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A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATA ÉS A JOGOSULTSÁGOK 

RENDSZERE 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik1, 

a házi segítségnyújtás esetében is a szolgáltatás biztosítása az ellátott kérelme alapján 

történik. Az igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a 

gondozási szükséglet vizsgálatát2. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, 

ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási 

szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani 

azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007. (XII.22.) 

SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap 

kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. Az értékelő 

adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek, 

illetve törvényes képviselőjének3. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, 

azzal a kitétellel, hogy amennyiben szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási 

feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell 

végezni4. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi „kimenetek” határozhatók meg, 

melyeket a hatályos jogszabályok alapján egymástól elkülönült módon szabályoznak: 

 

                                                           
1 1993. évi III. tv. 93. § (1) bekezdése 
2 1993. évi III. tv. 63. § (5) bekezdése 
3 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3. § (2) bekezdése 
4 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3. § (4) bekezdése 
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SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSA 

ELŐTT 

 

Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a 

szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb 

30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szükséglet vizsgálata még nem 

fejeződött be5. Amennyiben a gondozási szükséglet vizsgálata megtörténik, annak 

megfelelő gondozási fokozatra vonatkozó szabályok további alkalmazása szükséges. 

 

0. FOKOZAT 

 

A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek esetében a jogszabály differenciált 

módon határozza meg a szolgáltatás biztosításának lehetőségeit. A házi segítségnyújtás 

tevékenységformái közül a szociális segítés a 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást 

igénylő 

 65. életévét betöltötte és egyedül él, 

 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,  

 75. életévét betöltötte, 

 egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását 

nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen 

képes ellátni6. 

 

A Gszr. 3/A. § alatt szabályozott esetek alátámasztására 2017. február 17-től meghatározott 

alátámasztó dokumentumok fogadhatók el: 

 az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni,  

 a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, 

 az átmeneti egészségi állapotromlás fennállását a kezelőorvos igazolja7. 

 

Amennyiben a Gszr. 3/A. § alatt szabályozott esetek nem állnak fenn, úgy a 2017. évtől a 

házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is 

ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja 

a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.  

Az önköltségi alapú szolgáltatás esetén nem alkalmazható a térítési díj megállapítására és 

megfizetésére vonatkozó Szt. 115. § (6), 116. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései, illetve 

a 119/C. § (1) bekezdés szerinti szabályok. 

Amennyiben a gondozási szükséglet későbbi felülvizsgálata megtörténik (állapotromlás 

okán), és annak során ellátásra jogosító gondozási szükséglet kerül megállapításra, vagy 

szociális segítésre jogosító körülmény lép fel, úgy annak megfelelően módosítandó az 

ellátás, illetve az ellátottal kötött megállapodás. 

                                                           
5 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3. § (5) bekezdése 
6 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3/A. § (1) ba) – bd) alpontjai 
7 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3. § (2) bekezdése 
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I. ÉS II. FOKOZAT 

 

A személyi gondozás és a szociális segítés a Gszr. 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. 

fokozatban tekinthető indokoltnak8. Ezen esetekben a biztosított tevékenységhez megfelelő 

megállapodás megkötésével és dokumentációval biztosítható a szolgáltatást. 

 

III. FOKOZAT 

 

Idősotthoni ellátás a 3. számú melléklet szerinti III. fokozat esetén indokolt. Ha a gondozási 

szükséglet III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a 

jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 

lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés 

időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult9. 

 

  

                                                           
8 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3/A. § (1) a) és b) pontja 
9 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet 3/A. § (3) bekezdése és 1993. évi III. tv. 63. § (6) bekezdése 
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MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet - Gondozási fokozatok a gondozási szükségletvizsgálat eredménye alapján 

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők 

0. 
Tevékenységeit 

elvégzi 
0 - 19 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. 

A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten 

tartására korlátozódik. 

I. 

Egyes 

tevékenységekben 

segítségre szoruló 

20 - 34 
Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször 

segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel. 

II. 
Részleges segítségre 

szoruló 
35 - 39 

Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi 

rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt 

igényel. 

III. Teljes ellátásra szoruló 40 - 56 

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, 

ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori 

beavatkozást igényel. 

 

 

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

 2016. évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 

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

feladatairól és működésük feltételeiről (R.) 

 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (Gszr.) 

 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításáról 

 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összefoglaló a 2017. február 27-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, tájékoztató 

jelleggel készült.  


