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A 29/2013.(IV. ISJFdv.Kgy. rendelet2. melleklet 
Adatiapja 

BUDAPEST 
A VAaM». ilJSMS-l 

Nyilvantartasi szam; 

1. Az ellatast igenylo adatai 

Adatlap 

idosek otthonaba valo elMtas igenylesehez 

Taj szama: 

Sziiietesi nev: 
Anyja neve: 
Sziiietesi helye: Sziiietesi idopontjaj 
Allampolgarsaga: __    
Lakohelye (korabbi nevdn allando lakcime): Orszag: 
Irsz.: Varos: _     Utca,hs2.: 
Tartozkodasi helye (a lakcimkartyan szereplo adat, korabbi neven ideiglenes lakcime): 
Irsz.: Varos: _ _ Utca.hsz.: 
Tenylegcsen megtaldlhato (ahol a kereiem beadasanak idopontjaban lartozkodik): 
Irsz.:  Varos:   Uica,h$z.:  

Neme: Ferfi [] No Q 

  ev □ ho n nap 

Telefonszama: 
Szemelyi igazolvany szama: 

Adoazonosito jele: 

Az ellatas iaenvbevetelenek iogciroe: (JeldljeX-szel) 
magyar aliampolgar  _ 
letelepedesi enged6ilyel rendelkezik  
bevandorlasi engedellyel rendelkezik  
menekiilt  
Magyarorszag terUleten tartbzkodo EU allampoigar.... 

Nyugdijas tbrzsszam:     
Kozgyogy, ig. sziina 
Haziorvos neve: 
elerhetosege; 
belyegzd szama:  

Oregsegi nyu gd fj as-e    |_ 
A rokkantsae metteke: (Jeldlje X-szel) 
E katcgoria F" 
D kalegoria 
C kategdria 
A rokkantsag roegaliapitasa folyamatban van — 

Rendelf-e a gyamhivalal torvenyes kepviselotaz On reszere: (Jeldlje x-szel) 
Ha igen, akkor; 
Torvenyes kepviselojenek Neve: 
Elerhetosegi helye: 
IrSZ.: Varos: Utca.hsz.; 
Telefdhszaina: '  ^ ]  """ E-mail;"' 
A gondnoksaa ttpusa: (Jeldlje X-szel!) A gondno 
cselekvbkepesseget teljesen korlatozo gondnoksdg .... □ gondnok 
cselekvokepesseget reszlegesen korlatozo ,   □ idelglene 

gondnoksag a gondnc 
a gondnoksag kezdete  i dopo nlj; 

A gondnoksag hatalva: (JeldljeX-szel!) 
gondnok  
ideiglenes gondnok  
a gondnoksag fellilvizsgaiatanak varhato 
idoponlja....  

Kerelmezd altal megnevezett hozzatartozo 
Lakohelye: 
Irsz.; Varos: Utca.hsz.; 

Kapcsolata a kereimezohbz:  Telefonszama;  
Felmend, iemend, oldaldgi rokon(pl.: sziilo, gyermek, testver, stb.), ellarld, bcirat, ismeros, szomszed. 

IA FECS beiegvzesei es belveszoi reszere fenntartott helv: 
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2. A kerelem oka: {Ir'ja ide a sajdt kerelmenek leginkdbb megfelelo vdlasz sorseamdt!)   

1. Az onellato kepesseg csokkenese, illetve elvesztese 2. Jovedelmi, megelhetesi okok 

3. A csalad ellato kepessegenek csokkenese, illetve elvesztese 4. Mentalis vagy psziches problemak 

5. Lakhatasaval, lakasanak hasznalataval kapcsolatos problemak 6. Hajlektalan lett 

7. Az alapellatas hianyossagaira visszavezetheto okok 

8. Maganyos, kirekesztettseg erzese a csalad vagy a tarsadalom reszerol 

9. Egyeb, espedig: 

A kert intezmeny cim szerinti megjelolese: 

1. 

2. 

3. 

Soron klviili elhelyezest ker-e? igen  Q] nem  []~ 

3. A kerelem iigyintezeseben eljaro szemely: (Jelolje X-szel!) 

kerelmezo □ torvenyes kepviselo □ szocialis munkas □ megblzott (Irasbeli meghatalmazas 
sziikseges) 

A kerelem benyujtasaban kozremukodo neve:  

Elerhetosege:  

4. Kerelmezo nagykoru gyermekei 
1. 
Nev:   
Sziiletesi nev:  
Telefonszam:   
Lakohely;   
Tartozkodasi hely:   
Ertesitesi elm:   
2. 
Nev:   
Sziiletesi nev:  
Telefonszam;     
Lakohely:   
Tartozkodasi hely:   
Ertesitesi cim:   

5. Az ellatast igenylo / torvenyes kepviselo nyilatkozata 
Hozzajarulok az adataim elektronikus liton torteno rogzitesehez 

A kozolt adatok a szemelyi okmanyokban bejegyzett adatokkal megegyeznek. 

3. 
Nev;   
Sziiletesi nev:  
Telefonszam;   
Lakohely:   
Tartozkodasi hely: 
Ertesitesi cim: .... 
4. 
Nev:   
Sziiletesi nev:  
Telefonszam;   
Lakohely:   
Tartozkodasi hely: 
Ertesitesi cim; .... 

Egyeb kozlendok: 

Budapest, ev ho nap '"ell'atasf'i'phylMsfvehyes ¥epv^ alairasa 

A FECS a kozolt adatokat a szemelyi igaz.olvuny, lakcimkdrtya es egyeb okmdnyok alapjdn ellenorzi. 
Hidnyosan kitdltott adatlapokat csak hidnypotldsi kotelezettseggel vesz dt. 



I. Egesxsegi dllaputra vonatkozd igazolds 

(a naziorvos, kezeldonm, vagy korhdzi kezeles eseten a korhdzi osztdiyoc orvos idlti ki) 

Nev (szOletesi nev); 

Szuletfei hely, id5: 

Lakohely; 

rarsadalombiztositasi Azonosito Jel: 

1. Hazi segitsegnyuJJas, jelzorendszeres hazi segitsegnyiijtds, tamogatd szolgaltatds igdnybevetele eseten 

1,1. kronikus betegsegek (kerjiik, sorolja fel): 

1.2. fertozo betegsegek (keijiik, soro[ja fel): 

1.3. fogyatekossag (tfpusa es merteke): 

1.4. egyeb megjegyzesek, pi. specialis dieia szuksegessege; 

2. Jelzoi-endszeres bazi segitsdgnyujtas igdnybev^tel^re vonatkozoan igazolom, hogy egeszsegi allapota alapjan a 
jelzorendszeres hazi segitsegnyujtas biztositasa 

indokolt o nein indokolt □ 

3. Atmeneti elheiyezfe (az ejjeli menedekhely kiveteldvel), apoldst-gondozdst nyujtd, rehabilitdcids intdzm^- 
nyek, lakdotthon eseten      

3.!, esettertenet (elozmenyek az egeszsegi allapotra vonatkozban); 

3.2. telj :s diegnozis (reszletes felsorolassal, BNO koddal); 

3.3. prognozis (varhato allapotvaltozas): 

3.4. apolasi-gondozasi igenyek: 

3.5. specidlis dieta; 

3.6. szenvedelybetegseg; 

3.7. pszlchiatriai megbetegedes: 

3.8. fogyatekossag (tipusa, merteke): 

3.9. demencia: 

3.! 0. gybgyszerszedes gyakorisaga, varhatb idbtartama (pi. vegleges, idoleges stb.), valamint az igenybevetel ido- 
pontjaban szedett gybgyszcrek: 

4. A haziorvos (kezeloorvos) egybb megjegyzesei: 

Ditum: On,'os ail rasa: 

(szukseg eseten kiiion melleklet csatolhatb az igazolashoz) 





O. Jovedelemnyilatkozati 

Az ellatast kerelmezo szemclyre vonatkoz6 szemelyes adatok: 

Nev:                

Sziilctc-si ncv,                                  

Anyja neve:    

Szuletesi hely, ido;                              

Tartozkodasi hely;                
{iit azt a lakcimel kell megjelolni, ahol a kerelmezo eleivitelszertien lanozkodik) 

Telefonszam (nem kdtelezo megadni):             

Az 1993. evi III. torveny 117/B. §-a szerint a mindenkori intezmenyi f6n'tesi dijjal azonos szemclyi ten't<5si dij meg- 
fizetesdt az cilatast igdnyld vagy a ten't^si dfjat megfizetd mis szemely villalja-e (a rovat kitoltese nem rainosul tiny- 
leges valialasnak): 

a igen - ebben az esetben a jovedelemnyilatkozat tovabbi reszet es a „III. Vagyonnyilatkozat" nyomtatvanyt nem kell ki- 
tblleni, 

□ nem 

Az eliitast kerelmezo szemelyre vonatkozo jbvedelmi adatok: 

!    A jovedelem tipusa 

Munkaviszonybol es mas foglalkoziatasi jogviszonybol szarmazo 

j Tarsas es egyeni vallalkozasbol, ostemieloi, szellemi es mas onallo 
| tevikenysegbol szantiazb 

Tappenz, gycnnekgondozasi tamogatasok 

Hyugellatas es egyeb nyugdijszeru rendszeres szocialis eliatasok 

Onkormanyzat es aliami tbglalkoztatasi szervek altal folyositott 
eliatasok 

Egyeb jQvedelem   

Osszes jovedelem 

Neftb osszege 



Kiskoru igenybevevft cseteflr a csaladban tvlcikbe vonatkozd fiettd) jovcdelmi adatok: 

A csalad letsz^ma: Munka- 
viszonybol 

es mas 
fogialkozta- 

tasi 
jogviszony- 

bol 
sztjpaezo 

Tarsas es ■ Hippenz. 
egyptni gyermek- 

vallalkozcis- ' gondozasi 
bol, i Ittnogatasok 

oslemieloi, ; 
sfttlemi 6s | 
mas onallo i 
tcvekeny- ; 

segWM 
szarmaW^ , 

Onkor- 
niclnyiet 
cs allami 

fo^pLaJkozta- 
tasi 

szervek-altal 
Jblyosttott 
ellatasok 

Nyugellatas 
es egyeb 

nyugdijszerii 
rendszcrcs 
szocialis 
ellatasok 

Egyeb i 
jbve- ; 
deiem 

Az cltatast igcnybc vevo kiskoru I 

A kozeli 
hozziltartozok 

neve, 
szuletesi ideje 

Rokoni 
kapcsolat 

I) 
2) 

3) 

4) ! 

5> 
OSSZESEN: j 

' fvziikseg eselen a tahlazat sorai hdvUbetok) 

Biintetojogi felelossegem tudataban kijelentera, liogy a kcizolt adatok a valosagnak raegfelehiek. A teri'tesi dij mcgallapi- 
tasahoz sziikseges jbvedelmet igazolo bizonylatokat egyidejuleg csatoltam. Hozzajwdtok a kerewmifen szerepio adalok- 
nak az eljaras soran tdrteno felhasznalasahoz. 

D^tum:   
Az eilatast igenybe vevo 

(tdrvenyes kepviseld) alairasa 



HI Jagyonnyilatkozat 

(tartos bentlakasos intezmenyi ellatas kerelmezese eseten kell kitolteni) 

1. A nyilatkozora vonatkozo szemelyes adatok: 

Nev:        

Sziiletesi nev;             

Anyja neve:  

SzUletcsi hcly, ido:     

Lakohely;       

TartdiLlJBBSli fiely:       
ffll cat a lakcimel kell meg/eld/ni, ahol a kerelmeso eletvitelszeriien lartdzkodik) 

Telefonszanf^iem kOtelezo megadni);   

A nyilatkozd vagyona; 

2, Pt'nzvagyon 

1. A lyilatkozo rcndelkezesere allo kea^oenz osszcgc:   Ft 

2. Bankszamlan/fizetesi szamlan rendelkezesre allo 6sszeg, ideertve a bankszanilan/fizetesi szamlan lekdton beteieket 
es a betetszei-zddes alapjan rendelkezesre allo osszeget is;  Ft 

A szamlavezeto pcnzintezet neve, cime:    

^ TakarekbctA-szerz6d<#a!apjan rendelktwesre 6116 Osezeg:  Ft 

A betetszamlat vezelo penzintezet neve, cime:             

Rchabilitadds intezmeny es rehabiiitiitios celu lakdotthon eseten a „3. Ingatlanvagyon" pontot nem kel! kitolteni! 

3. Ingatlanvagyon 

h Lakaetulajdon es lakotelek-tulajdon cime;  
helyrajzi szama: , a lakas alapteriilete:    m2, a telek alapterulete:   .)■ m2, 
tulajdoni hanyad: , a szerzes ideje: cv. 

Becsiill forgalmi ertek; Ft 

l iaszonelvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelo aldluhando) 

2. Udiilotutajdon es iidulotelek-tulajdon cime;    
helyrajzi szama:   , az Odulo alapieriilele:   m2, a telek alapteriilete: m2, 
tulajdoni hanyad;   a szerzes ideje:   ev. 

BtidSllrt forgalmi  Ft 



Egyeb. Bn^lRHcJlia sw^Wo epultt!ftl6piiletresz-)tulajdon megnevezese (zartkciti epitmeny, muhely. iizlet, 
rein, rcndclo, garazs stb.);    
emit:  , helyrwj-zi sawwa:   
alapterOlete:  m2. lulajdoni hanyad;   a szerzes ideje:   ev 

Becsiilt fargalmi erlek: Ft 

4. Tcrmofbldtiilajdon megneverfse:     cime;  
helyrajzi szama: , alapterOlete:   nr, tulajdoni hanyad: , a szerzes idtje; ev 

Becsiilt forgalmi ertek;     Ft 

5. 18 honapon beliii ingyenesen atmhaaott ingalian ci'me  
helyrajzi szama:  , alapterOlete;   m2, tulajdoni hanyad:   az atruhazas ideje: cv 

Becsiilt forgalmi artek: Ft 

6. Ingatlanhoz kotodo vagyoni ertekti jog: 

A kapcsolodo ingatlan megnevezese     
cime;        helyrajzi szama;  

A lagyonl ertekii jog megnevezese: haszonelvAerft a, hasznalati c, fblcthaszhalati d, lakashasznalati □, haszonberlati n, 
bcrleti □, jelzalogjog □, egyeb □. 

Ingatlan becsiilt forgalmi ertcke: Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valosagnak megfaielnek. Hozzajarulok a nyilatkozatban szereplo adatoknak az eljaras- 
ban torteno felhasznalasahoz, kezelcsehez. 

Datmn:           
Az ellatast igenybe vevo 

(toi"venyes Mpviselo) alai'rasa 

Megjegyzes: 
Tla a nyilatkozo vagy kiskoru igenybe vevo eseten csakkitagja barmely vagyontargybd! egynei tdbbel rendclkezik, ak- 

kftr a vagyonnyilalkozat megfelelo pontjat a vagyonlargyak szama1 nil'wiyezoen kell kiteiWfn. Amennyiben a 'Wtey^hnyi- 
latkozatban feltiintetett vagyon nem Magyaromzag terilleten van, a feegalmi erteket a vagy on helye szerinti allam hivata- 
los penznemeben is fol kell luntetni. 



Ugyiratszam; /2018. 

Ertekelc adatlap 

a gondozasi szukseglet, valammi az egeszsegi allapoton alapulo szocialis raszorultsag vizsgalatanak es 
igazolasanak reszletes szabalyairol szolo 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. szamu melleklete alapjan 
keriil kiallitasra. Az Ertekeld adatlapot az „Adatlap a szocialis otthoni ellatas igenylesehez" clmu 
fbrmanyomtatvannyal egyiitt kell benyujtan1' 

Az Ertekeld adatlap X-el ielolt soralt a haziorvos/kezeldorvos tolti ki, 

a tobbi sort kerilik tiresen hagyni! 

Szemelyes adatok: 

Nev: 

Szuietesi hely, ido: 

Lakcim: 

Torvenyes kepviseldjenek neve, elerhetosege: 

Merotabla 

Tevekenyseg, funkcio Ertekeljen 0-4 pont kozott Ii 
(a pontertek a sziikseges segitseg mertekevel emelkedik) 

Terbeli-idobeni tajekozodas 
\ / 

/ \ 

0: r indig, mmdenkor terben, idoben, szemelyeket 
illetoen tajekozott 
1; esetenkent segltsegre, tajekoztatasra szorul 
2: reszleges segltsegre, tajekoztatasra szorul 
3; gyakran tajekozatlan 
4: terben-idoben tajekozatlan 

Helyzetnek megfelelo 
viselkedes 

A / \ 

0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfeleloen 
viselkedik 
1: esetenkent bonyolultabb helyzetekben segltsegre 
szorul 
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfeleloen 
viselkedik 
3: nem megfelelo viselkedese gyakran 
kellemetlenseget okoz, reakcioja nem kiszamithato - 
viselkedesi kockazat 
4: nem kepes az adott helyzetnek megfeleloen 
viselkedni 

Etkezes 0: onmagat kiszolgalja, onalloan etkezik 
1: felszolgalast igenyel, de onalloan etkezik 
2: felszolgalast es evoeszkoz tisztitasahoz segitseget 
igenyel 
3: felszolgalas es elfogyasztashoz reszbeni segitseget 
igenyel 
4: teljes segitsegel genyel az etel elfogyasztasahoz 

Oltbzkodes 0: nem igenyel segitseget 
1: onalloan vegz de a megfelelo ruhanemuk 
kivalasztasahoz segitseget igenyel 
2: egyes ruhadarabok felveteleben igenyel segitseget 
3: jelentos segitseget igenyel az oltozkodesben, 
megfelelo oltozet kivalasztasaban 
4: oltbztetes, vetkozes minden szakaszaban segltsegre 
szorul 

Intezmeny- 
vezeto Haziorvos 



Tisztalkodas (szemelyi higiene 0: szuksegleti it felmerve onalloan vegzi 
biztositasa) 1: sziiksegleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz 

segitseget igenyel 
2: sziiksegleteit felismeri, tisztalkodni csak segitseggel 
tud 
3; reszlegesen ismeri fel sziiksegleteit, segitseget 
igenyel 
4: nem ismeri fel sziiksegleteit, tisztalkodni onalloan 
nem kepes 

WC hasznalat 0: onallo WC hasznalatban, oltozkodesben, higienes 
feladatait ellatja 
1: onalloan hasznalja WC-t, de oltozkodesben es vagy 
higienes feladatokban ellenorizni kell 
2: onalloan hasznalja WC-t, de oltozkodesben es vagy 
higienes feladatokban segiteni kell 
3: segitseget igenyel WC hasznalatban, oltozkodesben, 
higienes feladatok elvegzesehez 
4: segitseggel sem kepes WC hasznalatra, 
oltozkodesre, higienes feladatok elvegzesere 

Kontinencia 0: vizeletet, szekletet tartani kepes 
1: onalloan pelenkat cserel, elvegzi a higienes 
feladatait 
2; pelenka csereben, oltozkodesben es vagy higienes 
feladatokban alkalmankent segitseget igenyel 
3: rendszeres segitseget igenyel pelenka csereben, 
oltozkodesben, higienes feladatok elvegzeseben 
4: inkontinens, teljes ellatasra szorul 

Kommunikacio 0: kifejezokeszsege, beszedertese jo 
Kepes-e megfogalmazni, 1: kommunikacioban idoszakosan segitsegre szorul 
elmondani a panaszat, megerti-e 2: beszedertese, erthetosege megromlott 
amit mondanak neki 3: kommunikaciora csak segedeszkozzel vagy csak 

metakommunikaciora kepes 
4: kommunikaciora nem kepes 

Terapiakovetes 0: az orvos utasitasait, eloirt gyogyszeres terapiat 
Rabizhato-e az eloirt betartja 
gyogyszerek adagolasa, szedese 1: gyogyszerelesben segitseget igenyel, utasitasokat 

\ / betartja 
\ / 2: elrendelt terapiat tartja, segitseggel tudja tartani az 

>( utasitasokat 
/ \x 3: elrendelt terapiat, utasitasokat ellenorzes mellett 

/ \ tartja 
4: gyogyszer bevetele csak gondozoi ellenorzessel 

WC hasznalat 

Kontinencia 

Helyzetvaltoztatas 

Helyvaltoztatas 

0: onalloan 
1: onalloan, segedeszkoz hasznalataval 
2: esetenkent segitseggel 
3: gyakran segitseggel 
4: nem kepes 

0: onalloan 
1: segedeszkoz onallo hasznalataval 
2: segedeszkoz hasznalataval, segitseget esetenkent 
igenyel 



Eletvezetesi kepesseg 
(feliigyelet genye) 

3: segedeszkoz hasznalataval, gyakran csak segitseggel 
4: nem kepes 

0; onalloan 
1: esetenkenti tanacsadas, reszfeladatra betanithato 
2: szemelyes sziiksegletei ellatasaban segitsegre szorul 
3; szemelyes sziiksegletei ellatasaban gyakran vagy 
rendszeresen segitsegre szorul, belatasi kepessege 
hianyzik 
4; allando 24 oras feliigyelet 

Latas 

Hallas 

Fokozat: 

0: jol lat, szemiiveg hasznalata nelkiil 
1: jol lat, szemiiveg hasznalataval 
2: szemiiveg hasznalatara szorul, de elutasltja azt 
3: szemiiveg hasznalataval sem kieleglto a latasa (pi. 
halyog, erbetegseg) 
4: nem lat 

0; jol hall, atlagos hangero mellett 
1: atlagos hangero mellett idonkenti hallasproblemai 
vannak 
2: hallokesziilek hasznalatara szorul 
3: van hallokesziileke, de nem kepes hasznalni vagy 
elutasltja 
4: nem hall 

Intezmenyvezeto es az orvos altal adott osszes 
pontszam 

Ertekeles 

Fokozat Ertekeles Pontszam 

0. T evekenysegeit elvegzi 
0-19 

I. Egyes tevekenysegekben 
segitsegre szorulo 

20-34 

II. Reszleges segitsegre szorulo 35-39 

III. Teljes ellatasra szorulo 40-56 

Jellemzok 



A gondozasi sztikseglet, valamint az egeszsegi allapoton alapulo szocialis raszomiisag vizsgalatanak es 

igazolasanak reszletes szabalyairol szolo 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdes   

pontja/alpontia szerinti egyeb koriilmenyek allnak fenn. 

A vizsgalat eredmenye alapjan: 

- szocialis segites a gondozasi sziikseglet, valamint az egeszsegi allapoton alapulo szocialis raszorultsag 

vizsgalatanak es igazolasanak reszletes szabalyairol szolo 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) 

bekezdes 6)pont alpontja szerinti egyeb korulmeny alapjan 

- szemelyi gondozas 

- idosotthoni elhelyezes 

nyujthato. 

Datum: 

intezmenyvezeto/szakerto 

Datum: 

orvos (alairas, korbelyegzo) 

A gondozasi sztikseglet feliilvizsgalatat az intezmeny fenntartojatol lehet kemi. 

Feliilvizsgalat 

A gondozasi sztikseglet, valamint az egeszseg allapoton alapulo szocialis raszorultsag vizsgalatanak es 

igazolasanak reszletes szabalyairol szolo 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdes   

pontja/alpontja szerinti egyeb koriilmenyek allnak fenn. 

A vizsgalat eredmenye alapjan: 

- szocialis segites a gondozasi sztikseglet, valamint az egeszsegi allapoton alapulo szocialis raszorultsag 

vizsgalatanak es igazolasanak reszletes szabalyairol szolo 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) 

bekezdes bjpont alpontja szerinti egyeb koriilmeny alapjan 

- szemelyi gondozas 

- idosotthoni elhelyezes nyujthato. 

Datum: 

fenntarto kepviseloje 

orvos 


