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Az idősellátás törvényi szabályozásának változásai

Jelen tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 2009 tavaszán végzett 
vizsgálat  eredményeit  összefoglaló  zárótanulmány1 egy  részletének  bővített  változata.   A 
feladat arra irányult, hogy felmérje és értékelje a gondozási szükséglet, valamint a szociális 
rászorultságvizsgálat  bevezetésének,  illetve  az  ellátást  igénylőkre  és  az  ellátórendszerre 
gyakorolt hatását. 

Magyar  Köztársaság  Alkotmánya  17.  §-a  szerint  a  Magyar  Köztársaság  a  rászorulókról 
kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik. 

Az idősek bentlakásos intézményeinek fejlesztése már a 2. világháború után megkezdődött, 
amelynek  következtében  a  szegényházak  idővel  szociális  otthonná  alakultak  át.  Ezek  az 
otthonok  „egytípusúak”  voltak,  fogyatékosság,  betegség,  idős  kor,  rossz  szociális 
körülmények  miatt  kerültek  be  az  ellátásra  szorulók.  1954-ben  került  sor  –  az  Országos 
Szociálpolitikai Tanács utasítására – a szociális otthonok szakosítására. Ennek eredményeként 
három  típus  alakult  ki,  az  egyik  a  viszonylag  egészséges  idősek,  a  másik  a  krónikus 
betegségben  szenvedők,  a  harmadik  pedig  a  kórházi  ellátást  nem  igénylő  elmebetegek 
számára.

A 60-as években az „otthon maradást segítő” ellátások is létrejöttek, ezeket részletesebben az 
alábbiakban mutatjuk be.

A szociális törvény hatálybalépését megelőzően működő területi gondozás típusai 

Összességében elmondható, hogy a szükségletekre reagálván többfajta ellátástípus is létrejött, 
míg  a  működésükre  vonatkozó  jogi  szabályozás  késve  követte  az  ellátások  és  az 
intézményrendszer alakulását.  

Öregek napközi otthona
Az  első  öregek  napközi  otthona  1958-ban  nyílt  meg,  Budapesten.  Ennek  az 
intézménytípusnak a szervezetét  és működését  egy 1962-ben megjelent  miniszteri  utasítás2 

szabta meg, működési költségét nem az állami költségvetés biztosította,  hanem, úgymond, 
„társadalmi erőforrásokból” kellett fedezni, valójában azonban a helyi tanács finanszírozta. A 
gyors  felfutást  mutató  mennyiségi  növekedéssel  párhuzamosan  minőségi  változások  is 
történtek, az étkeztetés mellett különböző kulturális, szórakozási lehetőségeket is biztosított 
ez az ellátási forma.3

A  következő  lépés  –  elsőként  1975-ben  Szentmártonkátán  –  a  hetes  napközi  otthon 
megjelenése.  Fejlesztését az a tény is  indokolta,  hogy a tervezett  szociális  otthoni hálózat 
bővítését nem sikerült az igényeknek megfelelő tempóban megvalósítani.

Házi gondozás



Az Egészségügyi Minisztérium kísérleti jelleggel 1966-ban három városban bevezette a házi 
gondozást,  amelynek  keretében  a  feladatokat  hivatásos  házi  gondozók  látták  el.  A  házi 
gondozásra  olyan  nagy volt  az  igény,  hogy több megyében  és  városban a  tanácsok saját 
erejükből működtetni kezdték ezt az ellátási formát. 1970-ben szakmai irányelv jelent meg a 
házi gondozó hálózat kiépítéséről, amelynek jogi szabályozására 1976-ban került sor.4 A 70-
es évek végéig a tiszteletdíjas gondozási forma épült  ki,  majd a 80-as években fejleszteni 
kezdték  a  hivatásos  gondozói  létszámot,5 míg  a  tiszteletdíjas  társadalmi  gondozók  száma 
csökkent  –  egyrészt  szűkült  a  „felvevő  piac”  (háztartásbeliek,  nyugdíjasok),  másrészt 
problémát jelentett, hogy a tiszteletdíj összege alacsony volt, és e tevékenység nem számított 
munkaviszonynak. A hivatásos gondozói létszám fejlesztésének hatására szakszerűbbé vált a 
gondozói tevékenység, hiszen a gondozóknak megfelelő végzettséggel kellett rendelkezniük, s 
eleget tenniük a működésüket szabályozó követelményeknek.

Idősek klubja
Az idősek klubjai napközbeni ellátás keretében napi háromszori étkezést, legalább heti egy 
alkalommal  rendszeres  orvosi  ellátást  és  szervezett  foglalkozást  nyújtottak  A  térítési  díj 
tagsági díjból és az étkezés térítéséből tevődött össze. Létezett szállást biztosító idősek klubja 
is, amely a vidéken, tanyán élő időseknek nyíújtott szálláslehetőséget a városban.

Gondozási központ
1986-tól gondozási központokat hoztak létre,6 amelyek felelősek voltak a gondozási igények 
kielégítéséért,  és  területi  gondozás  elnevezés  alatt  egyesítették  a  már  kialakult  ellátási 
típusokat.  Ide  tartoztak  a  szociális  étkeztetés  –  mely  a  háború  előtti  időszaktól  kezdve 
működött, de jogi szabályozására csak későn került sor –, az idősek klubja, a szállást nyújtó 
idősek klubja  és  a  házi  gondozás.  A rendelet  szakított  az  addigi  „szociális  rászorultság” 
ideológiájával,  a  felvételt  az  életkor  (speciális  esetben  az  egészségi  állapot,  illetve  a 
fogyatékosság ténye) indokolta, vagyis ettől kezdve a jobb anyagi helyzetben lévők is igénybe 
vehették a szolgáltatást. 

A szociális törvény hatálybalépése utáni helyzet

Az 1993. évben hatályba lépett szociális törvény7 (Szt.) valamennyi települési önkormányzat 
részére kötelezővé tette az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételének biztosítását. 
Egyes önkormányzatok sajnálatos módon mind a mai napig – a törvényi előírás ellenére – 
nem biztosítják  ezt  a  két  szolgáltatást.  Említést  kell  tenni  arról  is,  hogy a  szolgáltatások 
igénybevételének  részletes  feltételeit  –  a  szociális  törvény  által  felhatalmazottan  és 
előírásainak megfelelően – a települési önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák.

Étkeztetés
Az  Szt.  1993-ban  történt  hatálybalépésekor  az  étkeztetés  tartalmát  a  következőképpen 
definiálta: a szociálisan rászorultak részére nyújtandó legalább napi egyszeri meleg étkezés 
biztosítása. A rászorultság egyet jelentett bizonyos képességek hiányával – a rászorult nem 
képes  arra,  hogy  önmaga  és  eltartottjai  részére  minimálisan  napi  egyszeri  meleg  ételt 
biztosítson.  Évek múltán a jogszabály-módosítások eredményeként  nevesítették azokat  – a 
hatályos törvényben azóta is szereplő  – okokat, amelyek miatt valaki nem képes önmaga és 
eltartottja  részére  étkezést  biztosítani:  úgymint  az  életkor,  az  egészségi  állapot,  a 
fogyatékosság, a pszichiátriai betegség, a szenvedélybetegség, valamint a hajléktalanság. 
Az  étkeztetés  több  formában  is  igénybe  vehető,  az  idősek  klubjában  az  étel  helyben 
fogyasztható, az igénylő saját maga hazaviheti, és lehetőség van a lakásra történő kiszállításra.
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Házi segítségnyújtás
Az Szt. megjelenésekor a házi segítségnyújtásban való részesülés jogosultsági kritériuma az 
önerő hiánya és az önellátási képesség csorbulása volt. Az ellátás egyik célcsoportját azok 
képezték,  akik  önmaguk  ellátására  saját  erőből  nem voltak  képesek,  és  róluk  senki  nem 
gondoskodott.  A másik  célcsoportot  a  fertőző  betegség következtében  a  nappali,  illetve  a 
bentlakásos intézményi ellátásból kiszorult gyermekek alkották. A gondozást a hivatásos és 
társadalmi gondozók végezték.

A végrehajtási  rendelet8 különböző tevékenységfajtákra bontotta  ezt az ellátási  formát,  ide 
tartoztak a kiszállított étel megmelegítése, a bevásárlás, a testi, személyi higiénia biztosítása, 
öltöztetés, ágyazás és egyéb személy körüli tevékenységeken túl a hivatalos ügyek intézése, a 
külső kapcsolattartás elősegítése és a pszichés gondozás. Egy későbbi módosítás9 bevezette a 
gondozók együttműködési  kötelezettségét  a  háziorvosi  szolgálattal,  az  otthoni  szakápolást 
végző szolgálattal,  a körzeti  védőnővel és a kórházi szociális  nővérrel,  valamint  az egyéb 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézményekkel.  A rendelet  alapján  a  szakápolói 
képesítéssel  rendelkező  gondozó  a  szakképzettségének  megfelelő  egészségügyi  ellátást 
nyújthatott az ellátottnak, a háziorvossal együttműködve, annak megbízása alapján. Sajnos ez 
a szabályozás azóta megváltozott, a későbbiek során láthatjuk majd, hogy a szociális ellátás 
keretében  a  házi  gondozó  egyáltalán  nem  végezhet  egészségügyi  tevékenységet,  csak  az 
egészségügy keretében működő otthonápolási szolgálatok vehetők igénybe.

A  2000-ben  hatályba  lépett  végrehajtási  rendelet  igyekezett  részletesebben  kibontani  az 
ellátás  tartalmi  elemeit,  amelyek  célja  a  fizikai,  a  mentális  és  a  szociális  szükségletek 
kielégítése. Ennek eszközei közé tartoznak a segítő kapcsolat, az alapvető gondozási-ápolási 
feladatok, valamint a lakókörnyezet rendben tartása.  A feladatok ellátása során a gondozónő 
együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.10 

A  házi  segítségnyújtás  keretében  ellátandók  köre  módosult  az  évek  folyamán,  egyfelől 
kikerültek belőle a fertőző beteg gyermekek, másfelől bővült a kör a pszichiátriai betegekkel 
és  a  fogyatékos  személyekkel.  Emellett  külön  ellátotti  körként  határozták  meg  az 
időskorúakat, illetve az egészségügyi problémáik miatt rászorulókat. 11

Az  Szt.  1993-ban  alapellátásként  határozta  meg  többek  között  az  étkeztetést  és  a  házi 
segítségnyújtást.  A  törvényalkotó  reményei  szerint  az  alapellátások  megszervezésével  a 
települési önkormányzat hatékony segítséget képes nyújtani a szociálisan rászorulók részére 
saját  otthonukban  és  lakókörnyezetükben  önálló  életvitelük  fenntartásában.12 Később 
alapszolgáltatásként határozták  meg  az  eddigi  alapellátásokat,  hangsúlyozván  ezzel  a 
változtatással az egyes szolgáltatási formák tevékenység, illetve feladat jellegét. 

Az Szt.  2005. évben hatályba lépő módosítása kibontotta  a házi  segítségnyújtás  keretében 
ellátandó  feladatok  körét,  nevesítette  a  gondozási,  ápolási  feladatokat,  az  ellátott  és 
lakókörnyezete  higiénés  körülményeinek  megtartásában  való  közreműködést,  a 
veszélyhelyzet  kialakulásának  megelőzését,  illetve  a  veszélyhelyzet  elhárításában  való 
segítségnyújtást.  A hangsúly  időközben  a  szociális  problémák  komplex  eszközökkel  való 
megoldására  helyeződött  át,  ezért  fogalmazta  meg  a  törvénymódosítás  a  különböző 
határterületek  –  egészségügy,  oktatás,  munkaügy  –  széleskörű  együttműködési 
kötelezettségét.  E  körbe  tartozik  az  otthonápolási  és  pártfogó  felügyelői  szolgálat,  a 
gyógypedagógiai  nevelési  szakszolgálatok  és  a  fogyatékosok  érdekvédelmi  szervezetei 
valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében az a házi- és kezelőorvos. 13
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A házi segítségnyújtás dokumentációja is megváltozik, a korábban vezetett gondozási-ápolási 
lap  helyett  egyéni  gondozási  tervet  készítenek  – eddig  a  gondozási  terv  készítése  csak a 
bentlakásos intézmények kötelezettsége volt –, amelyet ápolási feladatok esetén a háziorvos 
javaslatára  ápolási  terv  is  kiegészít.  A  tárca  nemcsak  az  egyénre  szabott,  differenciált 
ellátások  biztosítását  várta  ettől  a  változtatástól,  hanem  az  alapszolgáltatások  szakmai 
minőségének javítását is. 

Árnyaltabbá  válnak  a  házi  segítségnyújtás  fő  tartalmi  és  szakmai  elemei:  az  alapvető 
gondozás és az alapápolás körébe tartozó feladatokat hívatott  ellátni,  segítséget nyújtva az 
önálló  életvitel  fenntartásában.14 Emellett  megvalósítandó  cél  a  higiéniás  körülmények 
megtartása és a prevenció,  amely változtatást  az a tény indokolja, hogy ezt a szolgáltatási 
típust legnagyobb részt az idősek vették  – és jelenleg is ők veszik – igénybe.  A korábbi 
kétségeket  eloszlatandó,  a  törvénymódosítás  egyértelműen  leszögezte,  hogy  a  szakápolási 
feladatok  ellátása  nem  tartozik  a  házi  segítségnyújtás  tevékenységi  körébe.  A  szociális 
szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az otthonápolási szolgálattal,15 s amennyiben a 
házi  segítségnyújtás  során  szakápolási  feladatok  ellátása  válik  szükségessé,  a  gondozó 
kezdeményezi  az  otthonápolási  szolgálat  keretében  történő  ellátást.16 Az  otthonápolási 
szolgálat tartalmát tekintve – meghatározott ideig tartó – szakápolás biztosítása, amelyet az 
Országos Egészségbiztosítási  Pénztár  100%-ig finanszíroz a beteg otthonában.   Az ellátás 
célcsoportja a frissen műtött,  illetve megfelelő kezelésen átesett – balesetes, mozgásszervi, 
stroke-os  –  betegek,  akik  kezelőorvosuk  javaslatára  részesülhetnek  szakápolásban,  mely 
tevékenységet diplomás ápoló, ápoló szakképesítéssel és hároméves gyakorlattal rendelkező 
ápoló, OKJ-s ápoló, illetve szakápoló láthat el.17 Az operált betegeken kívül gyógytornászok, 
logopédusok segítik  a  balesetes,  mozgásszervi  vagy stroke-os  betegeket.  A szolgáltatást  a 
betegek  a  háziorvos,  illetve  bizonyos  esetekben  a  szakorvos  javaslatára  vehetik  igénybe. 
Problémát  jelent,  hogy  a  szociális  ágazat  egészségügyi  végzettségű  szakemberei  –  e 
szabályozás következtében - nem végezhetnek szakápolást.

További feladatot jelent a gondozó számára a környezettel való kapcsolattartás elősegítése és 
a  veszélyhelyzet  elhárítása,  valamint  az  egyéni  és  csoportos  szabadidős,  foglalkoztató  és 
rehabilitációs programok szervezésében való részvétel.  Mindezeken túl a gondozó feladatai 
közé  tartozik  a  szociális  ellátásokhoz  való  hozzájutásnak,  illetve  a  bentlakásos  szociális 
intézménybe történő beköltözésnek az elősegítése, és nem utolsósorban az egészségügyi és 
szociális intézményekkel való együttműködés. 

Gondozási központ
Visszaemlékezhetünk  arra,  hogy ez  a  fogalom nem vadonatúj,  hiszen  már  egy  1986-ban 
született rendelet szabályozta a központ működését, tehát a törvényhozó az Szt. megszületése 
előtti időszakban létrejött intézménytípust elevenített fel és modernizált. A gondozási központ 
a  területi  gondozást  hívatott  megerősíteni  az  alap-  és  nappali  ellátások  integrációjával.  A 
gondozási  központ  az  idősek  klubját,  az  étkeztetést  és  a  házi  segítségnyújtást  foglalta 
magában,  sőt a nappali  ellátást  nyújtó egyéb intézmények tevékenységét  is  összehangolta, 
emellett átmeneti elhelyezést biztosító bentlakásos férőhelyeket is létrehoztak.18 A 2005-ben 
hatályba lépő Szt.-módosítás bevezette az alapszolgáltatási központot19 (amely 2010. január 1-
től  szintén  kikerült  a  törvényből).  Ezek  a  központok  többféle  alapszolgáltatást  látnak  el, 
különféle társításban – az adott önkormányzat az  ott élők érdekei, szükségletei alapján dönti 
el, hogy étkeztetést,  házi segítségnyújtást,  nappali ellátást vagy akár támogató szolgáltatást 
ölel fel és biztosít a központ. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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 Modellkísérletként  1999-ben  indult  ez  a  preventív  ellátás,  amely  a  gyors  segítség 
igénybevételének tudatával  kívánta növelni  a biztonságérzetet  azzal,  hogy a bekövetkezett 
probléma  esetén  a  rádió  adóvevő  készülék  a  központban  jelzi  a  riasztást.  Majd  maga  a 
szociális törvény vezette be a házi segítségnyújtást kiegészítő szolgáltatásként vagy önállóan 
megszervezett  szolgáltatási  formájaként.20 Később  önálló  szolgáltatássá  vált,  és  a  törvény 
definiálta a szolgáltatás igénybe vevőit, akik a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális  helyzetük  miatt  rászoruló  időskorúak,  fogyatékos  személyek,  illetve  pszichiátriai 
betegek.21 Végül  2008-tól  a  szolgáltatás  a  házi  segítségnyújtás  kiegészítő  szolgáltatásává 
válik;  a  továbbiakban  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  kizárólag  házi  segítségnyújtást 
végző szociális  szolgáltató,  illetve  intézmény biztosíthat.22 A módosítás  annak a célnak a 
megvalósítására irányult, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tartalma ne pusztán a 
műszaki  paraméterek  biztosítását  jelentse,  hanem  működjön  együtt  egy  komoly  szakmai 
háttérrel,  tudással  és  gyakorlattal  rendelkező  házi  segítségnyújtó  szolgálattal,  s  ez  az 
együttműködés biztosítsa és növelje a szolgáltatás szakmai színvonalát.

Amennyiben  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásban  részesülő  házi  segítségnyújtást 
igényel, és gondozási szükséglete fennáll, a szolgáltatónak, illetve a megyei önkormányzatnak 
– megállapodás útján – biztosítania kell. 23 

A változásokat áttekintve megállapítható, hogy a „jelzőrendszeres” néven emlegetett ellátás 
szabályozása  különböző vargabetűket  írt  le.  Kezdetben a  házi  segítségnyújtás  bázisán jött 
létre,  majd  önállósult;  utóbb  a  néhány  év  alatt  felhalmozódott  gyakorlati  tapasztalatok 
eredményeként  ismét  a  házi  segítségnyújtás  szakmai  értékeihez  kapcsolódván  a  két 
szolgáltatási típus erősítheti egymást.

Nappali ellátás – idősek klubja
Az  időskorúak  részére  biztosított  nappali  ellátás  –  idősek  klubja  néven  –  eredetileg  a 
szakosított  ellátások  körébe  illeszkedett,  és  a  saját  otthonukban  élők  részére  kívánt 
napközbeni  tartózkodást  és  étkezést  biztosítani,  valamint  lehetőséget  nyújtani  a  társas 
kapcsolatok építésére, illetve az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. 

Az ellátásra vonatkozó szabályok módosítása alapvető strukturális és szemléletbeli változást 
jelentett.  A  nappali  ellátások  rendszerbeli  helye  megváltozott,  a  korábban  szakellátásként 
definiált szolgáltatási forma az alapszolgáltatások közé került. A módosítás azt célozta, hogy 
a nappali ellátás alapvetően egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet 
betöltő ellátási formává váljék, amely települési szinten hátteret nyújthat az alapszolgáltatások 
összekapcsolásához.  A  szabályozás  az  ellátotti  csoportok  tekintetében  kevésbé  merev,  az 
integráció  szempontjából  alternatív  megoldásokat  is  megengedő  szolgáltatási  forma 
létrehozására irányult.24 

A célcsoportok meghatározása árnyaltabbá válik, így ebben az ellátási típusban is elkülönül az 
egészségi állapot vagy az idős kor miatt szociális és mentális támogatásra szorulók köre. A 
szolgáltatás  lehetőséget  biztosít  az  étkezés,  a  mentálhigiénés  tanácsadás,  valamint  a 
szabadidős  és  készségfejlesztő  programok,  megszervezett  egészségügyi  ellátások 
igénybevételére,  sőt  segítségnyújtásra  hivatalos  ügyek  intézéséhez.  Sok  egyedül  élő  idős 
ember számára a klub nyújtott és nyújt teret a személyes,  baráti kapcsolatok építéséhez és 
fenntartásához,  s  e  kapcsolatok  a  közös  programok  hatására  megerősödnek.  A  klub 
lehetőséget kínál igény szerint a ruházat mosására, vasalására, valamint könyvek és újságok 
olvasására.
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A  szabályozás  módot  nyújt  arra  is,  hogy  mind  a  nappali  ellátás,  mind  a  bentlakásos 
intézmények esetében az ellátottak érdekeik képviseletére  választott  képviselőkből  ellátotti 
önkormányzatot hozzanak létre.25

2008-tól  az  ellátás  személyi  térítési  díját  differenciálják,  ennek  következtében  a  nappali 
ellátás igénybevétele jelentheti pusztán az intézményben történő tartózkodást, amelyhez igény 
szerint  kapcsolódhat  az  étkezés  igénybevétele  is.  Az  étkeztetéssel  felmerülő  magasabb 
költségekre  tekintettel  a  térítési  díj  jövedelemhatára  magasabb  százalékban  lett 
meghatározva,26 a  személyi  térítési  díj  nem haladhatja  meg  az  ellátott  havi  jövedelmének 
15%-át  csak  a  nappali  ellátás,  illetve  30%-át  a  nappali  ellátás  és  az  étkeztetés  együttes 
igénybevétele esetében.

Időskorúak gondozóháza
Az Szt. vezette be ezt az átmeneti elhelyezési formát, amelynek célja az volt, hogy ideiglenes 
jelleggel  folyamatos  ellátást  biztosítson  az  időskorúak,  illetve  a  18.  évet  betöltött  beteg 
személyek  számára,  akik  önmagukról  betegségük  vagy  egyéb  ok  miatt  ideiglenesen  nem 
képesek gondoskodni. Később az ideiglenes jelleg legfeljebb egy évi időtartamra módosult, de 
különös  méltánylást  érdemlő  esetben  az  intézmény  orvosa  által  adott  szakvélemény 
figyelembevételével egy alkalommal egy évre meghosszabbíthatóvá vált.27 A gondozóházból 
kivezető út kétirányú volt, egyrészt a tartós bentlakást nyújtó idősek otthonába kerültek az 
ellátottak,  másrészt  lehetőséget  nyújtott  az  otthonukban  ápolt  beteg,  idős  emberek 
hozzátartozói számára, hogy átmeneti időre felszabaduljanak az ápolás terhe alól. Bár jogilag 
és  a  gyakorlatban  is  létező  intézménytípus  ma  is,  azonban  több  átmeneti  gondozóház  az 
igényekre reagálván tartós bentlakásos intézménnyé alakult át. 

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek otthona
A szociális törvény eredetileg azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött,  időskorú személyeknek 
biztosított  ápolást-gondozást,  akiknek  egészségi  állapota  rendszeres  gyógyintézeti  kezelést 
nem igényelt.  Az ápolást-gondozást nyújtó intézmények – ide tartozik az idősek otthona – 
napi háromszori étkezést, ruházatot, mentális gondozást és egészségügyi ellátást biztosítanak. 
Az intézmény feladata a komplex gondozási tevékenység biztosítása, ez folyamatos 24 órás 
szolgálatot  jelent.  Előírtak  a  kötelező  tárgyi  feltételek,  ezek a  lakószoba,  a  tisztálkodásra, 
étkezésre, közösségi tevékenységre szolgáló helyiségek (társalgó, tévészoba, könyvtár) orvosi 
szoba és látogató fogadására, illetve hitéletre szolgáló helyiségek.

Külön gondozási egységben vagy csoportban látják el a demencia körébe tartozó középsúlyos 
vagy súlyos kórképpel rendelkező személyeket.28

Egy későbbi módosítás előgondozást írt elő, amelynek I. szakaszában kerül sor az ellátást 
igénylő  életkörülményeinek,  egészségi  állapotának,  az  ellátásra  való  jogosultság 
fennállásának a vizsgálatára.  Az előgondozás II. szakasza közvetlenül az intézménybe való 
beköltözés előtt magát a beköltözést készíti elő.

Lehetőség van az idősek otthonában a 18. évét betöltött  – betegsége vagy fogyatékossága 
miatt  –  önmagáról  gondoskodni  képtelen  személy  ellátására,  amennyiben  az  ellátás  más 
típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.29

Az Szt. 2001. évi módosítása kapcsán kerültek szabályozásra a szociális intézményben élő 
ellátottak  jogai.30 Az  idősekre  vonatkozó  jogok  közül  meg  kell  említeni  a  hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát a nem, kor, vallás, vagy akár a cselekvőképesség korlátozottsága 
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vonatkozásában.

Az ellátottnak joga van szociális  helyzetére,  egészségi és mentális  állapotára tekintettel  az 
egyéni  ellátás  igénybevételére,  valamint  személyes  adatainak  védelmére,  illetve  a 
magánéletére vonatkozó titokvédelemre. Az intézmény a házirendben szabályozza, hogy az 
ellátottak milyen mennyiségű, nagyságú személyes tárgyat vihetnek magukkal, rendelkezni 
kell az intézményvezetőnek a vagyon- és értékmegőrzés módjáról.  Végül az ellátottnak joga 
és lehetősége van a családtagok, barátok fogadására, ennek módját is a házirend szabályozza.

Új fogalmak megjelenése

Szociális rászorultság

2007. január 1-jétől vizsgálni kellett az egyes alapszolgáltatások – a házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás – igénybe vevőinek szociális 
rászorultságát. 31 Szociálisan rászorultként a jogszabály a házi segítségnyújtás vonatkozásában 
azt a személyt definiálta, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.  32 Egy 
év  múlva  ismét  változott  a  szabályozás,  amelynek  következtében  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás  és  a  támogató  szolgálat  igénybevétele  során  megmaradt,  míg  a  házi 
segítségnyújtás  esetében  megszűnt  a  szociális  rászorultság  vizsgálata,  és  a  (továbbiakban 
részletesen ismertetett) gondozási szükséglet vizsgálata lépett a helyébe. 33  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában szociálisan rászorult34 az egyedül élő 
65  év  feletti,  valamint  a  súlyosan  fogyatékos  személy,  illetve  a  pszichiátriai  beteg.  A 
felsoroltakon túl  rászorultnak tekintendők az előbbiekben felsoroltak abban az esetben, ha 
kétszemélyes háztartásban élnek, és egészségi állapotuk indokolja a szolgáltatás folyamatos 
fenntartását.  

Jövedelemvizsgálat35

Az idősotthoni  ellátás  kezdeményezésekor  az  intézményvezető  kérelmezi  a  jegyzőnél  –  a 
gondozási szükséglet vizsgálattal egyidejűleg – az igénylő havi jövedelmének vizsgálatát. A 
jövedelemszámítási  szabályok  kiegészülnek  a  vagyonvizsgálat  szabályaival.  A  vagyoni 
helyzet  nem  zárja  ki  ellátás  igénybevételét,  azonban  a  vagyonnak  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori  legkisebb  összegének  negyvenszeresét  (korábban  harmincszorosát)  meghaladó 
részét  jövedelemként  kell  figyelembe  venni,  96  hónapra  elosztva  hozzá  kell  számítani  az 
ellátást igénylő havi jövedelméhez.

Gondozási szükségletvizsgálat

A  2008.  év  elején  hatályba  lépő  változások  egyfajta  traumát  jelentettek  a  szociális 
ellátórendszer egy része számára.  Az új szabályozás erőteljesen szét kívánta választani az 
alap-  és  szakellátást,  s  a  szétválasztás  eszköze,  mércéje  elsősorban az önellátási  képesség 
megléte vagy hiánya volt, amelyhez kapcsolódóan vizsgálandóként merült  fel az egészségi 
állapot,  az ápolásra való rászorultság, valamint az önkiszolgálási  képesség. A törvényhozó 
szándéka szerint  „biztosítani  lehet  a gondozási,  ápolási  szükséglettel  rendelkező,  alacsony 
jövedelmű  és  legkisebb  érdekérvényesítési  képességgel  bíró  lakosok  szociális 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférését. A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, a 
szolidaritás  elvének  erőteljesebb  érvényesítése,  valamint  a  legrászorultabbak  elérése” 
érdekében  a  törvény  pontosítása  vált  szükségessé.36 Az  új  szabályozás  célja  egyrészt  az 
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alapszolgáltatások  megerősítése,  másrészt  az  alapszolgáltatásokat  igénybe  vevők  körének 
kiszélesítése  volt,  nyitás  a  legnagyobb  gondozási  igényű,  legrosszabb jövedelmi  viszonyú 
rétegek irányában. E változások bevezetéséhez szükséges lett volna az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás  megerősítése  új  források  bevonásával,37 amelynek  szükségességét  a  tárca 
előzetesen elismerte, de megvalósítására sajnálatos módon nem került sor.

A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének hátteréül többek között egy intézmény – az 
Országos Rehabilitációs és Szociális  Szakértői Intézet  (továbbiakban: ORSZI) – felállítása 
szolgált,38 amely jelentős szerepet kapott a gondozási szükségletvizsgálat  bevezetésében és 
működtetésében.  Mind a házi  segítségnyújtás,  mind  az  idősotthoni  ellátás  igénybevételét 
megelőzően a törvénymódosítás a gondozási szükséglet  vizsgálatát  vezette be. A vizsgálat 
keretében dől el,  hogy az igénylő rendelkezik-e gondozási szükséglettel,  s ha igen, milyen 
időtartamban.  Ha  a  gondozási  szükséglet  meghaladja  a  napi  4  órát,  az  igénylőt  idősek 
otthonában látják el,  ha van ugyan gondozási szükséglete, de napi 4 óránál kevesebb, házi 
segítségnyújtásban részesülhet.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőző gondozási szükségletvizsgálat

Egyszerűsített  előgondozás  keretében  az  intézményvezető  tájékozódik  a  kliens 
életkörülményeiről,  egészségi  állapotáról  és  szociális  helyzetéről.39 Ezután  az 
intézményvezető  vizsgálatot  kezdeményez  a  jegyzőnél,  aki  a  jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően egy háromfős szakértői bizottságot működtet. E bizottság tagjai közé tartozik az 
ORSZI által kijelölt orvosszakértő vagy szociális szakértő, a házi segítségnyújtást biztosító 
intézmény előírt szakmai gyakorlattal rendelkező ápolási-gondozási szakembere, valamint a 
városi  jegyző  által  kijelölt  szociális  ügyintéző.  A  tagok  megbízatása  egy  évre  szól,  de 
ismételten kijelölhetőek. A bizottság elnöke a szociális ügyintéző, aki előadó szakértőként is 
eljárhat, e tevékenységi körében helyszíni vizsgálatot végez az igénylőnél, valamint elkészíti 
az értékelő adatlapot és a szakvéleményt. A szakértői bizottság megvitatja az előadó szakértő 
által  előkészített  tervezeteket,  értékeli  a  vizsgálat  eredményét,  és  ezek  alapján  dönt  a 
szakvélemény  tartalmáról.  Vita  esetén  a  tagok  szavazata  egyenlő,  a  bizottság  üléséről 
jegyzőkönyv  készül.  Az  előadó  szakértő  feladatai  közé  tartozik  a  háziorvossal  és  a 
gyámhivatallal történő kapcsolatfelvétel is.

Lehetőség  van  –  kiegészítő  szakértői  díj  ellenében  –  a  szakvélemény  felülvizsgálatára, 
amelyet  az ORSZI elsőfokú szakértői  bizottsága folytat  le,  a  bizottság egy tagja  szociális 
szakértő.40

Két  esetben  nem  kell  lefolytatni  a  vizsgálatot.  Az  egyik  esetben  az  ORSZI  előzetesen 
lefolytatta a vizsgálatot bentlakásos intézményi elhelyezés céljából, de a gondozási szükséglet 
nem haladta meg a 4 órát,  így a bentlakásos intézmény igénybevételére  nem, csak a házi 
segítségnyújtás  igénybevételére  nyílik  lehetőség.  A  másik  esetben  az  igénylő  egészségi 
állapota  vagy egyéb  körülményei  miatt  a  szolgáltató  legfeljebb  három hónap  időtartamra 
nyújthat ellátást gondozási szükségletvizsgálat nélkül.

Időskorúak bentlakásos intézményi ellátását megelőző gondozási szükségletvizsgálat

Az  idősotthoni  ellátás  iránti  kérelem  alapján  az  intézményvezető  az  igénylő  gondozási 
szükségletének vizsgálatát kezdeményezi az ORSZI illetékes kirendeltségénél. Ha az ellátást 
igénylő  a  kérelmét  több  intézményhez  is  beadta,  a  gondozási  szükséglet  vizsgálatát  az 
elsőként beadott kérelem szerinti intézmény vezetője kezdeményezi. A gondozási szükséglet 
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fennállását  igazoló  szakvélemény  valamennyi  idősotthoni  ellátást  nyújtó  intézménynél  a 
gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül felhasználható.41 

Az előírt gondozási szükséglet hiányában az ellátás nem nyújtható, illetve a szakosított ellátás 
abban az esetben vehető igénybe, ha az ellátást igénylő az alapellátásban nem gondozható 
megfelelően.  Egy ellátást  igénylő  csoport  helyzetét  nem szabályozza  a  törvény:  vajon mi 
történik azokkal, akiknek 4 órán túli gondozási szükséglete megállapításra kerül, de mégsem 
kívánnak az idősek otthonába beköltözni? Házi segítségnyújtásban részesülhetnek – papíron 
négy órában, a valóságban ennél rövidebb időtartamban.

A vizsgálatot  az ORSZI elsőfokú szakértői  bizottsága végzi,  amelynek legalább egy tagja 
szociális  szakértő.  A szociális  szakértő  előadó  szakértőnek  kijelölhető.42 A szakvélemény 
felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő, illetve törvényes képviselője – a kiegészítő szakértői 
díj megfizetésével egyidejűleg – kezdeményezheti az ORSZI regionális igazgatóságánál. 

Bizonyos feltétételek igazolása esetén az ORSZI szakértőjének nem kell helyszíni vizsgálatot 
végeznie,  a  szakvélemény  kiállítása  a  benyújtott  iratok  alapján  történik.  A  vonatkozó 
jogszabályban  „egyéb  körülmények”  címszó  alatt  konkrétan  meghatározottak  azok  a 
körülmények, amelyek igazolása esetén helyszíni vizsgálat nélkül történhet a szakvélemény 
kiállítása.  Az első speciális  körülmény a demencia kórkép legalább középsúlyos  fokozata, 
amelyet  az ORSZI vagy a Pszichiátriai,  illetve Neurológiai Szakkollégium által  befogadott 
demencia  centrum   szakvéleménye  igazol.  A  demencia  centrum demens  betegeket  ellátó 
szakrendelés,  a  centrum  vezetője  neurológus  vagy  pszichiáter  szakorvos,  az  ott  dolgozó 
szakorvosok írhatják  fel  a  szükséges  gyógyszereket,  melyekre  vonatkozó  térítéstámogatás 
elbírálását az OEP a hatáskörükbe utalta.  A kezelés alapelveit  a szakkollégium írja elő, és 
ellenőrzi  a  centrumok  munkáját  (megszűnéséig  az  Országos  Pszichiátriai  és  Neurológiai 
Intézet  is  ellenőrzési  jogkörrel  rendelkezett).  2008.  év  elején  –  a  vonatkozó  rendelet 
hatálybalépésekor  – az ORSZI még  nem rendelkezett  megfelelő  szakembergárdával,  ezért 
vonták be elsősorban a szakkollégiumot a vizsgálatba. A jogszabály jelenleg is lehetőséget 
biztosít  a  demencia  középsúlyos  fokozata  vizsgálata  esetén  a  szakkollégium  részére,  a 
vizsgálatot az ORSZI szakemberei végzik.

Speciális körülménynek minősül az a tény is, hogy az ellátást igénylő egyedül él, emellett 
azonban  további  feltétel,  hogy  betöltötte  a  nyolcvanadik  életévét,  és  a  települési 
önkormányzat a részére – fennálló gondozási szükséglete ellenére – házi segítségnyújtást nem 
biztosít.  Úgyszintén  speciális  körülmény  a  hetvenedik  évet  betöltött  személy  esetében  a 
közműves  víz-,  vagy  a  villamosenergia-ellátás  hiánya.  Egészen  más  típusú  indok,  ha  az 
igénylő  fogyatékossági  támogatásban  vagy vakok személyi  járadékában részesül.  E  körbe 
tartoznak  az  I.  rokkantsági  csoportú  rokkantsági  nyugdíjasok,  a  baleseti  rokkantsági 
nyugdíjasok, illetve a rokkantsági járadékban részesülők, valamint a legalább 80%-os mértékű 
egészségkárosodást  szenvedett  személyek,  akiknél  az  önkiszolgálási  képesség  hiányát 
megállapították.  Az  életkor  személyi  igazolvány  másolatával  igazolható,  a  települési 
önkormányzat  jegyzője  igazolja  a  házi  segítségnyújtás  biztosításának,  valamint  a  nevezett 
közmű  meglétének  a  hiányát.  A  nyugdíj  és  a  járadékok  a  jogerős 
határozattal/bankszámlakivonattal  igazolhatóak,  az egészségkárosodás  fokozatát  az ORSZI, 
illetve jogelődjének – Országos Orvosszakértői Intézet – szakvéleménye bizonyítja.43 

A bentlakásos intézménybe beutaló határozatnak minden esetben tartalmaznia kell a vizsgálati 
eredményt.  Minthogy  az  idősotthoni  ellátás  csakis  napi  négy  órát  meghaladó  mértékű 
gondozási szükséglet esetén nyújtható, ennek hiányában – amennyiben a gondozási szükséglet 
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kisebb mértékben ugyan, de fennáll – a házi segítségnyújtás vehető igénybe. Ebben az esetben 
a  házi  segítségnyújtás  igénylése  során  az  ORSZI  szakvéleménye  igazolja  a  gondozási 
szükségletet.

Az  új  szabályozás  bevezette  annak  a  lehetőséget  is,  hogy  a  bentlakásos  intézménybe  a 
gondozási  szükséglettel  rendelkező személlyel  együtt  a  vele  minimum egy éve együtt  élő 
házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója is beköltözhessen anélkül, 
hogy a hozzátartozó gondozási szükségletét vizsgálni kellene.44 

Lehetőség nyílt arra is, hogy az idősotthoni ellátást igénylő egészségi állapotára vagy egyéb 
körülményeire  tekintettel  az  intézményvezető  gondozási  szükséglet  vizsgálata  nélkül  is 
határozott időre felvehesse  a sürgős ellátást igénylőt, legfeljebb három hónapos időtartamra.45 

A  törvény  alkotója  továbbá  törekedett  arra,  hogy  az  egymásra  épülő  ellátások  –  házi 
segítségnyújtás, idősek otthonában való  elhelyezés – elősegítsék a gondozás igény szerinti 
differenciálást.

Összegzés

Összességében megállapíthatjuk, hogy az idősek ellátása – történeti távlatból nézve – sokat 
fejlődött,  nemcsak  a  háború  utáni  időkhöz  viszonyítva,  hanem  a  szociális  törvény 
hatálybalépésével  kezdődő  időszakot  alapul  véve  is.   A  jogi  szabályozás  igyekezett  a 
személyiséget tisztelő, az egyéni igényeket és szükségleteket figyelembe vevő, az ellátásban 
részesülő jogait tiszteletben tartó szolgáltatást és ellátást teremteni. A valóság természetesen 
igen árnyalt. 

Az alapszolgáltatások keretében ellátottak költségénél magasabb a bentlakásos intézményben 
élők  ellátási  költsége.  A  tárca  a  szolgáltatások  célzottabbá  tételét  tűzte  ki  célul,  arra 
törekedett, hogy a költséghatékonyság érdekében azok kerüljenek az idősek otthonába, akik 
egészségi állapotuk és/vagy idős koruk miatt arra valóban rászorultak, akik otthonukban már 
nem gondozhatóak. Az önkormányzatokat törvény kötelezi az otthonukban élő idősekről való 
gondoskodásra. Egyrészt ennek a kötelezettségnek nem mindnyájan tesznek eleget, másrészt 
településenként  eltérő  a  szolgáltatások  minősége.  Az  elszegényedő,  forráshiánnyal  küzdő 
helyi önkormányzatok sok esetben egy-két szolgáltatást működtetnek, kevés szakemberrel és 
minimális  óraszámmal.  Az  otthon  maradást  elősegítendő  szükség  lett  volna  a  gondozási 
szükségletvizsgálat bevezetésekor a gondozói létszám növelésére, hiszen ha csak napi négy 
órát  meghaladó  gondozási  szükséglettel  rendelkező  személy  kerülhet  bentlakásos 
intézménybe, akkor a házi segítségnyújtás keretében kell ellátni, akár napi 3 órában is, erre 
pedig a jelenlegi szakembergárda nem képes. Az átmeneti otthonok (idősek gondozóháza) – 
mint  azt  a  kutatásban  részt  vevő  szakemberek  jelezték  –  átmenetisége  megszűnt,  az 
idősotthonok előszobájának tekinthetőek. Nem utolsósorban jelentős problémát okoz, hogy 
nincs összhang és kapcsolat az egyaránt ápolási szolgáltatást nyújtó egészségügyi és szociális 
intézmények működési feltételei között, nem egységes a finanszírozásuk. 46 
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