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I. 2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények 
módosításáról 
Megjelent: Magyar Közlöny 2010/131. (VIII. 12.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7946  
Hatályos:2010. 08. 17. 
 
Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. 
törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). A módosítások az alábbi területek érintik: 
1. közcélú munkavégzés lehet sége a szükség-, veszély- illetve katasztrófahelyzetb l ered  

kár helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátására, 
2. gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak módosítása, 
3. az egyházi fenntartók számára történ  intézményátadás szabályainak változása. 

 
Az Szt. módosítás az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. 
évi LXXXIX. törvény kihirdetését követ  5. napon, azaz 2010. augusztus 17-én lépett 
hatályba.  
 
1. Közcélú munkavégzéssel kapcsolatos módosítás 
Módosult az Szt. 36. § (2) bekezdése, ezáltal lehet vé válik, hogy a szükség-, veszély-, illetve 
katasztrófahelyzetb l ered  kár helyreállításával kapcsolatos feladatokat, függetlenül attól, 
hogy a kár köz- vagy magántulajdonban következett be, a közcélú munkavégzés keretében 
foglalkoztatottak is elláthassák. 
Tekintettel a közcélú foglalkoztatás államilag támogatott jellegére, a Kormány felhatalmazást 
kap a szükség-, veszély-, illetve katasztrófahelyzetb l ered  kár helyreállításával kapcsolatos 
feladatok körének, az e célokra fordítható keretösszeg nagyságának és a vonatkozó 
eljárásrendnek a megállapítására.(Szt. 132. § (1) bekezdés új v) pont) 
 
2. Gondozási szükségletvizsgálattal kapcsolatos módosítás 
A gondozási szükségletvizsgálttal kapcsolatban a legfontosabb változás az, hogy a gondozási 
szükséglet vizsgálatát nem az erre kijelölt szociális szakért i szerv, az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézet (továbbiakban: ORSZI) végzi, hanem átkerül 
intézményvezet i hatáskörbe, mind házi segítségnyújtás, mind id sek otthona ellátási 
formák esetében. 
 
A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükségletet az intézményvezet , ennek 
hiányában a jegyz  által felkért szakért  végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján. (Szt. 
63. § módosított (4) bekezdése) 
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A jegyz  által felkért szakért  személyét illet en részletszabályt a személyes gondoskodás 
igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közrem köd  szakért kre, szakért i szervekre 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmaz. 
 
Hatályát veszti továbbá az a rendelkezés, amely szerint, ha a szolgáltatást igényl  személy 
egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jelleg  vagy 
halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezet  
döntése alapján legfeljebb három hónapos id tartamra a gondozási szükséglet vizsgálata 
nélkül is nyújtható. (Hatályát veszti az Szt. 63. § (8) bekezdés) 
 
Lényeges, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatot tehát minden igénybe vev  esetében el 
kell végezni. Az intézményvezet , ennek hiányában a jegyz  által felkért szakért  a gondozási 
szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi 
gondozási szükséglet mértékét. (Szt. 63. § módosított (6) bekezdése) 
 
Pontosításra került a házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó szabály az Szt. 63. § (7) 
bekezdésében: új elem, hogy szabályozásra kerül a 4 órán túli gondozási szükséglettel 
rendelkez k esetében a szolgáltatásnyújtás maximális id tartama. A házi segítségnyújtást a 
megállapított napi gondozási szükségletnek megfelel  id tartamban, de legfeljebb napi 4 
órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást 
igényl t az intézményvezet , ennek hiányában a jegyz  által felkért szakért  tájékoztatja a 
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehet ségér l, ebben az esetben a 
szolgáltatást igényl  az intézményi elhelyezés id pontjáig napi 4 órában történ  házi 
segítségnyújtásra jogosult. (Szt. 63. § módosított (7) bekezdése) 
 
Az id sek otthona szintén intézményvezet i hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet 
vizsgálat.  
Az id sotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezet  végzi el az ellátást igényl  
gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv 
kezdeményezi a határozat hozatalát megel en az intézményvezet nél. 
Az intézményvezet  a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint 
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály 
szerinti körülmények fennállását. 
Id sotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 
Ha az id sotthoni ellátást igényl  személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg 
a napi 4 órát, és az id sotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények 
sem indokolják, az intézményvezet  tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének 
lehet ségér l. (Szt. módosított 68/A. §) 
 
Hatályát veszti az a rendelkezés, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási szükséglet 
vizsgálat nélküli biztosítását tette lehet vé indokolt esetben. (Hatályát veszti az Szt. 68/B. §)  
 
A gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak módosítása miatt pontosításra kerül a 
jövedelemvizsgálat elvégzésével kapcsolatos rendelkezés. Az intézmény vezet je a 
jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzésével egyidej leg kérelmezi a 
jegyz nél. (Szt. 119/C. § módosított (2) bekezdés) 
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3. Egyházi fenntartók számára történ  intézményátadás szabályainak változása 
Az Szt. szerint a helyi önkormányzat, illetve a társulás köteles az egyházi kiegészít  
támogatást öt évig folyamatosan a központi költségvetésnek megtéríteni, ha a szolgáltatót, 
intézményt egyházi fenntartónak adja át. Sok, ellátási kötelezettséggel rendelkez  
önkormányzat van ugyanakkor, amely finanszírozási nehézségei miatt nem tudja fenntartani 
intézményeit. A módosítás szerint azon egyházaknak történ  intézményátadás esetén, 
amelyekkel az állam a szociális feladatok ellátásra is kiterjed  megállapodást kötött, nem 
kell az egyházi kiegészít  normatívát megtéríteni, ha az egyházi fenntartó ellátási szerz dés 
megkötésével a kötelez  önkormányzati feladatellátásban is részt vesz. 
 
Nem kell az egyházi kiegészít  támogatást az Szt. 127/A. § (1) és (2) bekezdés szerinti 
esetben megtéríteni, ha 
a) a fenntartó egyház, illetve az az egyház, amelynek az egyházi fenntartó az önálló 
szervezete vagy szervezeti egysége, a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is 
kiterjed  megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék 
között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természet  kérdésr l 1997. június 20-án, 
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is, és 
b) az egyházi fenntartó a szolgáltató, intézmény által nyújtott, Szt. 86. § szerinti szociális 
szolgáltatásokra az azok biztosítására köteles valamely helyi önkormányzattal vagy az ilyen 
önkormányzat részvételével m köd  társulással ellátási szerz dést kötött. (Szt. 127/A. § új 
(6) bekezdése) 
Az Szt. 127/A. § (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a 
fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény engedélyezése iránti 
kérelmet 2010. augusztus 1-jét megel en nyújtották be, azzal, hogy az eddig az id pontig a 
központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészít  támogatás nem követelhet  vissza. 
(Szt. új 140. §) 
 
 
II. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
Megjelent: Magyar Közlöny 2010/133. (VIII. 16.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7966  
Hatályos: 2010. 08. 17. 
 
Az alábbi kormányrendeletek is módosultak 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet által: 
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
- Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézetr l, valamint eljárásának 

részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
- A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közrem köd  

szakért kre, szakért i szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 
15.) Korm. rendelet 

- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  

A kormányrendeletek módosítása – az Szt. módosítással egy id ben – 2010. augusztus 17-én 
lépett hatályba. 
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1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
módosítása 
Változik az id sek otthona szolgáltatás esetében a jelentési kötelezettség tartalma. A 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a 
„szakvéleménnyel” szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletr l 
kiállított igazolással” szöveg lép, annak megfelel en, hogy az intézményvezet  nem 
szakvéleményt, hanem igazolást állít ki. 
 
2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézetr l, valamint eljárásának 
részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása 
A 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendeletben kerül szabályozásra az, hogy mi az eljárás a 
folyamatban lév  ügyek esetében. A 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. §-a egy új (5) 
bekezdéssel egészül ki, mely szerint az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napját (azaz 2010. 
augusztus 17-ét) megel  napon folyamatban lév , gondozási szükséglet megállapítására 
irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján 
kell lefolytatni. A rendelet hatályba lépését megel en kiadott szakvélemények továbbra is 
felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 
Egyúttal a módosítások megszüntetik az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i 
Intézett l hatáskört von el azáltal, hogy az Intézet megsz nik szociális szakért i szervnek 
lenni a gondozási szükséglet vizsgálat vonatkozásában. 
 
3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közrem köd  
szakért kre, szakért i szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 
15.) Korm. rendelet módosítása 
A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának módosítása tartalmazza a gondozási 
szükséglet vizsgálat új részletszabályait. 
 
A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezet je végzi.  Ha  a  helyi  
önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást 
igényl  személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyz je (a továbbiakban: jegyz ) a személyes gondoskodásban közrem köd  szakképzett 
szociális gondozót vagy vezet  gondozót kér fel szakért nek. (340/2007. (XII. 15.) Korm. 
rendelet módosított 2. § (1) bekezdése) 
 
Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a 
szolgáltatást igényl  személy (törvényes képvisel je) a jegyz nél kérheti a gondozási 
szükséglet megállapítását. A jegyz  -  a  kérelem  beérkezését  követ  tizenöt  napon  belül  -  a  
szakképzett szociális gondozókra vagy vezet  gondozókra jogszabályban meghatározott 
képzettséggel rendelkez  személyt kér fel szakért nek, aki a vizsgálatot a felkérést követ  
harminc napon belül végzi el. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (2) 
bekezdése) 
A meghatározott képzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és m ködésük feltételeir l szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 
2. pontjában meghatározott képesítést jelenti. 
 
Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezet je végzi a  gondozási  szükséglet  vizsgálatát  és  a  
szolgáltatást igényl  személy (törvényes képvisel je) a gondozási szükséglet vizsgálatának 
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eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemr l szóló 
döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti 
felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemr l szóló döntés 
meghozatalát megel en a fenntartónál kérheti.  A  fenntartó  a  felülvizsgálatba  köteles  
bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezet  
gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet 
vizsgálatában nem vett részt. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (3) 
bekezdése) 
 
Ha a jegyz  által kijelölt szakért  végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot és a szolgáltatást 
igényl  személy (törvényes képvisel je) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét 
vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát - a gondozási szükségletr l kiállított igazolás 
(e § alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követ  nyolc napon belül - a 
jegyz nél kezdeményezheti. A jegyz  - a kérelem beérkezését követ  öt napon belül - a 
szakképzett szociális gondozókra vagy vezet  gondozókra jogszabályban meghatározott 
képzettséggel rendelkez  másik szakért t kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási 
szükséglet felülvizsgálatát. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (4) 
bekezdése) 
 
Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell 
elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igényl  személy 
gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben 
lényeges változás következett be. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. §-ának 
(5) bekezdése) 
 
A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igényl  személyt l és 
törvényes képvisel jét l térítés nem kérhet . (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 
2. §-ának (6) bekezdése) 
 
Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. 
törvény hatálybalépésének napját (azaz 2010. augusztus 17-ét) megel  napon folyamatban 
lév , gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok 
felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az 2010. augusztus 17-
ét megel en kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet 
újabb vizsgálata nélkül. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 11. § (2) bekezdése) 
 
A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3-7. §-a, valamint 9. § (1)-(3) bekezdése hatályát 
veszti. 

 
 
4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása 
 
Az egyházi kiegészít  támogatás megtérítésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha 
az Szt. 127/A. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. (213/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 14. § új (6) bekezdése) 
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Ha az Szt. 127/A. § (6) bekezdésében foglalt feltételek a megtérítési kötelezettség joger s 
megállapítását követ en teljesülnek, a megtérítési kötelezettség megsz nését - annak a 
hónapnak az els  napjától kezd en, amikor a feltételeket teljesítették - a korábbi állami 
fenntartó kérelmére a szolgáltatót átvev  egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes 
igazgatóság állapítja meg. Ha a m ködési engedély még nem tartalmazza a hatályos ellátási 
szerz dés adatait, a kérelemhez csatolni kell a hatályos ellátási szerz dés másolatát. Az 
igazgatóság a határozatát közli a korábbi állami és a szolgáltatót átvev  egyházi fenntartóval, 
a m ködést engedélyez  szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyében illetékes 
igazgatósággal, valamint a helyi önkormányzatokért felel s és a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszterrel. (213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § új (7) bekezdése) 
 
A megtérítési kötelezettség megsz nését követ en levont megtérítés összegét folyósítani kell 
a helyi önkormányzatnak, társulásnak. (213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § új (8) 
bekezdése) 
 
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felel s miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és 
honlapján közzéteszi azon egyházak nevét, amelyek a Kormánnyal szociális, gyermekjóléti 
vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjed  megállapodást kötöttek. (213/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet 14. § új (9) bekezdése) 
 
Az egyházi kiegészít  támogatás megtérítésére vonatkozó szabályok a jogszabály 
hatálybalépésekor folyamatban lév  ügyekben nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. § (6) bekezdésében foglalt 
feltételek fennállnak. (213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet új 15/A. § (1) bekezdése) 
 
Ha a helyi önkormányzatnak, társulásnak az e rendelkezés hatálybalépését megel en 
megállapított megtérítési kötelezettsége az Szt. 140. §-a alapján sz nt meg, azt a szolgáltatót 
átvev  egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság haladéktalanul, hivatalból 
állapítja meg. Ha az igazgatósággal közölt m ködési engedély nem tartalmazza az Szt. 127/A. 
§ (6) bekezdés b) pontja szerinti ellátási szerz dés adatait, az igazgatóság felhívja a korábbi 
állami fenntartót és a szolgáltatót átvev  egyházi fenntartót a hatályos ellátási szerz dés 
másolatának megküldésére. Az eljárásra egyebekben a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. 
§ (7)-(8) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelel en alkalmazni. (213/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet új 15/A. § (2) bekezdése) 
 
 
A Tájékoztató a jogszabályi szöveget nem helyettesíti, a leírtak a SzocioNet Dél-Dunántúli 
Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Módszertani Csoportjának szakmai 
álláspontját tükrözik, mely esetleges jogvita esetén az eljáró hatóságot nem köti, 
állásfoglalásnak nem min sül. 
 
 
Kaposvár, 2010. augusztus 18. 
 
   
  
 (:Szabó János:) 

              igazgató 
 


