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Autista diagnózisú személyek ellátásának
többlettámogatása

oFogyatékos személyek otthona – támogatás 131%-a

31 fő engedélyezett férőhelyszám alatt is

oFogyatékos személyek rehabilitációs intézménye –
támogatás 139%-a

oFogyatékos személyek gondozóháza –

támogatás 177%-a
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oFogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 
lakóotthona – 1,70-es szorzó 

oTámogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 
(autista személy) – 1,70-es szorzó
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 
17.) Korm. rendelet módosítási tervezete

• 28. § (4a) Támogatott lakhatás esetén – a (4) 
bekezdésben meghatározottakon túl – lakhatási 
költségnek minősül a bérleti díj, valamint az internet és 
kábeltelevízió, vagy a más csatornán vételezett 
műsorszolgáltatás díja. – 2023. 04. 01-től 

• Fentiekről a 2023. március 1-jén támogatott lakhatásban 
részesülő személyt legkésőbb 2023. március 15-éig, a 
lakhatási szolgáltatás felülvizsgált intézményi és 
személyi térítési díjának összegéről legkésőbb 2023. 
március 31-éig értesíteni kell

• A térítési díj emelés legkorábban 2023. április hónapra 
érvényesíthető.
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EFOP-1.9.10-22 Közösségi alapú szolgáltatásokra 
való áttérés fejlesztése - személyes támogatási 

rendszer kialakítása

Célja: Fogyatékossággal élő személyt középpontba helyező újszerű, rugalmas, a
közvetlen célcsoporttagok által irányított személyes támogató szolgáltatás
kialakítása:

• személyes támogatási rendszer megszervezése és működtetése,

• 0-24 órás és hétvégi rendelkezésre állással lehetővé tenni a tényleges
társadalmi integrációt, a közösségi részvételt,

• a családi élettel, mindennapi életvitellel kapcsolatos igények fedezéséhez
szükséges személyes támogatás nyújtása,

• a fogyatékossággal élő személy „helyzetbe hozása”, hogy úgy tudja élni az
életét, ahogy szeretné,

• a fogyatékossággal élő személy a szolgáltatásnak köszönhetően megkezdi vagy
folytatja szakképzés, felnőttképzés vagy felsőfokú képzés keretében a
tanulmányait, vagy elhelyezkedik a nyílt munkaerőpiacon,

• a jelenleg intézményi ellátásban részesülők önálló életvitelének támogatása,
intézményi jogviszonyának megszüntetése, intézményi ellátás elkerülése.





Hol tartunk most?

3.700 támogatott lakhatás 
férőhely van

65 %-a kiváltással jött létre, 35 %-a 
kiváltástól függetlenül létrehozott 

támogatott lakhatás

747 fő kiköltözése várható még 
az EFOP 2.2.2. keretében

16.000 férőhely kiváltása 
van hátra



EFOP–2.2.25-22
Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –
támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás 

fejlesztése 
• Célja: önálló életvitel támogatása, támogatott lakhatás kialakítása

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

• Támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatásának kialakítása.

Új férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy meglévő ingatlan
átalakításával, bővítésével, felújításával.

Létrehozható lakhatási szolgáltatások:

• legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy

• hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.

Választható tevékenységek:

Szolgáltatási gyűrűt adó szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Házi segítségnyújtás és/vagy közösségi ellátás és/vagy támogató szolgáltatás
és/vagy nappali ellátás fejlesztése (fogyatékossággal élő személyek és pszichiátriai
betegek nappali ellátása) új szolgáltatás kialakításával, vagy meglévő szolgáltatás
fejlesztésével, bővítésével a támogatást igénylő tulajdonában vagy
vagyonkezelésében levő vagy vásárolt ingatlanon az alábbi tevékenységek révén:

- meglévő ingatlan átalakításával, bővítésével, felújításával,

- új épület létrehozásával.



EFOP–2.2.25-22
Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott 

lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése 

Választható tevékenységek továbbá:

• Gépjárműbeszerzés 

• ESZA jellegű tevékenységek:

o Szakmai rendezvények, workshopok, tematikus és disszeminációra is
alkalmas események szervezése és lebonyolítása,

o a támogatott lakhatást igénybevevőknek életvezetési készségeket és
önrendelkezést támogató felkészítés,

o a támogatott lakhatást igénybevevők számára munkaerő-piaci
elhelyezkedésüket támogató képzéseken, tréningeken való részvétel
támogatása (pl. nyelvtanfolyam, számítástechnikai tanfolyam),

o az igénybevevők szükségletfelmérése alapján indokolt kiegészítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (pl. gyógytornász),

o célcsoport-specifikus képzések támogatása a munkavállalók számára.



• Új támogatott lakhatás kialakítása esetén maximum                    
16 millió Ft/férőhely

• Fejlesztett szolgáltatások esetén maximum

3 millió Ft/férőhely

• Újonnan kialakított vagy bővített
alapszolgáltatások esetén maximum

9 millió Ft/férőhely

• Minimum 6 új TL férőhely kialakítását kell vállalni

• Támogatott lakhatást városi jogállású településen
lehet kialakítani!

• Az új férőhelyek – felhívás szintjén – legalább
25%-át megyei jogú városban kell kialakítani



•Keretösszeg: 15 milliárd forint

•Egyszerűsített eljárás

•Egy igénylőre jutó támogatási összeg:

100.000.000 Ft – 1.250.000.000 Ft

•Beadási határidő:

2022. december 1-től 2023. január 6-ig

➢Első szakasz: 2022. december 1. – 2022. 
december 16. 

➢Második szakasz: 2022. december 19. –
2023. január 6. 



•Első szakaszban csak megyei jogú
városban kialakítandó tl-re lehet
pályázni!

•Fejlesztés megvalósulásának helyszíne
lehet minden régió, kivéve Közép-
Magyarország.

Projekt megvalósításának határideje: 

2023. december 31. 
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Ingatlanvásárlás költségére nincs 
százalékos korlát!

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.12.4 
pontja alapján: "Ha a projekt fő célja a 3.12.1. pont szerinti 
költségtípusok valamelyikének elszámolása, az adott 
költségtípus elszámolhatósága vonatkozásában megállapított 
százalékos korlátot nem kell alkalmazni."

A Felhívás 1.1. pontja értelmében a felhívás célja: " A felhívás 
célja a projektek keretében megvalósuló beruházások által a 
támogatott lakhatás hozzáférhetőségének javítása, az önálló 
életvitel támogatása, mely magában foglalja a lakhatási 
szolgáltatás kialakítását, bővítését, korszerűsítését és szükség 
szerint a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatási 
gyűrűt adó alapszolgáltatások kialakítását, kapacitásainak 
bővítését."

Ezen cél teljesítéséhez beszerezni kívánt ingatlanokra nem 
vonatkozik a 3.12.1 pontban szereplő 2%-os költséghatár.
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• Ha a pályázó egyházi, nem állami fenntartónak 

o van 50 fő feletti ápolást, gondozást nyújtó
intézménye

ennek férőhelyeit a tl férőhelyek számával csökkenti                 
2025. december   31-ig

o nincs 50 fő feletti ápolást, gondozást nyújtó
intézménye SZGYF-fel megállapodás

SZGYF csökkenti az állami férőhelyeket 2025.
december 31-ig, de a pályázónak nem kell átvennie
az állami igénybevevőket.
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Szoctv. módosítás:

❖Az intézményi kiváltással összefüggő férőhelyszám
csökkentésre vonatkozó kötelezettség előírása

Kormány 2011-ben elfogadta a kiváltásra vonatkozó stratégiát

Átfogó cél :

▪ ENSZ Egyezménynek

▪ Fot.-nak

▪ a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek
kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú
koncepcióról szóló 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozatnak

való megfelelés
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Európai Bizottság elvárása:

Jogszabályban rögzíteni azon kötelezettséget, 
hogy 

- a kialakított új támogatott lakhatási
férőhelyek számával megegyező mértékben

- országos szinten 

- az 50 fő feletti tartós ápolást, gondozást 
nyújtó intézmények férőhelyszámát 

- 2025. december 31-ig

csökkenteni kell!
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EFOP-1.9.10-22 Közösségi alapú szolgáltatásokra való 
áttérés fejlesztése - személyes támogatási rendszer 

kialakítása

Közvetlen célcsoport az alábbi feltételeknek megfelelő
fogyatékossággal élő személy:

• 18. életévét betöltött aktív korú,

• született, vagy szerzett két, vagy több végtag sérült, aki kerekesszékes,
vagy mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért
segédeszköz használatára állapota vagy állapot-rosszabbodása miatt
nem képes,

• legalább heti 28 órás ellátási szükséglettel rendelkezik,

• nem áll gondnokság alatt.

Közvetett célcsoport: A fogyatékossággal élő személyt támogató
segítők.

Akkor vonhatók be jelenleg intézményi ellátásban részesülők,
amennyiben a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan elhagyják az
intézményt és a személyes támogatás mellett önálló életvitelt folytatnak
saját lakókörnyezetükben.



EFOP-1.9.10-22 Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 
fejlesztése - személyes támogatási rendszer kialakítása

Szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások:

A támogatást igénylő a közvetlen célcsoporttag által kiválasztott segítőket
biztosítja az önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtése érdekében a
következő feltételek betartásával:

• a közvetlen célcsoporttag és támogató szolgálat közötti együttműködés alapja a
célcsoporttag által meghatározott és dokumentált igénye a személyes
támogatásra,

• speciális életkörülményeinek, környezetének figyelembevételével,

• az igényelt segítőket a támogató szolgálat alkalmazza,

• 1 fogyatékossággal élő személyre legfeljebb 4 fő segítő juthat, akiknek az
időbeosztását a fogyatékossággal élő személy határozza meg,

• a kapott személyes támogatást a közvetlen célcsoporttag igazolja,

• az egy napra jutó maximálisan igénybe vehető támogatás 16 óra,

• a támogató szolgálatnál egy szakmai vezető kijelölése szükséges, aki
koordinálja a szakmai megvalósítást és a segítők munkáját,

• legalább 10 hónapig tartó személyes támogatás biztosítása,

• 1 közvetlen célcsoporttag 1 támogató szolgálattal működhet együtt,



• Egyszerűsített pályázat

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 Mrd Ft

• Támogatási összeg: 80 millió – 1 Mrd Ft 

vissza nem térítendő támogatás

• Benyújtási határidő:  2022. november 7. naptól 2022. 
december 7. napig

• Minimum 10 fő bevonása szükséges 

• Projekt megvalósítási határideje: 

2023. november 30. 



EFOP-1.9.10-22 Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 
fejlesztése - személyes támogatási rendszer kialakítása

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon fenntartók, melyek támogatási kérelem benyújtásakor 

minimum 3 éve támogató szolgálatot működtetnek és legalább még két másik szociális 

szolgáltatást – alap-vagy szakellátást- nyújtanak, továbbá az alábbi GFO kód szerinti besorolással 

rendelkeznek:

• GFO 321 – Helyi önkormányzat

• GFO 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv

• GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása

• GFO 525 – Vallási egyesület

• GFO 529 – Egyéb egyesület 

• GFO 551 – Bevett egyház 

• GFO 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye  

• GFO 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye

• GFO 559 – Egyéb egyházi szervezet

• GFO 561 – Közalapítvány

• GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye 

• GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 

• GFO 569 – Egyéb alapítvány 

• GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság.



Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program Plusz

Kötöttségek, elvárások

• Kizárólag ESZA forrás áll rendelkezésre; 

• Közösségi alapú szolgáltatások erősítése;

• Intézmények esetében még szolgáltatás fejlesztés 

sem támogatható! 

• Közép-magyarországi régióban is lesz forrás;
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EFOP Plusz - Önálló életvitel támogatása 

Célkitűzések:

• Hosszított és hétvégi nyitva tartás ösztönzése:
- Házi segítségnyújtás,

- Fogyatékos személyek nappali ellátása,

- Demens személyeket ellátó idősek klubja,

- Támogató szolgálat,

- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás,

• A demenciával élő személyek speciális szállítási 
szolgáltatásának megszervezése a nappali ellátás 
igénybevételének segítése céljából

• Demens tanácsadó hálózat kialakítása a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatások bázisán kiemelt projekt 
keretében
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EFOP Plusz

- Csáo fejlesztés átkerült a TOP Pluszba

- Az önálló életvitel támogatása érdekében külső 
férőhelyek kialakítása hajléktalan személyek 
számára;

- Kísérő intézkedések támogatása;

- A kevésbé fejlett régiókra és Budapestre is;

- RSZTOP folytatása

Összkeretösszeg: 50,75 Mrd Ft

3 alcél jelenik meg „Az anyagi nélkülözés 
csökkentése” intézkedésen belül
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
veronika.andraczi-toth@bm.gov.hu
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