPORTOK

Munkacsoport Szolgáltatások

Hajléktalanügyi

munkacsoport

utcai szociális munka (+diszpécserközpont)

hajléktalanok nappali ellátása (nappali melegedő)

hajléktalanok  otthona

hajléktalan személyek rehab. int. 

(hajléktalan személyek) éjjeli menedékhelye 

hajléktalan személyek átmeneti szállása

Átmeneti 

gondozás

munkacsoport

Családok Átmeneti Otthona 

Gyermekek Átmeneti Otthona 

befogadó szülők, működtető által kijelölt helyettes szülő

(Vas, Zala) 

Gesztor: Zala Megyei Fagyöngy 

Egyesített Szociális Intézmény



NSZI ELÉRHETŐSÉGE



JÓ EGÉSZSÉGET, 
VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA!

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Módszertani Igazgatóság

e-mail: titkarsag@nszi.hu; modszertan@nszi.hu

http: www.nszi.hu


