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Valamennyi kijelölt városi jegyző 
Körjegyző és címzetes főjegyző részére 
 
Székhelyén 
 
Tisztelt Címzetes Főjegyző, Jegyző, Körjegyző Asszony/Úr! 
 
Az alábbiakban tájékoztatom azon jogszabály változásokról, amelyek a szociális 
hatósági területet, illetve a szociális intézmények feladatait érintik. 
 
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 a 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 
 
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 az előgondozás I. szakasza az Ir. 5. § (2) bekezdése 
szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselője részére szóló tájékoztatásból áll.  
Az előgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, 
kivéve az Ir. 7. § (2) bekezdés szerinti beutaló határozattal történő felvétel esetét. 
Az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell 
elvégezni. (Ir. 4. § módosított (2) bekezdése) 
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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 szövegezése.  
 
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           □ 
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 
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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  
szakvéleménye, 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 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) 
 
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 
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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 került a 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet 4. § (4) bekezdésében, 5. § -ában. 
 
A 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 jegyzői bizottság felé 
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, a 
melléklet szerinti formában.  
 
Ezúton kérem minden címzetes főjegyző, városi jegyző, körjegyző urat, hölgyet, hogy a 
városi önkormányzat illetékességi területén, szíveskedjenek az előzőekben ismertetett 
jogszabályváltozások zökkenőmentes hatályosulását elősegíteni, illetve folyamatosan 
figyelemmel kísérni. 
 
Együttműködését köszönöm. 
 
Szolnok, 2010. szeptember 08. 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

Dr. Borbás István 
mb. hivatalvezető 
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Melléklet 
 

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. 
 
 
 
 
 


