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Jogszabályi háttér:  

A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. 

határozat 2016. április 13-án lépett hatályba.  

 

A Tanács, illetve az azon belül létrehozott kollégiumok működtetésének célja egy olyan 

inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, 

mely a szociálpolitika területén érintett valamennyi célcsoport érdekét képes átfogni, 

lehetőséget biztosít szakértők bevonásával a szakmai szabályok vertikális átgondolására, 

támogatja az új módszertani és szakmafejlesztési rendszert, továbbá teret biztosít az 

együttműködés megvalósítására a szociális ügyekért felelős tárca és a szakma képviselői 

között.   

 

A Tanács feladatai különösen a jogszabály-módosításokat megelőző véleményezés, 

valamint javaslattétel szakmai kérdésekben és az ágazatban felmerült problémák 

kezelésére.  

 

 



 

A Tanács felépítése 

 

A Tanács 15 tagból áll, elnöke a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár. A Tanács feladatait hét Kollégiumán keresztül látja el. A Kollégiumok tagjait a 

miniszter kéri fel.  

 

A Tanácson belül működő Szakmai Kollégiumok megszervezése az ellátotti csoportok és a 

számukra adekvát választ adó ellátási formák mentén történt.  

 

Ennek megfelelően az alábbi Kollégiumok létesülnek:   

 

• Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma 

• Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium 

• Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Orsz. Szakmai Kollégiuma 

• Szociális és Gyámügyi Igazgatás Országos Szakmai Kollégiuma 

• Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium 

• Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium 

• Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma 

 

 



A Kollégium tagjai 

A Kollégiumok 12-12 fő szakértőből állnak, mely szakértők kiválasztásánál elsődleges 

szempont volt, hogy operatív szinten vegyenek részt az adott szolgáltatás 

működtetésében, kutatásában, ezáltal ugyanis közvetlenül becsatornázhatóvá válnak a 

szakmai problémák a tárca felé, így a Kollégiumok működése hatékony színteret fog 

biztosítani konkrét megoldási javaslatok kidolgozására. 

 

Minden Kollégiumban 6 tag előzetesen felkérésre került, majd ők javasoltak további 

egy-egy tagot.  

 

Az Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium tagjai:  

Berényi András, Dr. Bodrogi Andrea, Centgráf Károly, Dr. Elekes Zsuzsanna, Dr. 

Felvinczi Katalin, Frankó András, Dr. Grezsa Ferenc, Kály-Kullai Károly, Nagy 

Zsolt, Dr. Petke Zsolt, Topolánszky Ákos, Victorné Erdős Eszter 

 

A megbízó levelek átadása: 2016. 06. 28.  



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
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