Összefoglaló támogatott lakhatás szakmai műhelyről
2021. február 4.

2021. február 4-én került megrendezésre TL műhelyünk – online formában – melyen Málnási
Edit osztályvezető asszony (MÁK) előadása indított.
Az előadás keretében az alábbi témák és problémák kerültek kifejtésre:




Az ellenőrzés során feltárt főbb hiányosságok – az ellenőrzések tapasztalatai
 Megállapodások
 Kötelezően vezetendő dokumentumok
 Egyes jogszabályi rendelkezések
 Szakvélemények
Változások a 2020. évi elszámolásban
MEGÁLLAPODÁSOK

 Alap, hogy minden ellátottnak legyen megállapodása – az igénybevétel megkezdését
megelőzően
 Probléma szokott lenni: szükséges aláírások: fenntartó vagy intézményvezető + ellátott
vagy gondnok/törvényes képviselő
 Megállapodás kelte és kezdete nem ugyanaz: a kezdet a lényeg, amit a
megállapodásnak tartalmaznia kell – ettől az időponttól indulhat a szolgáltatás
nyújtás/ellátás, illetve az állami támogatás is ettől az időponttól hívható le.
 Javasolt a megállapodásokat beszkennelni, az ellenőrzések megkönnyítése okán
(jelenleg csak dokumentum alapú ellenőrzés zajlik, így könnyebb a megküldés az
ellenőrző szerv részére)
 A megállapodásnak tartalmaznia kell a komplex szükségletfelmérés alapján
megállapított szolgáltatási elemeket.
NYILVÁNTARTÁSOK
1. Személyi nyilvántartás (Szt. 20. §)
2. Napi nyilvántartás: Nyilvántartás a gondozási és élelmezési napok számának
alakulásáról (29/1993 Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás)
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A napi nyilvántartással kapcsolatban felmerült, hogy nem mindenki vezeti – ezzel
kapcsolatban továbbítottuk kérdésünket/kérésünket a jogalkotó felé:
„Mennyiben értelmezhető támogatott lakhatás esetén a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése
szerinti 4. számú melléklet szerinti nyilvántartás vezetése, a gondozási és élelmezési napokról
– a hajléktalan személyek átmeneti szállásához vagy nappali melegedőjéhez kapcsolódó, az
Szt. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást nyújtó férőhelyek kivételével?
A Kincstár szempontjából ez a napi nyilvántartás az ellenőrzés egyik alap dokumentációja. A
nyilvántartást átmeneti és tartós bentlakásos intézményekre vonatkozóan kell vezetni. A
támogatott lakhatás egyik kategóriába sem esik, ugyanakkor az Szt. 75. § (9) bekezdése
alapján a támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Támogatott lakhatás esetében azonban nem mindig kell
biztosítani vagy igénybe venni az étkezés szolgáltatási elemet.”
3. Központi elektronikus nyilvántartási rendszer (Igénybevevői nyilvántartás –KENSZI)
Kincstár álláspontja:
NAPI NYILVÁNTARTÁSNAK – KENYSZINEK ÖSSZHANGBAN KELL LENNIE!!
A napi nyilvántartás támasztja alá a KENYSZIT, ha a KENYSZI-ben valamilyen eltérés, elírás hiba
van, a papír alapút veszi döntőnek.
Megjegyzés:





Fontos a KENYSZI-ben a napi/havi jelentés menteni valamilyen formában (pdf, excel,
Print Screen)
Ha valamilyen hibát észlelünk, vagy elrontottunk valamit, áramszünet stb. jelezni kell
a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya részére (Telefonos
ügyfélszolgálat: +36-1-462-6670 H. – CS.: 8.00 – 16.30 P.: 8.00 – 14.00 E-mail:
kenyszi@allamkincstar.gov.hu)
Fontos a dokumentálás: kinyomtatva, hitelesítve: fenntartó/intézményvezető által
aláírva, pecsételve, ráírva: az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat)

Javaslatként fogalmazódott meg műhelyünkön: a Főosztály részéről fejlesztő szakemberek,
főosztályvezető asszony meghívása a következő TL műhelyre – sok a probléma, a Kincstár
ellenőrzési részének is sok fejlesztési javaslata lenne!
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EGYES JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK
 Szt. 75. § (1a) bekezdés: Támogatott lakhatásban az ellátásra jogosult személy
gyermeke is ellátható – a komplex szükségletfelmérést rá vonatkozóan is el kell
készíteni!
 Költségvetési törvény, költségvetési törvény kiegészítő szabályok
Pontosítva 2021-re vonatkozóan:
Azonos időszakban ugyanazon ellátott után támogatott lakhatás és
- házi segítségnyújtás jogcímű támogatás,
- falugondnoki vagy tanyagondnoki jogcímű támogatás,
- időskorúak és demens személyek nappali intézményi ellátása jogcímű támogatás,
- szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcímű támogatás
- hajléktalan személyek nappali intézményi ellátása jogcímű támogatás
nem igényelhető!
Vagyis:
- Fogyatékos személyek támogatott lakhatása mellett állami támogatás vehető igénybe arra
az ellátottra, aki ugyanazon időszakban: szociális étkeztetésben, fogyatékos személyek
nappali intézményi ellátásában, támogató szolgáltatásban részesül (ez utóbbinál, ha a
jogosultsági feltételek fenn állnak). Támogató szolgáltatás után az egyházi kiegészítő
támogatás mértéke: 13 %, a többi ellátás estén: 68,5 %.
- Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása mellett állam támogatás vehető igénybe arra
az ellátottra, aki ugyanazon időszakban: szociális étkeztetésben, pszichiátriai betegek
nappali intézményi ellátásában, támogató szolgáltatásban részesül (ez utóbbinál, ha a
jogosultsági feltételek fenn állnak: halmozottan fogyatékosság, autizmus miatt
szociálisan rászorult, illetve súlyosan fogyatékos: külön jogszabály szerinti
fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű
családi pótlékban részesül). Támogató szolgáltatás után az egyházi kiegészítő
támogatás mértéke: 13 %, a többi ellátás estén: 68,5 %.
- Szenvedélybetegek támogatott lakhatása mellett állami támogatás vehető igénybe arra az
ellátottra, aki ugyanazon időszakban: szociális étkeztetésben, támogató
szolgáltatásban részesül (ez utóbbinál, ha a jogosultsági feltételek fenn állnak:
halmozottan fogyatékosság, autizmus miatt szociálisan rászorult, illetve súlyosan
fogyatékos: külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül). Támogató
szolgáltatás után az egyházi kiegészítő támogatás mértéke: 13 %, a többi ellátás estén:
68,5 %.
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Amire még figyelni kell: Költségvetési törvény: Szociális étkeztetés esetén - a népkonyha
kivételével - a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a
napra, amelyen
a) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,
b) fogyatékos személyek nappali ellátásában,
c) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,
d) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy
e) hajléktalan személyek nappali ellátásában
is részesül.
Amire hatással van és kérdés (EMMI + Kincstár felé továbbítva):
Kérdés: Amennyiben a támogatott lakhatást igénybevevő (komplex
szükségletfelmérés, megállapodás) alapján igénybe veszi a fenti szolgáltatásokat, hány
megállapodást kell kötni? Szolgáltatásonként külön-külön, vagy a támogatott
lakhatásra egyet?
Van-e különbség ebben (egy megállapodás vagy külön-külön megállapodás), ha a
szolgáltatási elemeket a fenntartó
a) a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel a szolgáltatási elem
nyújtására kötött megállapodás útján,
b) a támogatott lakhatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi feltételek
teljesítésével,
c) a szintén saját fenntartásában álló szociális szolgáltatások útján, vagy
d) a szolgáltatási elemekre kiterjedő tevékenységi köre szerinti működési feltételeknek
megfelelő szervezet útján, az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet
által történő ellátásának szabályai szerint biztosítja.
Ki állapítja meg a személyi térítési díjat, kinek fizet az ellátott térítési díjat, hogyan
történik a térítési díj megállapítása?
A KENYSZI-be ki, mit jelent?
A kérdésben fontos egységes álláspontot/eljárásrendet kialakítani, hiszen már
felmerült problémaként Kormányhivatali ellenőrzések során és az egyes hatóságok
más-más véleményen vannak.
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Kincstár álláspontja jelenleg (még most kezdi meg a 2020. év ellenőrzését), hogy 1
ellátott – 1 jogcím – 1 megállapodás.
 Szt. 92/K. § (5) bekezdés b) pont: „Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon
sem haladhatja meg bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásba
véglegessé vált döntéssel bejegyzett férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban
pedig a férőhelyszám száz százalékát.
Amire figyelni kell: pl. Egy intézménynek 52 férőhelyre van a szolgáltatói
nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett engedélye. Amennyiben
figyelembe veszi a 105 %-ot, ez azt jelenti, hogy 54,6 főre növelheti az ellátottak
számát. A kerekítés szabályai alapján 55 főt jelent. Azonban, ha 55 főre növeli a
létszámot, meghaladja a 105 %-ot, amit a Kincstár nem fogad el. A példában szereplő
létszámnál tehát nem lehet felfelé kerekíteni, csak lefelé, így 54 fő a maximális létszám,
ami ellátható, hogy ne büntessen a Kincstár.
 489/2013 (XII.18.) Korm. rendelet 16. §: „A fenntartó a támogatás felhasználását, nem
önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a fenntartó és az egyes szolgáltatók
gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj felhasználását a
számviteli rendjében feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az
egyházi kiegészítő támogatást a számviteli rendben a többi támogatástól
elkülönítetten kell kezelni.”
Kérdésként fogalmazódott meg az egyházi kiegészítő támogatás felhasználásával
kapcsolatban:
- Amennyiben az egyházi kiegészítő támogatást nem használják fel az adott évben,
felhasználhatják-e a megmaradt részét a következő évben ingatlan vásárlásár?
- Kincstár válasza: igen, felhasználhatják, nincs meghatározva, hány százaléka vihető
át következő évre az egyházi kiegészítő támogatásnak.
SZAKVÉLEMÉNYEK
1. Az igénybevevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye (9/1999 SzCsM
rendelet 21. § (1) és (6) bekezdése):
21. § (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell
az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.
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21. § (6) A támogatott lakhatásra az (1) és a (3)→ld. következő pont - bekezdést
alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és
szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.
2. Kiskorúak esetében (9/1999 SzCSM rendelet 21. § (3) és (6) bekezdése):
21. § (3) Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés iránti
kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértői bizottság szakvéleményét.
21. § (6) A támogatott lakhatásra az (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy
a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.
3. Fogyatékos személyeknél alapvizsgálat elvégzése (Szt. 75. § (6) bekezdés):
75. § (6) Támogatott lakhatás – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – a komplex
szükségletfelmérés, illetve fogyatékos személy esetében a 70. § (5) bekezdése szerinti
alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak
eredménye alapján nyújtható.
Kivétel: Szt. 75. § (7) bekezdése: Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből
vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonból kerül támogatott lakhatásba, az ellátott
komplex szükségletfelmérését – folyamatos ellátása mellett – az intézményvezető
végzi el. A komplex szükségletfelmérés alapján kell meghatározni a szolgáltatási
elemeket, annak eredménye azonban a támogatott lakhatásra való jogosultságot nem
érinti.
Szt. 70. § (5) A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő
elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával
lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.
4. Az 1/2000 SzCSM rendelet 14. számú melléklete szerinti Összegző lap Komplex
támogatási szükségletmérő eszköz (2020.02.08-ig), a Szociális Ágazati Portálon
közzétett összegző lap (2020.02.09-től).
E témához kapcsolódó kérdés:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.
17.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése alapján a támogatott lakhatás személyi térítési
díja akkor érheti el az Szt. 117. § (2a) bekezdés szerinti mértéket (80%), ha az
ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése
szerinti teljes körű ellátást nyújt. Az Szt. 67. § (1) bekezdése szerint teljes ellátásnak
minősül a napi legalább háromszori étkeztetés, szükség szerint ruházattal, illetve
textíliával való ellátás, mentális gondozás, a külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi ellátás, valamint lakhatás biztosítása.
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Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a teljes körű ellátást fontos lenne pontosítani
a támogatott lakhatás vonatkozásában, illetve a komplex szükségletfelmérő lapra
ráírnia/feltűntetni a felmérő személynek ennek tényét. Teljes körű ellátás, ha a
támogatott lakhatást kérelmezőnek/igénybevevőnek az összes szolgáltatási elemet
biztosítani szükséges? Teljes körű ellátás, ha a lakhatási szolgáltatás, az önálló életvitel
fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és
egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel, a közszolgáltatások és a
társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való
segítségnyújtás mellett, a komplex szükségletfelmérés alapján, erre való igény esetén
„x” számú szolgáltatási elemet kell biztosítani az ellátott önálló életvitelének
fenntartása, illetve elősegítése érdekében?
VÁLTOZÁSOK A 2020. ÉVI ELSZÁMOLÁSBAN
Alapvizsgálat, komplex szükségletfelmérés végzése
NNK 13305-8/2020/EÜIG - 2020. március 8.
Látogatási tilalom elrendelés Mo. területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos
szolgáltatást nyújtó szociális intézményében.
NNK 13305-16/EÜIG – 2020. március 17-től
Látogatási tilalom kiterjesztése összes szakosított ellátást nyújtó intézményére.
– Ehhez jelent meg az alábbi EMMI Útmutató – érvényes 2020. március 17-től a TL-ekre,
melyben pontosítja a látogatási tilalmat: látogatási tilalom kiterjed az intézmények működését
engedélyező hatóságokra (az egészségügyi ellenőrzések kivételével), az ellátottak szakértői
vizsgálatát végző szakértőkre (pl. a komplex szükségletfelmérés elvégzése, fogyatékos
személyek alapvizsgálata), a gondnokokra, gyámra, indokolt esetben a gyermek
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójára, a fiatalkorú kirendelt védőjére és az ellátottjogi,
valamint a gyermekjogi képviselőkre is.
EMMI
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88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (Hatályos: 2020. április 6-tól)
a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt
működési rendjéről 16. § (1) bekezdés alapján a
i) a fővárosi és megyei kormányhivatal a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a szociális
intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el,
j) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) a komplex
szükségletfelmérést nem végezheti el.
(4) Az (1) bekezdés d), i) és j) pontja szerinti vizsgálatok elvégzése nélkül a szociális
szolgáltatás a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint a Vr. hatályvesztését követő
harmincadik napig jogszerűen nyújtható.
A veszélyhelyzet: 2020. június 18. napjával szűnt meg.
A veszélyhelyzet hatályvesztését követ 30. nap: 2020. július 17.
EMMI Útmutató – 2020. május 22-én kelt
Továbbra is fenntartja: látogatási tilalom kiterjed az intézmények működését engedélyező
hatóságokra (az egészségügyi ellenőrzések kivételével), az ellátottak szakértői vizsgálatát
végző szakértőkre (pl. a komplex szükségletfelmérés elvégzése, fogyatékos személyek
alapvizsgálata).

NNK 13305-54/2020/EÜIG Határozat – 2020. június 3.
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Látogatási tilalom részleges feloldása. Továbbra is érvényes: a komplex szükségletfelmérés
elvégzésének, fogyatékos személyek alapvizsgálatának elvégzésének tilalma.
NNK 13305-59/2020/EÜIG Határozat – 2020. június 18.
A Magyarország területén működő, valamennyi szociális intézmény vonatkozásában elrendelt
intézmény-elhagyási (kijárási) tilalom, valamint látogatási tilalom feloldása.
282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet
megszüntetéséről – Hatályos: 2020. június 18.
2020. június 18-tól Járványügyi Készültség váltja fel a veszélyhelyzetet, melyet a - 2020. évi
LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szabályoz – Hatályos: 2020. június 18-tól a mai napig!
2020. évi LVIII. Tv. 74. § (1) Az 1993. évi III. törvény szerinti szociális szakosított
intézményekben az országos tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom (a továbbiakban:
látogatási tilalom) fennállása alatt, de legfeljebb 2020. december 31-éig
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a szociális
intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el,
b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a komplex szükségletfelmérést nem végezheti
el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok elvégzése nélkül a szociális szolgáltatás a látogatási
tilalom fennállása alatt, valamint a tilalom feloldását követő harmincadik napig, de
legfeljebb 2020. december 31-éig jogszerűen nyújtható.
NNK 42935-2/2020/EÜIG Határozat – Érvényes: 2020. szeptember 7-től
Látogatási tilalom elrendelése Magyarország területén működő, összes szakosított ellátást
nyújtó szociális intézmény vonatkozásában.
EMMI Eljárásrend – Érvényes 2020. szeptember 22-től
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A fenti EMMI eljárásrend alapján, engedélyezett a komplex szükségletfelmérés, a
fogyatékos személyek alapvizsgálatának vagy egy szakértői tevékenységeknek az elvégzése.
478/2020. (XI.03) Korm. rendelet 1. § - Ismételt veszélyhelyzet kihirdetése
NNK 42935-3/2020/EÜIG Határozat – Érvényes: 2020. december 18.

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési
rendjéről – Hatályos: 2020. december 5-től
11. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatóknál,
intézményeknél és hálózatoknál
a) a működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzést csak különösen indokolt esetben,
ellátotti érdekből, valamint járványügyi vagy azzal összefüggő okból tarthat,
b) a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést nem tarthat.
12. § A veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy
fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat
megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet
megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.
Ez utóbbi, 12. § nem vonatkozik a komplex szükségletfelmérés elvégzésére!
Kérdés:
1. 2020. évi LVIII. Tv. 74. § (1) Az 1993. évi III. törvény szerinti szociális szakosított
intézményekben az országos tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom (a
továbbiakban: látogatási tilalom) fennállása alatt, de legfeljebb 2020. december 31-éig
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a) a fővárosi és megyei kormányhivatal a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a
szociális intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el,
b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a komplex szükségletfelmérést nem
végezheti el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok elvégzése nélkül a szociális szolgáltatás a
látogatási tilalom fennállása alatt, valamint a tilalom feloldását követő harmincadik
napig, de legfeljebb 2020. december 31-éig jogszerűen nyújtható.
2. NNK 42935-2/2020/EÜIG Határozat – Érvényes: 2020. szeptember 7-től – ismételt
látogatási tilalom elrendelés.
3. EMMI Eljárásrend – Érvényes 2020. szeptember 22-től - engedélyezett a komplex
szükségletfelmérés, a fogyatékos személyek alapvizsgálatának vagy egy szakértői
tevékenységeknek az elvégzése.
4. 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet - Hatályos: 2020. december 5-től - 12. § A
veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy
fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz
irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a
veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető
meg.
A négy jogszabályt összeolvasva és fent levezetett jogszabályok tükrében, 2020. július
17. – 2020. december 31. között mikor lehetett elvégezni az alapvizsgálatokat, illetve a
komplex szükségletfelméréseket és mikor nem?
EGYÉB FELVETÉSEK, KÉRDÉSEK
Teljes körű ellátás meghatározása a TL-ban
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése alapján a támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor
érheti el az Szt. 117. § (2a) bekezdés szerinti mértéket (80%), ha az ellátottnak a komplex
szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást
nyújt. Az Szt. 67. § (1) bekezdése szerint teljes ellátásnak minősül a napi legalább háromszori
étkeztetés, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás, mentális gondozás, a
külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás, valamint lakhatás biztosítása.
Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a teljes körű ellátást fontos lenne pontosítani a
támogatott lakhatás vonatkozásában, illetve a komplex szükségletfelmérő lapra
ráírnia/feltűntetni a felmérő személynek ennek tényét. Teljes körű ellátás, ha a támogatott
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lakhatást kérelmezőnek/igénybevevőnek az összes szolgáltatási elemet biztosítani szükséges?
Teljes körű ellátás, ha a lakhatási szolgáltatás, az önálló életvitel fenntartása, segítése
érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák
alkalmazásával végzett esetvitel, a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt
segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás mellett, a komplex
szükségletfelmérés alapján, erre való igény esetén „x” számú szolgáltatási elemet kell
biztosítani az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében?
Fogyatékos személyek támogatott lakhatása: magas, fokozott gondozási szükséglet
kritériumai
 Fokozott gondozási szükséglet: A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe,
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott lakhatást
fogyatékos személyek részére, és az általuk gondozott személy a Szociális Ágazati
Portálon közzétett Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II.
pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül
legalább kettő kategóriában teljes támogatást igényel.
Magas gondozási szükséglet: A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos
személyek részére, és az általuk gondozott személy a Szociális Ágazati Portálon
közzétett Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I.
Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül egy
kategóriában teljes támogatást igényel.
 Nem biztos, hogy ez a három kategória: személyis higiéné, személyi függetlenség,
mobilitás alapján kellene meghatározni a magas és fokozott gondozási szükségletet.
Érdemes lenne erről külön műhelyen beszélni.
 Célcsoportonként érdemes lenne meghatározni a kategóriákat (szenvedélybeteg,
pszichiátriai beteg, fogyatékos személyek), illetve a fogyatékos személyek csoportján
belül is pl. vakok, mozgássérültek, autista, értelmi fogyatékos stb.
Felmerült gondolatként a műhely végén a finanszírozás átalakításának, illetve a
finanszírozhatóságnak is a kérdése.
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