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EFOP-1.4.1-15 

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások 

területi felzárkózása érdekében 

kísérése 

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a 

szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről. 

 
A kormányrendelet több szolgáltatás kapcsán új, a vészhelyzet ideje alatt alkalmazandó intézkedést írt 
elő. Ezek kapcsolódnak a szociális és gyermekvédelmi alapellátásokhoz és szakellátásokhoz egyaránt. 
Az alábbiakban kiemelt intézkedések olyan alapszolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amik a gyakorlatban 
széles körben érintik, vagy érinthetik a helyi lakosságot. 

Gyermekek otthongondozási díjára jogosultság felülvizsgálata  

1§ (1) Ha 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti pénzbeli 

szociális ellátás Szt. 25. § (4) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálatának időpontja, vagy az ellátás Szt. 25. § (6) 

bekezdése szerinti felülvizsgálata iránti eljárás megindítása vagy 

b) a gyermekek otthongondozási díja Szt. 134/H. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálatának időpontja a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 

veszélyhelyzet) idejére esik, az esedékes felülvizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő 

második hónap végéig kell lefolytatni. 

A GYOD azoknak a szülőknek, vagy törvényes képviselőknek járó pénzbeli támogatás, akik tartósan 

beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolják, és a támogatás egyéb feltételeinek 

megfelelnek. Azoknál, akiknél a már megállapított a támogatási jogosultság a vészhelyzet ideje alatt 

jár le, ott a jogosultság automatikusan meghosszabbodik. A kötelező jogosultsági felülvizsgálatot a 

veszélyhelyzet megszűnését követően, az attól számított második hónap végéig kell majd elvégezni. 

Közgyógyellátás jogosultság automatikus meghosszabbodása  

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnésének 

napjától számított további 90 nappal meghosszabbodik. 

Rehabilitációs ellátás automatikus meghosszabbodása  

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően 

csak a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján szűnik meg. 

Azok a legalább 15. életévüket betöltött személyek, akinek az egészségi állapotának károsodása a 

komplex minősítés a támogatás folyósításához szükséges mértéket eléri, vagy kisebb mértékű és a 
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jogszabályban meghatározott egyéb jogosultsági feltételekkel is rendelkezik. Azoknál, akiknél a már 

megállapított a támogatási jogosultság a vészhelyzet ideje alatt jár le, ott a jogosultság 

automatikusan meghosszabbodik. A kötelező jogosultsági felülvizsgálatot a veszélyhelyzet 

megszűnését követően, az attól számított második hónap végéig kell majd elvégezni. 

Nappali ellátást nyújtó intézmények működésének korlátozása  

15. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmények - ide nem értve a nappali 

melegedőt - épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, azzal, hogy ebben az esetben a 

szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények (ilyenek például: fogyatékos személyek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, demens személyek 

nappali ellátása vagy az idősek nappali ellátása) saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy az általuk 

nyújtott ellátást személyes formában a veszélyhelyzet ideje alatt nem biztosítják.  

(3) Étkeztetés esetében - a népkonyha kivételével - a napi egyszeri meleg étel csak kiszállítással biztosítható. 

Amennyiben az ellátás során étkeztetést is nyújt, úgy azt csak házhozszállítással biztosíthatja ezen 

időszak alatt. 

Bölcsődés és köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkezők étkeztetése  

19. § (1) A települési önkormányzatoknak, illetve a köznevelési és szakképző intézmények nem állami fenntartóinak 

a szülő, más törvényes képviselő kérelmére - elvitel vagy kiszállítás formájában - a Gyvt. 21/A. és 21/B. §-a szerinti, 

kiemelten az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítaniuk a bölcsődéket, a 

köznevelési és szakképző intézményeket érintően elrendelt zárvatartás, digitális oktatás esetén. 

(2) Ha a gyermek a lakóhelyétől eltérő településen jár bölcsődébe, illetve köznevelési vagy szakképző 

intézménybe, és annak zárva tartása alatt a szülő, más törvényes képviselő a gyermek számára az ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést igényli, akkor az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat biztosítja, a nem ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést biztosíthatja. 

Azoknak a bölcsődébe járó gyerekeknek, illetve köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkező 

gyerekeknek (óvoda, általános iskola, középiskola) akiknél digitális rend szerint történik meg az 

oktatás, ha azt a szülő, vagy törvényes képviselő kéri elviteles vagy kiszállítás formájában biztosítani 

kell az intézményi gyermekétkeztetést. Kiemelt feladat, ezen időszak alatt az ingyenes és 

kedvezményes étkezésre jogosultak étkezésének biztosítása. 

Ha a gyermek a lakóhelyétől eltérő településen jár bölcsödébe, vagy köznevelési intézménybe, akkor 

az étkeztetéséről a lakóhelyének települési önkormányzata köteles gondoskodni.  


