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Kedves Olvasó!

Köszöntöm Önt az Országos Idõsügyi Módszertani Munkacsoport nevében.

Bízom benne, hogy a kezében tartott kiadványunkban akár érdeklõdõként, akár hozzátar-
tozóként hasznos információkat talál az idõsek számára nyújtott szociális szolgáltatások-
ról. 

Célunk, hogy kiadványunkon keresztül egyrészt röviden megismertessük az elérhetõ szol-
gáltatásokat, másrészt tágabb keretek között tájékoztatást adjunk az idõsotthonok mûkö-
désérõl, az otthonba történõ bejutás feltételeirõl. Mindkét esetben törekedtünk az Ön
választását reményeink szerint megkönnyítõ lépéssort is felállítani. 

Tájékoztatónkban az idõsotthonokra vonatkozóan táblázat formájában talál egy szem-
pontsort, amely abban kívánja segíteni Önt, hogy az elvárásaihoz és a lehetõségeihez mér-
ten a lehetõ legmegfelelõbb idõsotthont tudja kiválasztani.  

Munkánk során iparkodtunk a legtöbb szempontot a legpontosabban figyelembe venni a
szolgáltatások áttekintésénél. Minden igyekezetünk ellenére elképzelhetõ, hogy egy-egy
pont az Ön számára nem ad kielégítõ tájékoztatást, vagy a menet közben megváltozó jog-
szabályok valamelyest módosítják az általunk leírtakat. Kérjük, hogy az egyes szolgáltatá-
sok igénybevétele elõtt szíveskedjék tájékozódni az aktuális szabályozásról.   

Remélem, kiadványunk segítségére lesz döntésében.

Panker Mihály
munkacsoport-vezetõ
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Bevezetõ

Az életkor elõrehaladtával egyre többször fordul elõ, hogy segítségre szorulunk. Gyakorta
hosszan tépelõdünk azon, hogy mikor milyen segítséget fogadjunk el, és kitõl: családtag-
jainktól, rokonainktól, szomszédainktól, vagy éppen házi gondozótól.

Az idõs ember számára talán az egyik legnehezebb helyzet annak a mérlegelése, hogy
amennyiben folyamatos segítségre van szüksége, azt a saját otthonában, családi környe-
zetben, vagy inkább speciális szolgáltatásokat nyújtó, az idõsek számára fenntartott ott-
honban kaphatja meg.  (Arról, hogy a törvény szerint ki igényelhet idõsotthoni ellátást,
lejjebb részletesen írunk.)

Ma már mind többen döntenek úgy, hogy hosszabb-rövidebb ideig, de mindenképpen
intézményi keretek között biztosított segítséget vesznek igénybe. A megfelelõ intézmény
kiválasztása nem könnyû feladat. Ez a döntés idõt és körültekintést igényel. Érdemes ala-
posan átgondolni, hogy milyen igényeink és milyen lehetõségeink vannak. 

Röviden az idõsek számára elérhetõ szolgáltatásokról

Milyen segítségnyújtási formák vannak idõsek számára?

Idõs emberek számára az egészségi állapotuktól és a szociális szükségleteiktõl függõen
több, kifejezetten az õ részükre nyújtott ellátás létezik. Mi ebben a tájékoztatónkban csak
arra vállalkozunk, hogy röviden bemutassuk a fontosabb ellátási formákat és szolgáltatá-
sokat. Lehetséges, hogy az általunk felsoroltakon túl az Ön lakhelyén még számos szo-
ciális intézményben nyújtott szolgáltatás elérhetõ az Ön számára.

Az egyes intézményekbe tett látogatás alkalmával lehetõsége nyílik arra, hogy teljes
körû tájékoztatást kapjon a következõkben felsorolt, valamint az általunk nem említett
szolgáltatásokról. 

• Étkeztetés
Azoknak az idõs embereknek, akik koruk, egészségi állapotuk miatt egyedül nem képe-

sek fõzni magukra, és ebben nincs is segítségük, valamennyi településen lehetõségük van
arra, hogy úgynevezett szociális étkeztetés keretében napi egy tál meleg ételhez jussanak.
Ezt a lehetõséget a helyi önkormányzatnak kell biztosítania. Azt, hogy ki és milyen for-
mában jogosult az étkeztetésre, például kinek mennyit kell fizetnie havonta az ételért,
saját rendeletében ugyancsak a helyi önkormányzat határozza meg. Azzal kapcsolatban,
hogy Ön a lakhelyén hogyan veheti igénybe az étkeztetést, forduljon a településén mûkö-
dõ családsegítõ szolgálathoz, ha nincs ilyen, akkor a helyi jegyzõhöz!

• Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás arra szolgál, hogy az idõs ember, ha a korábban megszokott

tevékenységeit önmaga már nem, vagy egyre nehézkesebben tudja csak ellátni, és környe-
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zetében nincs olyan családtag, rokon vagy barát, aki segítségére lenne, mégis a saját laká-
sában, lakókörnyezetében maradhasson, és az önálló életvitelét folytathassa. Az ellátás
keretében egy megfelelõen képzett házigondozó nyújtja ezt a segítséget. A gondozó segít-
het például:

o fürdésben, mosdásban,
o bevásárlásban,
o öltözködésben,
o vérnyomásmérésben, 
o diéta ellenõrzésében,
o gyógyszerezés felügyeletében,
o szociális ügyintézésben,
o lakókörnyezet rendben tartásában. 

A házi segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetõségét valamennyi települési önkor-
mányzatnak biztosítania kell. Elõzetesen megvizsgálják a gondozási szükségletet, vagyis
azt, hogy milyen típusú és napi hány órában nyújtott segítségre szorul az idõs ember. 

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelõ idõ-
tartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell biztosítani. Ha a gondozási szükséglet a napi
4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylõt az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ
által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehe-
tõségérõl, ebben az esetben az intézményi elhelyezés idõpontjáig napi 4 órában történõ
házi segítségnyújtásra jogosult.

A szolgáltatás térítésköteles, de a térítés mértéke személyre szabottan kerül megál-
lapításra.

Azzal kapcsolatban, hogy Ön a lakhelyén hogyan veheti igénybe a házi segítségnyúj-
tást, forduljon a településén mûködõ családsegítõ szolgálathoz, ha nincs ilyen, akkor a
helyi jegyzõhöz!

• Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás állandó készenlétben mûködik. Az idõs ember

otthonában egy a nap 24 órájában mûködõ jelzõkészüléket helyeznek el a szolgáltatást
nyújtó intézmény munkatársai. Ha baj történik (pl. elesik, és nem tud felkelni) ezen a jel-
zõkészüléken keresztül kérhet segítséget egy központból. A segélyhívásra az idõs ember
lakására 30 percen belül egy gondozó érkezik, aki elhárítja a vészhelyzetet, vagy megszer-
vezi annak elhárítását. A segítségnyújtás nem folyamatos, mindig csak a hívástól a vész-
helyzet megoldásáig tart, így ezt a segítségnyújtási formát általában azok igénylik, akik
önerõbõl vagy környezetük segítségével még teljes körûen képesek gondoskodni maguk-
ról, de a biztonságérzetük növelése érdekében szükség szerint gyorsan, egyszerûen és a
nap minden órájában elérhetõ segítségre szeretnének támaszkodni.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása nem kötelezõ feladat az önkormány-
zatok számára, így csak egyes településeken hozzáférhetõ. A szolgáltatás térítésköteles, de
a térítés mértékét személyre szabottan állapítják meg. Arról, hogy az Ön lakhelyén
elérhetõ-e a szolgáltatás, és ha igen, azt milyen módon veheti igénybe, a helyi családsegítõ
szolgálat munkatársánál vagy a helyi jegyzõnél érdeklõdhet.
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• Idõskorúak nappali ellátása (idõsek klubja)
Az idõsek klubjában az idõs ember napközben (általában hétfõtõl péntekig) az ottho-

nán kívül lehet korabeli társaságban, és az egészségi és mentális állapotának megfelelõ, a
klub által biztosított szolgáltatásokat vehet igénybe. A szolgáltatások körébe tartoznak
többek között a szabadidõs programok, szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz és
a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, segítség hivatalos ügyek intézésében, munka-
végzés szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, szabadidõs prog-
ramok szervezése. A szolgáltatás térítésköteles, de a térítés mértékét személyre szabottan
állapítják meg.

Arról, hogy az Ön lakhelyén elérhetõ-e ez az ellátás, és ha igen, azt milyen módon ve-
heti igénybe, a helyi családsegítõ szolgálat munkatársánál vagy a helyi jegyzõnél érdek-
lõdhet.

• Idõsek otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézmény)
Az idõsek otthona teljes körû ellátást nyújt olyan idõs emberek részére, akik valamely

okból adódóan nem tudják önmagukat ellátni, illetve, akik önmaguk ellátására csak folya-
matos (napi 4 órát meghaladó) segítséggel képesek. Az otthonban élõk számára biztosí-
tott a tartós ottlakás, napi legalább háromszori étkezés, a ruházat tisztítása, szükség sz-
erint ruházat is, valamint fizikai, mentális és életvezetési segítség. Az idõsek otthona lakói
számára biztosított a folyamatos, 24 órás felügyelet és az egészségügyi ellátás is. 

Az ellátást az intézményvezetõtõl írásban kell kérelmezni. A szolgáltatás térítésköte-
les, de a térítés mértékét személyre szabottan állapítják meg.

• Idõskorúak gondozóháza (idõsek átmeneti ellátása)
Az idõsek gondozóháza nagyobbrészt ugyanazt az ellátást nyújtja, mint az idõsek ott-

hona, de itt az ellátás ideiglenes, legfeljebb egy évig lehet igénybe venni. Ezt az ellátási for-
mát rendszerint azok az idõs emberek veszik igénybe, akik az otthonukban idõlegesen
nem képesek gondoskodni önmagukról betegségük miatt, vagy más okból (például a hoz-
zátartozóik rövidebb, hosszabb idõre elutaztak, vagy a lakásában felújítási munkálatok
zajlanak). Ha az egy év leteltével az idõs ember nem tud visszaköltözni a családi környe-
zetébe, akkor az intézmény vezetõje „különös méltánylást érdemlõ esetben” további egy
évvel meghosszabbíthatja az ellátás idõtartamát. 

Az ellátást az intézményvezetõtõl írásban kell kérelmezni. A szolgáltatás térítésköte-
les, de a térítés mértékét személyre szabottan állapítják meg!

• Egyéb lakhatást biztosító szolgáltatások1

Az idõsek otthonán és az idõsek gondozóházán túl vannak egyéb, lakhatást biztosító
szolgáltatások is. Ilyen szolgáltatás lehet például az eltartási szerzõdés vagy a nyugdíjas-
ház.

6

1 Fontos megjegyeznünk, hogy az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra, amelyek esetében a szolgáltatást
igénybe vevõnek – hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) 685. § b) pontja], a szolgáltatást igénybe vevõ tartására jogszabály, szerzõdés vagy bírósági 
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Milyen lépéseket érdemes megtenni, mielõtt kiválasztaná az Ön számára
legmegfelelõbb ellátást?

1) Vegye számba, hogy melyek azok a gondok, problémák, amelyek megoldásában segít-
ség nélkül nem boldogul! 

2) Gondolja végig, hogy az Ön rokonságában vagy környezetében van-e olyan ember, aki
tud Önnek segíteni a mindennapokban ezeknek a problémáknak a megoldásában! 

3) Családtagjaival, rokonaival vegyék számba a lehetséges megoldásokat (például: vala-
melyik családtagjához költözik, személyes segítõt fogad, vagy intézményes ellátást vesz
igénybe).

4) Ha valamelyik – a fentiekben is felsorolt – intézményi ellátás mellett döntött, gondol-
ja végig, hogy milyen ellátás felel meg az Ön igényeinek. A megfelelõ ellátást nyújtó
intézmény kiválasztása, megtalálása sok idõt vehet igénybe. Ha Önnek különleges vagy
sokrétû igényei vannak, nehézségekbe is ütközhet. 

A fenti lépések során kérje ki családtagjai, rokonai véleményét. Ha valamely kérdésben el-
bizonytalanodik, forduljon segítségért a településén mûködõ családsegítõ szolgálathoz.
Egyes kérdések megválaszolásában ugyancsak jó tanácsokkal szolgálhatnak a segítõ szer-
vezetek, illetve az Ön betegségével, fogyatékosságával foglakozó szervezetek, és nem utol-
sósorban az Önt ismerõ háziorvos, ápolónõ. 

Az idõsotthonokról

A kötelezõ mûködési engedély

Magyarországon minden szociális szolgáltatás, így az idõsek számára átmeneti bentlakást
és tartós bentlakást nyújtó valamennyi otthon is kell hogy rendelkezzen közigazgatási
hatósági mûködési engedéllyel. Ez a kötelezettség tehát egyformán vonatkozik az állami
(megyei, önkormányzati, fõvárosi, kerületi), az egyházi és a nem állami (civil és gazdasá-
gi vállalkozási formában mûködõ) idõsotthonokra. Ahhoz, hogy egy szociális intézmény
mûködési engedélyt kaphasson, számos, jogszabályban rögzített feltételnek kell megfelel-
nie, mind a fizikai környezet, mind a szakmai követelmények szempontjából.

7

határozat alapján köteles személynek, vagy a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizetõ sze-
mélynek – a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, lakáshasználati
joga vagy bérleti joga áll fenn. Ennek értelmében tehát ezen szolgáltatások tartalmát, minõségét és költ-
ségét a szerzõdõ felek meggállapodása rögzíti.
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Milyen típusú idõsotthonok vannak?

Magyarországon jelenleg kétféle típusú, alap- és emelt szintû ellátást nyújtó otthonok
mûködnek. 

A kétféle típusú otthon között az elhelyezés minõségében és a fizetendõ költségek
mértékében is különbség van. Az emelt szintû ellátást nyújtó otthon az átlagot jóval
meghaladó minõségû elhelyezési körülményeket biztosít. 

„Az átlagot jóval meghaladó minõségû elhelyezési körülménynek minõsül 
a) az olyan önálló, egy- vagy kétszemélyes lakrész, amely lakószobát, konyhát

és fürdõszobát, esetleg egyéb helyiséget foglal magába; és egy ellátottra
legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut, vagy 

b) az olyan egy- vagy kétszemélyes lakószoba, amelyhez önálló fürdõszoba
tartozik, és épülete korszerûen kialakított és berendezése teljes mértékben
felszerelt (tv, hûtõszekrény, mosógép stb.).” 

Az emelt szintû ellátást nyújtó otthonban az ellátás fejében egyszeri hozzájárulási dí-
jat kérhetnek, melynek mértéke intézményenként változó.

Ki és hogyan veheti igénybe az idõsotthoni ellátást?

Ha sikerült kiválasztani a megfelelõ idõsotthont, akkor Ön (vagy az Ön törvényes képvi-
selõje) az intézmény vezetõjénél kell hogy kérelmezze a felvételt.

Magyarországon törvény van arra, hogy kit lehet idõsek otthonában ellátni. Idõsek ott-
honában olyan személy látható el, aki jogszabályban meghatározott gondozási szükség-
lettel rendelkezik, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, de rendszeres fekvõ-
beteg-gyógyintézeti (vagyis kórházi) kezelést nem igényel.

A gondozási szükségletvizsgálatot az adott idõsotthon vezetõje, vagy az általa megbí-
zott szakember végzi. Azt vizsgálja, hogy az otthonba jelentkezõ idõs ember gondozása,
ápolása napi 4 óránál többet vesz-e igénybe, illetve van-e valamilyen (jogszabályban meg-
határozott) más körülmény, ami az idõsotthonban történõ gondozást szükségessé teszi.
Vizsgálni kell például, hogy az otthonba jelentkezõnek milyenek az aktuális lakáskörül-
ményei, milyen betegségei vannak, milyen gyógyszereket kell szednie, képes-e önállóan
közlekedni, étkezni, mosakodni, vagy ezekhez segítségre van szüksége. 

Milyen lépéseket érdemes megtenni, ha az idõsotthon mellett döntött?

1) Ha Ön (vagy az Ön hozzátartozója) azt tervezi, hogy – akár átmenetileg – idõsotthon-
ba költözik, gondolja végig, hogy milyen ellátás felel meg az Ön igényeinek! A
megfelelõ otthon kiválasztása alapos mérlegelést igényel. Ha Önnek különleges igényei
vannak, nehézségekbe is ütközhet. 

8
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2) Ha úgy döntött, hogy idõsotthonba költözik, gyûjtse össze azokat a szempontokat,
amelyek alapján választani fog az intézmények közül. Ehhez segítségként használhat-
ja az általunk összeállított szempontsort is, amelyet ennek a tájékoztató füzetnek a
végén talál.  

3) Hasonlítsa össze azokat az otthonokat, amelyek szóba jöhetnek!

4) Látogassa meg azokat, amelyek érdeklik! 

5) Javasoljuk, hogy a meglátogatott otthon/ok házirendjét kérje el, és döntése elõtt ala-
posan tanulmányozza azt át.

6) Amennyiben sikerült kiválasztania azt az intézményt, mely Önnek tetszik, még egyszer
pontosítsa az intézményvezetõvel, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Ön valóban beköl-
tözhessen az otthonba, ha már beköltözött, milyen szolgáltatásokra jogosult, és eze-
kért milyen térítési díjat kell fizetnie.

7) Beköltözése elõtt kérje el, és alaposan tanulmányozza át az otthonnal kötendõ ellátási
megállapodás (szerzõdés) tervezetét! A megállapodás megkötéséhez nagy körültekin-
tés szükséges, érdemes akár jogi tanácsadót is bevonni. 

8) A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen: 
• az intézményi ellátás idõtartamát (a határozott vagy határozatlan idõtartam

megjelölését), 
• az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
• a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
• egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás

összegét, továbbá az ezen összeg beszámítására, teljes vagy részleges vissza-
fizetésére vonatkozó szabályokat, 

• valamint a nem állami fenntartóval kötendõ megállapodásnak tartalmaznia
kell az ellátás kezdetének idõpontját, és a megszüntetésének módjait is;

• emelt szintû ellátás esetén a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az
intézmény az emelt szint jogszabályi kritériumaiként meghatározott elhe-
lyezési körülményeket biztosítja. 

Amennyiben nem állami fenntartású szociális intézménnyel köt megállapodást, fontos
tudnia, hogy az intézmény fenntartójának folyamatosan rendelkeznie kell az ellátás körében
esetlegesen okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelõsségbiztosítási szerzõdéssel.

A fenti lépések során kérje ki családtagjai, rokonai véleményét! Ha valamely kérdésben
elbizonytalanodik, forduljon segítségért a településén mûködõ családsegítõ szolgálathoz.
Egyes kérdések megválaszolásában ugyancsak jó tanácsokkal szolgálhatnak a segítõ szer-
vezetek, illetve az Ön betegségével, fogyatékosságával foglakozó szervezetek, és nem utol-
sósorban az Önt ismerõ háziorvos, ápolónõ. 
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Hol kereshet otthonokat?

Magyarországon a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felügyeli és ellenõrzi a mûködési
engedéllyel rendelkezõ otthonokat. A hivatal honlapján valamennyi mûködési engedély-
lyel rendelkezõ otthon megtalálható. 

A http://szocialisregiszter.afsz.hu oldalon Ön szabadon kereshet a szolgáltatók kö-
zött. Az oldalon megtalálja azon szolgáltatók listáját is, melyek nem rendelkeznek mûkö-
dési engedéllyel.

Ha az Ön (és hozzátartozói) számára nem elérhetõ az internet, forduljon a telepü-
lésén mûködõ családsegítõ szolgálat munkatársaihoz, akik segítségére lesznek az ottho-
nok megtalálásában.

Hogyan szervezze meg látogatását az otthonba?

Javasoljuk, hogy mindenképpen egy családtaggal, baráttal közösen látogassa meg azokat
az idõsotthonokat, amelyek számításba jöhetnek. Együtt több információt gyûjthetnek
arról, hogy az egyes otthonokban milyen szolgáltatásokat nyújtanak, és megbeszélhetik,
hogy azok megfelelnek-e az Ön jelenlegi és jövõbeni szükségleteinek. 

Javasoljuk, hogy vigyen magával egy elõre összeállított listát, azokkal a szempontokkal,
amelyek Önnek fontosak, nehogy elfelejtsen valamit. Ugyancsak segítségére lehet a dön-
tésében, ha beszélget a lakókkal. Ne siesse el a döntést! Csak akkor döntsön, ha biztos a
választásban, és az összes szükséges információt megkapta! 

Mit tehet, ha nincs férõhely?

Ha abban az intézményben, ami megfelelõnek látszik, pillanatnyilag nincs férõhely,
kereshet másikat, vagy az ellátás iránti kérelmét benyújtva várhat az otthonában, amíg
megüresedik egy hely. Ez utóbbi esetben az Ön kérelme egy várólistára kerül. A várólista
nagyságáról és a várakozás idõtartamáról mindenképpen célszerû elõzetesen tájékozódni!
Amíg várakozik, kérhet segítséget otthonában is. Igénybe veheti a házi segítségnyújtást,
az étkeztetést, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást.

Segítségként

A mellékelt táblázatban azokat a szempontokat gyûjtöttük össze, amelyek az egyes ottho-
nok meglátogatását követõen az Ön segítségére lehetnek döntésében. A szempontrend-
szer a lehetséges igények széles körét öleli fel. Természetesen ezek nem mindegyike egy-
formán fontos mindenkinek. A táblázat lehetõséget ad arra, hogy Ön megjelölje azokat,
amelyekre különösen figyelni kíván. Az üres sorokba beleírhatja azokat a kérdéseket,
szempontokat, amelyek még fontosak Önnek. Ön a táblázaton belül külön értékelheti,
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hogy az elõzetesen kiválasztott szempontjainak megfelel-e a meglátogatott intézmény.
Minden egyes értékelés mellé rövid, az Ön számára fontos megjegyzést fûzhet.

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Idõsügyi Módszertani Munkacsoport

További információs honlapok
Nemzeti Erõforrás Minisztériuma:http://www.nefmi.gov.hu/ 
Szociálpolitikai és Munkaügyi intézet: http://www.szmi.hu/
http://www.idosugy.hu/index.html 
Internettudakozó, Idõsek otthona oldal:
http://www.internettudakozo.hu/index.html?pagid=IT01000000000EECCB23
http://nyugdijasotthon.lap.hu/
http://nyugdijas.lap.hu/ 

Jogszabályok
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi álla-
poton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl  
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének
engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl 
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