
Házi segítségnyújtás finanszírozásához kapcsolódó költségvetési törvény 

módosítás  

 

A Magyar Közlöny 2017. évi 98. számában 2017. június 26-án megjelent Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. 

év LXXXVI törvény (továbbiakban: Kvtv.). 

A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás az év elején hatályba lépett szakmai 

változásokhoz igazodik. (Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont d) pont da) és db) alpontja) 

Szociális segítés 

A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai 

szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre 

megállapodást kötött ellátottak után jár.  

A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás 

kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak 

éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója 

alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. 

Személyi gondozás 

A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai 

szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra 

megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem 

működhetnek közre.  

Az ellátottak számának meghatározása: Tervezéskor a személyi gondozásra 

megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma 

alapján kalkulált ellátotti létszám.  

Elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők és az ellátást 

ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján 

összesített órák száma osztva 252-vel. 

Az ellátotti létszám meghatározása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell eljárni.  

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók 

havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, 

havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. (Az elvégzett 

résztevékenység időtartama (perc)). A tevékenység megkezdésének első hónapjában a 

megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó.  



 

A) I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz személyi gondozás esetén 

Az ellátott neve: ........................................................................................................... ................. 

A megállapodásban rögzített havi személyi gondozás időtartama: ...................................................  

 

 

Dátum 

 

Az elvégzett 

résztevékenység 

megnevezése 

Az elvégzett 

résztevékenységre 

fordított idő 

(óra/perctől 

óra/percig) 

 

 

Az 

ellátott 

aláírása 

 

Az elvégzett 

résztevékenység 

időtartama 

(perc)   

 

A 

szociális 

gondozó/ 

segítő 

aláírása 

 

       

 Havi összes 

időtartam 

órában 

     

 

............................................................................ 

        a szolgálat vezetőjének aláírása 

Az ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítésekor kapott összeget, ha 147-tel 

elosztjuk, megkapjuk a szociális gondozói létszámszükségletet. Ugyanezt a számot 21-el 

elosztva a számított ellátotti létszámot kapjuk meg, azaz azt a számot, hogy hány főre 

igényelhető a költségvetési támogatás, tehát ennek a 21-es osztó számnak a 

finanszírozásnál van szerepe. (Ez éves szinten (12*21) = 252-es osztó számot jelent, ami a 

Kvtv. jelenlegi módosításában is szerepel.) Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott. 

Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott 

ellátotti létszámot. Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5. d)-

e) pontjának megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe 

vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető. Egy ellátott naponta a 

szociális segítés vagy személyi gondozás jogcímek közül csak egy jogcímen vehető 

figyelembe. 

Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Amennyiben a 

gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra 

fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. 

 

gondozói létszám alapja 147-tel osztva 

finanszírozott ellátotti létszám alapja 21-

el osztva 


