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1a 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(módosította: 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról, valamint egyéb törvények 

módosításáról) 

 

115.§(2): A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési 

díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a 

megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi 

térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez 

pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. 

 

4.§ (1) k) 

17.§(1) 

19.§(3) 

20.§(2) h) 

24.§(3) 

25.§(11), (12) c), (13) 

32/A.§(1) 

32/B.§(2) 

32/D.§(4) 

33.§(1) f), g), (1a), (4a) 

34.§(2) c) 

36.§(1), (2) a), (3) 

37/B.§(1) 

38.§(7a) 

48.§(1)(2) 

50.§(1) – (4), (4a), (6) 

50/A.§ (4), (11) 

50/B.§(1) 

50/E.§(2), (4) 

53.§ (1) 

55.§(4) 

58.§ 

* 65.§(1), (3), (7)  

123.§ (1) 

 

Az Szt. hatályon kívül helyezett rendelkezései: 
 

4. § (1a) 2.: a „pénzbeli” szövegrész 

18. § k)  

33. § (1) bek. záró szövegrész: „ – ide nem értve a közfoglalkoztatást, az 

egyszerûsítettfoglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében 

végzett, valamint a háztartási 

munkát–”  

35. § (5)  

* 115. § (1): „és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás”  

* 131/A. §, 132. § (1) p): „a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,”  

 

* 2013. július 1. – én lép hatályba 
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1a Egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokkal összefüggő módosításáról szóló 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 

 

1a 9/1999. (IX. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

(módosította: 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az egyes miniszteri rendeleteknek a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggõ módosításáról) 

 

3.§ (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 vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje 

alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi 

zárójelentést. 

4. § (1)  
(2) Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely 

és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idősotthoni ellátás esetében az 

előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot. 

 

6. §(1) Az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az 

ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való 

jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az 

intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és 

állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem 

felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. 

(2) Az előgondozást végző személy az (1) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatja az 

ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás 

tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is. 

(3) Az előgondozást végző személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti előgondozási 

adatlapon rögzíti. 

(4) Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében 

lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy 

a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa – amennyiben erre mód van – előzetesen 

vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, illetve 

b) az intézményvezető kezdeményezi a 3. § (2) bekezdése szerinti orvosi igazolásban, kórházi 

zárójelentésben foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint 

illetékes egészségügyi szakrendelés – az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes – 

szakorvosától. 

(5) Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe 

vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. 

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

képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének 

időpontjáról. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és 

tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. 
 

7.§ 

8.§ 

9. §(1) Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az 

intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban 
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tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának 

kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről. 

(2) 
 

2. számú melléklet: Előgondozási adatlap 

 

3.§(1a), (5), (6) 

 

A rendelet hatályon kívül helyezett rendelkezései: 

 

5. § (2)  

6/A. § 

10. § 

1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” című 

rész „II. Jövedelmi adatok” alpont: „pénzbeli” szövegrész 

3. számú melléklete Előgondozásai adatlap II. 

4. számú melléklete Egyszerűsített előgondozási adatlap 

 

1a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeirõl 

(módosította: 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az egyes miniszteri rendeleteknek a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggõ módosításáról) 

 

** 5/D.§ 

 

** 2014. január 1. – jén lép hatályba 

 

 


