I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.
(XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:
1) A rendelet rendelkezéseit:
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális
rászorultság igazolására,
házi segítségnyújtás, valamint idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó
gondozási szükséglet megállapítására kell alkalmazni.

2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy
neurológus
szakorvos
szakvéleményének
bemutatásával
kell
igazolni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a
kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. Ebben
az esetben a szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról a 36/2007.
(XII.22.) SZMM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolást tölti ki.
3) A gondozási szükséglet vizsgálatát a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 2. számú
melléklete
szerint
kell
kezdeményezni.
A kérelemhez – a rendeletben meghatározott gondozási szükségletet megalapozó egyéb
körülmények fennállásának a
kivételével – mellékelni kell az igénylő gondozási
szükségletének megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.
A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete
szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményét a 36/2007. (XII.22.) SZMM
rendelet
4.
számú
melléklete
szerinti
szakvélemény
igazolja.
A házi segítségnyújtásra kiállított szakvélemény, illetve másolata valamennyi további házi
segítségnyújtást biztosító, az idősotthoni ellátásra kiállított szakvélemény, illetve másolata
pedig valamennyi további idősotthoni ellátást vagy házi segítségnyújtást biztosító
intézménynél, szolgáltatónál felhasználható a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.
4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények
a következők:
a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazoltak;
b) az ellátást igénylő egyedül él, és
ba) nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat gondozási szükséglete
ellenére
részére
házi
segítségnyújtást
nem
biztosít,
vagy
bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves
villamosenergia-ellátás
nélküli
ingatlan,
vagy

bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában
részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló
irat
másolatával
igazoltak,
vagy
bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az
ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási
képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes szakvélemény másolatával
igazoltak,
be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíjat, járadékot
megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával
igazoltak,
vagy
bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának
szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes
szakvélemény másolatával igazoltak.
5) Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. A házi
segítségnyújtás hiányát, valamint a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője
igazolja.
A szükséges igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell, és a kérelemben fel kell tüntetni, hogy
a gondozási szükséglet megállapítását a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet szerinti egyéb
körülményekre tekintettel kérik. Az igazolások beszerzésében az előgondozást végző személy
segítséget
nyújt
az
ellátást
igénylőnek.
Az egyéb körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú
melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, a gondozási szükséglet fennállását a 4.
számú melléklet szerinti szakvélemény 3.1. pontjának kitöltésével kell igazolni.
6) A gondozási szükséglet vizsgálatáról készült szakvélemény felülvizsgálatára irányuló
kérelemhez mellékelni kell a szakvélemény, valamint a kitöltött értékelő adatlap másolatát.
Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának
szabályairól szóló 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet alapján 2008. január 1-jét megelőzően
kiadott igazolások, illetve szakvélemények érvényességi idejükön belül továbbra is
felhasználhatók.
1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő egészségi állapotáról
Név (születési név):
Születési hely, idő:
Lakóhely:

TAJ-szám:
1. Egészségi állapota alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás[*] biztosítása
indokolt nem indokolt
2. Felülvizsgálat szükséges: igen nem
Ha szükséges, a következő felülvizsgálat időpontja:
Dátum: .............................................
Orvos neve, aláírása: ...................................................
P. H.
[*]

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják az ellátott személy segélyhívása
esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további
egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Kérelem
gondozási szükséglet megállapításához
1. Személyes adatok
A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve):
Születési helye, ideje:
TAJ-szám:
Lakcíme vagy tartózkodási helye:
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:
Az ellátást igénylő egyedül él
2. Igényelt személyes gondoskodási forma
Idősotthoni ellátás
Házi segítségnyújtás
Soron kívüli elhelyezés indokolt
3. Az idősotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges gondozási szükséglet megállapítását a
rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb körülmény alapján kérem[1]:

3.1. a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
3.2. az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte, és a települési
önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít
3.3. az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte, és lakóhelye közműves
vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan
3.4. az ellátást igénylő egyedül él, és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban
vagy vakok személyi járadékában részesül
3.5. az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági
támogatásban részesül, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye
az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg
3.6. az ellátást igénylő egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban,
baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül
3.7. az ellátást igénylő egyedül él, és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább
80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői
bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg
4. A gondozási szükséglet mértékével kapcsolatos adatok[2]
4.1. A személyes gondoskodást igénylő ismert betegségei:

4.2. A személyes gondoskodást igénylő önkiszolgálási képességét befolyásoló egyéb
tényezők:

4.3. A személyes gondoskodást igénylő gondozási szükségletét befolyásoló életkörülményei:

4.4. Hozzájárulok a gondozási szükségletem lakóhelyemen (tartózkodási helyemen) történő
vizsgálatához.
.......................................................................
Személyes gondoskodást igénylő
vagy törvényes képviselője aláírása
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-ának
(4) bekezdése / 68/A. §-ának (1) bekezdése alapján kérelmezem a személyes gondoskodást
igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

................................................................
Intézményvezető
(jegyző vagy beutaló szerv vezető)
aláírása
Kitöltési útmutató
– A lakóhely vagy tartózkodási hely rovatban a lakóhelyen történő vizsgálat helyét kell
feltüntetni.
– Házi segítségnyújtás igénylésekor minden esetben a 4. pontot kell kitölteni. Idősotthoni
ellátás igénylésekor ha a 3. pont szerinti körülmények valamelyike fennáll, és az igazolására
előírt dokumentumok rendelkezésre állnak, a 3. pontot, egyéb esetben a 4. pontot kell
kitölteni.
– A 3. pont szerinti egyéb körülmények igazolására a következő dokumentumokat kell
csatolni:
3.1. a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
vagy az ORSZI szakvéleménye
3.2. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyző házi
segítségnyújtás hiányáról szóló igazolása
3.3. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyzőnek a
közműves vízellátás vagy a közműves villamosenergia-ellátás hiányáról szóló igazolása
3.4. az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata
3.5. az ORSZI, illetve jogelődje (Országos Orvosszakértői Intézet) érvényes
szakvéleményének másolata
3.6. a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását
megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat
másolata
3.7. az ORSZI, illetve jogelődje (Országos Orvosszakértői Intézet) érvényes
szakvéleményének másolata
Az egyes körülményekhez előírt dokumentumok teljes körű csatolása nélkül a kérelem
hiányos, és a gondozási szükséglet nem állapítható meg. Ha az igazolások nem állnak
rendelkezésre, a gondozási szükséglet vizsgálatát a 4. pont szerint – lakóhelyen történő
vizsgálat lefolytatásával – lehet kérni.
– Az egyedül élésről az 1. (személyes adatok) pontban kell nyilatkozni.
– A 4. pontban feltüntetett adatok igazolására szolgáló leletek, illetve szakvélemények
másolatát csak akkor kell mellékelni, ha azok rendelkezésre állnak; az iratok hiánya nem
akadályozza a gondozási szükséglet vizsgálatát.
[1]

A kérelemhez csatolni kell a bejelölt egyéb körülmény igazolásához a rendelet 4. §-ában meghatározott, a
kitöltési útmutatóban felsorolt dokumentumokat.
[2]
Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet megállapítását nem a 3. pont alapján kérik. A kérelemhez
mellékelni kell az igénylő gondozási szükségletének megítélését szolgáló leletek és szakvélemények másolatát.

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Szakvélemény
gondozási szükséglet vizsgálatáról
1. Személyes adatok
A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve):
Születési helye, ideje:
TAJ-szám:
Lakcíme vagy tartózkodási helye:
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:
2. Házi segítségnyújtás (a városi jegyző által a személyes gondoskodás igénybevételével
kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes
szabályokról szóló Korm. rendelet alapján működtetett szakértői bizottság tölti ki):
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete :
nincs

1 óra

2 óra

3 óra

.....................................
bizottsági tag

4 óra vagy ezt meghaladó
.....................................
bizottsági elnök

.....................................
bizottsági tag

A szakvélemény felülvizsgálatát az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási
helye szerint illetékes kirendeltségénél lehet kérni.
3. Idősotthoni ellátás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet elsőfokú
szakértői bizottsága tölti ki):
3.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a rendelet 4. § (1) bekezdésének
....... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn
3.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete1:
A napi 4 órát meghaladja
A napi 4 órát nem haladja meg
....... óra2

A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi

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

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

bizottsági elnök

előadó szakértő

A szakvélemény felülvizsgálatát az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási
helye szerinti regionális igazgatóságánál lehet kérni.
4. Felülvizsgálat
4.1. Házi segítségnyújtás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet elsőfokú

szakértői bizottsága tölti ki):
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete:
nincs

1 óra

2 óra

3 óra

4 óra vagy ezt meghaladó

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

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

bizottsági elnök

előadó szakértő

4.2. Idősotthoni ellátás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet másodfokú
szakértői bizottsága tölti ki):
4.2.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a rendelet 4. § (1) bekezdésének
....... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn
4.2.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete5:
A napi 4 órát meghaladja
A napi 4 órát nem haladja meg
....... óra2

A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi

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

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

bizottsági elnök

előadó szakértő

––––––––––––

1

Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet nem a 3.1. pont alapján, felülvizsgálat esetén a 4.2.1. pont
alapján áll fenn.
2
A szakvélemény a megjelölt óraszámban, 4 órát meghaladó szükséglet esetén 4 órában házi segítségnyújtás
igényléséhez felhasználható.

