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MEGÁLLAPODÁS 

Házi segítségnyújtás -személyi gondozás/szociális segítés*- esetén 
 

A Magyarországi Református Egyház missziójának egyik alapvető lényegi eleme a szenvedő 

embertárs segítése, melynek eszköze a szeretetszolgálat. Ennek jegyében fő feladatunknak 

tartjuk a rászoruló ember humanitárius segítését, ellátását. Az alábbi megállapodás 

ebben a szellemben kerül megkötésre.  

I./ A megállapodást kötő felek 

Jelen megállapodás létrejött  

egyrészről: 

az ellátást nyújtó (továbbiakban: ellátást nyújtó) 

 Az intézmény megnevezése: Ujvári János Református Szeretetotthon 

 Az intézmény székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 66.  

(Képviseli: Bornemissza Melinda intézményvezető) 

 Az intézményt fenntartó megnevezése: Mezőörsi Református Egyházközség 

 Az intézményt fenntartó címe: 9097 Mezőörs, Fő u. 39. 

(Képviseli: Szőke Barnabás lelkész) 

másrészről: 

az ellátást igénybevevő 

 neve:  

 születési neve:  

 anyja születési neve:  

 születési helye:  

 születés időpontja:   

az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője 

1. neve:  

2. értesítési címe:  

tartásra kötelezett /vagy azt vállaló személy 

3. neve:   

4. értesítési címe:    

között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

II./ A megállapodás tárgya 

Felek megállapodnak abban, hogy Igénybe vevő/Törvényes képviselője kérelme alapján a 

Szolgáltató szociális szolgáltatást nyújt, az alábbi feltételekkel: 

1. Az ellátás időtartama*: 

 határozatlan időtartamú           

 határozott időtartamú  

 

 
*a megfelelő aláhúzandó 
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Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja: ........... év .................................. hó .......... nap 

Amennyiben az ellátás határozott időtartamú, az igénybevétel befejező időpontja:  

........... év ................................. hó .......... nap 

 

2. A szolgáltatás formája, módja, köre: 

A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet Értékelő adatlapja szerint Ön  

 „személyi gondozásra”  

 „szociális segítésre” jogosult. 

Az általam igényelt szolgáltatás: …………………………………………………….. 

A szociális gondozó / segítő feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást 

igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 

b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

A házi segítségnyújtás keretein belül személyi gondozás igénybevétele esetén az alábbi 

szolgáltatási elemek vehetők igénybe: 

 gondozás 

 háztartási segítségnyújtás 

Végezhető tevékenységek és résztevékenységek: 

Szociális segítésre vonatkozó megállapodás esetében: 

1.A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) 

 mosás 

 vasalás 

2. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

 mosogatás 

 ruhajavítás 

 ágyazás, ágyneműcsere 

 közkútról, fúrtkútról vízhordás 

 tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység 

egyéb szakmai kompetenciát igényel) 

 télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

 kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 

Személyi gondozásra vonatkozó megállapodás esetében: 

A szociális segítés keretében: 

1. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) 

 mosás 

 vasalás 



2.A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

 mosogatás 

 ruhajavítás 

 közkútról, fúrtkútról vízhordás 

 tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység 

egyéb   szakmai kompetenciát igényel) 

 télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

 kísérés 

3.Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

4.Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

A személyi gondozás keretében: 

1.Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

 az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés 

 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

2.Gondozási és ápolási feladatok körében: 

 mosdatás 

 fürdetés 

 öltöztetés 

 ágyazás, ágyneműcsere 

 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

 haj, arcszőrzet ápolás 

 száj, fog és protézis ápolása 

 körömápolás, bőrápolás 

 folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

 mozgatás ágyban 

 decubitus megelőzés 

 felületi sebkezelés 

 sztómazsák cseréje 

 gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

 vérnyomás és vércukor mérése 

 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás 

 a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig) 

 

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy egészségi állapotának változása esetén kérheti gondozási 

szükségletének felülvizsgálatát a fenntartó által megbízott intézményvezetőtől. 

 

 



III. A felek tájékoztatási kötelezettsége 

A szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője 

tájékoztatást kapott: 

 a biztosított ellátás, szolgáltatások tartamáról és feltételeiről; 

 az intézmény által vezetett, az ellátást igénybevevőt érintő nyilvántartásokról; 

 az ellátásba való felvételhez, a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról; 

 a szolgáltatási jogviszony megszűnésének, megszüntetésének eseteiről; 

 a fizetendő térítési díjról és a teljesítés feltételeiről, valamint a mulasztás 

következményeiről; 

 más, jogszabályban meghatározott feltételekről, így különösen az ellátás során készített 

ellátáshoz kapcsolódó szakmai dokumentációk vezetésének kérdéseiről. 

Az ellátást igénybevevő/ törvényes képviselője a fentiek szerinti tájékoztatás 

megtörténtének tényét jelen megállapodás aláírásával igazolja. 

 

Az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik: 

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról; 

- azon, intézmény által kért adatokról, melyek az ellátásra irányadó mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján vezetett nyilvántartásokhoz, a személyi térítési díj megállapításához, 

továbbá a jogosultság feltételeinek megállapításához szükségesek; 

- arról, hogy I. pontban rögzített adatokban bekövetkezett változásokról 15 napon belül 

írásban értesíti az ellátást nyújtó intézményt, továbbá arról, hogy az adatváltozás 

bejelentésének elmulasztásából adódó következményeket vállalja; 

 minden olyan dologról, ami a jogviszony létesítését, fenntartását illetve megszüntetését 

befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja. 

IV. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

Az intézmény a házi segítségnyújtás szolgáltatást a Fenntartó döntése alapján 

térítésmentesen/ térítéskötelesen biztosítja. 

Az intézményi térítési díjat a Fenntartó a szolgáltatási önköltség mértéke alapján állapítja 

meg. 

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, a térítési díj számítás alapja a szolgáltatást 

igénybe vevő rendszeres havi jövedelme. 

Az intézményi és személyi térítési díj gondozási órában kerül megállapításra. A fizetendő 

személyi térítési díj összege az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében 

elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kerül kiszámításra, úgy hogy annak 

összege nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 

jövedelmének 25 %-át. A konkrét összegben meghatározott térítési díjról az igénybe vevő 

értesítést kap. 

Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 

mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj 

különbözete egy részének megfizetését 1 év időtartamra, mely időtartam meghosszabbítható. 

Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást 

és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ebben az esetben a személyi térítési díj az 

intézményi térítési díjjal azonos összegű. 

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 

vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme 

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben 

növekedett. 



A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 

időpontjáról a fenntartó által megbízott intézményvezető rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy 

az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző 

időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon 

hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen 

rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj 

megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. 

 

A térítési díjat az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy az 

igénybevétel napjától havonta utólag fizeti meg az intézmény pénztárába, illetve utalja 

át az intézmény számára a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig . A térítési díj 

fizetésére kötelezett a mindenkori térítési díjról külön értesítést kap. 
 

Ha az ellátottnak, a törvényes képviselőjének vagy a térítési díjat megfizető személynek a 

személyi térítési díj összegével kapcsolatban kérése, kérdése van, elsősorban a fenntartóhoz 

fordulhat. 

Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős 

határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni. 
 

Amennyiben az igénybe vevő a személyi térítési díjat átmeneti anyagi nehézségei miatt nem 

képes megfizetni, úgy részletfizetési lehetősége van. Az erről szóló írásos kérelmet a 

Fenntartóhoz nyújthatja be. 

Térítési díj meg nem fizetése esetén, a térítési díj hátralékról az intézmény/ szolgálat vezetője 

tájékoztatja a Fenntartót. 
 

Amennyiben az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmében, valamint esetleges 

jelentős pénz- és ingatlanvagyonának mértékében változás történik, az ellátott/törvényes 

képviselője köteles ezen változás tényét írásban bejelenteni az intézménynek/szolgálatnak a 

változást követő 8 napon belül. 

V. A megállapodás módosítása, megszűnése 

A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös 

megegyezéssel történik.  

A jelen megállapodás érdemi rendelkezését érintő jogszabály vagy egyéb körülmény 

módosulása esetén a felek a megállapodást együttesen módosítják. 

A megállapodás megszűnik, ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni és 

ezt legkésőbb az utolsó szolgáltatás igénybevételi napon írásban bejelentette. A bejelentést az 

intézménynél kell benyújtani. 

Az ellátás megszűnésének módjai: 

 ha az ellátásról az ellátott lemond 

 a megállapodás felmondásával 

 az ellátott halálával 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 

 a jogosultsági feltételekben történő változás következtében 

határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha annak 

időtartama meghosszabbításra került. 

A megállapodást írásban bármikor felmondhatja: 

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 

b) a fenntartó által megbízott intézményvezető  



A nyújtott alapszolgáltatás (házi segítségnyújtás) megszüntetését a jogosult, illetve törvényes 

képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője írásbeli 

kezdeményezése alapján az intézményvezető a szolgáltatásnyújtást megszünteti. A felmondási 

idő 15 nap, mely a felek megállapodása szerint ettől eltérő is lehet.   

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, a megállapodást 15 napon belül is fel 

lehet mondani. 

A megállapodást, az intézményt/szolgálatot fenntartó vagy az általa megbízott személy 

bármikor írásban felmondhatja. A felmondás időtartama 15 nap. 

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a 

megállapodást a 15 napos felmondási időtartamon belül is fel lehet mondani. 

Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a 

megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 

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

A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. Az 

elszámolás kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden 

olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen 

kapcsolódik. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális ellátásokra vonatkozó 

mindenkori jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

VI. Panaszkezelés 

Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézmény vezetőjéhez fordulhat. 

Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül 

nem vizsgálja ki a panaszt, vagy a panasztévő nem ért egyet az intézkedéssel, úgy az igénylő 

az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton, 

egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, a 

szolgáltatást igénybe vevő annak kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítségét kérheti.  

Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége (telefon és e-mail), fogadóórájának időpontja az 

intézmény hirdetőtábláján megtalálható. 

VII. Nyilatkozat adatkezeléshez 

Az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője/megnevezett hozzátartozó/tartásra kötelezett 

személyek kijelentik, hogy az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási jogukról, valamint a 

szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről tájékoztatásban 

részesültek. Aláírásukkal önkéntesen hozzájárulnak, hogy az I.a. pontban hivatkozott 

intézmény a személyes adataikról a nyilvántartást vezesse, valamint a KENYSZI rendszerben 

rögzítse azokat, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, az együttműködés 

során tudomására jutott különleges adataikat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak 

szerint kezelje. 

VIII. Adatkezelés, adatvédelem 

Az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője/megnevezett hozzátartozó/tartásra 

kötelezett/tartást vállaló személy(ek) kijelenti(k), hogy az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), az 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 

az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések által biztosított 

jogaikról, az intézmény jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából végzett adatkezelési 

tevékenységről tájékoztatásban részesült(ek).  



Aláírásukkal valamennyi, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés 

tényét és jogalapját tudomásul veszik, így különösen a jogszabályok által előírt 

nyilvántartások vezetésének, valamint országos jelentési rendszerben történő kötelező 

adatrögzítés tényét, illetve az esetleges hatósági megkeresések alapján történő adattovábbítást.  

Az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője/megnevezett hozzátartozó/tartásra 

kötelezett/tartást vállaló személyek továbbá önkéntesen hozzájárulnak, hogy a hozzájárulásuk 

alapján kezelhető adataikat az intézmény az átvett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 

szerint kezelhesse.  

A fenti tájékoztatás alapján történő adatkezeléshez hozzájárulok: 
 

Kelt.___________________________________ 

        _______________________ 

        ellátott/törvényes képviselő 
 

 A fenti tájékoztatás alapján történő adatkezeléshez nem járulok hozzá. 
 

Kelt.___________________________________ 

        _______________________ 

        ellátott/törvényes képviselő  

 

IX. Záró rendelkezések 

A megállapodás módosítására csak mindkét fél közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

Az ellátást igénybevevő a Szt. 94/C § (2a) alapján jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 

meghallgatásra került és nyilatkozik, hogy a megállapodásban részletezett ellátást igénybe 

kívánja venni, a megállapodás megkötéséhez hozzájárul. 

A megállapodásban leírtak a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 

automatikusan módosulnak.  

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag, önként írták alá. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

A mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul 

vettem. 

 

Kelt, Mezőörs,                                                                        

 

 

……………………………….. ……………………….  .....…………………    

ellátást igénybevevő és/vagy                 fizetésre kötelezett                 ellátást nyújtó intézmény     

    törvényes képviselője                   (vagy azt vállaló személy)                       vezetője                 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:……………………………..   Név:………………………………  

 

Cím:…………………………….   Cím:……………………………… 


