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2021. évi szakmai beszámoló 

Működés és szakmai munka 

Az intézmény megnevezése: Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 

Az intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 

Az intézmény üzemeltetője: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye 

Az intézmény gazdálkodási szerve: Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Gazdasági Intézménye 

Ellátási terület: Újpest – IV. kerület közigazgatási területe. Az 

Időskorúak Gondozóháza esetében az ország 

egész területe. 

Telephelyek: 

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ, Sárga Rózsa Idősek Klubja 

 1046. Budapest, Tungsram u. 9. 

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ, Őszkacsintó Idősek Klubja 

 1044. Budapest, Nagyszombati u. 17. 

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ, Bársonyszív Idősek Klubja 

 1042. Budapest, Király u. 15. 

Az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ feladata: 

Újpest lakossága körében felmerülő szociális ellátási igények felmérése, a jelentkező igények 

kielégítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, az intézményegység 

kapacitásának függvényében. 

Szolgáltatások: 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Idősek Klubja 

 Időskorúak gondozóháza 

 Önkormányzati bérlemények (Nyugdíjasház) 
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Az egyes szolgáltatások szakmai munkáját csoportvezetők irányították. 2021. év január, 

február és március április hónapokban team- és esetmegbeszélések online, e-mail üzenetben 

és telefonon zajlottak a Gondozási Központ vezetőjével. A Covid-19 vírus miatti folyamatos 

korlátozások miatt a személyes értekezletek az első négy hónapban elmaradtak. 

2021. év májusától - a védekezés szabályait betartva - lehetőség adódott személyes 

értekezletek megtartására is, de 2021. év utolsó negyedévében is az online, e-mail és telefonos 

kapcsolattartást részesítettük előnybe. 
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Szolgáltatások szakmai értékelése 

1. Étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan és/vagy egészségi állapotuk miatt 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kellett gondoskodni, akik ezt 

önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem voltak képesek 

biztosítani, jellemzően koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Ezeket a szolgáltatásokat az alábbi 

módon nyújtottuk: 

- helyben fogyasztással  

- saját elvitelre  

- házhoz szállítva, a hét minden napján. (hétfőtől- vasárnapig) 

Az ellátottaknak a házi orvosuktól kapott igazolás alapján lehetőségük volt cukorbeteg 

diétás ételeket választani. 

Az ételt központi főzőkonyháról szállították a tálalókonyhákra, illetve a házhozszállítást 

igénybe vevő ellátottak lakására.  

A térítési díj megállapítását az Önkormányzat helyi rendelete szabályozta, az ellátott 

jövedelmének függvényében. 2021. évben a 2020-as év térítési díjai voltak érvényben. Az 

ellátottak a csekkes befizetésről számlát kaptak. Indokolt esetben a szolgáltatást írásban 

lemondhatták, vagy szüneteltethették, megjelölve okát és időtartamát. 

Az igénybe vevők jogosultságát a térítési díj változás mértékének függvényében 

felülvizsgáltuk. 

Értékelés 

A szolgáltatás adminisztrációs feladatait két fő szociális asszisztens látta el, tárgyi 

feltételek adottak voltak. 

Elviteles és helyben étkeztetés: 2020. szeptember 14-től - 2021. április 29-ig a Covid-19 

vírus miatt a helyben és elviteles étkezők csak házhoz szállított étkeztetésben 

részesülhettek. (NNK határozat 6. számú melléklet) 

2021. június 11-től NNK határozat alapján. az étkeztetésre vonatkozó korlátozások 

enyhítésre kerültek: nem csak kiszállítással, hanem elvitellel vagy a védettnek minősülő 

igénybevevő kliens részére helyben fogyasztással is biztosítható volt az ellátás. 

2021. november 19-től újabb NNK határozat (6. számú melléklet) alapján a helyben 

étkezetés szolgáltatást fel kellett függeszteni. 
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Házhoz szállított étkeztetés 

A házhoz szállítást igénylő étkezők száma az elmúlt évben növekedett. Vélhetően a 

vírushelyzet miatti elvitellel történő étkezés szünetelése, valamint az étel minőségének 

javulásának köszönhetően. Ezt alátámasztotta az év végén elvégzett elégedettségi felmérés, 

amely alapján megállapíthattuk, hogy ellátottaink az étel minőségével és mennyiségével 

alapvetően elégedettek voltak. Az étellel kapcsolatban érkezett negatív észrevételeket, a 

szolgáltató felé a megbeszélések alkalmával minden esetben jeleztük.  

2. Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi segítségnyújtás hozzájárul 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 keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is 

magába foglaló – személyi gondozást nyújtottunk. 

Szociális segítés keretében biztosítani kellett: 

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

Személyi gondozás keretében biztosítani kellett: 

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

- a szociális segítés keretében ellátandó feladatokat 

Értékelés  

A szolgáltatásban dolgozó munkatársak mindegyike szakképzett dolgozó. Feladataikat magas 

színvonalon látták el. A COVID-19 világjárvány megjelenésén túl a legnagyobb problémát az 

elmúlt évhez hasonlóan a létszámhiány okozta: a 24 fő engedélyezett létszám helyett 10 fő 

látta el Újpest területén a munkát. Az ellátásra jelentkezők szükségleteit nem tudtuk azonnal 

kielégíteni, ezért várólistára kerültek. 
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A kollegák 65 %-a az idősebb korosztályba tartozott, nyugdíjba vonulás előtt álltak, és 

egészségügyi problémájuk is volt. Célul lett kitűzve egyrészt az ellátásra jelentkezők 

várakozási idejének csökkentése, másrészt a dolgozói állomány bővítése.  

A rászorulók száma folyamatosan nőtt, a gondozási körülmények pedig mindinkább 

nehezedtek.  

A fokozott terhelés és a létszámhiány miatt a helyettesítés, a szabadságok kiadása, valamint a 

továbbképzéseken való részvétel nem minden esetben volt megoldható, ezért többször a 

munkavállalók átcsoportosítása vált szükségessé.  

Az év folyamán egy munkatárs felmondott (anyagi okokra hivatkozva), ezt követően az ő 

státuszra érkező kolléga is kilépett. A munkatársak közül két fő előre jelezte, hogy 2022. 

évben nyugdíjba vonul. 

Álláspályázataink nem voltak eredményesek. 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A szolgáltatás célja: a szociálisan és/vagy egészségi állapota miatt rászoruló idős emberek 

részére nyújtson biztonságot, megfelelő ellátást.  

A szolgáltatás feladata: az idős korban jelentkező mentális, szociális, egészségügyi jellegű 

problémák kezelése, az önálló életvitel lehető legnagyobb mértékű elősegítése. 

Az ellátott személy segélyhívása esetén jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretén belül 

biztosított volt: 

- az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenése, 

- segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében tett azonnali intézkedés 

megtétele, 

- szükség esetén további egészségügyi és szociális alapellátás kezdeményezése. 

Az intézkedések a közvetlen veszélyhelyzet elhárításán felül krízishelyzet kezelését is 

szolgálták annak érdekében, hogy a gondozott visszatérhessen megszokott életviteléhez.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működött. 

Az ellátási forma szolgáltatója a Mohanet Mobilsystem Zrt. biztosította az eszközöket és az 

eszközök működéséhez szükséges technikai feltételeket. 

A szolgáltatási feladatot a házi gondozó kollegák közül három fő gondozó végezte. A napi 

gondozási feladatok mellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletét is ezek a 

munkatársak látták el. 

A feladat ellátása szervezetten, magas színvonalon működött. 



 

8 

 

2021. január 1-től további 10 készülékkel bővült a szolgáltatás, így lecsökkent a szolgáltatás 

igénybevételére várakozók száma. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 70 db készülék kihelyezésére volt lehetőségünk, 

(+10 pótkészülék), ebből 70 készülék használatára kaptunk finanszírozást. 

A házi segítségnyújtásban dolgozó két fő kolléga, akik a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban is dolgoztak, jelezték nyugdíjba vonulási szándékukat, ezért a szolgáltatás 

jövőbeni biztosítása fokozott nehézségekbe ütközhet. 

4. Idősek Klubja 

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak 

napközbeni gondozására szolgált. Saját otthonukban élők részére biztosítottak lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 

szükségletek kielégítésére. 

Az idősek klubja feladatai:  

a) tanácsadás, 

b) készségfejlesztés, 

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

d) étkeztetés, 

e) esetkezelés, 

f) felügyelet, 

g) gondozás és 

h) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemek szükség szerinti biztosítása. 

A klub dolgozói segítséget nyújtottak az étel kiadagolásában a szociális étkezők számára, a 

kiszolgálás a klub ebédlőjében történt. Az étkezők részére napi egyszeri meleg étkezést 

biztosítottunk. 

Értékelés 

A szolgáltatás személyi állománya mindhárom telephelyen biztosított volt, az ellátásban 

dolgozó kollegák szakképzettsége megfelelő.  

A járványügyi helyzet a bentlakásos szolgáltatás mellett ezt az ellátási formát érintette 

legjobban működési szempontból.  

2021. április 29-ig a vírus helyzet miatt az idősek klubja zárva volt. Az ellátottakkal a 

személyes kontaktus elmaradt, a rendezvényeket, programokat tilos volt megtartani, ami az 

ellátottak fizikai és mentális állapotára negatív irányba hatott. Kapcsolattartás telefonon 
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történt, illetve a klubtagok egy része bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, ügyintézésben kért 

segítséget.  

2021. május 10-ig a Nagyszombati utcai telephely dolgozói a Tungsram utcai telephelyen 

végezték munkájukat. 

A klub felfüggesztett működése alatt a kollégák segítséget nyújtottak a nyugdíjasházban élő 

lakóknak is.  

2021.május 17.-napjától az idősek klubjai szolgáltatás működése újra indult, védettségi 

igazolvány meglétéhez kötötten. 

A tavalyi év nyara nagyon tartalmasan és élményekben gazdag programokkal telt. 

2021. november19-től az idősek klubjai szolgáltatást heti 1 alkalommal lehetett igénybe venni 

az intézmény integrált jellege miatt.  

Nagyszombati utcai telephelyünkön egy fő kolléga nyugdíj előtti felmentési idejét töltötte, 

státusza pályázat útján 2022. február 01-től tölthető be.   

A telephelyen alapellátás keretén belül étkeztetést és idősek klubja szolgáltatást 

biztosítottunk.  

5. Időskorúak Gondozóháza 

Célcsoport: az időskorúak gondozóházában olyan nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú 

személyeket láthatók el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 

képesek, illetőleg, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 

aki az alapellátás keretében biztonsággal már nem ellátható. 

Feladat: 

- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelettel, 

- ápolási-, gondozási feladatok ellátása, 

- napi ötszöri étkezés biztosítása, 

- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, 

- mentálhigiénés ellátás biztosítása, 

- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, 

- foglalkoztatás, és rehabilitáció (rekreáció). 

Ellátási terület: az ország egész területe. 

Értékelés 

A szolgáltatásban a dolgozók végzettsége megfelelt a képesítési előírásoknak. Célul lett 

kitűzve a személyi állomány feltöltése, ami az év második felére részben megvalósult, sikerült 

két fő gondozónőt, egy fő 12 órás technikai dolgozót felvenni az üres álláshelyekre. További 



 

10 

 

két fő gondozónő, és egy fő 12 órás technikai dolgozó felvételét terveztük Legnehezebben a 

technikai dolgozói státuszt tudtuk betölteni az alacsony bérezés miatt. 

Több kolléga jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. 

A kollégák közelítően 60 %-a középkorú és idősebb korosztályú, többségük egészségügyi 

problémákkal is küzdött. 

Az év folyamán a feladatellátás megkövetelte a túlóra elrendelését, illetve 2021. január 01-től-

2021. június 30-ig a 24 órás szolgálat volt érvényben. 

2021. január 30-án az Fővárosi Oltási Munkacsoport közreműködésével elkezdődött 

intézményünk három telephelyén a dolgozók és a lakók oltási programja. Az ellátottak 98%-a, 

a kollegák 91,3 % -a vette fel az oltásokat. 

Február 16-án a Covid 19 vírus megjelent az intézmény Tungsram utcai telephelyén először a 

lakók, majd a kollegák körében. Ellátottak esetében 79,1 %-os, dolgozóknál 58%-os volt a 

fertőzés aránya. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 2021. február 16-tól 2021. február 22-ig intézményi 

zárlatot rendelt el.  

Kollegák közül két fő beköltözött az intézménybe, és a szervezeti egység vezetője napi 12 

órás műszakot teljesített 2021. március 15-ig. 

A vírusfertőzés következtében öt fő lakó és egy fő kolléga szorult kórházi ellátásra. Két fő 

oltatlan (alapbetegségekkel is küzdő) lakó elhunyt. 

A vírusban megbetegedett dolgozók 21 napos otthoni karanténban eltöltött idő után vehették 

fel újra a munkát. 2021. június 11-én lett teljes a dolgozói létszám. 

Király utcai telephelyünk a 2021. év folyamán vírusmentes volt! 

A 2020-as év célkitűzését folytatva 2021 évben továbbra is cél volt a járványügyi védekezés 

szabályainak betartása és betartatása, a vírus intézménybe jutásának kockázatcsökkentése, a 

gondozottak lelki egyensúlyának fenntartása, a kollégák lelki és fizikai terhelésének 

csökkentése, a védőfelszerelések, tesztek beszerzése. 

A vírus kimutatására a tesztelések folyamatok voltak, amit a Fenntartó és az Állami központi 

keret biztosított számunkra. 

Védőfelszerelésekből és fertőtlenítő szerekből nem volt hiány az intézmények telephelyein. 

Ellátottjaink mentális állapota a 2020-as évhez képest javult. Ez a kollegák színvonalas 

szakmai munkájának, a védőoltások felvételének, és az eljárásrendekben és határozatokban 

szereplő szigorú szabályok részleges feloldásának eredménye (látogatási-kijárási tilalom 

feloldása). Az intézményi munka gördülékenyen folyt, ezzel együtt a dolgozók fokozott lelki 
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és a fizikai terhelése továbbra is fennállt, a járványügyi készültséget folyamatosan fenn kellett 

tartani. 

A pandémiához kapcsolódó intézkedések az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatást érintették 

a legnagyobb mértékben. Folyamatosan bővülő jogszabályoknak kellett felelnünk. (EMMI, 

NNK és Kormányhivatali előírások, utasítások 6. 6.-számú mellékletben) 

6. Nyugdíjasház  

A Gondozási Központ mindkét telephelyén önkormányzati bérleményben élő idősek is laktak. 

Király utcai telephelyen 2021.évben hét fő, Tungsram utcai telephelyen egy fő bérlő élt. A 

bérleményekben élők igénybe vehették az intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokat: 

étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek klubját. 

Az intézmény az alap egészségügyi ellátást folyamatosan biztosította a lakók részére. 

2021. év első felében a lakók nehezen viselték a vírus helyzet miatti intézményi lezárást és 

korlátozást.  

2021. évben két fő lakó hunyt el.  

Király utcai telephelyen a dolgozói bérleményeket hat fő lakhatási gondokkal küzdő, újpesti 

egészségügyi, közoktatási és szociális ágazatban dolgozó munkatárs vette igénybe. 

Szerződésük 2021. december 31-ig volt érvényes, év végére kiköltöztek a bérleményekből. 
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Szolgáltatások közötti kapcsolatrendszer 

 
A Gondozási Központ integráltan működik, így a kötelezően ellátandó feladatokat igénybe 

vevők nem kényszerültek más intézmények szolgáltatásait igénybe venni, az élethelyzetük, 

vagy segítség-igényük megváltozása esetén.  

Továbbá többirányú segítség biztosítása, egy szervezeti irányításban hatékonyabban 

érvényesült, és rugalmasabban követte az ellátottak segítség-igény változásait. 

Az integrált intézményben történő szolgáltatások kizárhatták a párhuzamos ellátásokat, az 

összehangoltságból adódóan pedig csökkenthették a működési költségeket, valamint átlátható, 

egyértelmű munkavégzést eredményeztek.  

Házi segítségnyújtás esetén igénybe vehették a jelzőrendszeres HSNY-t és a házhoz szállított 

étkeztetést is, állapot romlás esetén pedig az Időskorúak Gondozóházát. 

Idősek klubja esetében a helyben vagy az elviteles étkeztetést is igénybe lehetett venni, 

állapot romlás esetén pedig az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatást. 

Helyben, elviteles vagy házhoz szállított étkeztetésben részesülők igényelhették a házi 

gondozást, illetve az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatást is. 

A szolgáltatások biztosítása minden esetben az ellátott állapotához és igényéihez igazodott. 

Házi 
Segítségnyújtás

Étkeztetés (házhoz 
szállítva)

Időskorúak 
Gondozóháza

Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás

Időskorúak 
Gondozóháza

Házi Segítségnyújtás 
és Jelzőrendszeres 

Házi Segítségnyújtás

Étkeztetés (házhoz 
szállítva)

Idősek Klubja

Étkeztetés (helyben 
vagy elvitellel)

Házi Segítségnyújtás

Időskorúak 
Gondozóháza

Étkeztetés

Házi Segítségnyújtás

Időskorúak 
Gondozóháza
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Külső szakmai kapcsolati rendszer 

Az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ kapcsolati rendszerét az intézményt fókuszba 

állítva, attól távolodó körökben, lépésenként, táblázatban mutatom be. A kapcsolatot két 

tulajdonság segítségével jellemzem. Ezek a kapcsolat erősségét illetve gyakoriságát írják le. 

A táblázatban a kapcsolat erőssége „gyenge” „közepes” vagy „erős” minősítést kap. Ezen 

jellemzők használatát arra a tényre alapozom, hogy az intézményeket, szervezeteket emberek 

működtetik, tehát az intézmények, szervezetek kapcsolata emberek kapcsolata is. Az egyes 

intézményekkel való „kapcsolat-erősség” fogalmát tehát az egyes intézmények szervezetét 

alkotó emberekkel való kapcsolattartás során a személyes bevonódások mértékére 

vonatkoztatom. Az intézmények közötti interperszonális kommunikációs aktusok során egyre 

nagyobb mértékben „ismerjük” meg a partnert és folyamatosan egyre mélyebb személyes 

bevonódás tapasztalható. Az egyes intézményekkel való kapcsolattartás során tehát az egyes 

intézmények szervezetéhez tartozó partnernek neve, hangja, és arca lesz. Így 

eredményesebben, gyorsabban, hatékonyabban tudunk feladatokat, problémákat megoldani. 

Ezeket a kapcsolatokat működtető erő sokszor „megfoghatatlan”, de mégis érzékelhető, 

mértéke pedig jellemezhető a „gyenge”, „közepes” és „erős” kifejezésekkel. 

 

A kapcsolat gyakoriságát a 

 napi 

 heti  

 havi 

 évente néhány  

fogalmakkal jellemzem. 

Az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ kapcsolati körei: 

 Újpest SZI körében 

 Újpest Önkormányzata körében 

 Újpest Önkormányzata körén kívül 
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Újpest Szociális Intézménye körében 

Intézmény, szervezet, partner Kapcsolat erőssége Kapcsolat gyakorisága 

Vezetőség, pénzügy, 

munkaügy, informatika, 

műszaki osztály 

erős napi 

GYÁO közepes évente néhány 

Bölcsődék, óvodák közepes évente néhány 

Családsegítő szolgálat erős havi 

Újpest Önkormányzata körében 

Polgármesteri hiv. erős heti 

GI erős heti 

Gyámügy, szociális osztály erős havi 

Újpest Önkormányzata körén kívül 

Újpesti Rendőrkapitányság erős havi 

Intézményi orvosi szolgáltató erős heti 

Foglalkozás egészségügyi 

szolgáltató 
erős évente néhány 

Munkabiztonsági szolgáltató erős évente néhány 

Nemzeti Népegészségügyi 

Központ 
erős heti, havi 

Fővárosi Kormányhivatal erős havi 

Tartós bentlakást nyújtó 

intézmények 
erős heti 

Hajléktalan ellátás gyenge évente néhány 

XVI. ker. Önkormányzat erős évente néhány 

Mohanet Zrt. erős havi 

Szakácstündér Kft. erős heti 

Újpest Média erős évente néhány 

Iskolák, oktatási intézmények közepes évente néhány 

Dolgozókat oktató intézmények erős évente néhány 

Meghívott vendégek, fellépők erős évente néhány 
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Szolgáltatások – társadalmi csoportok 

Az intézmény telephelyein nyújtott szociális szolgáltatások közül a Házi segítségnyújtás - 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatást emelném 

ki, mint fajsúlyos ellátások. 

Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres HSNY szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik 

saját otthonukban, de segítségnyújtás igénybe vételével tudják az önálló életvitelüket napi 

rendszerességgel folytatni.  

Nagyobb részben egyedülállóak, ebből túlnyomó részük özvegy, kisebb részük elvált, vagy 

hajadon.  

Női ellátottak az igénybe vevők csaknem 80%-át tették ki, férfi ellátottak 20%. Életkor szerint 

túlsúlyban voltak a 60 és 90 év közötti ellátottak. 

Jövedelem szempontjából az igénybevevők nem tartoztak az alacsony jövedelemmel (100 

ezer forint alatti) rendelkezők csoportjába. Térítési díjuk a jövedelmük összegének függvénye. 

Az ellátásban részesülők nagy hányadának, kb. 70 %-nak van családja, de az ellátott 

otthonától távol laknak, vagy dolgoznak, így az idős hozzátartozójuknak segítséget csak 

részben, vagy egyáltalán nem tudtak nyújtani. A maradék kb. 30%-nak nincs családjuk, az 

egyetlen kapocs a szakellátásban dolgozó munkatárs. 

Időskorúak Gondozóháza szolgáltatását azon idősek veszik igénybe, akik saját otthonukban 

már nem tudnak önálló életvitelt folytatni, 24 órás felügyeletre szorulnak, de még fekvőbeteg 

gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. 

Jellemzően egyedülállóak, nagy részük özvegy, kisebb részük elvált. Női ellátottak az ellátás 

mintegy 90%-át teszik ki, 10% férfi ellátott. 

Életkor szerint az ellátásban részesülők közül a 80-90 év közöttiek túlsúlyban vannak, a többi 

ellátott 65 és 80 év között van. 

Jövedelem szempontjából hasonlóan a Házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesülőkhöz, 

nem tartoznak az alacsony (100 ezer forint alatti) jövedelemmel rendelkezők közé. Térítési 

díjuk a jövedelmük 60%-a. 

A gondozóházi szerződés megkötésének egyik alapfeltétele a hozzátartozó megléte. Az 

ellátottaknak van hozzátartozójuk, családjuk. 
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Társadalmi problémák 

Covid-19 vírus 

2020. március 08.-tól megváltozott a gondozási központ „élete,”a Covid -19 vírus 

megjelenése óta. amely tovább folytatódott 2021-es évben is. Az egyes ellátások működése 

átalakult, a munkafolyamatok átírását 2021 évben is folyamatosan frissíteni kellett. 

Intézményünk több belső utasítást is kiadott. 

A 2021-es évben a védőeszközök ellátottsága megfelelő volt,  

2021.első negyedévében látogatási és kijárási tilalom volt érvényben az intézmények 

telephelyein. Az időskorúak gondozóháza és a nyugdíjasházi lakókat mentálisan rendkívül 

megviselte. A folyamatos félelem a vírustól és a családi kapcsolatok hiánya a pszichés és 

mentális állapotra rossz hatással volt, ami kihatott a fizikai aktivitási szintre is. 

Az idősek klubja működése 2021. április 29-ig fel volt függesztve. Ez a klubtagokat 

érzékenyen érintette, hiszen voltak olyan ellátottak, akiknek ez volt az egyetlen társas 

kapcsolata. 2021.május 10-től egy jóval visszafogottabb klubélet indult újra,  

Az első negyedévben a munkafolyamatok átszervezése miatt, a klubdolgozók át lettek 

irányítva másik feladatra, ez is hozzájárult a hatékony védekezéshez. (pl.: nyugdíjasházi lakók 

igény szerinti ellátása)  

Az idősek mára már jól alkalmazkodnak a kialakult helyzethez, ebben segítségükre vannak 

dolgozóink, akik a mai napig szakszerű és lelkiismeretes munkát végeznek. 

Házi gondozók esetében a munkamenet nem változott, de legjobban ők voltak/vannak kitéve a 

vírusfertőzésnek.  

A munkafolyamatok átszervezése miatt, az egyes ellátásokban dolgozók át lettek irányítva 

másik szakfeladatra, ez is hozzájárult a hatékony védekezéshez. 

A dolgozókra nagy teher hárult/hárul fizikailag és lelkileg. 

Rutinszerűvé vált a védekezés a működés során, hiszen a veszélyhelyzet a mai napig 

érvényben van. 
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Idősek elhelyezési problémái 

A mai magyar társadalom, idősödő társadalom. A korfa magassága nő és felső ágai 

szélesednek, valamint alsó ágai kisebbek lesznek. 

Az aktív korú család felnőtt tagjai dolgoznak, ezért a már nyugdíjas, felügyeletet igénylő, de 

kórházi ápolásra még nem szoruló szülők, nagyszülők ellátása nem megoldott. 

Kevés az állami fenntartású bentlakásos intézmény, jellemzően nagyon magas ágy számú 

szobákban biztosítható az elhelyezés. Sokan nem tudják megfizetni a nonprofit, vagy egyházi 

otthonok ilyen jellegű szolgáltatásait. Ezek után bezárul a kör, ha a hozzátartozó nem tud 

otthon maradni az idős embert gondozni, mert a kereset kiesést nem bírja el a család. 

Az állami idősotthonba való végleges elhelyezés várakozási ideje hosszú, két-három év. 

Hajléktalanság veszélye 

Az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatására várakozóknál, és az önkormányzati 

bérleményekbe költözőknél emelkedő tendenciát mutat a lakhatási probléma. Kisebb hányada 

az időseknek saját hibájukból, nagyobb hányaduk önhibájukon kívül kényszerültek elhagyni 

otthonukat.  

Jellemző, hogy a gondozóházi szolgáltatás igénybevétele közben adják, adatják el lakásukat, 

házukat az ellátottakkal a hozzátartozók. 

Gondozóházi ellátottak esetében beköltözést követően azonnal elindíttatjuk a tartós bentlakást 

nyújtó intézményi elhelyezésre a kérelmet, így csökkenthető a gondozóházi szerződés 

lejáratát követő hajléktalanság kockázata. 

Az egészségügyi- és a szociális szféra dolgozói közötti törésvonal 

A Gondozási Központban dolgozó munkatársak továbbra is azt érzik, hogy az állami szintű 

vezetés kettős mércét alkalmaz a szociális és egészségügyi dolgozókra vonatkozóan. Ezt a 

jelenséget a szociális dolgozók szinte naponta megélik az anyagi és erkölcsi reprezentációk 

során is. (pénzbeli juttatások, média-megjelenések, stb.) A kollegák szerint a szociális és 

egészségügyi feladatok összeforrtak egymással, a szociális szférában dolgozók diszkriminálva 

érzik magukat. 

A munkatársak méltányolják és elismerik a Fenntartó törekvéseit azzal kapcsolatban, hogy 

próbálják különböző juttatások formájában enyhíteni a bérfeszültséget. 
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Jövőbeni célok 

 

A szakellátás területén feladatként van kitűzve az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatás 

átalakítása tartós bentlakást nyújtó intézménnyé annak ellenére, hogy a Szt. 138§ (4) 

bekezdése törlésre került 2022. január 01-én.  

A gondozóházi átalakulás a Fenntartó döntési hatáskörébe tartozik. 

Célként lehetne kitűzni (Tungsram utcai gondozóház átalakítás megvalósulása esetén), az 

alapellátások egy telephelyre való központosítását, ami gazdasági szempontból célszerű lenne 

és szociális szakmai nézőpontból is kivitelezhetőnek tartom. 

Például: házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében kivitelezhetőnek tartom a szolgáltatás 

Király utcai telephelyre való koncentrálását, mert a gondozók a gondozási területeket Újpest 

bármely részéről meg tudják közelíteni, úgy Újpest megyeri részét, mint ahogyan 

Káposztásmegyert is. 

Következő célként javasolnám a Nagyszombati utcai alapellátás kihelyezését egy 

káposztásmegyeri, minden szakmai előírásnak megfelelő telephelyre. A Nagyszombat utcai 

telephely elavult és korszerűtlen, felújítására, bővítésére nagy beruházásra lenne szükség. 

A kihelyezés helyességét indokolja a Káposztásmegyer területén élő lakosok létszám- és 

életkor arányának átalakulása is: A lakosság szám megközelítőleg 26 000 fő. A 80-90-es 

években beköltöző akkori 30-50 éves lakosság életkora mára már 65-85 év között alakul. 

Többségüknek szüksége van segítségre, ami jellemzően az étkeztetésre és a házi 

segítségnyújtásra irányul.  

Várhatóan a Káposztásmegyeren élő idős, nyugdíjas lakosság nagy létszámban venné igénybe 

az étkeztetés és idősek klubja szolgáltatást. A Nagyszombati utcába járó időseknek nem 

okozna túl nagy nehézséget, hogy Káposztásmegyeren vegyék igénybe a szolgáltatásokat, 

hiszen a Nagyszombati utca területe szinte határos Káposztásmegyerrel, tömegközlekedéssel 

jól megközelíthető. Nagymértékben bővülne a Nagyszombati utcai ellátottak jelenlegi 

létszáma, és valószínűsítem, hogy az új telephelyen működő szolgáltatás kihasználtsága 

közelítené a 100%-os mutatót. 

Ezeken túlmenően a Nagyszombati utcai telephely kihelyezése Káposztásmegyerre megoldást 

nyújthatna egyben a Tungsram utcában étkezők ellátására is! (összevonás esetében) 

Az új telephely létesítési költségeihez hozzájárulhatna a Nagyszombati utcai ingatlan 

értékesítése, valamint pályázati források bevonása. 

Célunk továbbá az intézmény üres státuszainak mielőbbi feltöltése. 
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

Jogszabályi háttér 

 

1.Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali 

ellátása, időskorúak átmeneti ellátása szolgáltatásokra vonatkozó szakmai jogszabályok: 

 

-1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 

-1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (R.) 

- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.), 

- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (a 

továbbiakban: Gszr.), 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, 

- 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről, 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló (a továbbiakban: Tr.) 

- 37/2008. (XII.22.) számú helyi rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (többször módosított) 
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2. számú melléklet 

Őszi Fény IGKP – Tungsram utcai telephely 

Év Szolgáltatástípus Ügyfélszám (fő) Ügyfélforgalom (fő) Egy munkatársra jutó 

ügyfél éves átlag (fő) 

2018     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
33 13447 792 

 Házi segítségnyújtás 52 5454 1970 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
58 713 

adat nem 

szolgáltatható 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
64 9911 4000 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
22 3369 1375 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
54 14318 9855 

2019     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
35 11471 840 

 Házi segítségnyújtás 46 5749 1643 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
56 694 

adat nem 

szolgáltatható 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
64 11112 4000 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
21 3193 1312 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
60 15201 10950 

2020     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
22 9347 720 

 Házi segítségnyújtás 28 3469 1273 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
59 699 

adat nem 

szolgáltatható 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
60 4396 3750 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
7 1676 437 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
113 26642 20623 

2021     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
22 5965 669 

 Házi segítségnyújtás 22 4338 1096 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
76 900 

adat nem 

szolgáltatható 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
60 6765 4980 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
7 883 1743 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
116 31482 28884 
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Őszi Fény IGKP – Király utcai telephely 

Év Szolgáltatástípus Ügyfélszám (fő) Ügyfélforgalom (fő) Egy munkatársra jutó 

ügyfél éves átlag (fő) 

2018     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
18 7395 589 

 Házi segítségnyújtás 41 4096 1281,25 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
60 13118 5000 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
32  2000 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
83 24017 10375 

2019     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
19 5920 622 

 Házi segítségnyújtás 37 3888 1541,6 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
63 11234 5250 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
27  1687 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
66 19561 8250 

2020     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
11 5528 360 

 Házi segítségnyújtás 31 2795 1937,5 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
63 8513 5250 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
19  1187 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
88 23326 11000 

2021     

 Időskorúak 

Gondozóháza 
15 4693 45 

 Házi segítségnyújtás 33 2864 1173,85 

 Idősek Nappali 

Ellátása 
60 6008 4980 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
6 1250 498 

 Étkeztetés (házhoz 

szállítva) 
79 22928 19671 
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Őszi Fény IGKP – Nagyszombati utcai telephely 

Év Szolgáltatástípus Ügyfélszám (fő) Ügyfélforgalom (fő) Egy munkatársra jutó 

ügyfél éves átlag (fő) 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
14 3475 1166 

2018     

 Idősek Nappali 

Ellátása 
43 6404 5375 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
18 4238 1500 

2019     

 Idősek Nappali 

Ellátása 
42 7304 5250 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
14 3861 1166 

2020     

 Idősek Nappali 

Ellátása 
40 4623 5000 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
2 1072 166 

2021     

 Idősek Nappali 

Ellátása 
40 6637 4980 

 Étkeztetés (helyben, 

elvitellel) 
2 249 249 
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3. számú melléklet 
2021. év Ellátotti létszám összesen 

 

 
Időszak Király utca 

létszám 

Tungsram 

utca+Nagyszombati 

utca 

létszám 

Étkeztetés 
Helyben étkezők 

száma 

2018. év 19 53 

2019. év 17 35 

2020.év 17 49 

2021. év 13 15 

Házhoz szállított 

étkezést 

igénybevevők száma 

2018. év 87 80 

2019. év 80 90 

2020. év 151 205 

2021. év 115 164 

 

Időszak Király utca 

létszám 

Tungsram utca 

létszám 

Nagyszombati utca 

létszám 

Nappali ellátás 
Idősek klubja 

2018. év 65 68 56 

2019. év 69 73 48 

2020.év 69 66 42 

2021. év 65 69 43 

 

Időszak Király utca 

létszám 

Tungsram utca 

létszám 

Házi 

segítségnyújtás 

2018. év 71 92 

2019. év 58 75 

2020.év 47 49 

2021. év 52 68 

 
Időszak Tungsram utca 

létszám 

Jelzőrendszeres 

Házi 

segítségnyújtás 

2018. év 73 

2019. év 67 

2020. év 79 

2021. év 108 

 
Időszak Király utca 

létszám 

Tungsram utca 

létszám 

Időskorúak 

Gondozóháza 

2018. év 43 74 

2019. év 44 83 

2020. év 30 56 

2021. év 31 44 
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4.-számú melléklet 

Demográfiai jellemzők 2021. év 
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23
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476
87%

36
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23%
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Jövedelmi jellemzők 2021. év 

 

 

Egészségügyi állapot 2021. év 

Egészségügyi probléma Megoszlás %-ban 

magas vérnyomás 78 % 

mozgásszervi problémák 82 % 

cukorbetegség 39 % 

pajzsmirigy betegség 17 % 

szív- és érrendszeri betegség 92 % 

egyéb 32  
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5.-számú melléklet 

Humánkapacitás – Őszi Fény IGKP 2021. év 

Szakterület 
Intézményi létszám 

(fő) 

Engedélyezett létszám 

(fő) 

Időskorúak Gondozóháza 37 (2 fő GYES) 41 

Házi segítségnyújtás és 

Jelzőrendszeres Házi 

Segítségnyújtás 

13 (1 fő GYES) 24 

Idősek Nappali Ellátása 12 14 

Étkeztetés (házhoz szállítva, 

helyben és elvitellel) 
2 2 

Összesen 64 81 

Tárgyi eszköz hiány, felújítás igény (nem megvalósult) – Őszi Fény IGKP 2021. év 

 a telephelyek akadálymentesítése, 

 intézményi kisbusz beszerzése 

 lemosható, fertőtleníthető bútorzat vásárlása 

 telephelyek elektromos hálózatának felújítása, 

 céges mobiltelefon vásárlása 

 betegmozgató eszközök (betegfordító korong, betegmozgató lepedő stb.) beszerzése 

 számítógép park korszerűsítése,(részben megoldódott) 

 gondozóházi szobák tisztasági festése, 

 internet sávszélesség bővítés hiánya. 

2021. év fő problémái (intézményi szinten) 

 Covid 19 koronavírus járvány, 

 HSZG-JHSZG-IG létszámhiány, 

 magas arányú nyugdíj előtt álló kollégák létszáma 

 szociális szféra bérkorrekciójának hiánya, 

 az életpálya modell bevezetésének elmaradása. 
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6.-számú melléklet 

A koronavírussal kapcsolatos eljárásrendek, szabályzók, utasítások 

Szám Cím Dátum 

NNK A Nemzeti Népegészségügyi Központ 

határozata a korlátozó intézkedések 

bevezetéséről 

2020. 12. 18 

Korm. rendelet 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről 

2021. január 30 

Korm. rendelet 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelete 2021. február 22. 

Törvény 2021. évi I. törvény a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről 

2021. február 22. 

EMMI rendelet 

Eljárásrend a koronavírus terjedésének 

megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a 

szociális alapszolgáltatásokban, valamint a 

család- és a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 

intézményekben 

2021. március 13. 

EMMI rendelet 

Eljárásrend a koronavírus terjedésének 

megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a 

szociális szakosított ellátást nyújtó, a 

gyermekek átmeneti gondozást nyújtó, a 

gyermekvédelmi szakellátást  biztosító 

intézmények és a javítóintézetek részére 

2021. március 13. 

Korm. rendelet 

A Kormány 149/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelete a szabadság kiadásának egyes 

jogviszonyokban alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályairól 

2021. március 27. 

NNK határozat 
Az Országos Tiszti főorvos 25710-

1/2021/EÜIG számú határozata 

2021. április 29. 

Korm. rendelet 

A Kormány 271/2021. (V. 21.) Korm. 

rendelete a 2021. február 8. napjával 

kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő 

rendkívüli intézkedések hatályának újbóli 

meghosszabbításáról 

2021. május 21. 

NNK határozat 
Az Országos Tiszti főorvos 25710-

2/2021/EÜIG számú határozata 

2021. május 26. 

EMMI utasítás 

Az emberi erőforrások minisztere kiadta a 

12/2021. (VI. 15.) számú egyedi utasítását az 

egészségügyi, szociális és köznevelési ágazat 

szakmai rendezvényeinek megtartásáról. 

 

2021. június 21. 

EMMI rendelet 

Eljárásrend a szociális alapszolgáltatásokban, 

valamint a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó intézményekben. 

2021. június 23. 

EMMI rendelet 
Eljárásrend a szociális szakosított ellátást 

nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozást 

2021. június 23. 
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nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást  

biztosító intézmények és a javítóintézetek 

részére. 

EMMI rendelet 

A Magyar Közlöny 2021. évi 129. számában 

(2021. július 7.) megjelent az emberi 

erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) 

EMMI rendelete az egészségügyi és szociális 

intézmények területén történő maszkviselés 

szabályairól 

2021. július 7. 

NNK határozat 

Az Országos Tiszti főorvos 25710-

3/2021/EÜIG számú határozata a szociális 

szakosított intézményekre vonatkozó 

korlátozások visszavonásáról 

2021. július 19. 

Korm. rendelet 

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a 

koronavírus elleni védőoltás kötelező 

igénybevételéről 

2021. július 29. 

EMMI tájékoztató 
EMMI Tájékoztató a koronavírus elleni 

védőoltás kötelező igénybevételéről 

2021. augusztus 9. 

 

Törvény 2021. évi CII. törvény a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. 

évi I. törvény módosításáról 

2021. szeptember 30. 

Korm. rendeletek 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 

módosításáról. 

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a 

munkahelyek koronavírus elleni védelméről. 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a 

koronavírus elleni védőoltásnak az állami és 

önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező 

igénybevételéről. 

 

2021. október 28. 

NNK határozat Az Országos Tiszti főorvos 66340-

2/2021/EÜIG számú határozata - Látogatási 

tilalom elrendelése szakosított ellátást nyújtó 

szociális intézményekben 

2021. október 29. 

NNK határozat Szociális intézménybe történő felvétel, 

visszavétel szabályai 

2021. november 23. 

NNK határozat Szociális intézménybe történő felvétel, 

visszavétel szabályai 

2021. december 13. 

EMMI tájékoztató 

levél 

EMMI tájékoztató levél jogszabályokról és 

egyéb iránymutatásokról 

2021. december 22. 

 

 


