
 

 

 

A tervezet jelentősen csökkenti a szociális szolgáltatók, intézmények adminisztrációs 

kötelezettségeit. Törvényi szinten megszüntetésre kerül a kérelem írásbeliséghez kötöttsége. Erre 

tekintettel szükségtelenné válik a kérelem formanyomtatványa, az ellátás indítványozása esetén 

benyújtandó igazolások adattartalma pedig lényegesen egyszerűsíthető. 

 

A tervezet egyszerűsíti a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos szabályokat. Emellett 

bővül a demens személyek ellátása esetén elfogadható szakvélemények köre. Garanciális szabályként 

kerül rögzítésre, hogy a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított jövedelemről, a 

jövedelemhányadról, illetve a személyi térítési díjnak azon részösszegéről, amely a jelentős 

pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból lesz fedezve, a személyi térítési díjról szóló 

értesítésben tájékoztatni kell az ellátottat, aki ugyanilyen módon kap tájékoztatást a személyi térítési 

díj felülvizsgálata esetén is. 

 

A szociális szolgáltatások képesítési feltételeit megállapító melléklet jelentős mértékben 

módosul. A módosítás elsődleges indoka az Országos Képzési Jegyzék és a felsőoktatási rendszer 

változásainak átvezetése. A melléklet a képesítések minimum meghatározását ellátási és célcsoport-

specifikusan jelöli meg a hatályos OKJ-s és felsőoktatási képesítések szerint, és egyéb speciális 

ismeretek megjelölésével. Meghatározásra kerül a felső-, illetve középfokú képesítési minimum igény, 

valamint annak megjelölése, hogy a szakemberek hány százaléka legyen felsőfokú, illetve középfokú 

végzettségű. 

 

A gondozási szükséglet fennállását megalapozó egyéb körülmények köre bővül, önmagában a 

80. életév betöltése önmagában megalapozza a gondozási szükséglet fennállását. A tervezet 

egyszerűsíti továbbá az egészségi állapot alapján fennálló szociális rászorultság igazolását 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén. 



 

 

 

A nemzeti erőforrás miniszter 
 

.../2010 (...) NEFMI 
 

r e n d e l e t e 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SZCSM rendelet módosításáról 
 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) 

bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. 

(2) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, 

fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli 

menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. 

része szerinti orvosi igazolást. 

(3) Az Szt. 115/A. §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások 

kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell 

nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. 

(4) Tartós bentlakásos ellátás esetén – az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem 

előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A 

vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú 

lakóotthon esetén nem kell kitölteni.” 

2. § 
 

Az Ir. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes 

képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének 

időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét 

és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.” 

3. § 
 

Az Ir. a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

 



 

 

 

„6/A. § (1) Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az 

intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el, egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti 

adatlapot. 

 

 (2) Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi 

elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt 

vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: 

 

a) az előgondozás II. szakaszának időpontja, 

b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, 

c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. 

 

(3) Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a (2) 

bekezdésben foglaltak szerint. 

 

(4) Ha az átmeneti intézményben a férőhelyet azonnal elfoglalhatja az igénybe vevő, az 

előgondozás I. és II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetőek. 

 

(5) Szociális intézményi áthelyezés, valamint egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb 

intézményből történő átkerülés esetén az előgondozást végző személynek csak az előgondozás II. 

szakaszában meghatározott feladatokat kell ellátnia.” 

4. § 
 

Az Ir. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § Amennyiben a soron kívüli elhelyezési igény megalapozott, – az igény teljesítése esetén – 

az előgondozás I. és II. szakaszának feladatai egyszerre is teljesíthetőek.” 

5. § 
 

Az Ir. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„16. § (1) Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron 

kívüliség fennállásáról. 

 

(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető 

haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési 

sorrendjéről. 

 

(3) Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet 

biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának 

időpontjáról már értesítést kapott.” 

6. § 
 

Az Ir. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 

 

 

 „(5) Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani 

az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 

centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, 

 

a) nappali ellátás esetén a demencia kórképet megállapító, 

b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító 

 

szakvéleményt.” 

7. § 
 

(1) Az Ir. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti az Szt. 

20. §-a szerinti nyilvántartásban.” 

 

(2) Az Ir. 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) Ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a határozott idő leteltét követő 60 napig 

a felülvizsgálat alatt álló személy számára továbbra is a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok 

szerint kell biztosítani az ellátást. Ha az igénybe vevő 

 

a) a határozott idő leteltétől számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát 

igazoló iratot, rá a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult 

személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 

b) a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a határozott idő leteltére 

visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.” 

8. § 
 

Az Ir. 22/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. § szerint az 1. számú 

melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. 

 

(2) A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a 

jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős 

pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése 

szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.” 

9. § 
 

Az Ir. 23. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2) A 2011. január 1-jén folyamatban lévő kérelmekre e rendelet 2010. december 31-én 

hatályos szabályait kell alkalmazni.” 



 

 

 

10. § 
 

(1) Az Ir. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) Az Ir. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

(3) Az Ir. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

11. § 
 

Az Ir. 

 

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az »1. számú melléklet „B” fejezetében foglalt« szövegrész 

helyébe az „1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban foglalt” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdésében az „elhelyezésre irányuló kérelem egy példányát” szövegrész helyébe 

az „1. számú melléklet szerinti adatlapokat” szöveg, 

c) 22. § (5) bekezdésében az „A nyilatkozat átadásával egyidejűleg a szociálisan nem rászorult 

igénylőt” szövegrész helyébe az „A szociálisan nem rászorult igénylőt írásban” szöveg, 

 

lép. 

12. § 
 

 (1) Hatályát veszti az Ir. 

 

a) 6. § (1) bekezdésében az „az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétől 

számított húsz napon belül” szövegrész, 

b) 6. § (4) bekezdése, 

c) 12. § (1), (2) és (4) bekezdése, 

d) 13. §, 

e) 14. § (2) és (4) bekezdése, 

f) 19. §-ában az „az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, ” szövegrész, 

g) 5. számú melléklete, 

h) 8. számú melléklete, 

i) 10. számú melléklete. 

13. § 
 

 

 (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 

 



 

 

 

1. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

 

„1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 

 

I. 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 
 (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 

 

Név (születési név):  .................................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ...................................................................................................................................................  

Lakóhely:  .................................................................................................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:  ......................................................................................................................  

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, 

fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén 
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 

1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:  

 önellátásra képes □      részben képes □      segítséggel képes □  

 1.2. szenved-e krónikus betegségben:  

 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:  

 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:  

 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: □ 

 1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: □ 

 1.7. egyéb megjegyzések:  

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

indokolt □      nem indokolt □ 

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, 

lakóotthon esetén 

 3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):  

 3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):  

 3.3. prognózis (várható állapotváltozás):  

 3.4. ápolási-gondozási igények:  

 3.5. speciális diétára szorul-e:  

 3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:  

 3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:  

 3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):  

 3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:  

 3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel 

időpontjában szedett gyógyszerek köre:  

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: 

 

 Dátum:  Orvos aláírása:  P. H. 

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz) 

II. 



 

 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 
 

Név:  .........................................................................................................................................................................  

Születési név:  ...........................................................................................................................................................  

Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ...................................................................................................................................................  

Lakóhely:  .................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely:  ...................................................................................................................................................  

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ....................................................................................................................  

 

 

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi 

térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat 

kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): 

 

□ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” 

nyomtatványt nem kell kitölteni, 

□  nem 
 

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: 
 

 

A jövedelem típusa 

 

Nettó összege 

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó   

  Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más 

 önálló tevékenységből származó 

  

 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások   

 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások   

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások   

 7. Egyéb jövedelem   

 Összes jövedelem 

 

  

 



 

 

 

 

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: 
 

 

A család létszáma: ................ fő 
 
 

Munkaviszony-

ból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

Táppénz, 

gyermek- 

gondozási 

támogatások 

Önkormányzat 

és munkaügyi 

szervek által 

folyósított 

ellátások 

Nyugellátás 

és egyéb 

nyugdíj-

szerű 

rendszeres 

szociális 

ellátások 

Egyéb 

jöve- 

delem 

Az ellátást igénybe vevő kiskorú 
 

      

A közeli hozzátartozók 

neve, születési ideje 

Rokoni 

kapcsolat 
      

1) 

 

 

       

2) 

 

 

       

3) 

 

 

       

4) 

 

 

       

5) 

 

 

       

ÖSSZESEN: 

 
      

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj 

megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben 

szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához 

 

 

Dátum:……………………….. 

 

 

…………………………………………. 

z ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása 

…………………………………………. 

Az ellátást igénybe vevő (törvényes 

képviselő) aláírása 

 



 

 

 

 

III. 

VAGYONNYILATKOZAT 
 

(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén 

kell kitölteni) 
 

1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok: 
 

Név:  .........................................................................................................................................................................  

Születési név:  ...........................................................................................................................................................  

Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ...................................................................................................................................................  

Lakóhely:  .................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely:  ...................................................................................................................................................  

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ....................................................................................................................  

 

 

A nyilatkozó vagyona: 
 

2. Pénzvagyon 
 

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:  ........................................................................................... Ft 

 

2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött 

betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is:  ...................................................................... Ft 

A számlavezető pénzintézet neve, címe:  ..............................................................................................................  

 

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg:  ................................................................................ Ft 

A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe:  ....................................................................................................  

 

 

Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon” pontot 

nem kell kitölteni! 
 

3. Ingatlanvagyon 
 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe:  ..........................................................................................................  

helyrajzi száma:  .............. alapterülete: ........ m
2
, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 

Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe:  ........................................................................................................  

helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m
2
, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 

Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, 

üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ................................ címe:  ...........................................................................  



 

 

 

helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m
2
, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 

Becsült forgalmi érték: ………………………Ft 

 

4. Termőföldtulajdon megnevezése: ................................. címe:  ............................................................................  

helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m
2
, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 

Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 

 

5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe  .......................................................................................  

helyrajzi száma: ……......, alapterülete .......... m
2
, tulajdoni hányad ........, az átruházás ideje ........... év 

Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 

 

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: 

A kapcsolódó ingatlan megnevezése .......................... címe:  ..................................................................................  

A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, lakáshasználati □, 

haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □. 

Ingatlan becsült forgalmi értéke:  ………………………Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak 

az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

 

Dátum:……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel 

rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi 

értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

…………………………………………. 

Az ellátást igénybe vevő (törvényes 

képviselő) aláírása 

 



 

 

 

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez 

I. Személyi adatok 

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közösségét kell érteni. 

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 

fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 

amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), 

továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, 

illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 

II. Jövedelmi adatok 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és 

az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 

elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert 

költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 

magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 

járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári 

tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 

elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 

őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 

támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető 

az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 

állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 

adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli 

támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett 

nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében 

társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül 

jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között 

az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára 

létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi 

ellenértéke. 

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi 

pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell 

figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap 

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 



 

 

 

 

III. Jövedelem típusai 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, 

bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre 

irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - 

tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 

származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint 

teljesített mellékszolgáltatást. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 

díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági 

járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 

jövedelempótlék. 

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, 

álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 

szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 

feltüntetésre. 

 

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható. 
 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy 

annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni. 
 

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a 

bankszámlakivonat, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.” 
 



 

 

 

2. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

 

„2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 

 

ELŐGONDOZÁSI ADATLAP I. 
 

1. Felvétel helye, ideje: 

2. Az ellátást igénybe vevő adatai: 

a) név: 

b) lakcím: 

c) családi helyzete: 

d) családi állapota: 

e) iskolai végzettsége : 

f) foglalkozása : 

3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok: 

a) lakás tulajdoni jellege : 

b) lakókörnyezet minősége: 

c) lakás állapota: 

4. Családi körülményekre vonatkozó adatok: 

a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám): 

b) közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó : 

5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok: 

Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül : 

a) nappali ellátásban, 

b) étkeztetésben, 

c) házi segítségnyújtásban, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 

e) otthonápolásban, 

f) támogató szolgáltatásban, 

g) családsegítésben, 

h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, 

i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában, 

j) pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben, 

k) átmeneti otthoni elhelyezésben. 

6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény: 

a) mozgásképesség: 

b) érzelmi állapot: 

c) segédeszköz használata: 

d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés): 

e) magatartás, kommunikációs készség: 

7. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e: 

a) ha igen, gondnok neve, címe: 

b) milyen gondnokság (kizáró, korlátozó, ideiglenes, végleges): 

                                                 
 

 

 

 nem  kötelező kitölteni 
 



 

 

 

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szólórendeletben előírt 

kapcsolatfelvétel ideje, módja : 

a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel: 

b) települési önkormányzattal: 

c) háziorvossal, kezelőorvossal: 

d) gyámhivatallal: 

e) törvényes képviselővel, hozzátartozóval: 

9. Az előgondozást végző személy összegző véleménye: 

a) elhelyezés sürgősségére vonatkozó indok: 

b) javasolható-e az intézményi felvétel: 

c) amennyiben nem, ennek oka: 

d) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése: 

e) ennek oka: 

10. Egyéb megjegyzések az igénybe vevővel kapcsolatban: 

 

Az előgondozást végző személy neve, aláírása:” 

 

                                                 
 



 

 

 

3. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

 

„3. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 

 

ELŐGONDOZÁSI ADATLAP II. 
 

1. Felvétel helye, ideje: 

2. Az ellátást igénybe vevő neve, lakcíme: 

3. Beköltözéséhez segítség szükséges-e: 

ha igen, milyen típusú: 

4. Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor: 

5. Az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata: 

6. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés: 

7. Milyen segítségnyújtást igényel az intézményben: 

8. Elhelyezéssel kapcsolatos kérése: 

9. Életvitele, jellemző szokásai : 

10. Szabadidő eltöltésének módja : 

11. Kapcsolatteremtő képessége: 

12. Látogatók várható száma, látogatás gyakorisága: 

13. Saját ruházattal rendelkezik-e: 

14. Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor: 

15. Esetleges eltávozásra vonatkozó igénye: 

16. Hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény : 

17. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés: 

 

Az előgondozást végző személy neve, aláírása:” 

                                                 

 

 nem  kötelező kitölteni 
 

 

 



 

 

 

 

A nemzeti erőforrás miniszter 
 

.../2010 (...) NEFMI 
 

r e n d e l e t e 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) 

bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (1) 

bekezdés b), c) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely 

engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell) 

 

„b) az ellátandó célcsoport jellemzőit,” 

 

„c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, 

rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok 

jellegét, tartalmát,” 

 

„e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,” 
 

 

(2) Az R. 5/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A szakmai programhoz mellékelni kell 

 

a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) 

bekezdése szerinti kivételekkel, 

b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő 

intézmény esetén a házirendet, 

c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.” 

2. § 
 

Az R. a következő 8/B. §-sal egészül ki: 

 

„8/B. § Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti 

személy a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással 

összefüggésben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül tesz 



 

 

 

jognyilatkozatot, a személyes gondoskodást nyújtó intézmény – amennyiben ez szakmai szempontból 

indokolt – kezdeményezi a kapcsolatfelvételt az illetékes gyermekjóléti szolgálattal.” 

3. § 
 

Az R. 20. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

 (Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény) 

 

„c) vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.” 

4. § 
 

Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén a 7. számú melléklet szerinti 

 

a) forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevő és a családsegítő szolgálat 

kapcsolatfelvételét, 

b) esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást, ebben 

az esetben a segítségnyújtás tartalmát az ellátás igénybevételekor – az igénybe vevő aláírásával ellátva 

– írásban kell rögzíteni, 

c) forgalmi naplót és esetnaplót a családsegítő szolgálat vezetője legalább negyedévenként 

ellenőrzi.” 

5. § 
 

Az R. 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A falugondnok tevékenységét a 8. sz. melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell 

dokumentálni.” 

6. § 
 

Az R. 42. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Négynél több személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron 

kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni.” 

7. § 
 

 

Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok 

nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a 

korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a 



 

 

 

tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos 

gyermek tanítási szünet idején történő ellátására.” 

8. § 
 

Az R. a következő 113. §-sal egészül ki: 

 

„113. § (1) A 2011. január 1-jén szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2010. december 31-én 

hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt a 

jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én hatályos 3. számú 

melléklet alapján szakképzettnek minősül. 

 

(2) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt, aki a 2010. december 31-én hatályos 3. számú 

melléklet szerint felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

 

(3) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt, aki a 2010. december 31-én hatályos 3. számú 

melléklet szerinti és 

 

a) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben, 

b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy 

c) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés 

eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben 

 

meghatározott képesítéssel rendelkezik. 

 

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti személyek kivételével a 2011. január 1-jén szociális 

intézménynél, szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai 

létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt, amennyiben 2011. január 1-jét követően szociális 

intézménynél, szolgáltatónál szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya 

tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétől számított 10 

éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti 

képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony 

létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.” 

9. § 
 

(1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

(4) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

(5) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

10. § 
 

Az R. 



 

 

 

 

a) 6. § (3) bekezdésében a „létszámot” szövegrész helyébe a „legkisebb létszámot” szöveg, 

b) 6. § (5) bekezdésében a „foglalkoztatottak képesítési előírásait” szövegrész helyébe a 

„foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait” 

szöveg, 

c) 39/C. § (2) bekezdésében a „gépjárművének” szövegrész helyébe a „legalább egy 

gépjárművének” szöveg, 

d) 51. § (1) bekezdésében a „kell rögzíteni” szövegrész helyébe a „kell rögzíteni, amelyet az 

ellátás nyújtásának kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások 

esetén kell kitölteni” szöveg, 

e) 53. § (2) bekezdésében az „Az intézmény orvosának megkeresésére” szövegrész helyébe a 

„Ha az intézmény orvosa és az ellátást igénybe vevő házi-, vagy kezelőorvosa nem ugyanaz a 

személy, akkor az intézmény orvosának megkeresésére” szöveg, 

f) 59/A. §-át megelőző alcímében az „A gyermek” szövegrész helyébe az „Az átmeneti vagy 

tartós nevelésbe vett gyermek” szöveg, 

g) 62. § (1) bekezdés c) pontjában az „a közeli hozzátartozók” szövegrész helyébe az „az Szt. 

20. § szerinti nyilvántartásban szereplő hozzátartozó” szöveg, 

h) 79. § (3) bekezdésében az „Szt. 94/B. § és 94/D. §” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §” 

szöveg, 

i) 84/A. § (1) bekezdésében a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum, 

vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” 

szöveg, 

j) 10. számú mellékletében az „Szt. 94/B. § és 94/D. §” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §” 

szöveg 

 
lép. 

11. § 
 

Hatályát veszti az R. 

 

a) 5/A. § (1) bekezdés ab), ad) alpontja, f) és h) pontja, 

b) 19/B. §-a, 

c) 39. § (5)–(7) bekezdése, 

d) 39/B. § (1)–(3) bekezdése 

e) 40. § (7) bekezdésében az „a bázis-szállásra, ” szövegrész, 

f) 44. § (4) bekezdése, 

g) 52/A. §-a, 

h) 67. § (2) bekezdése, 

i) 79/A. § (1) bekezdés e) pontja, 

j) 107/E. §-a és az azt megelőző alcím, 

k) 14. számú melléklete. 

12. § 
 

 (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 

 



 

 

1. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

„3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak képesítési előírásai 

 

1. Szociális étkeztetés 

 alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

szociális segítő -  szociális segítő szociális 

asszisztens 

 100  

  szociális, 

gyermek- és 
ifjúságvédelmi 

ügyintéző 

  

  szociális 
szakgondozó 

szociális 
gondozó, 

szervező 

  

  szociális 

gondozó 

szociális 

gondozó és 
ápoló 

  

 

 2. Falu-, tanyagondnoki szolgálat 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

tanyagondnok, 

falugondnok 

nincs felsőfokú 

elvárás, de bármilyen 

felsőfokú 

végzettséggel is 

betölthető 

    100 Falu- és tanyagondnoki képzés 

minimum "B" kategóriás 

jogosítvány 

 



 

 

3. Házi segítségnyújtás 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

vezető gondozó 
önálló 

szolgáltatás 

esetén 

szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

okleveles 

egészségügyi szociális 
munkás 

     

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

ápoló, vagy 

gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

okleveles 

rehabilitációs 
szakember 

     

vezető gondozó 

más szociális 
szolgáltatással 

integrált 

szolgáltatás 
esetén 

  szociális segítő szociális 

asszisztens 

 100  

  szociális 
szakgondozó 

gerontológiai 
gondozó 

  

  pszichiátriai 

gondozó 

  

  szenvedélybeteg-
gondozó  

  

  szociális gondozó, 

szervező  

  

  általános ápoló  foglalkozásegészségügyi 
szakápoló  

 

   geriátriai szakápoló   

   hospice szakápoló   

   körzeti közösségi 

szakápoló  

 

   pszichiátriai szakápoló   

   sürgősségi szakápoló   

szociális 

gondozó 

  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója  

 100  

  szociális gondozó 

és ápoló  

  

  szociális segítő szociális 

asszisztens  

mentálhigiénés asszisztens   

  szociális gerontológiai   



 

 

szakgondozó gondozó  

  pszichiátriai 

gondozó  

  

  szenvedélybeteg-

gondozó  

  

  szociális gondozó, 

szervező  

  

  általános ápoló  foglalkozásegészségügyi 

szakápoló  

 

   geriátriai szakápoló   

   hospice szakápoló   

   körzeti közösségi 

szakápoló  

 

   pszichiátriai szakápoló   

   sürgősségi szakápoló   

 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP 100  

szociális 

gondozó 

  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója  

  

  szociális gondozó 

és ápoló  

  

  szociális segítő szociális 

asszisztens  

mentálhigiénés asszisztens   

  szociális 

szakgondozó 

gerontológiai 

gondozó  

  

  pszichiátriai 

gondozó  

  

  szenvedélybeteg-

gondozó  

  

  szociális gondozó, 

szervező  

  

  általános ápoló  foglalkozásegészségügyi 

szakápoló  

 

   geriátriai szakápoló   

   hospice szakápoló   

   körzeti közösségi 

szakápoló  

 

   pszichiátriai szakápoló   

   sürgősségi szakápoló   

 



 

 

5. Családsegítés 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető 
 

szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

Szociálpolitikus-

közgazdász 

     

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

szociális menedzser      

családgondozó 

szociális munkás 

 

100     Tereptanári végzettség, 

szociálpedagógus    Adósságkezelési tanácsadó, 

okleveles szociális 

munkás 

  Családterapeuta, 

okleveles 

szociálpolitikus 

  Közösségi szociális munkás, 

   mentálhigiénikus 

Számítógépes ismeret, 

szociális segítő 

  szociális segítő szociális 

asszisztens  

mentálhigiénés asszisztens  100  

  Szociális, gyermek 

és ifjúságvédelmi 

ügyintéző 

  

tanácsadó 

szociálpolitikus, 
szociálpolitikus-

közgazdász, szociális 

munkás, 
szociálpedagógus, 

közösségi szociális 

munkás, szociológus, 
igazgatásszervező-

szociális igazgatási 

szakirány, okleveles 

pszichológus, jogász, 

teológus, pasztorális 
tanácsadó, 

humánerőforrás 

menedzser,  
humánszervező, 

mentálhigiénikus,, 

addiktológiai 

90     Munkavállalási tanácsadó, 



 

 

konzultáns, 
addiktológiai 

szakpszichológus, jogi 

szakokleveles 
családvédelmi 

tanácsadó, népművelő, 

művelődésszervező, 
művelődési 

menedzser, 

andragógus, 
ifjúságsegítő 

 

       

 

 

Családterapeuta, 

       Szupervízor, 

       Mediátor, 

       Jelnyelvi tolmács 

 



 

 

6. Fogyatékos személyek ellátása 

6.1. Támogató szolgálat 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

vezető szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

igazgatásszervező 

szociális igazgatás 

szakirányú 

végzettséggel 

     

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

konduktor      

mentálhigiénikus       

személyi segítő 

igazgatásszervező 

szociális igazgatás 

szakirányú 
végzettséggel  

25 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 65  

 viselkedés elemző pszichiátriai szakápoló  

   sürgősségi szakápoló  

 
  körzeti közösségi 

szakápoló 

 

 
  egészségügyi 

asszisztens 

általános asszisztens   

   ápolási asszisztens    

   mentőápoló    

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató   

 
  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója 

  

 
  szociális gondozó és 

ápoló 
  

 
  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 

  

   szociális asszisztens foglalkoztatás szervező  

    mentálhigiénés asszisztens  

 
  

szociális szakgondozó 

gerontológiai 

gondozó 

  

   pszichiátriai gondozó    

 
  szociális gondozó, 

szervező 

  



 

 

 
  szenvedélybeteg 

gondozó 
  

 
  gyógypedagógiai 

asszisztens 

 autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 
   beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 
   Értelmileg sérültek 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 

   látásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 

   hallásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 

   pszichés fejlődésben 

akadályozottak 
gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 

   súlyosan és halmozottan 

fogyatékosok 
gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 
   testi fogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

   pedagógiai asszisztens    

gépkocsivezető 
     100 minimum "B" kategóriás 

jogosítvány 

 

 



 

 

6.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

konduktor      

mentálhigiénikus       

terápiás munkatárs gyógypedagógus 25      

 konduktor      

 okleveles pszichológus       

 
gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

 gyógytestnevelő      

 pszichopedagógus      

 szociálpedagógus       

 mentálhigiénikus       

 viselkedés elemző       

 
  gyógypedagógiai 

asszisztens 

 autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 

65  

 

   beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 

   Értelmileg sérültek 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 

   látásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 

   hallásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

 

   pszichés fejlődésben 

akadályozottak 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 

   súlyosan és halmozottan 

fogyatékosok 

gyógypedagógiai 

 



 

 

asszisztense 

 

   testi fogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

   pedagógiai asszisztens    

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató   

   masszőr gyógymasszőr   

szociális gondozó   általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90  

     pszichiátriai szakápoló 

     sürgősségi szakápoló 

 
    körzeti közösségi 

szakápoló 

 
  egészségügyi 

asszisztens 
általános asszisztens  

   ápolási asszisztens   

   mentőápoló   

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató  

 
  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója 

 

 
   szociális gondozó és 

ápoló 
 

 
  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 

 

    szociális asszisztens foglalkoztatás szervező 

     mentálhigiénés asszisztens 

 
  

szociális szakgondozó 
gerontológiai 

gondozó 

 

    pszichiátriai gondozó   

 
   szociális gondozó, 

szervező 
 

 
   szenvedélybeteg 

gondozó 

 

 
  gyógypedagógiai 

asszisztens 
 autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    Értelmileg sérültek 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    látásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 
    hallásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 



 

 

asszisztense 

 

    pszichés fejlődésben 

akadályozottak 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    súlyosan és halmozottan 

fogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    testi fogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

   pedagógiai asszisztens   

 

6.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 

 

100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

konduktor      

mentálhigiénikus      

igazgatásszervező 

szociális igazgatás 
szakirányú 

végzettséggel  

     

orvos orvos 100      

intézményvezető 
ápoló 

diplomás ápoló 100      

okleveles egyetemi 
ápoló 

     

okleveles ápoló      

vezető pedagógus 

gyógypedagógus 100      

pszichopedagógus      

konduktor      

pedagógus      

fejlesztő 

pedagógus 

fejlesztőpedagógus 100      

gyógypedagógus      

konduktor      

pszichopedagógus      



 

 

szociálpedagógus       

gyógytornász      

gyógytestnevelő      

pedagógus      

ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 75  

     pszichiátriai szakápoló  

     sürgősségi szakápoló  

  
   körzeti közösségi 

szakápoló 

 

Gondozó 

(lakóotthon 

esetében szociális 
segítő) 

  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója 

 90  

  szociális gondozó és 

ápoló 

 

  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 
segítő 

 

  szociális asszisztens  

  ápolási asszisztens   

szociális 

munkatárs 

szociális munkás 

 

25  
  

75 

szociálpedagógus    

okleveles 

szociálpolitikus 
 

  

okleveles szociális 
munkás 

   

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

  

 
  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 
 

mentálhigiénés 

munkatárs 

  gyógypedagógiai 

asszisztens 

 autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 

90 

 
    beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    Értelmileg sérültek 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    látásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    hallásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    pszichés fejlődésben 

akadályozottak 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

     súlyosan és halmozottan 



 

 

fogyatékosok 
gyógypedagógiai 

asszisztense 

 
    testi fogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 
  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 

mentálhigiénés asszisztens 

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató   

szociális 

ügyintéző 

  

szociális segítő    

90  

 
  

  

rehabilitációs nevelő, 

segítő   

 

   szociális szakgondozó     

 
  

  
szociális gondozó, 
szervező   

 

 



 

 

6.4. Fogyatékos személyek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

konduktor      

mentálhigiénikus      

igazgatásszervező 

szociális igazgatás 

szakirányú 
végzettséggel  

     

orvos orvos 100      

intézményvezető 

ápoló 

diplomás ápoló 100      

okleveles egyetemi 
ápoló 

     

okleveles ápoló      

pszichopedagógus      

konduktor      

pedagógus      

fejlesztő 

pedagógus 

fejlesztőpedagógus 100      

gyógypedagógus      

konduktor      

pszichopedagógus      

szociálpedagógus       

gyógytornász      

gyógytestnevelő      

pedagógus      

ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 75  

     pszichiátriai szakápoló  

     sürgősségi szakápoló  

  
   körzeti közösségi 

szakápoló 
 

Gondozó 

(lakóotthon 
esetében szociális 

segítő) 

  szociális gondozó fogyatékossággal élők 

gondozója 

 90  

  szociális gondozó és 
ápoló 

 

  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 

 



 

 

  szociális asszisztens  

  ápolási asszisztens   

szociális 

munkatárs 

szociális munkás 

 

25  
  

75 

szociálpedagógus    

okleveles 
szociálpolitikus 

 
  

okleveles szociális 

munkás 

   

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
  

 
  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 

 

mentálhigiénés 

munkatárs 

  gyógypedagógiai 

asszisztens 

 autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 

90 

 

    beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    Értelmileg sérültek 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    látásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    hallásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    pszichés fejlődésben 
akadályozottak 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 

    súlyosan és halmozottan 

fogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

    testi fogyatékosok 

gyógypedagógiai 

asszisztense 

 
  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 

segítő 

mentálhigiénés asszisztens 

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató   

szociális ügyintéző   szociális segítő    90  

 
  

  

rehabilitációs nevelő, 

segítő   

 

   szociális szakgondozó     

 
  

  

szociális gondozó, 

szervező   

 



 

 

súlyos fogyatékosokat ellátó csoport 

osztályvezető 

gyógypedagógus 100      

diplomás ápoló      

okleveles egyetemi 

ápoló    

  

okleveles ápoló      

gyermekgondozó-

ápoló, vagy 

ápoló-gondozó  

 

csecsemő és 

gyermekápoló     

90  

 

 

 csecsemő és 
gyermeknevelő - 

gondozó     

 

 
 

 gyermekgondozó - 
nevelő 

gyermekotthoni 
asszisztens   

 

 
 

 

  

kisgyermekgondozó, -

nevelő   

 

 
 

 gyermek és ifjúsági 
felügyelő    

 

 
 

 

szociális gondozó 

fogyatékossággal élők 

gondozója   

 

 
 

 
  

szociális gondozó és 
ápoló   

 

pedagógus óvodapedagógus 100        

 tanár, tanító      

 fejlesztőpedagógus      

 gyógypedagógus      

 pedagógus      

 konduktor      

 pszichopedagógus      

 

7. Hajléktalan ellátás 

7.1. Utcai szociális munka 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

utcai szolgálat 

koordinátor 

szociális munkás 

 

100     utcai szociális koordinátor 

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

utcai szociális 

munkás 

szociális munkás 

 

50     utcai szociális munkás képzés 



 

 

 szociálpedagógus     

 szociális menedzser     

 
okleveles szociális 

munkás 

    

 
okleveles 
szociálpolitikus 

    

   érettségi   50 

 



 

 

7.2. Hajléktalanok nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető felsőfokú végzettség 100      

szociális, 

mentálhigiénés 

munkatárs 

felsőfokú végzettség 100      

szociális segítő   középfokú végzettség   100  

 

7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető felsőfokú végzettség 100      

szociális, 

mentálhigiénés 

munkatárs 

felsőfokú végzettség 100      

szociális segítő   középfokú végzettség   100  

ápoló-gondozó 
 

 szociális gondozó szociális gondozó és 

ápoló 

 75  

 

7.4. Hajléktalanok átmeneti otthona 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető felsőfokú végzettség 100      

orvos orvos 100      

szociális, 

mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú végzettség 100      

szociális segítő   középfokú végzettség   100  

ápoló-gondozó 
 

 szociális gondozó szociális gondozó és 
ápoló 

 75  

 

7.5. Hajléktalanok ápoló - gondozó otthona munkaköreinek minimum alkalmazása megegyezik az idősek ápoló – gondozó otthona képesítéseivel 

 

 



 

 

8. Idősek ellátása 

8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

nappali ellátás 

vezető önálló 

nappali intézmény 
esetén 

 

szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

andragógus      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

okleveles 
egészségügyi szociális 

munkás 

     

ápoló, vagy 

gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

okleveles 

rehabilitációs 
szakember 

     

szociális gondozó   általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90  

     pszichiátriai szakápoló 

     sürgősségi szakápoló 

 
    körzeti közösségi 

szakápoló 

 
    foglalkozás egészségügyi 

szakápoló  

 
  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója  
 

 
    szociális gondozó és 

ápoló  

 

   szociális segítő szociális asszisztens  foglalkoztatás-szervező  

       mentálhigiénés asszisztens  

       szociokulturális animátor  

 
  

szociális szakgondozó 
gerontológiai 

gondozó 

 

    pszichiátriai gondozó   

 
   szociális gondozó, 

szervező 

 

 
   szenvedélybeteg 

gondozó 

 

szociális, 

mentálhigiénés 

szociális munkás     100  



 

 

munkatárs  

 szociálpedagógus       

 
egészségügyi szociális 

munkás 

      

 
okleveles 
egészségpszichológus 

      

 

okleveles 

rehabilitációs 

szakember 

      

 pszichológus       

 viselkedés elemző       

 



 

 

8.2. Idősek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

speciális alkalmazási 

igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

diakónus      

mentálhigiénikus      

igazgatásszervező 

szociális igazgatás 

szakirányú 
végzettséggel  

     

Pszichológus      

Egészségügyi 

menedzser 

     

Orvos      

Jogász      

okleveles ápoló      

Okleveles teológus      

Okleveles pásztorális 

tanácsadó és 
szervezetfejlesztés 

     

orvos orvos 100      

intézményvezető ápoló 

diplomás ápoló 100      

okleveles egyetemi 

ápoló 

     

okleveles ápoló      

ápoló, gyógytornász-

fizioterapeuta 

     

részlegvezető 

diplomás ápoló 100      

okleveles egyetemi 
ápoló 

     

okleveles ápoló      

ápoló, gyógytornász-

fizioterapeuta 

     

szociálpedagógus       

szociális munkás      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles      



 

 

szociálpolitikus 

szociális menedzser      

szociológus      

ápoló 

diplomás ápoló 10      

mentőtiszt       

okleveles ápoló       

ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta 

      

  általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90  

  pszichiátriai szakápoló  

  sürgősségi szakápoló  

  körzeti közösségi 

szakápoló 

 

  Diabetológiai szakápoló  

  Légzőszervi szakápoló  

  Felnőtt aneszteziológiai 
és intenzív szakápoló 

 

  Nefrológiai szakápoló  

  Onkológiai szakápoló  

gondozó 

  szociális gondozó szociális gondozó és 
ápoló 

 90 Az igénybevevő 
személyek körének 

megfelelően 

intézményvezetői 
kompetencia az, hogy 

milyen szakképesítéssel 

rendelkező gondozót 

alkalmaz 

  szociális szakgondozó Gerontológiai 

gondozó 

 

  Pszichiátriai gondozó  

  
Szenvedélybeteg 

gondozó 

 

  Szociális gondozó, 

szervező 
 

 

szociális és mentálhigiénés 

munkatárs 

szociális munkás 
 

25  
  

  

szociálpedagógus      

okleveles 

szociálpolitikus 
 

    

okleveles szociális 
munkás 

     

Okleveles 

rekreációszervező és 
egészségfejlesztő 

     

diakónus      

mentálhigiénikus      

Okleveles teológus 
 

   
  

Okleveles pasztorális 

tanácsadó  
   

  

Viselkedés elemző      

pszichológus      



 

 

   rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

  
65  

  

Szociális segítő 

  

Rehabilitációs nevelő, 

segítő 
  

 

  

Szociális asszisztens 
  

   

  Mentálhigiénés 

asszisztens 

 

  Szociokulturális 

animátor 

 



 

 

9. Pszichiátriai ellátás 

9.1. Közösségi ellátás 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

Közösségi 
koordinátor 

szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

pszichiáter      

mentálhigiénikus      

 
Okleveles 

pszichológus 

      

Orvos konzultáns pszichiáter 100      

Közösségi 
gondozó 

szociális munkás 25      

 szociálpedagógus      

 szociális menedzser      

 
okleveles szociális 

munkás 

     

 
okleveles 

szociálpolitikus 

     

 Viselkedés elemző      

 mentálhigiénikus      

   szociális szakgondozó pszichiátriai gondozó   75  

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

   

   Általános ápoló  pszichiátriai szakápoló  

 
   mentálhigiénés és 

pszichiátriai szakápoló 
 

 



 

 

9.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

Okleveles 

pszichológus 

     

mentálhigiénikus      

terápiás segítő 
okleveles szociális 

munkás 

25      

 
okleveles 
szociálpolitikus 

     

 szociálpedagógus       

 szociális munkás      

 viselkedés elemző      

 pszichopedagógus      

 mentálhigiénikus       

       

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató  75  

   általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló  

   
szociális szakgondozó 

pszichiátriai gondozó    

    mentálhigiénés asszisztens  

 

9.3. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 
 

100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

Okleveles      



 

 

pszichológus 

mentálhigiénikus      

orvos orvos 100      

intézményvezető 

ápoló 

diplomás ápoló 100      

okleveles egyetemi 

ápoló 

     

okleveles ápoló      

ápoló diplomás ápoló 50      

 okleveles ápoló      

   általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló 50  

Gondozó 

(lakóotthon 

esetében szociális 

segítő) 

  szociális gondozó szociális gondozó és 
ápoló 

 90  

  szociális szakgondozó pszichiátriai gondozó  

  szociális gondozó, 

szervező 

 

  ápolási asszisztens   

szociális 

munkatárs 

szociális munkás 

 

25  
  

 

szociálpedagógus     

okleveles 
szociálpolitikus 

 
   

okleveles szociális 

munkás 

    

   szociális segítő szociális asszisztens  75 

 
  rehabilitációs nevelő, 

segítő 

 

mentálhigiénés 

munkatárs 

viselkedés elemző 25     

 okleveles pszichológus     

 pszichopedagógus     

 szociálpedagógus     

 mentálhigiénikus     

   szociális segítő 
 

mentálhigiénés asszisztens 75 

   foglalkoztatásszervező  

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató   

 



 

 

10. Szenvedélybeteg ellátása 

10.1. Közösségi ellátás 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

Közösségi 
/alacsonyküszöbű 

koordinátor 

szociális munkás 100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

pszichiáter      

addiktológus      

Okleveles 
pszichológus 

      

Orvos konzultáns addiktológus 100      

Közösségi 

gondozó 

szociális munkás 25      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 

szociálpolitikus 

     

Okleveles 
pszichológus 

     

      

  szociális szakgondozó szenvedélybeteg 

gondozó 

  75  

  szociális gondozó, 

szervező 

  

  szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens  

  szociális gondozó szociális gondozó, 
ápoló 

  

Konzultáns 

(alacsonyküszöbű 

ellátásnál) 

Okleveles 

pszichológus 

100      

Addiktológiai 

konzultáns 

     

pszichiáter      

addiktológus      

Segítő 
(alacsonyküszöbű 

ellátásnál) 

  szociális szakgondozó szenvedélybeteg 
gondozó 

  25  

 
   szociális gondozó, 

szervező 

  



 

 

   szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens  

 

10.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

Okleveles 

pszichológus 

     

mentálhigiénikus      

terápiás segítő 
okleveles szociális 

munkás 

25      

 
okleveles 

szociálpolitikus 

     

 szociálpedagógus       

 szociális munkás      

 viselkedés elemző      

 pszichopedagógus      

 mentálhigiénikus       

       

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató  75  

   általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló  

 
  

szociális szakgondozó 

szenvedélybeteg 
gondozó  

  

    mentálhigiénés asszisztens  

 



10.3. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 

       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 

%-ban 

OKJ-S képesítés igény 

munkatársak %-

ban 

speciális alkalmazási igény 

   ALAP ELÁG RÁÉP   

intézményvezető szociális munkás 100      

szociálpedagógus      

szociális menedzser      

okleveles szociális 

munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

Okleveles 

pszichológus 

     

mentálhigiénikus      

orvos orvos 100      

intézményvezető 

ápoló 

diplomás ápoló 100      

okleveles egyetemi 

ápoló 

     

okleveles ápoló      

ápoló diplomás ápoló 50      

 okleveles ápoló      

   általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló 50  

Gondozó 

(lakóotthon 

esetében szociális 

segítő) 

  szociális gondozó szociális gondozó és 
ápoló 

 90  

  szociális szakgondozó szenvedélybeteg 

gondozó 

 

  szociális gondozó, 
szervező 

 

  ápolási asszisztens   

szociális 

munkatárs 

szociális munkás 

 

25  
  

 

szociálpedagógus     

okleveles 

szociálpolitikus 
 

   

okleveles szociális 

munkás 

    

   szociális segítő szociális asszisztens  75 

 
  rehabilitációs nevelő, 

segítő 

 

mentálhigiénés 
munkatárs 

viselkedés elemző 25     

 okleveles pszichológus     

 pszichopedagógus     

 szociálpedagógus     

 mentálhigiénikus     

   szociális segítő 
 

mentálhigiénés asszisztens 75 

   foglalkoztatásszervező  

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató   



 

 

 

Kiegészítő szabályok: 

1.  Felsőfokú ápoló végzettség a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. 

rendeletben meghatározott ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési 

követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet alapján szerzett okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói 

végzettséggel egyenértékűnek minősített egyetemi okleveles ápolói végzettség. 

2.  2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el. 

3.  A mellékletben szereplő képesítések alatt az alábbi, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben meghatározott számú szakképesítések értendők. 

Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szakképesítés megnevezése Azonosító szám 

Általános ápoló 54 723 01 Gyógypedagógiai asszisztens  54 140 01   

       - Ápolási asszisztens 54 723 01 0100 33 01 - Autisták gyógypedagógiai 
          asszisztense 

54 140 01 0001 54 01 

       - Gyakorló ápoló 54 723 01 0100 52 01 - Beszédfogyatékosok 

          gyógypedagógia asszisztense  

54 140 01 0001 54 02 

       - Ápoló 54 723 01 0010 54 01         - Értelmileg sérültek 

          gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 03 

       - Csecsemő- és gyermekápoló 54 723 01 0010 54 02         - Hallásfogyatékosok 
          gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 04 

       - Diabetológiai szakápoló 54 723 01 0001 54 01  - Látásfogyatékosok 

  gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 05 

       - Felnőtt aneszteziológia és 

   intenzív szakápoló  

54 723 01 0001 54 03 - Pszichés fejlődésben 

          akadályozottak gyógypedagógia 

          asszisztense 

54 140 01 0001 54 06 

       - Foglalkozás-egészségügyi 

           szakápoló 

54 723 01 0001 54 04 - Súlyosan és halmozottan 

  fogyatékosok gyógypedagógia 

  asszisztense 

54 140 01 0001 54 07 

       - Geriátriai szakápoló  54 723 01 0001 54 05 - Testi fogyatékosok 

  gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 08 

        - Hospice szakápoló 54 723 01 0001 54 07  Rehabilitációs tevékenység terapeuta  54 726 01 

       - Körzeti közösségi szakápoló 54 723 01 0001 54 08         - Gyógyfoglalkoztató  54 726 01 0100 51 01 

       - Légzőszervi szakápoló 54 723 01 0001 54 09 Szociális gondozó   33 762 01 

       - Nefrológia szakápoló  54 723 01 0001 54 10       - Fogyatékossággal élők gondozója 33 762 01 0010 33 01 

       - Onkológia szakápoló 54 723 01 0001 54 11       - Szociális gondozó és ápoló 33 762 01 0010 33 02 

       - Pszichiátriai szakápoló  54 723 01 0001 54 12 Szociális segítő  54 762 01 

       - Sürgősségi szakápoló  54 723 01 0001 54 13       - Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01 0010 54 01 

Egészségügyi asszisztens 52 720 01       - Szociális asszisztens 54 762 01 0010 54 02 

         - Általános asszisztens  52 720 01 0010 52 01       - Szociális, gyermek- és 
        ifjúságvédelmi ügyintéző 

54 762 01 0010 54 03 



 

 

         - Fizioterápiás szakasszisztens  52 720 01 0001 54 03       - Foglalkoztatás-szervező 54 762 01 0001 54 01 

Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó 55 761 01       - Mentálhigiénés asszisztens  54 762 01 0001 54 02  

Gyermekgondozó-nevelő  54 761 02        - Szociokulturális animátor  54 762 01 0001 54 03 

       - Gyermek- és ifjúsági felügyelő  54 761 02 0100 33 01 Szociális szakgondozó  54 762 02  

       - Gyermekotthoni asszisztens  54 761 02 0010 54 01       - Gerontológiai gondozó 54 762 02 0010 54 01 

       - Kisgyermekgondozó,- nevelő  54 761 02 0010 54 02       - Pszichiátriai gondozó 54 762 02 0010 54 02 

Mentőápoló  52 723 01        - Szenvedélybeteg gondozó 54 762 02 0010 54 03  

Pedagógiai asszisztens  52 140 01        - Szociális gondozó, szervező 54 762 02 0010 54 04 

Masszőr  52 726 01 

       - Gyógymasszőr  52 726 01 0010 52 01 

 

4. A 3. sz mellékletben az adott munkakörök képesítési minimum alkalmazási feltételei esetében %-os arányok jelzik, hogy az adott munkakörben 

hány %-ban szükséges a felsorolt képesítéssel rendelkező szakembereket alkalmazni. Azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem éri el a 100 %-

ot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy az adott munkakörben a feladatellátás és kompetencia igénye szerint, milyen OKJ-s képesítéssel 

rendelkező szakembert alkalmaz (ezen szakemberek a R. 6. § (1) bekezdése vonatkozásában szakképzettnek tekintendők).” 

 



2. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

„4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

Dátum: ...... év ...................... hónap 

 Ellátott 

neve 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 Összesen                                                               

Kitöltési útmutató: 

Az ellátott neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést 

igénybe vette. Az utolsó sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket. 

A táblázatnak három típusát kell naponta vezetni. Külön táblázatban kell vezetni a helyben, az 

elvitellel és a kiszállítással étkezőket. 

Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített) 

 Dátum (hónap, nap)  Népkonyhán étkezők száma összesen  

     

     

     

     

     ” 



 

 

3. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

„5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

Kimutatás 

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 59/A. § b) 

pontja szerinti beszámoló elkészítéséhez 

A gyermek tartózkodási helye: . ........................................................................................................ 

Intézményvezető által megbízott személy neve, munkaköre: . .......................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

Gyermek neve:  .................................................................................................................................. 

Születési helye, ideje: ........................................................................................................................ 

Családi pótlék havi teljes összege:  .................................................................................................Ft 

Családi pótlék éves összege: . .........................................................................................................Ft 

 

Felhasználás 

A 

Felhasz- 

nálás 

időpontja 

B 

Felhasz-

nálható 

összeg 

(Ft) 

C 

Felhasz-

nált 

összeg 

(Ft) 

D 

Felhasználás 

módja 

E 

Egyenleg 

(Ft)* 

F 

Intézmény-

vezető által 

megbízott 

személy 

aláírása 

G 

Intézményvezető 

aláírása 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

* Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésének 

időpontjában nullának kell lennie.” 

 



 

 

4. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

„7. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

ESETNAPLÓ 

A ) Fedőlap 

1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma: 

2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma: 

2.1. Gazdasági aktivitása: 

2.2. Iskolai végzettsége: 

2.3. Családi állapota: 

2.4. Lakóhelye: 

2.5. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: 

2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora: 

2.7. Gondozásba vétele: 

2.8. Gondozásának megszűnése: 

3. Esetfelelős neve: 

B) Belső tartalom 

1. A probléma definíciója: 

2. Cselekvési terv: 

3. Megállapodás: 

4. Intézkedések: 

Ellenőrző neve: 

Ellenőrzés időpontja: 

C) Útmutató az esetnapló kitöltéséhez 

I. Vezetendő 

Esetnaplót kell minden olyan esetben vezetni, amikor a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán 

tett intézkedéssel nem zárható le. 

II. Az esetnapló formája 

Az esetnapló fedőlapjának a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma (a forgalmi napló adata alapján): 

2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma (a forgalmi napló adatai alapján): 

2.1. Gazdasági aktivitása: itt kell megjelölni, ha a kliens aktív kereső a munkahelyét vagy inaktív 

kereső (ebből nyugdíjas), illetve munkanélküli státuszát. 

2.2. Iskolai végzettsége: a legmagasabb iskolai végzettség alapján kell nyilvántartani. 

2.3. Családi állapota: meg kell jelölni, hogy a kliens házastársi/élettársi kapcsolatban gyermek 

nélküli vagy gyermeket nevelő családban él, illetve egyedülálló. 

2.4. Lakóhelye: a kliens állandó bejelentett lakása. 

2.5. Tényleges tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: értelemszerűen töltendő ki. 

2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora: 

2.7. Gondozásba vételének kelte: a tényleges gondozásba vétel, amely megegyezik a forgalmi napló 

kitöltésének időpontjával. 



 

 

2.8. A gondozás megszűnésének kelte: megegyezik a gondozási naplóba tett utolsó bejegyzéssel, 

vagy az az időpont, amikor a szociális munkás és a kliens a segítő kapcsolatot a megállapodásban 

foglaltak teljesítésével egyidejűleg vagy más okból lezárják. 

3. Esetfelelős neve: akit az intézmény vezetője kijelölt. 

III. Belső tartalom 

1. A probléma definíciója: az a kiinduló probléma, amit a kliens és szociális munkás közösen 

meghatározott, és amelyen dolgozni fog. A később felmerülő problémákat a gondozási folyamat 

során kell megjeleníteni. 

2. Cselekvési terv: a kliens és szociális munkás közösen kialakított megoldási terve a kiinduló 

problémát illetően. A később felmerülő problémákra készült cselekvési tervet a gondozási folyamat 

során kell megjelentetni. 

3. Megállapodás: írásos dokumentum az elvégzendő munkára vonatkozóan a szociális munkás és 

kliens aláírásával. 

4. Intézkedések: minden, a klienssel kapcsolatos szakmai tevékenység rögzítése. 

D) Forgalmi napló fejléce 

A 

 

Dátum 

B 

 

Sor-

szám 

C 

 

Egyén

i 

azono-

sító 

D 

 

Ügyfél 

 

 

E 

 

Név 

(szem

é- 

lyi 

adatok

) 

F 

 

Küldő 

szerv 

G 

 

Hozott probléma 

típusa 

H 

 

Eset 

leírá- 

sa 

I 

 

Esetkezelés jellege 

J 

 

Jutta-

tás 

K 

 

Eset-felelős 

L 

 

Ügyeletes 

 

Elsőd-

leges 

hozott 

prob-

léma  

 

Több 

hozott 

problé

ma 

 

Krízis

helyze

t áll 

fenn 

       új  régi                                         

                  I Ü S T T E C P G V C U D S     

                  n g e a o g s s o é s t o z     

                  f y g n v y o z n d a ó l o     

                  o i í á á é p i d e l g o l     

                  r n t c b b o c o l á o g g     

                  m t ő s b  r h z e d n i á     

                  á é  a á  t o á m l d  l     

                  c z b d    l s b á o  t     

                  i é e á i   ó b e t z  a     

                  ó s s s r   g a  o á  t     

                    z  á   i  v g s  á     

                    é  n   a v é a   s     

                    l  y   i é t t        

                    g  í    t e á        

                    e  t   t e l s        

                    t  á   e l          

                    é  s   v           

                    s                

E) Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez 

1. Dátum: a tárgynapi dátum. 

2. Sorszám: a tárgyév január 1-jétől 1-gyel kezdődő sorszámozás a tárgyév december 31-éig. 

3. Ügyfélre vonatkozó adatok: 

Egyéni azonosító: az országos számítógépes program egyéni azonosító száma. 



 

 

Személyi adatok: születési év, gazdasági aktivitásra, családi állapotra és iskolai végzettségre 

vonatkozó adatok. 

4. Új ügyfél: az intézményben még nem regisztrált kliens. 

5. Régi: az a kliens, akit már korábban regisztráltak, de gondozásba vételre nem került sor, valamint a 

családsegítő szolgálat által már gondozásba vett és ellátott kliens. 

6. Küldő szerv: ha a kliens maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, őt kell megjelölni, egyéb 

esetben a problémát jelző magánszemélyt, vagy egyéb intézményt és a hatósági kezdeményezéseket 

kell itt jelölni. 

7. Elsődleges (hozott) probléma típusa: a statisztikai adatszolgáltatással megegyező 

problématípusonként kell regisztrálni. 

7.1. Életvitel 

7.2 Családi, kapcsolati (7.2.1 családon belüli bántalmazás) 

7.3. Lelki-mentális 

7.4. Gyermeknevelési 

7.5. Anyagi 

7.6. Foglalkoztatással kapcsolatos 

7.7. Egészségkárosodás következménye 

7.8. Ügyintézéshez segítségkérés 

7.9. Információkérés 

7.10. Egyéb, éspedig: 

8. Eset leírása (felkínált probléma): az intézményt felkereső ügyfél problémafeltárásának 

dokumentálása, melyből ki kell derülnie az aktuális probléma jellegének. 

9. Esetkezelés jellege: az esetmunka válfajainak megjelölésére szolgál a forgalmi napló fejlécében 

megadott részletezés alapján. 

A forgalmi naplóban kell vezetni a szolgálatot felkereső ügyfél és a szociális munkás által külső 

helyszínen felkeresett kliens ellátását is. 

A védelembe vételt, illetve utógondozást nyilvántartó sort csak az egy forgalmi naplóval rendelkező 

családsegítést és gyermekjóléti feladatokat is ellátó intézményeknél kell szerepeltetni. 

Gondozásba vétel: az egyénnel, családdal vagy azok érdekében végzett komplex szakmai 

tevékenység, amely az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. 

Családlátogatás: a család tényleges tartózkodási helyén végzett szakmai tevékenység. 

10. Juttatás: itt kell megjelölni a kliens számára nyújtott anyagi és természetbeni támogatásokat, 

valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételét, használatát. 

11. Esetfelelős: akinél a kliens gondozásban van. 

12. Ügyeletes: aki a saját, illetve más munkatárs által gondozott klienssel aznap valamilyen 

esetkezelés jellegű tevékenységet végez.” 
 

 



 

 

6. melléklet a …/2010. (……) NEFMI rendelethez 

 

„8. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

Tevékenységnapló 

Dátum: …… év ……… hó …… nap 
1
 

Szolgáltatás kezdetének 

időpontja: 

….. óra ……. perc 

Szolgáltatás befejezésének 

időpontja: 

….. óra ……. perc 

Szolgáltatással 

összefüggésben megtett 

kilométer:
 3
   

Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu- vagy 

tanyagondnok személyével): 

 

Sorszám: Szolgáltatás 

időtartama 

(óra, perc): 

Tevékenység:
 4
 Szolgáltatást 

igénybe vevők 

száma:
 5-8

 

Szolgáltatást igénybe 

vevők 

 neve:
 5-8

 

Szolgáltatást 

igénybe vevők 

 aláírása: 
9
 

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

Szolgáltatást végző aláírása: 

……………………………………………

…………………………   

Fenntartó teljesítést igazolni 

jogosult megbízottjának, 

meghatalmazottjának 

aláírása: 
2
 

……………………………………………

…………………………   

 

 

Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához: 

 
1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni. 

2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést. 

3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok az 

egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a 

szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, 

vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja). 

4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni 

kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező. 

5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás 

jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése). 



 

 

6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást 

igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem 

kell kitölteni. 

7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta iskolások 

iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen 

igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra 

elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők 

számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem az 

adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni. 

8. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban volt 

rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak. 

9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető.” 

 
 

 

 



 

 

 

A nemzeti erőforrás miniszter 
 

.../2010 (...) NEFMI 
 

r e n d e l e t e 
 

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

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

módosításáról 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) 

bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

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

továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat időpontjáig 

használható fel a szociális rászorultság igazolására.” 

2. § 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon 

történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amely hatálya 

határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat 

elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.” 

3. § 

A Rendelet 

a) 2. § (2) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti” 

szöveg, 

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia 

centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” szöveg, 

c) 4. számú mellékletének 3.1. és 4.2.1. pontjában a „személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló” szövegrész helyébe a „gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló” 

szöveg 

lép. 



 

 

4. § 

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 4. § (1) bekezdés ba) alpontjában az „és a települési önkormányzat gondozási szükséglete 

ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít” szövegrész, 

b) 4. § (2) bekezdésében a „ba) alpontja esetében a házi segítségnyújtás hiányát, a” szövegrész, 

c) 1. számú melléklete. 

5. § 
 

 (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 



 

 

 

A nemzeti erőforrás miniszter 
 

.../2010 (...) NEFMI 
 

r e n d e l e t e 
 

a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális 

szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) 

SZMM rendelet módosításáról 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) 

bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § 
 

A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális 

szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM 

rendelet 9. § (3) bekezdésében a „– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – regionális módszertani 

intézményt” szövegrész helyébe a „– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – másik egyházi 

módszertani intézményt” szöveg lép. 

2. § 
 

 (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 


