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Tisztelt Címzetes Főjegyző, Jegyző, Körjegyző Asszony/Úr! 

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvény (megjelent: Magyar Közlöny 131. szám, 2010. augusztus 12.) több 
ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt (továbbiakban: Szt.). A jogszabály-módosítások a kihirdetést követő 5. napon, 
azaz 2010. augusztus 17-én léptek hatályba. 

A módosítások közül az egyik legfontosabb a gondozási szükséglet vizsgálatára 
vonatkozó szabályok módosítása. A házi segítségnyújtás tekintetében módosították az 
Szt. 63. § (4) bekezdését. Eszerint a házi segítségnyújtás esetében a gondozási 
szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért 
szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján. Tehát nem szakértői bizottság 
végzi a továbbiakban a gondozási szükséglet vizsgálatot. A jegyző által felkért szakértő 
személyére vonatkozó részletszabályokat az egyes szociális tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2010.(VIII.16.) Korm. rendelettel 
módosított 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet tartalmazza. A Kormányrendelet 
módosítása a Magyar Közlöny 133. számában, 2010. augusztus 16-án jelent meg. A 
módosított jogszabály szerint a jegyző a személyes gondoskodásban közreműködő 
szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kérhet fel szakértőnek, 
aki azt 30 napon belül elvégzi. Ha a vizsgálat eredményét vitatják, van lehetőség 
annak felülvizsgálatára. Sem a gondozási szükséglet vizsgálatáért, sem pedig annak 
felülvizsgálatáért térítés nem kérhető! 

Átmeneti rendelkezés, hogy a 2010. augusztus 17-ét megelőző napon folyamatban 
lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok 
felülvizsgálatát a korábbi jogszabályok alapján kell lefolytatni, illetve a 
korábban kiadott szakvélemények felhasználhatók. 

http://www.cssk.hu/downloads/szakmai_anyagok/2010.%C3%A9viLXXXIXtv.doc
http://www.cssk.hu/downloads/szakmai_anyagok/2010.%C3%A9viLXXXIXtv.doc
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Hatályát veszti az Szt. 63. § (5) bekezdése, mely eddig a gondozási szükséglet 
vizsgálatát a szakértői bizottság hatáskörébe utalta. Hatályát veszti továbbá az Szt. 
93. § (8) bekezdése is, 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. Tehát ezt követően gondozási szükséglet 
vizsgálata nélkül átmeneti jelleggel sem lehet nyújtani a szolgáltatást. 

Módosították az Szt. 63. § (7) bekezdését, melynek lényege, hogy a napi 4 órát 
meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező kérelmezőt az intézményvezetőnek, 
ennek hiányában a jegyző által felkért szakértőnek kell tájékoztatnia a 
bentlakásos intézményi ellátás lehetőségéről. Fontos kiegészítés, hogy ez utóbbi 
esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában 
történő házi segítségnyújtásra jogosult. 

Az idősek otthona esetében módosult az Szt. 68/A. §-a, amely alapján szintén 
intézményvezetői hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet vizsgálata. 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. 

Hatályát veszti az Szt. 68/B.§-a, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási 
szükséglet vizsgálat nélküli biztosításáról és annak részletszabályairól 
rendelkezett. 

Azon igénybe vevők esetében, akik számára a jogszabály hatálybalépésekor gondozási 
szükséglet vizsgálat nélkül történt a szolgáltatásnyújtás (halaszthatatlan biztosítás), 
az ellátás a három hónapos időtartam lejártáig gondozási szükséglet vizsgálat nélkül 
nyújtható, de célszerű az Szt. módosításának hatálybalépésével egyidejűleg a 
vizsgálatot elvégezni. 

A fenti jogszabályokon túl módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 
226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet. Az idősek otthona szolgáltatás tekintetében 
változik a jelentési kötelezettség tartalma. A Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 
2.1.14. pontjában a „szakvéleménnyel” szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy 
gondozási szükségletről kiállított igazolással” szöveg lép, mivel az intézményvezető 
szakvéleményt nem, csupán igazolást állíthat ki. 
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Ezúton kérem minden városi jegyző, körjegyző és címzetes jegyző urat, hölgyet, hogy a 
városi önkormányzat illetékességi területén, szíveskedjen az előzőekben ismertetett 
jogszabályváltozások zökkenőmentes hatályosulását elősegíteni, illetve folyamatosan 
figyelemmel kísérni. 

Együttműködését köszönöm. 
 
Szolnok, 2010. augusztus 17. 

Nagy Istvánné dr. 
Regionális Hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
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Dr. Borbás István 
osztályvezető 

 
 


