
21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 

szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2011.01.01 - 
 
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. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket 
rendelem el: 

1. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat idıpontjáig 
használható fel a szociális rászorultság igazolására.” 

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti szakvélemény, illetve igazolás 
a) a kiállításától számított két évig, vagy 
b) ha az igazolás a következı felülvizsgálat idıpontjaként két évnél rövidebb idıtartamot határoz meg, a 

felülvizsgálat idıpontjáig 
használható fel a szociális rászorultság igazolására. 

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelı adatlapon 
történik. A vizsgálat eredményérıl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, 
amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelı adatlap másolatát és az igazolás egy 
példányát a vizsgálat elvégzését követıen át kell adni az igénylınek és törvényes 
képviselıjének.” 

(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. § A Rendelet 

a) 2. § (2) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló miniszteri rendelet 
szerinti” szöveg, 

(2) Az Szt. 65. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a szolgáltatást igénylı háziorvosa az igénylı 
egészségi állapotáról az 1. számú melléklet szerinti igazolást tölti ki. 

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia 
centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” szöveg, 

a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi 
Intézet (a továbbiakban: ORSZI) vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum szakvéleményével igazoltak; 



c) 4. számú mellékletének 3.1. és 4.2.1. pontjában a „személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételérıl szóló” szövegrész helyébe a „gondozási szükséglet, valamint az 
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól szóló” szöveg 
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  � 
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. 

lép. 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „és a települési önkormányzat gondozási 
szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít” szövegrész, 

ba) nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi 
segítségnyújtást nem biztosít, vagy 

b) 4. § (2) bekezdésében a „ba) alpontja esetében a házi segítségnyújtás hiányát, a” 
szövegrész, 

(2) Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés ba) alpontja 
esetében a házi segítségnyújtás hiányát, a bb) alpontja esetében a közmővesítés hiányát a települési 
önkormányzat jegyzıje igazolja. 
c) 1. számú melléklete. 
1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

IGAZOLÁS 
a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevı egészségi állapotáról 

 
Név (születési név): ..............................................................................................................................................................  

Születési hely, idı: ...............................................................................................................................................................  

Lakóhely: .............................................................................................................................................................................  

TAJ-szám: ............................................................................................................................................................................  
 
1. Egészségi állapota alapján jelzırendszeres házi segítségnyújtás* biztosítása 
 
 indokolt nem indokolt 
 

2. Felülvizsgálat szükséges: igen nem 
 
Ha szükséges, a következı felülvizsgálat idıpontja: ...........................................................................................................  
 
Dátum: ............................................. 
 

Orvos neve, aláírása: ................................................... 
 

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



5. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 

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

 


