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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 lehetősége a szükség-, veszély- illetve katasztrófahelyzetből eredő 

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

 
Az Szt. módosítás az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. 
évi LXXXIX. törvény kihirdetését követő 5. napon, azaz 2010. augusztus 17-én lépett 
hatályba.  
 
1. Közcélú munkavégzéssel kapcsolatos módosítás 
Módosult az Szt. 36. § (2) bekezdése, ezáltal lehetővé válik, hogy a szükség-, veszély-, illetve 
katasztrófahelyzetből eredő 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 katasztrófahelyzetből eredő 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 szakértői szerv, az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) végzi, hanem átkerül 
intézményvezetői hatáskörbe, mind házi segítségnyújtás, mind idősek otthona ellátási 
formák esetében. 
A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek 
hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján. (Szt. 
63. § módosított (4) bekezdése) 
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A jegyző által felkért szakértő személyét illetően részletszabályt a személyes gondoskodás 
igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmaz. 
 
Hatályát veszti továbbá az a rendelkezés, amely szerint, ha a szolgáltatást igénylő személy 
egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy 
halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető 
döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata 
nélkül is nyújtható. (Hatályát veszti az Szt. 63. § (8) bekezdés) 
 
Lényeges, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatot tehát minden igénybe vevő esetében el 
kell végezni. Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő 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 
rendelkezők esetében a szolgáltatásnyújtás maximális időtartama. A házi segítségnyújtást a 
megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 
órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást 
igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a 
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a 
szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi 
segítségnyújtásra jogosult. (Szt. 63. § módosított (7) bekezdése) 
 
Az idősek otthona szintén intézményvezetői hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet 
vizsgálat.  
Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő 
gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv 
kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél. 
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint 
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály 
szerinti körülmények fennállását. 
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg 
a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények 
sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének 
lehetőségéről. (Szt. módosított 68/A. §) 
 
Hatályát veszti az a rendelkezés, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási szükséglet 
vizsgálat nélküli biztosítását tette lehetővé indokolt esetben. (Hatályát veszti az Szt. 68/B. §)  
 
A gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak módosítása miatt pontosításra kerül a 
jövedelemvizsgálat elvégzésével kapcsolatos rendelkezés. Az intézmény vezetője a 
jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzésével egyidejűleg kérelmezi a 
jegyzőnél. (Szt. 119/C. § módosított (2) bekezdés) 
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3. Egyházi fenntartók számára történő intézményátadás szabályainak változása 
Az Szt. szerint a helyi önkormányzat, illetve a társulás köteles az egyházi kiegészítő 
támogatást öt évig folyamatosan a központi költségvetésnek megtéríteni, ha a szolgáltatót, 
intézményt egyházi fenntartónak adja át. Sok, ellátási kötelezettséggel rendelkező 
önkormányzat van ugyanakkor, amely finanszírozási nehézségei miatt nem tudja fenntartani 
intézményeit. A módosítás szerint azon egyházaknak történő intézményátadás esetén, 
amelyekkel az állam a szociális feladatok ellátásra is kiterjedő megállapodást kötött, nem 
kell az egyházi kiegészítő normatívát megtéríteni, ha az egyházi fenntartó ellátási szerződés 
megkötésével a kötelező önkormányzati feladatellátásban is részt vesz. 
 
Nem kell az egyházi kiegészítő 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 
kiterjedő megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék 
között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 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 működő társulással ellátási szerződést 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 megelőzően nyújtották be, azzal, hogy az eddig az időpontig a 
központi költségvetésnek megtérített egyházi kiegészítő támogatás nem követelhető 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 Szakértői Intézetről, valamint eljárásának 

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

szakértőkre, szakértői 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 időben – 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 idősek 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 szükségletről 
kiállított igazolással” szöveg lép, annak megfelelően, hogy az intézményvezető nem 
szakvéleményt, hanem igazolást állít ki. 
 
2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, 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 lévő 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) megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására 
irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján 
kell lefolytatni. A rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is 
felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. 
Egyúttal a módosítások megszüntetik az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői 
Intézettől hatáskört von el azáltal, hogy az Intézet megszűnik szociális szakértői szervnek 
lenni a gondozási szükséglet vizsgálat vonatkozásában. 
 
3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő 
szakértőkre, szakértői 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 vezetője végzi.  Ha  a  helyi  
önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást 
igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett 
szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel szakértőnek. (340/2007. (XII. 15.) Korm. 
rendelet módosított 2. § (1) bekezdése) 
 
Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a 
szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a jegyzőnél kérheti a gondozási 
szükséglet megállapítását. A jegyző -  a  kérelem  beérkezését  követő tizenöt  napon  belül  -  a  
szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott 
képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőnek, aki a vizsgálatot a felkérést követő 
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 működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 
2. pontjában meghatározott képesítést jelenti. 
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Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi a  gondozási  szükséglet  vizsgálatát  és  a  
szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának 
eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló 
döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti 
felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti.  A  fenntartó  a  felülvizsgálatba  köteles  
bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető 
gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet 
vizsgálatában nem vett részt. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (3) 
bekezdése) 
 
Ha a jegyző által kijelölt szakértő végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot és a szolgáltatást 
igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét 
vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát - a gondozási szükségletről kiállított igazolás 
(e § alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követő nyolc napon belül - a 
jegyzőnél kezdeményezheti. A jegyző - a kérelem beérkezését követő öt napon belül - a 
szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott 
képzettséggel rendelkező másik szakértőt 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 igénylő 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 igénylő személytől és 
törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető. (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) megelőző napon folyamatban 
lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok 
felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az 2010. augusztus 17-
ét megelőzően 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 kiegészítő 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 jogerős 
megállapítását követően teljesülnek, a megtérítési kötelezettség megszűnését - annak a 
hónapnak az első napjától kezdődően, amikor a feltételeket teljesítették - a korábbi állami 
fenntartó kérelmére a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes 
igazgatóság állapítja meg. Ha a működési engedély még nem tartalmazza a hatályos ellátási 
szerződés adatait, a kérelemhez csatolni kell a hatályos ellátási szerződés másolatát. Az 
igazgatóság a határozatát közli a korábbi állami és a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartóval, 
a működést engedélyező szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyében illetékes 
igazgatósággal, valamint a helyi önkormányzatokért felelős és a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszterrel. (213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § új (7) bekezdése) 
 
A megtérítési kötelezettség megszűnését követően levont megtérítés összegét folyósítani kell 
a helyi önkormányzatnak, társulásnak. (213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § új (8) 
bekezdése) 
 
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és 
honlapján közzéteszi azon egyházak nevét, amelyek a Kormánnyal szociális, gyermekjóléti 
vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötöttek. (213/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet 14. § új (9) bekezdése) 
 
Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabályok a jogszabály 
hatálybalépésekor folyamatban lévő 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 megelőzően 
megállapított megtérítési kötelezettsége az Szt. 140. §-a alapján szűnt meg, azt a szolgáltatót 
átvevő egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság haladéktalanul, hivatalból 
állapítja meg. Ha az igazgatósággal közölt működési engedély nem tartalmazza az Szt. 127/A. 
§ (6) bekezdés b) pontja szerinti ellátási szerződés adatait, az igazgatóság felhívja a korábbi 
állami fenntartót és a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartót a hatályos ellátási szerződés 
másolatának megküldésére. Az eljárásra egyebekben a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. 
§ (7)-(8) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (213/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet új 15/A. § (2) bekezdése) 
 
 
III. 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról 
Megjelent: Magyar Közlöny 2010/140. (IX. 03.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7980  
Hatályos: 2010. 09.03. 
 
Az alábbi miniszteri rendeletek módosultak 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által: 
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 

24.) SzCsM rendelet (Ir.)  
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet 

 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7980
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1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI. 24.) SzCsM rendelet (Ir.) módosítása  
Módosultak az előgondozásra vonatkozó szabályok az idősotthoni ellátás esetében gondozási 
szükséglet vizsgálattal összefüggésben. 
Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a 
hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idősotthoni ellátás esetében 
a) az előgondozás I. szakasza az Ir. 5. § (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes 
képviselője részére szóló tájékoztatásból áll, 
b) az előgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 
Ir. 7. § (2) bekezdés szerinti beutaló határozattal történő felvétel esetét, 
c) az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni. 
(Ir. 4. § módosított (2) bekezdése) 
 
Módosultak az egyszerűsített előgondozásra vonatkozó szabályok a házi segítségnyújtás 
esetében. 
Házi segítségnyújtás esetében az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített előgondozás során kell 
elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. (Ir. 4. § módosított (5) bekezdése) 
 
A gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak változása miatt pontosításra kerül az Ir. 9. § (1) 
bekezdésének szövegzése. Hatályát veszti az Ir. 9. § (1) bekezdésében az „,illetve ha a 
gondozási szükségletet házi segítségnyújtás vagy idősotthoni ellátás esetében vizsgálják, az 
előadó szakértő” szövegrész. (Ir. 9. § módosított (1) bekezdése) 
 
Változtak az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok a házi segítségnyújtás 
vonatkozásában. 
A házi segítségnyújtást igénylőnek a kérelemben (az Ir. 1. számú melléklet 3.2. pontjában) 
feltüntetett, a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének 
keretei között kell figyelembe venni (Azaz, a házi segítségnyújtást a megállapított napi 
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 
Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos 
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az 
intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.). Ha 
a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított 
igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást 
az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. Új szabály, hogy a szolgáltatást igénybe vevő 
személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa 
igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást 
hetente - a hét egy vagy több napjára - összevontan is igénybe veheti. (Ir. módosított 19. §) 
 
A kérelem nyomtatvány módosult a gondozási szükséglet szabályainak és az egyszerűsített 
foglalkoztatás szabályainak változásával összhangban.  
A kérelem „A” részének 2.4. pontja helyébe bekerülnek idősek otthona esetében az Szt. 
68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükségletet meghatározó egyéb körülmények, 
amelyeket a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdése szabályoz részletesen. 
A kérelem „A” részének 2.4. pontja az alábbiak szerint módosult: 

 „2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény   
 pszichiátriai betegek otthona  □ 
 fogyatékos személyek otthona  □ 
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 hajléktalan személyek otthona  □ 
 szenvedélybetegek otthona  □ 
 idősek otthona  □ 
 a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] 
kéri 

 □ 

 b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri  □ 
 ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata  □ 
 bb) az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat 
a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít 

 □ 

 bc) az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás 
vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan 

 □ 

 bd) az ellátást igénylő egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként 
fogyatékossági támogatásban részesül 

 □ 

 be) az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági 
támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a 
továbbiakban: ORSZI), illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági 
állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 

 □ 

 bf) az ellátást igénylő egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági 
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül 

 □ 

 bg) az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-
os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának 
szak véleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította 
meg” 

 □ 

 
A kérelem „A” része kiegészült egy 3.8. ponttal, amely a gondozási szükségletet vizsgálat 
során a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, valamint az egyéb körülmények 
fennállásának igazolásához szükséges, bemutatandó dokumentumok körét határozza meg. 
A kérelem „A” részének új 3.8. pontja az alábbi: 

 „3.8. Megjegyzések 
 3.8.1. Házi segítségnyújtás és idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén - ha az elhelyezést az 
általános szabályok szerint kérik - a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási 
szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát. 
 3.8.2. Amennyiben az idősotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján 
kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi 
dokumentumokat kell bemutatni: 

 ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum szakvéleménye, 
 bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat 
jegyzőjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról, 
 bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat 
jegyzőjének igazolása a közművesítés hiányáról, 
 bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerős 
határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, 
 be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve 
jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az 
önkiszolgálási képesség hiányáról, 
 bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot 
megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, 
járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.” 

 
A kérelem nyomtatványban és a kitöltési útmutatóban átvezetésre kerülnek az egyszerűsített 
foglalkoztatás szabályainak változásai.  
Alkalmi munkavégzésből, illetve egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem: 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, illetve az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel. Nem 
minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, illetve az 
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egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett 
bevétel, ha havi mértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. (Kérelem „C” rész 
„Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része „II. Jövedelmi adatok” pontja 
„Jövedelem típusai” alcímének módosított 3. pontja) 
(Ir. módosított) 1. számú melléklete) 
 
2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet módosítása 
 
A miniszteri rendeletben az Szt. módosításának és az ORSZI-tól való hatáskör elvonásnak 
megfelelően a rendeletben módosításra kerülnek a gondozási szükséglet vizsgálat 
elvégzésének szabályai. 
 
Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell 
mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és 
szakvélemények másolatát vagy a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § szerinti, gondozási 
szükséglet egyéb körülmények alapján való fennállását bizonyító igazolásokat. (36/2007. (XII. 
22.) SZMM rendelet módosított 3. § (1) bekezdés) 
Az igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget 
nyújt az ellátást igénylőnek. (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § módosított (3) bekezdés) 
 
A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete 
szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelő adatlap másolatát és 
az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és 
törvényes képviselőjének. (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosított 3. § (2) bekezdés) 
 
A gondozási szükséglet vizsgálatról nem szakvélemény, hanem igazolás kerül kiállításra 
összhangban a vizsgálat intézményvezetői hatáskörbe történő helyezésével. Az igazolás 
szöveg átvezetésre kerül a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (4) bekezdésében, 5. §-
ában.  
Az módosított Szt. 63. §-ára való hivatkozás átvezetésre került a 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet 1. § B) pontjában. 
 
Hatályát veszti a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése, amely a korábbi 
szabályok szerinti hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseket tartalmazta, valamint a 2. 
számú melléklete, amely az ORSZI, illetve a jegyző bizottság fele benyújtandó gondozási 
szükséglet vizsgálat iránti kérelem formai és tartalmi követelményeit tartalmazta. 
 
Módosult a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklete, amely a gondozási 
szükséglet vizsgálatról szakvélemény mintája helyett a továbbiakban az igazolás 
megállapításának és felülvizsgálatának mintájaként funkcionál.  
Házi segítségnyújtás esetében az intézményvezető, illetve a jegyző által felkért szakértő, 
idősek otthona esetében az intézményvezető állítja ki az igazolást. 
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Igazolás 
gondozási szükséglet vizsgálatáról 

1. Személyes adatok 
A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve): ............................................................... 
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: □□□ □□□ □□□ 
Lakóhelye vagy tartózkodási helye: .................................................................................................. 
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: .................................................................................. 
2. Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetője vagy a jegyző által felkért szakértő tölti ki): 
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 

 nincs □   1 óra □   2 óra □  3 óra □  4 óra □  4 órát meghaladó 
□ 

................................................. 
intézmény (szolgáltató) vezetője/ 

jegyző által felkért szakértő 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a 

jegyzőnél lehet kérni. 
3. Idősotthoni ellátás (az intézményvezető tölti ki): 
3.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb 
körülmények alapján áll fenn □ 

3.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja □ 
A napi 4 órát nem haladja meg □ A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra 

........................... 
intézményvezető 

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 
4. Felülvizsgálat 
4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyző által kijelölt szakértő tölti 

ki): 
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 

 nincs □  1 óra □  2 óra □  3 óra □  4 óra □  4 órát meghaladó 
□ 

4.2. Idősotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki): 
4.2.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb 
körülmények alapján áll fenn. 

4.2.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja □ 
A napi 4 órát nem haladja meg □ A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra 

........................................... 
fenntartó képviselője 

 
A gondozási szükséglet vizsgálat szempontjairól rendelkező (pontozást tartalmazó) 3. számú 
melléklet nem változott jelen módosítási csomagban. 
 
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 minősül. 
 
Kaposvár, 2010. szeptember 04. 
   
  
 (:Szabó János:) 

              igazgató 


