
 1 

Változással érintett főbb jogszabályok: 

 

1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és ellátásokról 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet (Ir.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

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

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 

321/2009.(XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 

engedélyezéséről és ellenőrzéséről ( Újraszabályozza a szociális engedélyezés és ellenőrzés 

területét és felváltja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 

szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 

szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletet.) 

2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről ( 52.-54.§, 3. 

számú melléklet 11.-13. pont) 
 

Az alapellátást és bentlakásos szociális ellátást is érintő jogszabályi 

változások: 
 

1) Szt. 58/A. § (1) A külön törvényben (2009. évi CXXX. törvény 52.-54.§) meghatározottak 

szerint normatív hozzájárulásra jogosult a jogerős működési engedéllyel szociális szolgáltatást 

nyújtó, közfeladatot ellátó egyházi és - külön törvényben meghatározott - nem állami 

fenntartó. 

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról. 

 

1) A Szt. 92/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: 

Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van. 
 

1) Szt. 115. § (1)  
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató 

szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a 

szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az 

intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 

meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában 

történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési 

díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. 

(Megszűnt a differenciált összegű normatív állami hozzájárulás.) 

 

(9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az 

éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy 

szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év 

adatai alapján, a tárgyév április 1.-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év 

közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a 
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szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre 

tervezett költségeket kell figyelembe venni. 

 

1) Szt. 117/B. § Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban 

vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. 

Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. § (2) bekezdésében 

foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti 

jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő 

érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 

megfizető más személy nem tenné meg. 

 

Tr. 2/A. §  

(1) Az Szt. 117/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év 

időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, 

amely időtartam meghosszabbítható. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a 

személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni. 

 

Az Ir. 1. számú melléklet C I. kiegészül az alábbiakkal: 

 

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 1-2. pontját és a „Vagyonnyilatkozat tartós 

bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén” elnevezésű űrlapot nem kell kitölteni, 

□ nem. 

 

1) Szt. 127/A. §  

(1) Ha helyi önkormányzat vagy társulás az általa fenntartott szolgáltatót, intézményt 

egyházi fenntartónak adja át, az egyházi kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat, illetve 

a társulás köteles a központi költségvetésnek öt éven keresztül folyamatosan, a nettó 

finanszírozás keretében megtéríteni. 

(2) Ha helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény 

megszűnésétől számított tizenkét hónapon belül egyházi fenntartó új szolgáltatót, 

intézményt hoz létre, a korábbi fenntartó köteles az egyházi kiegészítő támogatás öt éven 

keresztül fizetendő összegét folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében a központi 

költségvetésnek megtéríteni, feltéve, hogy 

a) a megszűnt és a létrehozott szolgáltató, intézmény ellátottainak legalább ötven 

százaléka azonos, továbbá 

b) nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a megszűnt és a létrehozott 

intézmény - részben vagy egészben - ugyanabban az ingatlanban működik. 

(3) A megtérítendő összeg megállapítása során nem vehető figyelembe a korábbi fenntartó 

működési engedélyében nem szereplő szociális szolgáltatás - ide nem értve azt az esetet, ha 

az új szociális szolgáltatást a korábbi férőhelyek átminősítésével hozták létre - és 

férőhelyszám, illetve ellátható személyek száma. 

(4) Ha a nem állami fenntartó a fenntartásában működő szolgáltatót, intézményt egyházi 

fenntartónak adja át, vagy a nem állami fenntartó által fenntartott szolgáltató, intézmény 

megszűnésétől számított tizenkét hónapon belül egyházi fenntartó a (2) bekezdés a)-b) 

pontjában foglaltaknak megfelelő új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a nem állami 
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fenntartó köteles az egyházi kiegészítő támogatás öt évre számított átalányösszegét a 

központi költségvetésnek megtéríteni. Az átalányösszeg a nem állami fenntartónak a 

fenntartóváltozást, illetve a szolgáltató, intézmény megszűnését megelőzően járó normatív 

állami hozzájárulás - törtéves működés esetén egész évre számított - összegének és az 

egyházi kiegészítő támogatás akkor hatályos mértékének szorzata alapján számított összeg 

ötszöröse. A teljes átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, 

intézmény nem engedélyezhető. 

(5) Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítéséről a kincstár külön Kormány rendeletben 

meghatározott eljárás szerint határozatban dönt. 

 

1) Tr. 26. § (1)  
A személyi térítési díj meghatározásánál nem vehető figyelembe az ellátásban részesülő 

a) foglalkoztatásából származó munkajutalma, 

b) tanulmányi ösztöndíja, 

c) költőpénze. 

(A személyi térítési díj meghatározásánál figyelembe vehető az ellátásban részesülő 

munkarehabilitációs díja.) 

 

1) Tr. 31. §(4) A Kormány az Szt. 119. §-a (3) bekezdésének (jelzálogjog bejegyzés) 

alkalmazása során szociális hatóságnak az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes 

szociális és gyámhivatalt jelöli ki. 

1) Ir. 3. § (3) A 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem C 

részének 

I. pontját - étkeztetés, házi segítségnyújtás, továbbá az Szt. 115/A. § szerint térítésmentesen 

biztosítandó ellátások kivételével - valamennyi személyes gondoskodási forma esetében, 

II. pontját étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében,  

III. pontját - az Szt. 117/B. §-a szerinti vállalás kivételével - idősotthoni ellátás esetében kell 

kitölteni. 

  

1) Az R. 2. § k) pontja a férőhely fogalmát a következők szerint határozza meg: a működési 

engedélyben meghatározott legmagasabb napi ellátotti létszám. 

 

1) R. 5. § (1) c) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell szervezeti és működési 

szabályzattal, amely az egyszemélyes szolgálat esetén a fenntartó önkormányzat képviselő-

testülete hivatalának szervezeti és működési szabályzata is lehet. 

1) R. 5/B. § g) A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, amennyiben a szociális 

szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban 

előírt tartalmi elemeket. 

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről: 

20. §  

(1) A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - e 

rendeletben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - a szervezeti és 

működési szabályzat határozza meg. 

(2) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának - a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül - tartalmaznia kell 

- a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra, határozatra történő hivatkozást, 

- a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító 

okirat számát, az alapítás időpontját, 
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- az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt 

alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek, 

valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, 

- azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv 

alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol, 

- a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a jogi 

személyiségű szervezeti egység és a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett 

létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 

- a 21. § (3) bekezdésében előírtakat (A költségvetési szerv szervezeti és működési 

szabályzatában rendelkezni kell a jogi személyiségű szervezeti egység szervezetéről, a jogi 

személyiségű szervezeti egység képviseletére jogosultakról, és a működés rendjéről. 

Jogszabály vagy a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat a jogi 

személyiségű szervezeti egység képviseletére vonatkozó jogokat korlátozhatja, illetve a 

képviseleti jogok gyakorlására feltételeket írhat elő, illetve annak gyakorlását 

ellenjegyzéshez kötheti.), 

- a nem jogi személyiségű szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek 

körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el, 

- a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó 

feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az 

ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, 

- a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 

- külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - 

ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, 

- az irányító szerv által a 16. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési 

szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását. 

 

1) R. 5/C. § Nem állami fenntartású szociális intézmény esetén a fenntartónak folyamatosan 

rendelkeznie kell a nappali ellátás és a bentlakásos intézményi ellátás körében okozott kár 

megtérítésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel. 

1) R. 6. § (6) Szociális szakvizsga letételére köteles - az államháztartás működési rendjéről 

szóló kormányrendelet szerinti gazdasági vezető kivételével - 

a) az állami fenntartású szociális intézmény, integrált intézmény magasabb vezetője, 

b) az állami fenntartású, több alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató magasabb 

vezetője, 

c) az állami fenntartású, legalább öt családgondozót foglalkoztató, kizárólag családsegítést 

nyújtó szociális szolgáltató magasabb vezetője, illetve 

d) az a)-c) pontok szerinti egyházi, nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó 

intézmény vezetésével a fenntartó által megbízott személy (intézményvezető), ha felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik. 

 

1) R. 6/A. §  

(1) Amennyiben a nappali intézményben ellátott a külön jogszabály szerinti szociális 

foglalkoztatásban vesz részt, az ellátottat a nappali intézményre vonatkozó szakmai 

létszámnormák tekintetében - az intézményvezetőre vonatkozó létszámnorma kivételével - 

nem kell figyelembe venni. 

(2) A külön jogszabály szerinti külső férőhelyet a szakmai létszámnormák számításánál nem 

kell figyelembe venni. 

(3) Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése (az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs 

intézmény, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény legalább tíz fő, legfeljebb százötven fő 
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ellátását biztosítja), illetve 85/A. §-ának (1) bekezdése (A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a 

külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos 

személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, 

amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása 

mértékének megfelelő ellátást biztosít.) szerinti ellátotti létszámot külön kell vizsgálni a 

székhelyre és az egyes telephelyekre. 

 

1) 2010. október 1-jén lép hatályba az Szt. 20/C.§-a, mely kimondja, hogy a szociális 

hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 

finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartás által tartalmazott adatok: 

- a jogosult természetes személyazonosító adatai, 

- a jogosult állampolgársága, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása, 

-  a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helye, 

- a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám), 

- a Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, 

hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolata, 

- a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusa, 

igénybevételének és megszűnésének időpontja, 

- az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jele, 

- a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcíme és feladatmutatója. 

 

Bentlakásos szociális intézmények: 

1) A Szt. 92/K. §(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az intézményben ellátottak 

száma egyetlen napon sem haladhatja meg bentlakásos intézmény esetén a működési 

engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a 

férőhelyszám száz százalékát.  

Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben 

meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a 

működési engedély módosítását. 

 

Szt. 127.§ (3) A 92/K. § (5) bekezdése szerinti férőhelyszámon felül ellátott személyek után 

normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és nem számolható el. 
 

1) Szt. 119/C. §  

(1) Az idősotthoni ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző megvizsgálja az ellátást 

igénylő havi jövedelmét.  

A jövedelemvizsgálatra a 10. § és a 32-32/A. § szabályait is alkalmazni kell. 

(2) Az intézmény vezetője a jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának 

kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél. 

 (3) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján igazolást állít ki a havi jövedelemről. Az igazolás 

az ellátást igénylő természetes személyazonosító adatait és havi jövedelmét, illetve azon 

belül a vagyonból a (6) bekezdés szerint a havi jövedelemhez hozzáadandó összeget 

tartalmazza. 

 (4) Ha a jegyző az ellátást igénylő jövedelmi helyzetét az igazolás kiállítása iránti kérelem 

benyújtását megelőzően is vizsgálta, a három hónapnál nem régebbi adatok a jövedelem 

vizsgálatánál felhasználhatók. 
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(5) A jövedelemvizsgálat keretében a jegyző megvizsgálja az ellátást igénylő vagyoni 

helyzetét. Vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének időpontjában az ellátást 

igénylő tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló 

vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban ingyenesen 

átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a negyvenszeresét (korábban: harmincszorosát) meghaladja. 

Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti vagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét jövedelemként kell figyelembe 

venni, azt 96 hónapra elosztva kell meghatározni, és az ellátást igénylő, illetve az ellátott 

havi jövedelméhez hozzáadni. 

(7) Az idősotthoni ellátás igénybevétele során a személyi térítési díj számításakor a 

vagyonból a (6) bekezdés szerint a havi jövedelemhez hozzáadandó összegként a jegyzői 

igazolásban meghatározott összeget kell figyelembe venni. 

119/D. § 
 

1) Tr. 28. § (3) A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére 

személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át fizeti. Távollétnek minősül - a 

rendszeres hétvégi távollét kivételével - az a gondozási nap, melyen az ellátott nem 

tartózkodik az intézményben. 

1) Ir. 3/A. § (2) Bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek 10%-áig - 

az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási 

területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 

1) Ir. 12. § (1) A bentlakásos intézmény vezetője, illetőleg a megállapodás megkötésére 

feljogosított személy az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba 

veszi. A nyilvántartás az 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. 

1) Ir. 10. számú melléklet  

IGAZOLÁS  

az idősotthoni ellátást igénylő jövedelmi helyzetéről 

A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján igazolom, hogy 

.................................................... (családi és utónév), született ....................... (születési 

családi és utónév), anyja neve ..................................... (anyja születési családi és utóneve), 

.................................... (születési hely) ......... év ................ hó .... napján született, 

idősotthoni ellátást igénylő - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (Szt.) 119/C. §-a szerint számított - jövedelme .................. Ft/hó, amely az Szt. 

119/C. §-ának (6) bekezdése szerinti vagyonérték beszámításával .................. Ft/hó, 

jövedelemként figyelembe vett összeget tartalmaz. 

Dátum .......................................................... 

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

Jegyző 
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1) R. 49. § c) A bentlakásos intézmény nem biztosítja a gyermekek és incontinens betegek 

ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket. 

 

1) R. 50. §(2) d) Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő szakorvosi, illetve sürgősségi 

ellátáshoz való hozzájutásáról. 

 

1) R. 52. §  

(1) Az intézménynek készleten kell tartania az ellátásban részesülők eseti 

gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (eseti gyógyszerkészlet).  

Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő 

gyógyszerekhez (rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében 

gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról.  

A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény 

vezető ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata alapján, ennek során 

figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is.  

Az eseti és rendszeres gyógyszerkészlet szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, 

továbbá az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut 

sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, 

indikátorcsíkokat (alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési 

díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj 

költségét is - kell biztosítani. 

 

Az R. 52.§(2) bekezdése határozza meg az eseti gyógyszerkészletbe tartozó 

gyógyszercsoportokat, míg a (3) bekezdés a rendszeres gyógyszerkészletbe tartozó 

gyógyszercsoportokat. 

 

R. 52.§(4) A bentlakásos intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és 

eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati 

segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a 

társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az 

alapgyógyszerkészletről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő 

részére. 

1) R. 59/A. § A gyermek után járó családi pótlék felhasználása 
A bentlakásos intézmény vezetője 

a) a gyermek után járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról 

aa) az 5. számú melléklet szerinti kimutatást vezeti, 

ab) évente, a gyámi számadás elkészítésének időpontjához igazodóan beszámolót készít, 

amellyel egyidejűleg lezárja az aa) alpont szerinti kimutatást; 

b) az aa) alpont szerinti kimutatás másolatát és az ab) alpont szerinti beszámolót megküldi a 

gyámnak, a hivatásos gyámnak vagy a vagyonkezelő eseti gondnoknak. 

 

1) R. 94. § (1) Lakóotthoni forma kialakítására az az épület alkalmas, amelyben 

a) személyenként a lakószobában legalább nyolc négyzetméter nagyságú lakóterület jut, 

b) tíz ellátottra két fürdőszoba (fürdőkád vagy zuhanyzó), 

c) külön helyiségben két darab illemhely, 

d) főzésre alkalmas helyiség (korábban: konyha), illetve nyolc-tizenkét fő elhelyezésére 

alkalmas étkezőhelyiség, 
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e) 8-10 fő ellátott esetén ellátottanként legalább két négyzetméter, 10 fő ellátott felett legalább 

húsz négyzetméter (korábban: legalább húsz négyzetméter) alapterületű közösségi együttlétre 

szolgáló helyiség található, valamint 

f) biztosított a folyamatos melegvíz-, fűtés- és energiaszolgáltatás. 

 

1) R. 101/B. § (6) Szervezeti integráció esetén az egyes munkakörökre vonatkozó szakmai 

létszámok összeszámolhatóak, és az együttes létszám 

a) ápoló-gondozó munkakörök esetében 

aa) ha az adott munkakörben legfeljebb 20 fő dolgozik, 10%-kal, 

ab) ha az adott munkakörben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal, 

b) amennyiben az együttes létszám 1 fő feletti, szociális és mentálhigiénés munkatárs 

munkakörben 1 fővel csökkenthető. 

 

1) R. 101/C. §  

(1) Részleg a bentlakásos intézmény szervezeti keretein belül valamely speciális szükségletű 

ellátotti csoportra tekintettel, vagy az intézmény profiljához szakmailag kapcsolódó 

szolgáltatási forma biztosítása érdekében alakítható ki. 

(3) A részleg esetében nem kell külön kialakítani 

a) a közösségi együttlét céljára, 

b) a látogatók fogadására, 

c) az étkezésre, 

d) az egészségügyi ellátás céljára, 

e) a fizikoterápia és torna céljára, 

f) amennyiben megfelelő munkaszervezéssel a közös használat megoldható, a mentális 

gondozás céljára szolgáló helyiségeket. 

 

(Az R. 101/C. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat hatályon kívül helyezték: 

(2) A részleg keretében ellátottak száma nem haladhatja meg az 50 főt. 

(4) Amennyiben a részleg már működő intézményen belül kerül kialakításra – ideértve azt az 

esetet is, ha az ellátás teljes átszervezésére kerül sor – az ellátotti létszám az egész 

szolgáltatásra vonatkozóan nem növelhető.) 

 

1) R. 101/D. § (1)-(2) 

(3) Vegyes profilú intézmény esetén elegendő egy közös helyiséget kialakítani a 101/C. § (3) 

bekezdésében meghatározott célokra. 

(4) 

 

R. 101/E. § 

 

(Hatályon kívül helyezték a R. 101/D.§(1) (2) és (4) bekezdésében és a 101/E. §-ában 

foglaltakat. 

101/D. § (1) A vegyes profilú intézmény keretében több ellátási forma teljes körű 

megszervezésére kerül sor egy telephelyen. A vegyes profilú intézmény létrehozható  

a) a szolgáltatási formák átszervezésével,  

b) a már működő ellátási formáknak új szolgáltatásokkal való kiegészítésével,  

c) több funkció megvalósítására tervezett intézmény létrehozásával.  

(2) A vegyes profilú intézmény típusai különösen  

a) ápolást-gondozást nyújtó, vagy átmeneti elhelyezést nyújtó és rehabilitációs ellátást 

biztosító szolgáltatások egy telephelyen történő megszervezése,  

b) tartós bentlakásos intézmény mellett lakóotthoni forma megszervezése egy telephelyen,  
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c) bentlakásos intézmény keretén belül alapszolgáltatás megszervezése.  

(4) Vegyes profilú intézmény esetében az egyes munkakörökre vonatkozó szakmai 

létszámelőírások funkcionálisan összeszámolhatóak, és az együttes létszám  

a) ápoló-gondozó munkakörök esetében  

aa) ha az adott munkakörben legfeljebb 20 fő dolgozik, 10%-kal,  

ab) ha az adott munkakörben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal,  

b) szociális és mentálhigiénés munkatárs munkakörben 1 fővel csökkenthető.  

101/E. § (1) Integrált intézmény keretében több szolgáltatási forma kerül megszervezésre egy 

szervezeti keretben, de különböző telephelyeken.  

(2) Az integrált intézmény keretében működtetett szolgáltatásoknak az egyes szolgáltatási 

formákra előírt tárgyi feltételeknek külön-külön meg kell felelni.  

(3) Integrált intézmény esetében a szakmai létszámok átcsoportosítására akkor van 

lehetőség, ha ez a munkaszervezés szempontjából - tekintettel a telephelyek közötti távolságra 

- megvalósítható.) 

 

1) R. 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái 
 

II. Intézményi ellátások 

2. Bentlakást nyújtó intézmények 

 

A) Idősek otthona 

– intézményvezető 1 fő 

– orvos 

= 100 férőhely alatt heti 4 óra 

= 100–200 férőhely között heti 6 óra 

= 200 férőhely felett 1 fő 

– intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő 

– ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 24 fő 

– mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 

= 100 férőhelyig heti 4 óra 

= 100 férőhely felett 1 fő 

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) 1 fő 

– foglalkoztatásszervező (100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám) 1 fő 

 

(korábban: diétás nővért is kellett alkalmazni 200 férőhelyig heti 4 órában, 200 férőhely felett 

1 főt, valamint a mozgásterapeuta és a foglalkoztatásszervező nem csak ajánlott létszám volt) 

 

B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye 

(drogbetegeket ellátó intézmény kivételével) 

– intézményvezető 1 fő 

– orvos  

= 100 férőhely alatt heti 8 óra 

= 100–200 férőhely között heti 12 óra 

= 200 férőhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is) heti 4 óra 

és 1 fő 

– intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő 

– ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 24 fő 

= rehabilitációs intézmény 12 fő 
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– szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férőhelyig 50 férőhelyre 

vetítve, 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve) 

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő 

= rehabilitációs intézmény 2 fő 

– foglalkoztatásszervező (200 férőhelyig 50 férőhelyre 

vetítve, 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám) 

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő 

= rehabilitációs intézmény 2 fő 

 

(korábban: a foglalkoztatásszervező nem csak ajánlott létszám volt és mellette munkavezető is 

szerepelt)  

 

C) Drogbetegeket ellátó intézmény 

– intézményvezető 1 fő 

– orvos 

= 100 férőhely alatt heti 4 óra 

= 100 férőhely felett heti 6 óra 

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyenként) 3 fő 

– foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám, 50 férőhelyenként) 2 fő 

 

(korábban: a foglalkoztatásszervező nem csak ajánlott létszám volt és mellette munkavezető is 

szerepelt)  

 

D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye 

– intézményvezető 1 fő 

– orvos 

= 100 férőhely alatt heti 4 óra 

= 100–200 férőhely között heti 6 óra 

= 200 férőhely felett 1 fő 

– intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő 

 

Rehabilitációs intézmény 
– vezető pedagógus 1 fő 

50 férőhelyre vetítve:  

– ápoló, gondozó 5 fő 

– fejlesztő pedagógus 2 fő 

– foglalkoztatás-szervező (ajánlott létszám) 1 fő 

– szabadidő szervező (ajánlott létszám) 1 fő 

– mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 1 fő 

– szociális és mentálhigiénés munkatárs 2 fő 

100 férőhelyre vetítve: 

– szociális ügyintéző 1 fő 

 

(korábban: 2 fő munkavezetőt is kellett alkalmazni, valamint a foglalkoztatásszervező, 

szabadidő szervező és mozgásterapeuta nem csak ajánlott létszám volt) 

 

Ápoló, gondozó otthon 
50 férőhelyre vetítve: 

– ápoló-gondozó  

= kiskorúak ellátása esetén 20 fő 
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= felnőttkorúak ellátása esetén 15 fő 

fejlesztő pedagógus 2 fő 

szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fő 

mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 1 fő 

foglalkoztatás szervező (ajánlott létszám) 1 fő 

100 férőhelyenként: 

szociális ügyintéző 1 fő 

 

(korábban: 1 fő szabadidő szervezőt is kellett alkalmazni, valamint a mozgásterapeuta és 

foglalkoztatásszervező nem csak ajánlott létszám volt) 

 

Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport 
– osztályvezető (5 csoport irányítása) 1 fő 

– gyermekgondozó-ápoló vagy ápoló-gondozó 4 fő 

– mozgásterapeuta (ajánlott létszám) napi 4 óra 

– pedagógus 1 fő 

 

(korábban: a mozgásterapeuta nem csak ajánlott létszám volt) 

 

E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye 

– intézményvezető 1 fő 

– orvos  

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény heti 6 óra 

= rehabilitációs intézmény heti 2 óra 

– ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 14 fő 

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve)  

= ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő 

= rehabilitációs intézmény 5 fő 

– foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám 50 férőhelyre vetítve, amennyiben van 

foglalkoztatás) napi 4 óra 

 

(korábban: 50 férőhelyre vetítve napi 4 órában munkavezetőt is kellett alkalmazni, 

amennyiben volt foglalkoztatás, valamint a foglalkoztatásszervező nem csak ajánlott létszám 

volt) 

 

I) Részleg: a foglalkoztatásszervező nem csak ajánlott létszám volt és mellette munkavezető 

is szerepelt.  

 

1) R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 

 

2. Azon munkaköröknél, ahol alternatíva szerepel - pl. ápoló és szociális gondozó -, az 

intézmény-, szolgáltatásvezető hatásköre a konkrét munkakör meghatározása. Az ápoló, 

gondozó és a szociális, mentálhigiénés munkakörök átcsoportosíthatók a rájuk meghatározott 

és együttesen számított létszámminimumon belül azzal, hogy az így meghatározott ápoló, 

gondozó létszám nem csökkenhet az intézmény számára előírt ápoló, gondozó létszám 50%-a 

alá. 

 

10. Bentlakást nyújtó intézménynek a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt 

követő három hónapban, a három műszakos folyamatos ellátás biztosítása érdekében - a 
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drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti szállása és a lakóotthon kivételével - 

legalább az alábbi személyi feltételekkel, továbbá a férőhelyek tényleges betöltöttségének 

aránya alapján, a melléklet többi munkakörére megállapított létszámmal kell rendelkeznie: 

 

- intézményvezető 1 fő 

 

- orvos működési engedély szerinti férőhelyre vetített létszám  

 

- ápoló, gondozó munkakör 5 fő 

 

- szociális, mentálhigiénés munkatárs napi 2 óra 

 

Fogyatékosok rehabilitációs intézménye esetében a fentieken túl 1 fő fejlesztő pedagógus. 

 

A bentlakásos intézménynek legkésőbb a működés megkezdésének időpontját követő 

harmadik hónap végéig a férőhelyszámnak megfelelő személyi feltételeket teljesítenie kell és 

ezt a működést engedélyező szervnek be kell jelentenie. A bejelentéshez csatolni kell a 

fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja - a 

bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező 

létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az 

adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti 

jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, 

valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát. 

 

11. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként 

meghatározott személy. 

 

Alapellátás: 

 
1) Szt. 65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját 

otthonukban élő, 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 

pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 

alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 

ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 

 

1) A Szt. 86.§(2) c) pontjában foglaltaknak megfelelően az a települési önkormányzat, 

melynek területén 10.000 főnél több állandó lakos él családsegítést és nappali ellátását 

köteles biztosítani. 

 

1) A Szt. 92/K. §(5) bekezdése kimondja, hogy az intézményben ellátottak száma egyetlen 

napon sem haladhatja meg nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a 
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működési engedélyben meghatározott férőhelyszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig 

a férőhelyszám száz százalékát.  

Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben 

meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a 

működési engedély módosítását. 

 

92/K. § (6) Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem 

haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám száztíz százalékát, 

éves átlagban pedig annak száz százalékát. 

 

Szt. 127.§ (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi 

segítségnyújtás esetén meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után 

normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és nem számolható el. 

 

1) Szt. 116. §  

(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 

b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családban egy főre jutó jövedelmet, 

c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban 

élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. 

 

(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) 

bekezdés szerinti jövedelem 

a) 30%-át étkeztetés, 

b) 25%-át házi segítségnyújtás, 

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás, 

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 

e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 

 

1) Szt. 131/A. § A támogató szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a 

közösségi ellátások működtetését az állam - a külön jogszabályban meghatározott eljárási 

rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja.  

A finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három évre kell 

megkötni. 

 

1) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló 2009. évi CIX. Törvény 55.§ (4) bekezdése kimondja, hogy az e 

törvény hatálybalépését megelőzően (2010. január 1.) étkeztetés és házi segítségnyújtás 

esetében kiadott jövedelemigazolások időbeli hatályuk alatt felhasználhatók. 

 

1) Tr. 11. § Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési 

díjat főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen működtetett több főzőhely 

esetén az intézményi térítési díjat akkor lehet eltérően meghatározni, ha az ellátásban 

részesülő választhat, hogy az étkezést melyik főzőhelyről veszi igénybe. 

1) Tr. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

14. §  
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(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy 

ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy 

ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában napok számaként azok a napok vehetők figyelembe, 

amelyeken a szolgáltató - működő jelzőkészülék kihelyezésével - jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást biztosít. 

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj azokra az ellátási 

napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található. 

 

1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése 

kimondja, hogy:  

Étkeztetést is nyújtó nappali ellátás esetén a családi jövedelemszámítást - amennyiben arra 

2010. január 1.-jéig nem került sor - a személyi térítési díj e rendelet hatálybalépését követő 

első felülvizsgálatáig kell elvégezni. 
 

1) Ir. 3/A. § (1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi 

ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a 

szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén 

tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 

1) Ir. 18. § Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban 

nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen 

alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális 

munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a 

szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről. 

1) Ir. 21. §(2) A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez 

mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, 

a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos 

szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy 

b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy 

c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat. 

 

1) A Szt. 59/A. § (1) b) és c) pontjában foglaltaknak megfelelően a szociális rászorultságot 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében kell vizsgálni. 

Az Ir. 22. § (2) a) aa) alpontja szerint a szociális rászorultság igazolására el lehet fogadni 

az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön 

jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylő 

besorolása a b)-e) pont szerinti, vagy amelynek 1. pontja szerint jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítása egészségi állapot alapján indokolt, és a felülvizsgálat határideje - 

amennyiben megjelöl ilyet - nem járt le. 

 

1) R. 5.§ (2) c) A szociális intézménynek rendelkeznie kell az 1. számú mellékletben 

meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény esetében az 1. számú 

melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével (érdek-képviseleti fórum működésének 

szabályzata). 
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1) R. 19/B. § Étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint időskorúak nappali ellátása esetén a 

személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi 

naplót. 

1) R. 28. § (5) bekezdésének első mondatát hatályon kívül helyezték:  

A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma szolgáltatónként, 

intézményenként, illetve az Szt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ellátottak 

összesített számának figyelembevételével nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban 

részesülő személyek számának háromszorosát, azzal, hogy az arány a normatív állami 

hozzájárulás elszámolásakor figyelembe vehető napi átlag ellátotti létszámra vonatkozik. 

 

1) R. 29. § (3) bekezdése hatályát vesztette. (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az 5. 

számú melléklet szerinti segélyhívási jegyzőkönyvet kell vezetni, valamint a segélyhívásokról 

havi jelentést kell készíteni. 

 

1) R. 39/D. § (1) Támogató szolgáltatás 
Vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a 

foglalkoztatás kezdő időpontjától számított négy hónapon belül - az egyes szociális 

szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet szerinti szervnél 

- be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától 

számított két éven belül el kell végeznie. 

2010. január 1-jét követően megkezdett vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői 

munkakörben történő foglalkoztatás esetén kell alkalmazni. 

1) 39/G. § (1) A közösségi pszichiátriai ellátást közösségi gondozó és közösségi koordinátor 

végzi. Egy közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról 

gondoskodhat. A közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor további 10 ellátottról 

gondoskodhat, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat 

intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást. Amennyiben a 2. számú melléklet szerint 

nem kell önálló közösségi koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat 

vezetője látja el. 

1) R. 77. § (1) a) A nappali ellátást nyújtó intézmények igény szerint meleg élelem 

biztosítására kötelesek, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén. 

 

1) R. 79.§ (3) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/B. § és 94/D. § szerinti megállapodások 

száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát. 

 

1) R. 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái 
 

I. Alapszolgáltatások 

 

1. Étkeztetés 

– szociális segítő (100 főre vetítve) 1 fő 

 

(korábban: 50 fő ellátott felett 1 fő konyhavezetőt is kellett alkalmazni és a szociális segítő 

létszáma nem volt 100 férőhelyre vetítve meghatározva) 

javascript:oc(1809,1620992)
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2. Házi segítségnyújtás 

a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve) 

– szociális gondozó 1 fő 

b) 10 vagy több főállású szociális gondozó esetén 

– vezető gondozó 1 fő 

 

(korábban: 1 fő szociális gondozó maximum 6 ellátottról gondoskodhatott és 1 fő vezető 

gondozót 5 vagy több főállású szociális gondozó esetén kellett alkalmazni) 

 

II. Intézményi ellátások 

1. Nappali ellátást nyújtó intézmények 

 

C) Fogyatékosok nappali intézménye 

– intézményvezető 1 fő 

– terápiás munkatárs (három gondozási csoportra) 1 fő 

= szociális gondozó 1 fő 

= súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó 

(gondozási csoportonként) 1 fő 

 

(korábban: az 1 fő szociális gondozót gondozási csoportonként kellett alkalmazni, de súlyos 

vagy halmozottan fogyatékos személyek ellátása esetén nem volt külön meghatározva külön 

terápiás munkatársi létszám igény) 

 

D) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye 

– intézményvezető 1 fő 

– terápiás segítő (50 főre vetítve) 2 fő 

 

(korábban: differenciálva volt megadva, hogy 30 fő ellátotti létszámig és a felett mennyi 

munkatársat kell alkalmazni, ez a különbségtétel megszűnt és a terápiás segítő létszáma 50 

főre vetítve van meghatározva) 

 

1) R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 

2. Azon munkaköröknél, ahol alternatíva szerepel - pl. ápoló és szociális gondozó -, az 

intézmény-, szolgáltatásvezető hatásköre a konkrét munkakör meghatározása. Az ápoló, 

gondozó és a szociális, mentálhigiénés munkakörök átcsoportosíthatók a rájuk meghatározott 

és együttesen számított létszámminimumon belül azzal, hogy az így meghatározott ápoló, 

gondozó létszám nem csökkenhet az intézmény számára előírt ápoló, gondozó létszám 50%-a 

alá. 

 

11. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként 

meghatározott személy. 

 

 

 

 


