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Változások a Szakmai programban (zöldezve) 

 

1. oldal – névváltozás Szei helyett csak Szociális Intézmény 

 

4. oldal – szintén névváltozás Szei helyett csak Szociális Intézmény 

 

14. oldal – változott a szolgáltatási protokoll új szöveg: 

1. A Moha-net Zrt diszpécserközpontjában dolgozó szakember segélyhívás esetén értesíti a 

készenlétben levő gondozót. 

2. A gondozó a szociális intézménnyel szerződésben álló taxi társaság szolgáltatásának 

igénybevételével a gondozási központból magához veszi a szükséges felszerelést (Moha-net 

RE ID GPRS jelzőkészülék, készenléti táska, kulcsok, dokumentumok). 

3. Haladéktalanul a helyszínre sietnek. 

4. Helyszínre érkezés után a gondozó visszajelzést ad a központnak a Moha- net RE ID 

GPRS jelzőkészülék segítségével, hogy a helyszínre érkezést regisztrálja.  

5. A gondozó a helyzetnek megfelelően intézkedik. Minden esetben, amikor egészségi 

állapot romlás feltételezhető ügyeletes orvost, illetve mentőt hív. Vércukorszintet, 

vérnyomást mér, sebet ellát, elhárítja a vészhelyzetet. A gondozó mindig kompetenciájának 

megfelelő ellátást és lelki támaszt nyújt az ellátott számára. 

6. Segélyhívó lapot a helyszínen kitölti, orvossal aláíratja, lepecsételteti. 

7. Hozzátartozót értesíti. 

8. Lakást bezárja. 

9. Az esemény lezárásaképpen a taxi társaság munkatársa a gondozót visszaszállítja az 

intézménybe, ahol a gondozó felhívja a Moha-net Zrt diszpécserközpontjában dolgozó 

szakembert és tájékoztatja, hogy befejezte a beavatkozást, elvégzi az írásos dokumentációt, 

a kulcsos borítékot lepecsételi, dátummal, aláírással ellátja, a kijelölt helyre elteszi. 

10. MOHA net RF ID PATROL GPRS jelzőkészüléket töltőre teszi. 

 

31. oldal - szintén névváltozás Szei helyett csak Szociális Intézmény 

 

32. oldal - 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 2013. 04. 01-es változása miatt – szöveg csere: 
- régi szöveg:  

Az előgondozás keretében a szociális intézményi elhelyezést megelőzően az állami 

fenntartású intézménynél az intézményegység vezető vagy az általa megbízott személy, (a 

továbbiakban: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő 

életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre 
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szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az 

intézményi elhelyezésre.  

Intézményi elhelyezés esetén az előgondozás célja: 

a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, 

hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény 

szolgáltatása, 

b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére 

az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, 

c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint 

szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, 

d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó 

intézményben, 

e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az 

intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 

Az előgondozás I. szakaszában az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az 

ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való 

jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az 

intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és 

állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának 

nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz 

javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait az I. előgondozási adatlapon 

rögzíti. 

Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében 

lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy: 

a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa – amennyiben erre mód van – előzetesen 

vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, és/vagy 

b) az intézményegység vezető kezdeményezi az orvosi igazolásban foglalt megállapítások 

felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés – az 

ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes – szakorvosától. 

Az intézményegység vezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy 

törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. 

szakasza elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az intézményegység 

vezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. 

Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi 

elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el, egyben kitölti az előgondozás II. szerinti 

adatlapot. 
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Az intézményegység vezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az 

intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az 

ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalma: 

a) az előgondozás II. szakaszának időpontja, 

b) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, 

c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendők. 

Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményegység vezető haladéktalanul intézkedik 

a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 

Szociális intézményi áthelyezés vagy egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb 

intézményből történő átkerülés esetén, vagy ha az átmeneti intézményben a férőhelyet 

azonnal elfoglalhatja az igénybe vevő, az előgondozás I. és II. szakaszának feladatai 

egyazon alkalommal is teljesíthetőek. 

Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 

orvosi igazolást és a jövedelemnyilatkozat adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az 

intézményegység vezető részére. 

A kérelem megérkezését követően az előgondozást az előbbieknek megfelelően kell 

elvégezni azzal, hogy az előgondozás I. szakaszának eredményéről az intézményegység 

vezető az előgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást végző önkormányzatot.  

Az előgondozás során az előgondozást végző személy felveszi a kapcsolatot: 

a) az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító 

személlyel, 

b) az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a 

segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése 

végett, 

c) az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi 

gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, 

d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok 

megismerése végett, 

e) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. 

Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe 

vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. 

 

új szöveg:  

Az előgondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményegység vezető 

vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a 

megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott 

más személy (a továbbiakban együtt: előgondozást végző személy) tájékozódik az 



4 

 

intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális 

helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá 

felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. 

Az előgondozás célja: 
a)az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy 

az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, 

b)a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére 

az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, 

c)annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint 

szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, 

d)a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó 

intézményben, 

e)az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az 

intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 

Az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást 

igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való 

jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az 

intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és 

állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának 

nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz 

javaslatot. 

Az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes 

képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj 

várható mértékéről is. 

Az előgondozást végző személy megállapításait az előgondozási adatlapon rögzíti. 

Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében 

lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy 

a)kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen 

vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, illetve 

b)az intézményegység vezető kezdeményezi az orvosi igazolásban, kórházi zárójelentésben 

foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes 

egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától. 

Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe 

vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. 

Az intézményegység vezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy 

törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás 
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elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás során az intézményegység vezető átadja a 

megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. 

Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a 

kapcsolatot 

a)az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító 

személlyel, 

b)az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a 

segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése 

végett, 

c)az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi 

gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, 

d)a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok 

megismerése végett, 

e)az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. 

Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 

adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az intézményegység vezető részére. 

A kérelem megérkezését követően az előgondozást el kell végezni azzal, hogy annak 

eredményéről az intézményegység vezető a előgondozási adatlap megküldésével értesíti a 

beutalást végző önkormányzatot. Idősotthoni ellátás esetében a beutaló szerv kezdeményezi 

a gondozási szükséglet vizsgálatát, és annak megállapítása után kezdeményezi az 

elhelyezést. 

Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az 

intézményegység vezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban 

vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely 

elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb 

teendőkről. 

Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményegység vezető haladéktalanul intézkedik 

az előgondozás megkezdéséről. 

 

38. oldal - szintén névváltozás Szei helyett csak Szociális Intézmény 

 


