
I. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban 
közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes 
szabályokról  szóló 340/2007. (XII.15.) Korm. Rendelet főbb rendelkezései: 

A fenti jogszabály részletesen meghatározza a bizottsági munkában való részvétel feltételeit 
(szakmai gyakorlat, szakképzettség) és a kizáró okokat.  

 
 
Házi segítségnyújtás esetében az intézményvezető (ennek hiányában a települési 
önkormányzat jegyzője) az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát 
kezdeményezi az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 
kijelölt városi jegyzőnél. 
 
 
A városi jegyző a gondozási szükséglet vizsgálata céljából három fős szakértői 
bizottságot, illetve – a felmerülő ellátási igényektől függő számban – bizottságokat 
működtet. A bizottság tagja: 
 Az ORSZI illetékes kirendeltségének vezetője által kijelölt orvos szakértő vagy 

szociális szakértő, 
 Házi segítségnyújtást biztosító intézmény, szolgáltató vezetője által kijelölt 

ápolási-gondozási szakember(aki legalább két éves szakmai gyakorlattal 
rendelkező személy, ennek hiányában legalább középfokú szociális 
szakképzettséggel és egyéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy jelölhető 
ki, 

 a városi jegyző által kijelölt szociális ügyintéző. 
    A bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól.(ismételten kijelölhetők) 
 
A szakértői bizottságnak nem lehet tagja, aki: 
 a vizsgált személy hozzátartozója, 
 akitől egyéb ok miatt elfogulatlan eljárás nem várható el. 

 
A szakértői bizottság elnöke a városi jegyző által kijelölt szociális ügyintéző. Az elnök kijelöl 
egy előadó szakértőt a bizottság tagjai közül, aki elvégzi a lakóhelyen történő vizsgálatot. 
 

A szakértői bizottság működéséről eljárásrendet készít, amelynek alapját a jogszabályban 
meghatározott működési rend képezi: a bizottság elnöke a lakóhelyen történő vizsgálat 
érdekében a bizottság tagjai közül előadó szakértőt jelöl ki, aki nemcsak a helyszíni 
vizsgálatot végzi el, hanem az iratok alapján elkészíti az értékelő adatlapot és a szakvélemény 
tervezetét (mindkettőt a miniszteri rendelet szabályozza). A szakértői bizottság - valamennyi 
tagjának jelenlétében - megvitatja a tervezeteket, értékeli a vizsgálat eredményét és 
szavazással dönt a szakvélemény tartalmáról. A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell 
készíteni valamennyi tag aláírásával. A szakvéleményt postai úton kell megküldeni az ellátást 
igénylő személynek és a szolgáltatónak, vagy ennek hiányában a települési önkormányzat 
jegyzőjének. Az értékelő adatlap másolatát csak az ellátást igénylő személynek kell 
megküldeni.  

 



A szakértői bizottság a szakvéleményt a kérelem beérkezésétől számított 30 nap alatt, soron 
kívüli elhelyezés esetén 15 nap alatt készíti el. Ez a határidő meghosszabbodhat, ha a kérelem 
hiányosan került kitöltésre, és azt - megfelelő határidő kitűzésével - hiánypótlásra visszaküldi a 
városi jegyző a szolgáltatónak (ennek hiányában a települési önkormányzat jegyzőjének). Ha 
határidőn belül nem pótolják a hiányt, a bizottság mellőzi a szakvélemény kiadását.  

A gondozási szükséglet vizsgálata a kérelmező lakóhelyén történik, a magánszféra tiszteletben 
tartásával, kizárólag a miniszteri rendeletben meghatározott szempontok vizsgálatára 
kiterjedően.  

Ha az igénylő a jogkövetkezményekről való tájékoztatást követően a lakóhelyen történő 
vizsgálat lefolytatását nem teszi lehetővé, a bizottság a szakvélemény kiadását mellőzi, és erről 
az intézményvezetőt és az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja.  

A szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője 
kezdeményezheti (kiegészítő szakértői díj megfizetésével, amely 2008-ban  

2000 Ft) az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes 
kirendeltségénél. 

 
A bizottság a szakvélemény kiadásától számított egy évig ugyanazon személlyel kapcsolatban 
előterjesztett újabb vizsgálati kérelem alapján a gondozási szükségletet csak akkor bírálja el, 
ha a gondozási szükségletben vagy egyéb fontos körülményekben lényeges változás 
következet be. 

 
Idősotthoni ellátás esetében az intézményvezető a gondozási szükséglet iránti vizsgálatot 
az ORSZI illetékes kirendeltségénél kezdeményezi. 
Ha az ellátást igénylő személy kérelmét több intézményhez is beadta, a gondozási 
szükséglet vizsgálatát az elsőként beadott kérelem szerinti intézmény vezetője 
kezdeményezi. 
 
A szakértői bizottság a szakvéleményt a kérelem beérkezésétől számított 30 nap alatt, soron 
kívüli elhelyezés esetén 15 nap alatt készíti el. 
Hiányosan kitöltött kérelem esetén az ORSZI szakértői bizottságának elnöke az 
intézményvezetőt - megfelelő határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás 
teljesítésének időtartama a fenti (30 vagy 15 napos) határidőbe nem számít be. Ha a 
határidőn belül a hiányt nem pótolják, a bizottság a szakvélemény kiadását mellőzi, és 
erről az intézményvezetőt és az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. 
A szakvéleményt az ORSZI postai úton küldi meg az ellátást igénylő személynek és az 
intézményvezetőnek, illetve ennek hiányában az ellátást igénylő személy lakóhelye szerinti 
települési önkormányzat jegyzőjének. Az ellátást igénylő személynek a kitöltött értékelő 
adatlap másolatát is meg kell küldeni.  
A gondozási szükséglet vizsgálatának szinte minden esetben része a lakóhelyen történő 
vizsgálat.  
Ha az igénylő a jogkövetkezményekről való tájékoztatást követően (pl. nem nyerhet felvételt 
az idősek otthonába másként) a lakóhelyen történő vizsgálat lefolytatását nem teszi 
lehetővé, a bizottság a szakvélemény kiadását mellőzi, és erről az intézményvezetőt és az 
ellátást igénylőt írásban tájékoztatja.  
 



 
A bizottság a szakvélemény kiadásától számított egy évig ugyanazon személlyel kapcsolatban 
előterjesztett újabb vizsgálati kérelem alapján a gondozási szükségletet csak akkor bírálja el, 
ha a gondozási szükségletben vagy egyéb fontos körülményekben lényeges változás 
következet be. 
A szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes 
képviselője - a kiegészítő szakértői díj (2000.- Ft) megfizetésével egyidejűleg - 
kezdeményezheti az ORSZI lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti regionális 
igazgatóságánál, melyet annak másodfokú bizottsága vizsgál felül. 
 
Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának 
részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Kormány rendelet gondozási szükséglet 
felméréssel kapcsolatos főbb rendelkezései:  
 
Az első fokú szakértői bizottság legalább 3 tagból áll, amelynek legalább egy tagja szociális 
szakértő.  
A szakértői bizottságnak nem lehet tagja az, aki részt vett vagy részt vesz az érintett 
személy gyógykezelésében, rehabilitációjában, szociális ellátásában, valamint akitől egyéb 
ok miatt elfogulatlan eljárás nem várható.  
A szakértői bizottság elnöke (orvos szakértő) a bizottság tagjai közül előadó szakértőt jelöl 
ki, aki értékeli a beadott dokumentumokat, vagy a miniszteri rendeletben meghatározott egyéb 
körülmények esetén beadott igazolásokat, illetve elvégzi a kérelmező  tartózkodási helyén a 
gondozási szükségletmérést, kitölti az értékelő adatlapot.  
Az előadó szakértő által előkészített dokumentumokat, a szakvélemény-tervezetét a 3 tagú 
szakértői bizottság megvitatja, értékeli a helyszíni vizsgálat eredményeit és dönt a 
szakvélemény tartalmáról. A döntés meghozatalára a szakértői bizottság tagjainak 
szavazatával kerül sor, amelyet jegyzőkönyvben is rögzítenek (valamennyi tag aláírásával). 
  

 


