
III. Az intézmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalók 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

 

Mi alapozza meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony 

keletkezését? 

- a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, 

- a bírói ítélet, 

- az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhatóság határozata, 

- a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése alapozza 

meg. 

 

Az állami fenntartású intézmény esetén ki dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás iránti kérelemről? 

- a települési önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató, nappali és átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezető, 

- a fővárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a 

fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az 

intézményvezető, 

- a települési önkormányzat - ide nem értve a fővárosi önkormányzat - által fenntartott 

tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-

testülete eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető, 

- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által 

fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezető dönt. 

 

A döntést követően mi az intézményvezető feladata? 

Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 

Elutasítás esetén az értesít és írásban történik. 

 

Mi történik abban az esetben, ha az igény nem teljesíthető? 



Ha az ellátásra vonatkozó igény a beutaló határozat megküldését követően férőhely hiányában 

nem teljesíthető, az intézményvezető erről - a nyilvántartásba vétel közlésével - írásban 

értesíti a jogosultat. 

 

Mi a teendő, ha az igénylő az intézményvezető döntésével nem ért egyet? 

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, 

az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének 

felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 

 

Hogyan gondoskodnak az igények kielégítéséről? 

Az állami fenntartású intézmény vezetője nyilvántartása alapján az igények beérkezésének 

sorrendjében gondoskodnak az ellátást igénylők elhelyezéséről. 

 

Ki dönt az igénylő soron kívüli elhelyezéséről? 

Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a 

soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli 

elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. 

 

Mely helyzet alapozza meg soron kívüli elhelyezést? 

Állami fenntartású, valamint az ellátási szerződéssel működtetett egyházi, nem állami 

fenntartású intézmény esetén, a soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, 

ha az igénybe vevő 

- önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 

gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem 

oldható meg, 

- a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, 

- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 

amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 

- kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, 

és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

Mi a teendő az ellátás igénybevétele előtt? 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 



- állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető, 

- egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott 

személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 

 

Mit tartalmaz a megállapodás? 

A megállapodás tartalmazza 

- az ellátás kezdetének időpontját, 

- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az 

ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

- egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, 

továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó 

szabályokat, 

- belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető 

személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó 

szabályokat, 

- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 

 

Milyen szakvélemények szükségesek az intézményi ellátások igényléshez? 

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos 

intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának 

igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, 

kezelőorvosának szakvéleményét. 

A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a 

fogyatékosság fennállását igazoló, 

- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos 

szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy 

- a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy 

- a fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka illetve magasabb összegű családi 

pótlék megállapítását, folyósítását igazoló dokumentumot. 

Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés iránti kérelemhez 

mellékelni kell a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét. 



A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 

pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról.  

Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem 

benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható. 

Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az 

orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 

demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, nappali 

ellátás esetén a demencia kórképet megállapító, bentlakásos intézményi ellátás esetén a 

demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt. 

 

Mikor szűnik meg az intézményi jogviszony? 

Az intézményi jogviszony megszűnik 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e 

törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 

- a megállapodás felmondásával. 

 

 

Ki kezdeményezheti az intézményi jogviszony megszüntetését? 

Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes 

képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése 

alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a 

jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban 

foglaltak szerint szűnik meg. 

Az intézményvezető mely esetekben szünteti meg az intézményi jogviszonyt? 

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 

- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése nem 

indokolt, 

- a házirendet súlyosan megsérti, 

- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

Mi a teendő, ha az ellátott nem ért egyet az intézményvezető döntésével? 



Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen 

esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítják, amíg a fenntartó, 

illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 

 

Ha az intézményi elhelyezés beutaló határozattal történt, a jogviszony megszüntetéséről 

milyen formában döntenek? 

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozta meg, az intézményi jogviszonyt a 

beutaló szerv határozata szünteti meg. 

 

Egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén hogyan szűnik meg az 

intézményi jogviszony? 

Egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén az intézményi jogviszony 

megszűnik, ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó 

felmondja. 

A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik, alap-szolgáltatás esetén 

tizenöt nap, bentlakásos intézmény esetén három hónap. 

 

A döntés ellen lehet-e jogorvoslattal élni? 

Ha egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a megállapodás 

felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az 

egyszeri hozzájárulást megfizető személy, illetőleg a fenntartó vitatja, kérheti a bíróságtól a 

megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 

mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 

 

 

Az igénybevétellel kapcsolatban a következő elérhetőségeken nyújtunk felvilágosítást: 

 

 

Vásárosnaményi Humán szolgáltató Központ 

 

Elérhetőség: 4800 Vásárosnamény Bartók Béla utca 22 

 

Telefon: 45-570-217; 45-570-218 


