
8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról 

Hatályosság: 2010.09.03 -  
 

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 vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
az 5–9. § tekintetében 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 vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és 
a 10. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont 
ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § a), d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következıket rendelem el: 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. 
(XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

„(2) Elıgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elıtt, az éjjeli menedékhely 
és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idısotthoni ellátás esetében 
a) az elıgondozás I. szakasza az 5. § (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes 
képviselıje részére szóló tájékoztatásból áll, 
b) az elıgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 
7. § (2) bekezdés szerinti esetet, 
c) az elıgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követıen kell 
elvégezni.” 
(2) Elıgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elıtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan 
személyek átmeneti szállása kivételével. Idısotthoni ellátás esetében az elıgondozás I. szakasza az 5. § (2) 
bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselıje részére szóló tájékoztatásból, valamint a gondozási 
szükséglet külön jogszabály szerinti vizsgálatának kezdeményezésére szolgáló kérelem kitöltésébıl, illetve a 
gondozási szükséglet vizsgálatában történı segítségnyújtásból áll; az elıgondozás II. szakaszát a gondozási 
szükséglet megállapítását követıen kell elvégezni. 

(2) Az Ir. 4. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerősített elıgondozás a szolgáltatást igénylınek a 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerősített elıgondozás során kell 
elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.” 

(5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerősített elıgondozás a szolgáltatást igénylınek a szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatásából, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésére szolgáló kérelem 
kitöltésébıl, illetve a gondozási szükséglet vizsgálatában történı segítségnyújtásból áll. 



2. § Az Ir. 19. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„19. § A házi segítségnyújtást igénylınek az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, a 
szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének keretei között 
kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vevı nem igényli a gondozási szükséglet 
vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelı idıtartamú házi 
segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt idıtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást 
igénybe vevı személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az 
általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelı idıtartamú házi 
segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti.” 

19. §A házi segítségnyújtást igénylınek az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, szolgáltatás 
gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a 
szolgáltatást igénybe vevı nem igényli a szakvélemény szerinti óraszámot, a szolgáltatást az általa igényelt 
idıtartamban kell nyújtani. 

3. § Az Ir. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

4. § Hatályát veszti az Ir. 9. § (1) bekezdésében az „ , illetve ha a gondozási szükségletet házi 
segítségnyújtás vagy idısotthoni ellátás esetében vizsgálják, az elıadó szakértı” szövegrész. 

9. § (1) Az elıgondozás során az elıgondozást végzı személy, illetve ha a gondozási szükségletet házi 
segítségnyújtás vagy idısotthoni ellátás esetében vizsgálják, az elıadó szakértı szükség esetén felveszi a 
kapcsolatot 

a) az igénybe vevı szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel, 
b) az igénybe vevı lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a 

közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett, 
c) az igénybe vevı háziorvosával, kezelıorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre 

vonatkozó adatok megismerése céljából, 
d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvıképességre vonatkozó adatok megismerése végett, 

e) az ellátást igénybe vevı törvényes képviselıjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. 

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 

rendelet 
módosítása 

5. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az igénylınek vagy törvényes képviselıjének a gondozási szükséglet vizsgálatához 
be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és 
szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat. 
(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelı adatlapon 
történik. A vizsgálat eredményérıl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az 
értékelı adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követıen át kell 
adni az igénylınek és törvényes képviselıjének.” 

3. § (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a 2. számú melléklet szerint kell kezdeményezni. 
(2) A kérelemhez – a 4. § szerinti kivétellel – mellékelni kell az igénylı gondozási szükségletének megítélését 

szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát. 



(3) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelı adatlapon történik. A vizsgálat 
eredményét a 4. számú melléklet szerinti szakvélemény igazolja. 

(4) A házi segítségnyújtásra kiállított szakvélemény, illetve másolata valamennyi további házi segítségnyújtást 
biztosító, az idısotthoni ellátásra kiállított szakvélemény, illetve másolata pedig valamennyi további idısotthoni 
ellátást vagy házi segítségnyújtást biztosító intézménynél, szolgáltatónál felhasználható a gondozási szükséglet 
újabb vizsgálata nélkül. 

6. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételérıl szóló miniszteri rendelet szerinti elıgondozást végzı 
személy segítséget nyújt az ellátást igénylınek.” 

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell, és a kérelemben fel kell tüntetni, 
hogy a gondozási szükséglet megállapítását az (1) bekezdés szerinti egyéb körülményekre tekintettel kérik. Az 
igazolások beszerzésében a külön jogszabály szerinti elıgondozást végzı személy segítséget nyújt az ellátást 
igénylınek. 

7. § Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

8. § Az R. 

a) 1. § b) pontjában a „(4)–(8) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4)–(7) bekezdése” szöveg, 

1. § Ezt a rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban Szt.) 

a) 65. §-ának (6) bekezdése szerint a jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális 
rászorultság igazolására, 

b) 63. §-ának (4)–(8) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás, valamint 68/A. §-a szerint az idısotthoni ellátás 
esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására 

kell alkalmazni. 

b) 4. § (4) bekezdésében a „szakvélemény” szövegrész helyébe az „igazolás” szöveg, 

(4) Az (1) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú 
melléklet szerinti értékelı adatlap alapján vizsgálni, a gondozási szükséglet fennállását a 4. számú melléklet 
szerinti szakvélemény 3.1. pontjának kitöltésével kell igazolni. 

c) 5. §-ában a „készült szakvélemény” szövegrész helyébe a „kiállított igazolás”, az „a 
szakvélemény” szövegrész helyébe az „az igazolás” szöveg 

5. § A gondozási szükséglet vizsgálatáról készült szakvélemény felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni 
kell a szakvélemény, valamint a kitöltött értékelı adatlap másolatát. 

lép. 

9. § Hatályát veszti az R. 

a) 6. § (3)–(4) bekezdése, 

(3) Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól szóló 
11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet alapján 2008. január 1-jét megelızıen kiadott igazolások, illetve 
szakvélemények érvényességi idejükön belül továbbra is felhasználhatók. 



(4) Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) bekezdése 
szerinti vizsgálatot e rendelet gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozó szabályai alapján kell lefolytatni. 

b) 2. számú melléklete. 

 

3. A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról 
szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 

10. § A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdésének d) 
pontjában” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdésében” szöveg lép. 

4/A. § (1) A Cst. 7. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy akkor jogosult a magasabb 
összegő családi pótlékra, ha az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI) 
elsıfokú szakértıi bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelızıen kiadott – 
külön jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minısülı – szakvéleménye szerint 18. 
életévének betöltése elıtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékő 
egészségkárosodást szenvedett. 

(2) Az igénylı kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló szerv beszerzi az (1) bekezdésben 
foglalt szakhatósági állásfoglalást (szakvéleményt), és ennek alapján dönt a jogosultságról. 
(3) 

4. Záró rendelkezések 

11. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejőleg lép hatályba és a kihirdetését követı napon 
hatályát veszti. 

 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 
 
 



1. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez 

 
 
 
1. Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.4. pontja helyébe a következı pont lép: 
“2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény � 

 pszichiátriai betegek otthona � 

 fogyatékos személyek otthona � 

 hajléktalan személyek otthona � 

 szenvedélybetegek otthona � 

 idısek otthona � 

 a)  az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt 
körülmények alapján] kéri 

� 

 b)  az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények 
alapján kéri 

� 

  ba)  demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata � 

  bb)  az ellátást igénylı egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és 
a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi 
segítségnyújtást nem biztosít 

� 

  bc)  az ellátást igénylı egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és 
lakóhelye közmőves vízellátás vagy közmőves villamosenergia-ellátás 
nélküli ingatlan 

� 

  bd)  az ellátást igénylı egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy 
hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül 

� 

  be)  az ellátást igénylı egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból 
fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelıdje 
szakértıi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása 
az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 

� 

  bf)  az ellátást igénylı egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó 
rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve 
rokkantsági járadékban részesül 

� 

  bg)  az ellátást igénylı egyedül él, munkaképességét 100%-ban 
elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékő egészségkárosodást 
szenvedett és az ORSZI, illetve jogelıdje szakértıi bizottságának 
szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási 
képességének hiányát állapította meg” 

� 

 
2. Az Ir. 1. számú mellékletének A része a következı 3.8. ponttal egészül ki: 
“3.8. Megjegyzések 
3.8.1.  Házi segítségnyújtás és idısek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén – ha 
az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik – a gondozási szükséglet vizsgálata során 
be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és 
szakvélemények másolatát. 
3.8.2.  Amennyiben az idısotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb 
körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási 



szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: 
ba)  alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum szakvéleménye, 
bb)  alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési 
önkormányzat jegyzıjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról, 
bc)  alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési 
önkormányzat jegyzıjének igazolása a közmővesítés hiányáról, 
bd)  alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást 
megállapító jogerıs határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata, 
be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, 
illetve jogelıdje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának 
másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról, 
bf)  alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, 
járadékot megállapító jogerıs határozat, vagy a kérelem benyújtását megelızı havi nyugdíj-
folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.” 
3. Az Ir. 1. számú melléklete C I. részének 1.3. pontjában a “munkavégzésbıl” szövegrész 
helyébe a “munkavégzésbıl, egyszerősített foglalkoztatásból” szöveg lép. 
4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének “1. A családtagok jövedelme” pontjában 
a “munkavégzésbıl” szövegrész helyébe a “munkavégzésbıl, egyszerősített 
foglalkoztatásból” szöveg lép. 
 
5. Az Ir. 1. számú melléklet C rész “Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része 
“II. Jövedelmi adatok” pontjának negyedik bekezdésében a “foglalkoztatás” szövegrész 
helyébe a “foglalkoztatás, illetve az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvény alapján 
történı munkavégzés” szöveg lép. 
 
6. Az Ir. 1. számú melléklet C rész “Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része 
“II. Jövedelmi adatok” pontja “Jövedelem típusai” alcímének 3. pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
“3. Alkalmi munkavégzésbıl, illetve egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelem: 
alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás, illetve az egyszerősített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történı munkavégzés révén szerzett bevétel. Nem 
minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás, illetve 
az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történı munkavégzés révén szerzett 
bevétel, ha havi mértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.” 
 
 
 



2. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez 

 
„4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 
 
 
Igazolás 
gondozási szükséglet vizsgálatáról 
 
1. Személyes adatok 
A személyes gondoskodást igénylı neve (születési neve):  
Születési helye, ideje:  
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ��� ��� ��� 
Lakóhelye vagy tartózkodási helye:  
Törvényes képviselıjének neve, elérhetısége:  
 
2. Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetıje vagy a jegyzı által felkért szakértı 
tölti ki): 
A házi segítségnyújtást igénylı napi gondozási szükséglete: 
nincs  � 1 óra  � 2 óra  � 3 óra  � 4 óra�  4 órát meghaladó  � 

..................................................................... 
intézmény (szolgáltató) vezetıje/ 

jegyzı által felkért szakértı 
 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó 
hiányában a jegyzınél lehet kérni. 
 
3. Idısotthoni ellátás (az intézményvezetı tölti ki): 
3.1. Az idısotthoni ellátást igénylı gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételérıl szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének 
............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn � 
3.2. Az idısotthoni ellátást igénylı napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja  � 
A napi 4 órát nem haladja meg  �            A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: 
napi  .....................  óra 

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

intézményvezetı 

 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 
 
4. Felülvizsgálat 
4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyzı által kijelölt 
szakértı tölti ki): 
A házi segítségnyújtást igénylı napi gondozási szükséglete: 
nincs  � 1 óra  � 2 óra  � 3 óra  � 4 óra  � 4 órát meghaladó  � 
4.2. Idısotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki): 
4.2.1. Az idısotthoni ellátást igénylı gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó 



szociális ellátások igénybevételérıl szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének 
..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn. 
4.2.2. Az idısotthoni ellátást igénylı napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja  � 
A napi 4 órát nem haladja meg  � A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi  
....................  óra 

..................................................................... 
fenntartó képviselıje 

 
”  

 


