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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Felnőtt korú, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekeinket otthonápoló szülők1 azért állítottuk 

össze ezt a szakmai anyagot gyógypedagógus, jogi, szociális és pénzügyi szakértők segítségével, hogy a XV. 

kerületi önkormányzatnak bemutassuk azokat a fogyatékos embereket, hozzátartozóikat, akiknek az a vágya, 

hogy a kerületben támogatott lakhatási szolgáltatás létesüljön, és képet adjunk arról, hogy egy ilyen 

szolgáltatás milyen feltételekkel hozható létre önkormányzati fenntartásban. Ennek érdekében 

megkíséreltük lemodellezni azt a vágyott elképzelésünket, hogy az önkormányzat fenntartásában 

létrejöhet egy támogatott lakhatási szolgáltatás fogyatékos emberek számára, bemutatjuk a 

szolgáltatás tartalmát, jogi hátterét, levezetjük, hogy milyen tényezők (személyi, tárgyi feltételek) 

befolyásolhatják a szolgáltatás kialakítását, illetve hogy milyen támogatási lehetőségek és költségek mellett 

működhetne. 

Ez a szakmai anyag egy döntéselőkészítési anyag, amely tartalmazza a szükséges információkat a 

támogatott lakhatás kialakításával összefüggő döntések megalapozott meghozatalához. Az önkormányzat 

nyitottsága és elköteleződése esetén állunk rendelkezésre további egyeztetésekre. A XV. kerületi 

önkormányzat eddig is elkötelezett volt a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára 

hozzáférhető minőségi szolgáltatások biztosításában, a kerületben működő Fejlesztő Gondozó Központ 

(FENO) országos viszonylatban mintaintézmény, amely ellátja gyermekeink nappali ellátását. 

Idősödő korunkra és változó családi körülményeinkre tekintettel az önkormányzat aktív 

szerepvállalása nélkül nem tudjuk megoldani fogyatékos gyermekeink megnyugatót elhelyezését. Érintett 

szülőként szűkös anyagi körülmények között élünk, de elkötelezettek vagyunk, hogy mindent megtegyünk 

azért, hogy gyermekeik számára a helyi közösségben, integrált lakhatási lehetőség legyen biztosítva 

akkor is, amikor mi már nem tudunk róluk otthon gondoskodni. Hosszú távú, stabil megoldást 

keresünk.  

A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára az egyetlen megoldást jelenleg – a 

fővárosban elérhető támogatott lakhatás hiányában, a jellemzően Budapesttől messze található – 

ápolást, gondozást nyújtó, gyakran 150-200 fős nagy intézményi elhelyezés jelenti. Érintett 

szülőként semmi esetre sem szeretnék gyermekeiket a családtól távol, embertelenül működő, 

elavult, nagy létszámú tömegintézetekben elhelyezni, amelyek végleges felszámolására, bár az állam 

kötelezettségeket vállalt, mindez azonban még várat magára. 

A tömegintézményi elhelyezés közösségi alternatíváját kínálja a támogatott lakhatás 

szociális szolgáltatás. A szolgáltatás megtervezéséhez mérlegelendő fenntartói szempontokat a SWOT-

analízis módszertan segítségével foglaltuk össze a Helyzetelemzés fejezetben. A megalapozott 

szolgáltatástervezéshez szükséges szempontok mentén igyekeztünk feltárni az önkormányzat lehetséges 

belső erőforrásait, a szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatban azonosítható gyengeségeket, kitérünk a 

szolgáltatás kialakításának lehetőségeire és szólunk a szolgáltatás működtetésének lehetséges veszélyeiről. Az 

Útmutató fejezet felvázolja az önkormányzat számára a támogatott lakhatás szolgáltatás megvalósításának 

lehetséges módjait, valamint leírjuk azokat a mérlegelendő tényezőket és döntési lehetőségeket, amelyek az 

önkormányzat rendelkezésére állnak a támogatott lakhatás szolgáltatás stabil és fenntartható módon történő 

megszervezéséhez és működtetéséhez. A Mintaszámítás fejezet tartalmaz egy orientáló jellegű költségvetés 

számítást, amely a beköltözni vágyó hat súlyosan, halmozottan fogyatékos személy (lásd: 1. melléklet) előzetes 

szükségletfelmérése alapján készült. 

                                                   
1 Az érintett szülőket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány képviseli, többen kuratóriumi tagok: 
https://gondozotthon.hu/wp/  

https://gondozotthon.hu/wp/
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I. A SÚLYOSAN, HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS EMBEREK BEMUTATÁSA 

A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek egyéni szükségleteit és képességeit sokszínűség 

jellemzi, ezért fontos szem előtt tartani a célcsoport heterogenitását. 2  Figyelembe véve a hazai és a 

nemzetközi szakirodalomban fellelhető különböző meghatározásokat az alábbi rövid leírás adható a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos emberekről:3 

 kommunikációjukban akadályozottak, 

 mozgáskorlátozottsággal, illetve érzékszervi sérüléssel rendelkeznek, 

 értelmi fogyatékossággal élhetnek, 

 sok esetben egészségügyi problémával is küzdenek. 

A hazai szakirodalom a súlyosan, halmozottan fogyatékos, vagy a magas támogatási 

szükségletű személyek megnevezést használja, míg a nemzetközi szakirodalom általában a 

komplex/összetett támogatási szükséglettel rendelkező személyekről tesz említést. Fontos kiemelni, hogy a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek nem feltétlenül élnek értelmi fogyatékossággal, ugyanakkor a 

támogatási szükséglet felől megközelítve sok hasonlóságot mutatnak az értelmi fogyatékos, krónikus 

betegséggel, súlyos mozgás/érzékszervi sérüléssel és kommunikációs akadályozottsággal, illetve ezek számos 

kombinációjában érintett személyekkel. 

Az emberi jogi paradigma és a személyközpontú szemlélet térnyerése magával hozta a 

szociális szolgáltatások szükségletalapú megszervezésének terjedését. Az egyéni szükségleteket és 

preferenciákat fókuszba helyező megközelítés adja a közösségi alapú szolgáltatások szakmai hátterét. A 

súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek támogatási szükségletét tekintve a következő jellemzők 

emelendők ki: 

 24 órás támogatás a hét minden napján, az élet szinte összes területén (pl. kommunikáció, 

döntéshozatal, mobilitás, személyi higiénia, stb.), 

 a szakembernek több időre van szüksége a súlyosan és halmozottan fogyatékos személy 

megismeréshez és az egyéni szükségletekre és igényekre reagálni képes támogatás 

megtervezéséhez, 

 az egészségügyi állapotból fakadóan nagy hangsúlyt kell helyezni felnőttek esetén a szinten 

tartásra és az állapotromlás megelőzésére (pl. a mozgásállapot romlásának, a kihívást jelentő 

viselkedéses megnyilvánulások megelőzése, lásd: 3. melléklet). 

  

                                                   
2 A szociális ellátások szempontjából súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott 
személy. Lásd: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (4a) bekezdés k) pontja. 
3 A célcsoport szükségleteinek jobb megismerése céljául érdemes segítségül hívni az Értelmileg súlyosan, halmozottan 
fogyatékos emberek társadalmi befogadása című kiadványt. Elérhető: https://fszk.hu/kiadvany/ertelmileg-sulyosan-
halmozottan-fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa/  

https://fszk.hu/kiadvany/ertelmileg-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa/
https://fszk.hu/kiadvany/ertelmileg-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa/
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II. A BUDAPESTI SÚLYOSAN, HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS EMBEREK LAKHATÁSI 

HELYZETE 

A KSH 2011-es népszámlálása alapján a fővárosban 73 096 fogyatékos személy lakik. Közülük 9941 

személy rendelkezik 2 vagy 3 fogyatékossággal, 3534 személynek fogyatékossága veleszületett vagy 

iskoláskor előtt szerzett. A halmozottan fogyatékos személyek 87,8%-a él magánháztartásban, ez a fővárosra 

vetítve az iskoláskor előtt szerzett fogyatékossággal élő személyek tekintetében 3102 fő.4 Tehát több mint 

3000 főre becsülhető a fővárosban élő súlyosan, halmozottan fogyatékos, magas támogatási 

szükséglettel rendelkező, magánháztartásban élő személyek száma. 

Sokukat családtagjuk, jellemzően édesanyjuk ápolja otthon. Szerencsés esetben – mint ahogy a XV. 

kerületben megoldott – nappali ellátást is igénybe tudnak venni. A szülők idősödése miatt idővel egyre 

nagyobb teher hárul az otthongondozókra, amelyet tovább fokoz a tehermentesítő szolgáltatások 

korlátozott elérhetősége vagy hiánya.5  Így sok szülő, amíg fizikailag és lelkileg bírja, otthon tartja 

gyermekét, azonban eljön az a pont, amikor kénytelen bentlakásos szociális intézmény után nézni, hogy 

hosszútávon biztosítsa gyermeke lakhatását és ellátását. 

A KSH adatai és a családok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a fővárosban fájóan hiányoznak 

a fogyatékos emberek számára igénybe vehető lakhatási szolgáltatások. Budapest rendelkezik mind 

népességarányosan, mind a fogyatékos személyek számához viszonyítva a legkevesebb férőhellyel. 

A bentlakásos intézményi férőhelyek csaknem fele községekben található, és mindössze 6 %-a Budapesten, 

miközben az ország lakosságának 18 %-a fővárosi illetőségű.6 A fővárosban élő fogyatékos – különösen 

súlyosan, halmozottan fogyatékos – emberek számára nincs elegendő számú és szükségleteiknek megfelelő 

személyes gondoskodást és lakhatást biztosító szociális szolgáltatás, ezért szükségszerű száműzetésük vidéki 

intézményekbe, mely elszakítja őket addigi környezetüktől, lakóhelyüktől.7 

Az OSAP statisztika alapján 2017. év végén a bentlakásos intézményben élő súlyosan, 

halmozottan fogyatékos népesség száma 4981 fő volt. Az ellátás típusa szerint az intézményben élő 

érintett személyek 94%-a ápolást, gondozást nyújtó intézményben élt, 1% rehabilitációs otthonban, 4% 

lakóotthonban (1% rehabilitációs és 3% ápoló-gondozó célú lakóotthonban), és 1%-uk fogyatékos 

személyek gondozóházában (átmeneti otthonban) élt.8 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális 

törvény) alapján a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák (lakhatási 

lehetőségek) nyújthatók fogyatékos személyek számára:9 

  

                                                   
4 KSH, 2011. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk, 16. és 28-29. o. Elérhető: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_17_2011.pdf  
5 A nappali ellátás a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára ugyancsak nem megoldott, ezt egy nappali 
ellátások működését vizsgáló kutatásban is megállapították. 
6 A fővárosi kapacitáshiány történelmi okokra vezethető vissza, ugyanis a Fővárosi Önkormányzat által 2012-ig 
működtetett és szinte kizárólag fővárosi lakosokat fogadó intézetek többsége Budapesttől több száz kilométerre 
található, nem egy az országhatár közelében (pl. Csákánydoroszló, Peresznye, Zsira). A Fővárosi Önkormányzat által 
üzemelt fogyatékos otthonok 2013-ban állami fenntartásba kerültek, azóta az állam a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság (SZGYF) útján gondoskodik az ellátások biztosításáról. Lásd: KSH, 2011. A fogyatékossággal élők helyzete 
és szociális ellátásuk, 35. o. 
7 Budapesten 12 ápolást, gondozást nyújtó intézmény működik (például Reménysugár Habilitációs Intézet, Sarepta 
Budai Evangélikus Szeretetotthon stb.), de csak egy részük fogad súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeket, és 
az összes intézményben hosszúak a várólisták a kevés férőhelyszám miatt. 
8 A Lépjünk, hogy Léphessenek! Egyesület által tartott 2018-as budapesti konferencián elhangzott, a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjétől elhangzott információk alapján. 
9 Szociális törvény 57. § (2) bekezdés. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_17_2011.pdf
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1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, amelyek tartós elhelyezést biztosító szolgáltatást nyújtanak 

fogyatékos személyek számára. Az ápoló, gondozást nyújtó intézmények jellemzően nagy létszámmal 

működnek, nem ritka a 100, 150 vagy akár a 200 férőhelynél nagyobb intézmény, amelyek egy része 

nagyfokú humánerőforrás hiánnyal küzd.10 

Hazai és külföldi kutatások azt mutatják, hogy az életminőség, az önrendelkezés, a közösségi részvétel 

és a családdal való kapcsolattartás tekintetében a kisebb lakóegységek bizonyulnak a 

legeredményesebbnek, míg a nagy intézmények minden dimenzióban a legrosszabbnak.11 „Valamennyi 

vizsgált munka azt találta, hogy az intézeti lakhatás mind a közösségi lakhatásnál, mind pedig a 

családi életvezetésnél egyértelműen rosszabb életminőséget biztosít.” 12  A kutatásokkal 

összhangban a közelmúltban számos ombudsmani jelentés hívta fel a figyelmet az ellátórendszer 

hiányosságaira, az intézményekben tapasztalható elégtelen tárgyi és személyi feltételekre, a rossz 

bánásmód és a bántalmazás lehetőségére.13 

2) Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeiből országosan mintegy 20 intézmény van. Ezek az 

intézmények maximum 3 évre biztosítanak ellátást, ami legfeljebb 2 évvel hosszabbítható meg. Mindez 

a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára nem jelent tartós megoldást, illetve 

elmondható, hogy ezen intézmények elenyésző száma működik a célcsoport szükségletei mentén. 

3) Lakóotthoni ellátások közül a célcsoport számára a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 

lakóotthonai jöhetnek szóba (a rehabilitációs célú lakóotthonok nem, azok az önellátásra részben 

alkalmas személyeket fogadnak). A lakóotthonok ugyan az ápolást, gondozást nyújtó és a rehabilitációs 

intézményeknél kisebb létszámmal működnek, de a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek 

elhelyezésére minimális lehetőség van ebben az intézménytípusban. Fontos tudni, hogy ápoló-gondozó 

célú lakóotthont újonnan már nem lehet létrehozni (a meglévő lakóotthonok működhetnek), illetve 

számos szociális alapszolgáltatással párhuzamosan nem vehető igénybe (pl. nappali ellátással), és a 

költségvetési támogatás nem differenciált a fogyatékosság súlyossági foka szerint.14 

4) Fogyatékos személyek gondozóháza olyan átmeneti ellátást nyújtó intézmény, amely a célcsoport és 

családtagjaik szempontjából igen hasznos lenne, mint tehermentesítő szolgáltatás, az ellátás azonban 

csak szórványosan érhető el az országban. Ezt az ellátási formát 2022. december 31-ig meg kell 

szüntetniük a szolgáltatóknak és át kell alakulniuk rehabilitációs intézménnyé vagy támogatott 

lakhatássá.15 

  

                                                   
10 https://tasz.hu/cikkek/rendszerszintu-munkaerohiany-sujtja-az-allami-fogyatekos-es-pszichiatriai-otthonokat  
11 Éliás Sára, A Fészek Program bemutatása, in: Zászkaliczky Péter (szerk.), A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés 
és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Kézenfogva Alapítvány – Soros Alapítvány, Budapest, 1998, 15-22 o.; 
Sándor Anikó, Horváthné Somogyi Ildikó, Iván Zoltán, Kalányos György, A támogatott lakhatás jellemzői egy 
participatív kutatás tükrében. in: Fogyatékosság és Társadalom. 5, 2019, 90-114 o. Elérhető: 
http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/wp-
content/uploads/2019/09/05_FT_2019_1_Tanulmanyok_Sandor_et_al.pdf  
További szakirodalomhoz gyűjtést lásd: Bernát Anikó et al. Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei 
különböző lakhatási formákban, 2016, Tárki Zrt, Budapest, 22. o. Elérhető: https://fszk.hu/wp-
content/uploads/2016/04/TARKI_FSZK_PROGRESS_zarotanulmany.pdf 
12 Bernát Anikó et al. Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban, 2016, Tárki 
Zrt, Budapest, 23. o. Elérhető: https://fszk.hu/wp-
content/uploads/2016/04/TARKI_FSZK_PROGRESS_zarotanulmany.pdf  
13 Lásd többek között: AJB-257/2017, AJB-458/2019, AJB-816/2021, AJB-1572/2021. 
14 Szociális törvény 66/A. § (1) b) pontja és 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
20. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 20.2.10. pont 
15 Szociális törvény 138. § (4). bekezdés. 

https://tasz.hu/cikkek/rendszerszintu-munkaerohiany-sujtja-az-allami-fogyatekos-es-pszichiatriai-otthonokat
http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/05_FT_2019_1_Tanulmanyok_Sandor_et_al.pdf
http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/05_FT_2019_1_Tanulmanyok_Sandor_et_al.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/04/TARKI_FSZK_PROGRESS_zarotanulmany.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/04/TARKI_FSZK_PROGRESS_zarotanulmany.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/04/TARKI_FSZK_PROGRESS_zarotanulmany.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/04/TARKI_FSZK_PROGRESS_zarotanulmany.pdf
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2602747/Jelent%C3%A9s+a+Toph%C3%A1z+Speci%C3%A1lis+Otthon+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+257_2017/09f7c2a1-39cf-b567-56da-b56e751abf1c?version=1.0
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2932608/Jelent%C3%A9s+egy+szoci%C3%A1lis+int%C3%A9zm%C3%A9ny+elleni+beadv%C3%A1ny+vizsg%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l+458_2019/ea66bc3e-00ea-6b73-1b53-61bdf075dcd2?version=1.0
http://www.ajbh.hu/documents/10180/3713052/Jelent%C3%A9s+a+Heves+Megyei+Harm%C3%B3nia+Egyes%C3%ADtett+Szoci%C3%A1lis+Int%C3%A9zm%C3%A9ny+Fogyat%C3%A9kos+Szem%C3%A9lyek+Otthona+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se%2C+az+ell%C3%A1tott+szem%C3%A9lyekkel+szembeni+b%C3%A1n%C3%A1sm%C3%B3d+kapcs%C3%A1n+816_2021/
http://www.ajbh.hu/documents/10180/3713052/Jelent%C3%A9s+az+autista+%C3%A9s+%C3%A9rtelmi+fogyat%C3%A9kos+gyermek+int%C3%A9zm%C3%A9nyi+elhelyez%C3%A9s%C3%A9vel+%C3%A9s+az+ell%C3%A1t%C3%B3rendszer+hi%C3%A1nyoss%C3%A1gaival+%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sben+1572_2021/640e10a9-7d7e-b1bc-a7a7-6b49dce882b3?version=1.0
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5) A támogatott lakhatás, mint új lakhatási szolgáltatási forma, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ egyezményt (továbbiakban: fogyatékosjogi ENSZ egyezmény) 16  19. cikkének való 

megfelelés céljából került bevezetésre 2012-ben. 17  A támogatott lakhatás igénybevételének – a 

lakóotthoni ellátással ellentétben – nem feltétele bizonyos önellátási szint megléte, a fogyatékosság 

típusától és súlyosságától függetlenül minden fogyatékos ember számára igénybe vehető. A fogyatékos 

emberek számára működő támogatott lakhatás főszabályként számos szociális 

alapszolgáltatással párhuzamosan igénybe vehető, illetve mentesül a jogszabály szerinti 

finanszírozási rendszerbe történő befogadás kötelezettsége alól.18 

Fontos tudni, hogy a támogatott lakhatás tekintetében az állami feladatellátási kötelezettséget a 

jogalkotó csak megyei szinten határozta meg. 19  A szociális törvény nem tér ki arra, hogy a 

kapacitásoknak le kell fedniük a helyi szükségleteket. A lakossági igényeknek megfelelő állami 

kötelezettség hiányában nagyok a területi egyenlőtlenségek a támogatott lakhatáshoz való hozzáférés 

tekintetében, amit az egyházak és a civilek próbálnak új férőhelyek létrehozásával ellensúlyozni (lásd:    

1. ábra lentebb). 

A magyar állam elköteleződött a nagy létszámú (azaz 50 férőhelynél nagyobb) ápolást, gondozást 

nyújtó intézmények bezárása mellett (ezt a folyamatot hívjuk intézményi férőhely kiváltásnak vagy kiváltásnak).20 

A fogyatékosjogi ENSZ egyezmény alapján a tömegintézeti ellátás egyértelműen sérti a fogyatékos 

emberek jogait, mivel a nagy intézmények által felkínált életfeltételek a társadalmi kirekesztődés szélsőséges 

formáját jelentik. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésből gyakorlatilag nincs visszaút. 

Ha a szülők már nem tudnak otthon gondoskodni gyermekükről, a súlyosan, halmozottan fogyatékos 

emberek számára az ápoló-gondozó otthon az életút sajátos végállomását jelenti. 

Mivel a kiváltási projektek szinte kizárólag a konvergencia régiókban történnek,21 a kormányzati 

beruházások egyelőre legfeljebb a vidéken található intézményekben élőknek jelenthet jobb lakhatási 

körülményeket. A kiváltási projektek keretén belül nem hoznak létre „puffer” támogatott lakhatás 

férőhelyeket az intézmények várólistáin szereplő fogyatékos személyek számára. Ezért az intézményi 

átalakítások nem képesek megakadályozni, hogy a Budapesten élő súlyosan, halmozottan fogyatékos 

személyek a lebontásra ítélt nagy létszámú intézményekbe kerüljenek elhelyezésre, a kiváltási folyamat 

végrehajtásával párhuzamosan. 

  

                                                   
16 Magyarország 2007. július 20-án ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt és 
az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet, amit az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki. 
17 Megállapította a 2012. évi CXVIII. törvény 7. §. Hatályos: 2013. I. 1-től. 
18 Szociális törvény 58/A. §. (2a) bekezdés e) pont. 
19 „Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv [SZGYF] útján köteles 
gondoskodni a megye területén a támogatott lakhatás megszervezéséről és fenntartásáról.” Lásd: szociális törvény  
88. § (1) bekezdése. 
20 A kiváltási folyamat a 21. század elejének egyik legjelentősebb kormányzati vállalása a szociális szolgáltatások 
megreformálása terén. A kiváltási projektek az EFOP 2.2.2. pályázati felhívás keretén belül valósulnak meg, a 
projektek keretén belül létrejövő állami fenntartású támogatott lakhatások létrehozása azonban akadozik. 2019-ben 
leállítottak hat kiváltási projektet, amelyek közül többen nagy létszámban látnak el súlyosan, halmozottan fogyatékos 
személyeket. A kiváltás folytatására kiírt közel 50 milliárdos keretösszegű EFOP 2.2.5. pályázati felhívás pedig 
függesztésre került, a felhívás sorsa kérdéses. Lásd: https://tasz.hu/cikkek/tiz-eve-probalkozik-az-allam-a-
fogyatekos-otthonok-felszamolasaval-de-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-alig-ereznek-ebbol-valamit  
21 A kiváltási projektek az EFOP-2.2.2. és a VEKOP-6.3.2 pályázati kiírások keretén belül történnek. Az EFOP 2.2.2. 
keretén belül 26 intézmény valósít meg kiváltási projekteket a konvergecia régiókban, a VEKOP-6.3.2 keretén belül 
az Irmák Nonprofit Kft. váltja ki a 60 fős albertirsai intézmény férőhelyeit Pest megyében. A Közép-magyarországi 
régióban mindössze 2 pályázat van, az albertirsai intézmény mellet a 125 fős Csobánkán található Kraxner Alajos 
Speciális Foglalkoztató Otthon váltja ki a férőhelyeit Komárom-Esztergom megyében az EFOP-2.2.2. pályázati kiírás 
keretén belül. 

https://tasz.hu/cikkek/tiz-eve-probalkozik-az-allam-a-fogyatekos-otthonok-felszamolasaval-de-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-alig-ereznek-ebbol-valamit
https://tasz.hu/cikkek/tiz-eve-probalkozik-az-allam-a-fogyatekos-otthonok-felszamolasaval-de-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-alig-ereznek-ebbol-valamit
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Az intézményi férőhelykiváltási folyamaton kívül az állam kivételesen hoz csak létre támogatott 

lakhatást. Ígéretes gyakorlatként említendő a XII. kerületben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

(SZGYF) fenntartásában lévő támogatott lakhatás, amelynek a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs 

Központja (MEREK) a működtetője. Ez az egyetlen állami fenntartású támogatott lakhatás 

Budapesten. Tudomásunk szerint a XII. kerületi mozgáskorlátozott személyek számára létrehozott 

támogatott lakhatás szintén a nappali ellátásban felmerülő igényekből indult el, és a helyi önkormányzat adta 

hozzá a lakhatás céljául szolgáló ingatlant. 

Összefoglalva a bentlakásos intézmények igénybevételének lehetőségeit a súlyosan, halmozottan 

fogyatékos emberek szempontjából: 

1. Az ápoló-gondozó intézményi ellátás nem előremutató ellátási forma, működésük emberi jogi 

szempontból súlyosan jogsértő. Kétes a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek szükségletei 

szerinti ellátás biztosítása. Budapesten a lakossági igényekhez képest kevés ápolást, gondozást 

nyújtó intézményi férőhely áll rendelkezésre, ugyanis ezek az intézmények jellemzően messze 

találhatók a fővárostól, gyakran az országhatár mentén. Hosszúak a várólisták, éveket kell várni a 

bekerülésre. Az emberi jogi kötelezettségvállalásokra tekintettel a nagy létszámú bentlakásos 

szociális intézményeket be kell zárni és helyettük közösségi alapú lakhatási formákat kell létrehozni 

(férőhelykiváltás). Az intézményi átalakulások azonban egyelőre nem érintik Budapestet. 

2. A rehabilitációs intézmények nem vesznek részt a kiváltási folyamatban, azok továbbra is 

működhetnek nagy létszámban (több mint 50 férőhellyel). A súlyosan, halmozottan fogyatékos 

emberek szükségletei szerinti ellátás nem biztosított, ezek az intézmények elenyésző számban 

vesznek fel súlyosan, halmozottan fogyatékos embereket. 

3. Az átmeneti intézmények 2023-ig átalakulnak támogatott lakhatássá vagy rehabilitációs 

intézménnyé. Ezek az intézmények hosszú távon nem biztosíthatnak ellátást. 

4. Lakóotthoni ellátást a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek csak 4%-a tudott igénybe 

venni 2017-ben (lásd: OSAP statisztika fentebb). A jogszabály nem engedi az ápoló-gondozó célú 

lakóotthoni férőhelyszám bővítését. 

5. A jogalkotó helyesen, már csak támogatott lakhatás létrehozását engedi, ami az önálló életvitelt 

és a közösségi szolgáltatások hozzáférhetőségét támogatja. Az ellátást maximum 6, illetve maximum 

12 fős támogatott lakhatás formájában kell nyújtani. 

A Budapesten élő családok oldaláról nézve a fővárosi súlyosan, halmozottan fogyatékos 

személyek lakhatása hosszútávon nem biztosított, ugyanis számukra még nem állnak rendelkezésre a helyi 

közösségben található, integrált módon működő, kis létszámú lakhatási szolgáltatások. A családok jelenleg 

két opció közül kényszerülnek választani: 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos személy vagy a családdal marad (pénzbeli ellátások és 

szerencsés esetben nappali ellátás igénybevétele mellett), vagy 

 jellemzően Budapesttől távoli tömegintézménybe kerül, amikor a család már nem tud róla otthon 

gondoskodni (az intézményi ellátásba kerülés a szülők halála esetén pedig elkerülhetetlen, hacsak 

egy hozzátartozó be nem fogadja a fogyatékos családtagot). 

Az érintett családok számára azért fontos, hogy hozzájuk közel legyen támogatott lakhatás, mert 

ők ismerik a leginkább a súlyosan, halmozottan fogyatékos családtagjukat. Az aktív kapcsolattartás 

lehetőségével csökkenthető az izoláció, az elszigeteltség, a kirekesztettség érzése, ami szükségszerűen 

kialakul, amikor egy súlyosan, halmozottan fogyatékos személy intézménybe kerül. Az intézménybe 

kerüléssel járó élethelyzet-változás megterhelő, az átvezetés időszakában a család támogatása kiemelten 

fontos. A családtól távol eső, gyakran nehezen megközelíthető intézmények esetén azonban a kapcsolattartás 

nehezen biztosítható.  
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A súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek számára az életminőség szempontjából 

meghatározó a családi élet és a személyközi kapcsolatok megléte és minősége, a családtagokkal, 

barátokkal való kapcsolattartás lehetősége. Ennek ellenére egy hazai kutatás legpozitívabb számításai 

szerint is az intézetben élő súlyos-halmozott fogyatékos személyek mindössze fele tud rendszeres és gyakori 

kapcsolatot tartani édesanyjával.22 

A fentiek alapján látható, hogy a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek lakhatási lehetőségei 

nagyon korlátozottak. Budapesten minimális lehetőség van bentlakásos intézményi ellátásokat (ápolást, 

gondozást nyújtó intézményt, rehabilitációs intézményt, lakóotthont, átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményt) igénybe venni, támogatott lakhatás formájában pedig szinte egyáltalán nincs lehetőség lakhatási 

szolgáltatást igénybe venni a súlyosan, halmozott fogyatékos emberek számára. Ugyanakkor a 

fogyatékosjogi ENSZ egyezmény alapján az egyetlen jogszerű lakhatási szolgáltatást az emberi 

jogi normák szerint működő olyan közösségi lakhatási szolgáltatás jelenti, amellyel a 

közszolgáltatásokhoz és a közösségi alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított.23 Erre a 

magyar jogszabályok a támogatott lakhatást kínálják opcióként. 

A családokhoz közel, helyben elérhető szociális intézmények alapvetően meghatározzák a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos emberek életminőségét, társadalmi helyzetét. A hiányos szolgáltatások jelentősen 

beszűkítik a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek önrendelkezési lehetőségeit, személyiségük és 

egyéni képességeik kibontakozását és az érintett családok magánéleti mozgásterét. A helyi ellátórendszer 

kapacitáshiánya egyenesen vezet a helyi közösségekből való kirekesztődéshez és a nagy intézményi 

elhelyezéssel járó szélsőségesen marginalizált társadalmi helyzethez. 24  A társadalmi kirekesztődés 

megelőzésében kulcsfontosságú a támogatott lakhatás szolgáltatás. 

Ma már megelőzhető a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek kirekesztődése a helyi 

közösségekből. Ehhez a jogszabályi feltételek és a szakpolitikai keretek adottak. A súlyosan, halmozottan 

fogyatékos emberek számára a lakókörnyezetükben elérhető támogatott lakhatás szolgáltatás kialakítására 

van szükség a családtagokkal való szoros kapcsolattartás és az önrendelkező élet kialakítása és fenntartása 

érdekében. A következő fejezetben bemutatjuk azokat az érveket, amelyek alátámasztják az önkormányzat 

szerencsés pozícióját a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozása és működtetése szempontjából. 

                                                   
22 Ez az arány a valóságban minden bizonnyal rosszabb a kutatási minta viszonylag fiatal korösszetételére és a 
közelmúltban – jellemzően családból – bekerültek magas arányára (80%) tekintettel. Lásd: Bernát Anikó et al. 
Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban, 2016, Tárki Zrt, 122 o. 
23 A fogyatékosjogi ENSZ Bizottság 5. általános kommentárja az önálló életvitelről és a közösségbe való 
befogadásról, CRPD/C/GC/5, 20. bekezdés, 2017. október 27. Elérhető: 
https://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport  
24 Verdes Tamás, A ház az intézet tulajdona, in: Esély, 2009, 4, 92-114 o. Elérhető: 
www.esely.org/kiadvanyok/2009_4/05verdes.pdf  

https://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport
http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_4/05verdes.pdf


 

8 
 

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT LEHETSÉGES SZEREPE TÁMOGATOTT LAKHATÁS 

KIALAKÍTÁSÁBAN 

Annak ellenére, hogy a támogatott lakhatás engedélyezett férőhelyek és az ellátott személyek száma 

2014 óta évről évre folyamatosan nő,25 az alábbi KSH adatokból látszik, hogy az önkormányzatok 2019-ig 

nem jelentek meg a támogatott lakhatások fenntartói palettáján. Ennek oka az volt, hogy 2019 előtt a 

költségvetési szabályok nem biztosítottak támogatást az önkormányzatok számára támogatott 

lakhatás jogcím alatt. Eközben az állami fenntartású támogatott lakhatások (központi költségvetési 

intézmények) mellett jelentős számban megjelentek az – úgynevezett “zöld utas” – egyházi és nonprofit 

szolgáltatók: 

Fenntartó Férőhelyek száma (fő) 

 2018. év 2019. év 

Központi költségvetési intézmény 541 570 

Egyház, egyházi intézmény 499 508 

Alapítvány 345 383 

Non-profit gazdasági társaság (2011 
előtt non-profit vállalkozás, 
közhasznú társaság) 

213 246 

Egyesület 160 164 

Fővárosi önkormányzat 0 0 

Önkormányzati társulás (2014 előtt 
önkormányzati intézményi társulás) 

0 0 

Települési önkormányzat 0 0 

Összesen: 1758 1871 

1. ábra. A támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtó szolgáltatók növekvő száma fenntartó szerint 26 

Fontos látni, hogy a “zöld utas” (egyházi, civil) fenntartóknak nincs feladatellátási 

kötelezettségük. Az alulról építkező “zöld utas” fenntartók szakmai programjukban meghatározhatják a 

célcsoportjukat. Tekintettel a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek magas támogatási szükségleteire 

és a humánfenntartók alapszolgáltatási kapacitásainak szűkösségére, a civil vagy egyházi fenntartók nem, 

vagy csak nagyon ritkán hoznak létre támogatott lakhatást súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek 

részére. 

Az önkormányzatoknak kiemelt szerepe van a lakhatási válság megoldásában. Az ENSZ 

Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága megállapította a közösségben mindenki számára 

elérhető szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban, hogy a „helyi önkormányzatok általában nem 

foglalkoznak a ʻtámogatott lakhatásokbanʼ élő emberek számára létrehozandó szociális alapszolgáltatások 

fejlesztésével, sőt a [kiváltási] stratégia végrehajtása néhány közösségben ellenállásba ütközött.”27 

                                                   
25 Az engedélyezett támogatott lakhatás férőhelyek számának folyamatos növekedése 2014 és 2020 között évenként: 
94, 265, 265, 1015, 1043, 1119, 1359 férőhely. Lásd: https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0028.html  
26 KSH, 2019. A támogatott lakhatás férőhelyek száma fenntartó szerint a 2018. és 2019. években. Elérhető: 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp  
27 Lásd: A fogyatékosjogi ENSZ bizottság 2020 szeptemberében közzétett Magyarországról szóló vizsgálati jelentése 
(CRPD/C/HUN/IR/1). 70. bekezdés. Elérhető: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FHUN%
2FIR%2F1&Lang=en  

https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0028.html
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FHUN%2FIR%2F1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FHUN%2FIR%2F1&Lang=en
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A Fővárosi Önkormányzat hatékony lépéseket tervez a sérülékeny társadalmi csoportok megoldatlan 

lakhatási helyzetének kezelésében, a lakhatási egyenlőtlenség csökkentésében. A főváros „Lakhatás 

mindenkinek” zászlóshajó programja (fővárosi lakásügynökségi modell) szorosan kapcsolódik a minőségi 

szociális szolgáltatások témakörével, ugyanis a támogatott lakhatási formák növelése csökkenti a 

hajléktalanná válás rizikóját és az intézményi elhelyezési szükségleteket. Ezért a Fővárosi Önkormányzat 

új Integrált Településfejlesztési Stratégiája (Otthon Budapesten) stratégiai programként kezeli a 

támogatott lakhatás bővítését az Esélyteremtő Budapest Operatív cél alatt.28 

Bár a támogatott lakhatás létrehozása nem kötelező önkormányzati feladat,29 a jogalkotó az elmúlt 

években felismerte, hogy a támogatott lakhatás szolgáltatások organikus módon, a helyi szükségletek mentén 

történő kialakításához a helyi közösségek aktív bevonására van szükség. Ennek a felismerésnek és 

törekvésnek első lépése volt az, hogy 2019-től már az önkormányzatok számára is rendelkezésre áll 

költségvetési támogatás támogatott lakhatás működtetésére. 30  A jogalkotó ezáltal lehetőséget 

teremtett arra, hogy a helyi közösség tovább erősödjön az önkormányzat által fenntartott szociális 

alapszolgáltatások és a támogatott lakhatás szolgáltatás összekötése és bővítése révén, így biztosítva a 

fogyatékosjogi ENSZ egyezmény és a magyar jogszabályok értelmében a közösségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést. 

Kiemelendő, hogy a lehívható költségvetési támogatás mértéke a fogyatékos személyek 

számára létrehozott támogatott lakhatás esetében a legkedvezőbb. Pszichiátriai és szenvedélybeteg 

személyek részére nyújtott támogatott lakhatás esetében a korrekciós szorzószám mértéke alacsonyabb. 

Fontos még, hogy a fogyatékos személyeknek nyújtott támogatott lakhatások finanszírozását a támogatási 

szükségletek mentén tovább differenciálta a jogalkotó 2019-ben: a fokozott gondozási szükséglettel 

rendelkező fogyatékos személyek körébe eső súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek 

számára a legmagasabb a korrekciós szorzószám (1,5).31 

2020 óta a költségvetési törvényben további kedvező változás, hogy a fogyatékos személyek 

támogatott lakhatása költségvetési támogatás mellett az igénybevevőre lehívható a szociális étkeztetés, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, közösségi ellátás költségvetési támogatása is. 

Azaz a hivatkozott a szolgáltatások nem ütköznek egymással, nem oltják ki finanszírozási 

szempontból egymást.32 

  

                                                   
28 Budapest Főváros Önkormányzata, Otthon Budapesten. Integrált Településfejlesztési Stratégia, 2021. április, 78. o. 
Elérhető: 
https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/
Otthon%20Budapesten/III_ITS%20Strat%C3%A9gia.pdf  
29 A fogyatékos személyek bentlakásos intézményeinek fenntartása kikerült az önkormányzatok kezéből a szakosított 
szociális ellátások 2013-as államosításával. 
30 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény kimondta, hogy a települési 
önkormányzatokat kötött felhasználású, átlagbéralapú támogatás illeti meg az általuk fenntartott és a szakmai 
szabályoknak megfelelően működtetett fogyatékos személyek részére nyújtott támogatott lakhatás kiadásaihoz. A 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény ezt a lehetőséget még nem tartalmazta a települési 
önkormányzatok támogatása fejezetcím alatt. 
31 A 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben a fogyatékos személyek részére nyújtott 
támogatott lakhatás esetében a szorzó 1,19, magas gondozási szükséglet esetén 1,43, fokozott támogatási szükséglet 
esetében 1,5 lett. Pszichiátriai betegek részére nyújtott támogatott lakhatás esetén a szorzó 0,77, szenvedélybetegek 
esetében 0,74. A korrekciós szorzószámok a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben nem 
változtak. 
32 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
20. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím. 

https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Otthon%20Budapesten/III_ITS%20Strat%C3%A9gia.pdf
https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Otthon%20Budapesten/III_ITS%20Strat%C3%A9gia.pdf
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Azt is érdemes továbbá látni, hogy támogatott lakhatás indítása esetén nem feltétele a támogatásra 

való jogosultságnak a szolgáltatás befogadása. A befogadásmentesség azt jelenti, hogy a fenntartó 

automatikusan befogadást nyer az állami finanszírozási rendszerbe, és jogosulttá válik a feladatellátásra 

felhasználható költségvetési támogatás lehívására a szolgáltatás nyilvántartásba vételét követően.33 

Az önkormányzatok tehát megjelentek a támogatott lakhatás fenntartók szolgáltatási palettáján, 

lehetőségük van központi költségvetési támogatással támogatott lakhatást biztosítani a helyi fogyatékos 

lakosok számára. A fővárosi kerületekben, a helyi közösségben ma már gyakorlati oldalról is 

megvalósítható a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára a lakhatás szociális 

szolgáltatásként való megszervezése emelt összegű központi költségvetési támogatással. 

A támogatott lakhatás szolgáltatást illetően az önkormányzatoknak továbbá szerencsés a pozíciója a 

tekintetben, hogy építhetnek a már rendelkezésükre álló szociális alapszolgáltatásaikra. Ez a pozíció 

jelentősen megsegíti a hatékony szolgáltatásszervezést annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek 

helyben, a megszokott lakókörnyezetükben férjenek hozzá befogadó, minőségi szolgáltatásokhoz (ehhez 

kevés a fent említett megyei szinten meghatározott állami kötelezettség). A támogatott lakhatás ugyanis 

azokra a szociális alapszolgáltatásokra (támogató szolgáltatás, nappali ellátás, közösségi 

alapellátás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) épít, 

amelyek fenntartása és működtetése – lakosságszámtól függően – kötelező önkormányzati feladat. 

TÁMOGATOTT LAKHATÁS 
SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK 

RELEVÁNS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

FELÜGYELET Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 
 

GONDOZÁS Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

Házi 
segítségnyújtás 

Közösségi 
alapellátás 

HÁZTARTÁSI V. HÁZTARTÁST 
PÓTLÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

Házi 
segítségnyújtás 

 

ÉTKEZTETÉS Nappali ellátás 
Szociális 
étkeztetés 

Közétkeztetés  

TANÁCSADÁS Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

 

Közösségi 
alapellátás 

 

Család- és 
gyermekjóléti 

Szolgálat 

PEDAGÓGIAI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

Család- és 
gyermekjóléti 

Szolgálat 
 

GYÓGYPEDAGÓGIAI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

Család- és 
gyermekjóléti 

Szolgálat 
 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS Nappali ellátás 
Támogató 
Szolgálat 

Közösségi 
alapellátás 

 

SZÁLLÍTÁS 
Falugondnoki 
Szolgálat 

Támogató 
Szolgálat 

  

2. ábra. A támogatott lakhatás szolgáltatási körébe tartozó szolgáltatási elemek és a releváns szolgáltatók 34 

                                                   
33 Szociális törvény 58/A. § (2b): „A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való 
jogosultságnak nem feltétele a befogadás […] e) támogatott lakhatás esetén.” 
34 NFSZK, A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja, NFSZK Nonprofit Kft, 2020, 
18. o. 
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Az önkormányzatok számára – a feladatellátási kötelezettségük révén – jellemzően 

rendelkezésre állnak azok a szociális alapszolgáltatások, amelyek biztos alapot nyújtanak 

támogatott lakhatás szolgáltatási gyűrűjének létrehozására és működtetésére.  

Az önkormányzat mint fenntartó számára a jogszabály rugalmas keretet ad a szolgáltatások 

biztosításának módjára. A támogatott lakhatásban bizonyos szolgáltatásokat a fenntartó saját fenntartásában 

álló, vagy más alapszolgáltatással kötött megállapodás útján biztosíthatja.35 Ha pedig nem lenne elegendő 

kapacitás a támogatott lakhatás kiszolgálására, az önkormányzat jogosult bővíteni az alapszolgáltatási 

hálózatát. Azon alapszolgáltatás létrehozása, amely fenntartása a jogszabály szerint az önkormányzat 

kötelező feladata, nem befogadás köteles. Az önkormányzatok így tudnak építeni a belső erőforrásaikra a 

támogatott lakhatás kialakításakor. 

 
3. ábra. A támogatott lakhatás szolgáltatási gyűrűje 36 

A fentiek fényében látható, hogy befogadó önkormányzati lakáspolitikai intézkedésekkel 

megakadályozható, hogy a ma még családjukban élő fogyatékos emberek – a családi körülmények 

megváltozásával – kiszoruljanak a helyi közösségekből és nagy létszámú ápoló, gondozó intézményekbe 

kerüljenek. Ehhez a helyi közösségben elérhető, az önálló életvitelt támogató támogatott lakhatás 

szolgáltatásokra van szükség. 

                                                   
35 Szociális törvény 75. § (2) (a-d) pontok. 
36 FSZK, Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertani útmutató 2017, 2. javított kiadás, 2018. február, 206 o. Elérhető: 
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/09/IFKT_MODSZERTANI-UTMUTATO_EGYBEN_vegleges-2.pdf 

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/09/IFKT_MODSZERTANI-UTMUTATO_EGYBEN_vegleges-2.pdf
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IV. HELYZETELEMZÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ A XV. 

KERÜLETBEN 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat támogatott lakhatás szolgáltatást indítson a kerületben, 

fontosnak tartottuk, hogy a jelenlegi tudás mentén elkészítsünk egy SWOT-analízist, amelyben igyekeztünk 

összeszedni azokat a tényezőket, adottságokat, amelyek felmerülnek egy önkormányzati fenntartású 

támogatott lakhatás szolgáltatás elindítása kapcsán. A szolgáltatás létrehozása mellett szóló érveken túl 

kitérünk a szolgáltatás megvalósításával kapcsolatos gyengeségekre és lehetséges kockázatokra is. 

BELSŐ ERŐSSÉGEK 

 Rendelkezésre áll egy erős, helyi szülőcsoport, amely elkötelezett abban, hogy együttműködjön és 
minden lehetséges eszközzel támogassa a XV. kerületi önkormányzatot a támogatott lakhatás 
szolgáltatás létrehozása céljából (a szülőcsoport szervezeti háttere a Gondoskodás Gyermekeinkért 
Alapítvány, amely széles szakmai kapcsolati hálóval és az érintett célcsoport ellátása szempontjából 
komoly szakmai ismeretekkel rendelkezik, lásd: 3. melléklet). 

 Rendelkezésre áll a beköltözni vágyó lakók előzetes szükségletfelmérése és az azonosított 
szükségletek alapján készített költségvetési becslés (lásd: VI. fejezet). 

 Rendelkezésre bocsátjuk az önkormányzat számára a támogatott lakhatás létrehozása 
szempontjából releváns szolgáltatók adatbázisát. Igény esetén bevonjuk az egyeztetésekbe a 
támogatott lakhatás működtetésében tapasztalattal rendelkező szakembereket és látogatást 
szervezünk már működő támogatott lakhatás szolgáltatás megtekintésére az önkormányzat 
dolgozói számára. 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek ellátásában a XV. kerületi önkormányzat erős 
szakmai múlttal és szakmai kapcsolatokkal rendelkezik a nappali ellátás révén. A FENO 
mintaintézményként működik, a nappali ellátásában országos szinten elismert, magas színvonalú 
szakmai munka folyik. 

 A FENO révén már rendelkezésre áll a támogatott lakhatás szolgáltatási gyűrűjének kialakításának 
egyik kulcsfontosságú szolgáltatása (nappali ellátás), amely nem csak a súlyosan, halmozottan 
fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja, hanem ezzel egyidőben lehetővé teszi a számukra 
további szükséges szolgáltatások igénybevételét is (pl. mozgásrehabilitáció). 

 A támogatott lakhatás szabályozási struktúrája rugalmas szolgáltatásszervezést tesz lehetővé: a 
lakhatás céljául szolgáló ingatlan(ok) férőhely-kapacitás megkötése nyitott, lehet 1-6 fős, vagy 6-12 
fős. A fenntartó a szolgáltatási gyűrű kialakításában támaszkodhat a már meglévő szociális 
alapszolgáltatásaira, vagy akár külső szolgáltatókra is. 

 Az önkormányzat ingatlanállománya erős belső erőforrás lehet, a lakhatás céljául szolgáló ingatlan, 
ingatlanok a fenntartó (önkormányzat) tulajdonában álló ingatlan(ok)ban is létrehozható. Nincs 
feltétlenül szükség arra, hogy a fenntartó ingatlant vásároljon vagy béreljen. 

 Bizonyos szociális alapszolgáltatások és a támogatott lakhatás finanszírozása nem ütközik. A 
fenntartó így ugyanazon igénybevevő után jogosult a támogatásra mind a támogatott lakhatás, mind 
az adott alapszolgáltatás (pl. nappali ellátás, támogató szolgáltatás) jogcímen. 

 A fenntartás pénzügyi feltételeinek egy része rendelkezésre áll. A költségvetési törvény biztosítja az 
önkormányzatok számára az emelt szorzóval korrigált költségvetési támogatást a támogatott 
lakhatás működtetéséhez. 

 Az igénybevevők személyi térítési díjat fizetnek a szolgáltatásért. A fenntartó a jogszabályban 
meghatározott igénybevevői kötelezettségvállalásra építhet (intézményi térítési díj vállalása, belépési 
hozzájárulás, egyszeri hozzájárulásra megállapodás köthető). 

 A járványhelyzet, vészhelyzet a szolgáltatások fenntartását és finanszírozását lényegében nem érinti, 
a szolgáltatások működnek, azokat az állam támogatja. 
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GYENGESÉGEK 

 Kevés az önkormányzati tapasztalat támogatott lakhatás létrehozása és működtetése terén. 

 Az önkormányzati ingatlanállományból feltételezhetően kevés olyan ingatlan van, amely 
kisebb/nagyobb átalakítás, akadálymentesítés nélkül alkalmas lakhatás céljából a súlyosan, 
halmozottan fogyatékos emberek számára. 

 A célcsoport magas támogatási szükséglete miatt nem elég a lakhatás céljául szolgáló ingatlan 
biztosítása és annak akadálymentesítése, hanem szükség van egy erős szolgáltatási gyűrűre, azaz a 
szociális alapszolgáltatások fokozott volumenére, és az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés 
stabil megszervezésére. 

LEHETŐSÉGEK 

 Az önkormányzat szerepvállalásának erősödése a közfeladatok ellátásában. Az önkormányzat 

mintaértékű szolgáltatást alakíthatna ki, amely más kerületek és vidéki települések számára is 

példaértékű lenne. Ezzel újra pályázhatna a Befogadó magyar település címre.37 

 Az országos szinten egyedülálló kezdeményezés nagy médiaérdeklődésre számíthat. 

 Külföldi testvérvárosok számára is példaértékű lehet, amely nemzetközi elismerést és hírnevet 

hozhat a testvérvárosok részéről.38 

 A szolgáltatás egyedülálló és innovatív jellege miatt további anyagi és egyéb (szakmai) támogatások 

mobilizálhatók. A szolgáltatás lehetséges támogatói lehetnek az állam, lakosság, 

magánadományozók, szakmai szervezetek. Lehetőség van a támogatott lakhatás szolgáltatásban 

járatos szolgáltatók, fenntartók és szakértők bevonására a kerületi szociális ellátórendszer fejlesztése 

céljából. 

 A szülők által létrehozott Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány további erőforrásokat képes 

mobilizálni annak érdekében, hogy létre tudjon jönni egy önkormányzati támogatott lakhatás 

(társadalmi tudatosságot növelő kampányok szervezése, adománygyűjtő kampány indítása a 

szolgáltatás elindulásához szükséges erőforrások megteremtéséhez): 

https://gondozotthon.hu/wp/ 

 2021 december végéig rendelkezésre áll a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil jogvédő 

szervezet által koordinált szakértői gárda, amely igény esetén további jogi és szakmai segítséget 

nyújt az önkormányzat számára a támogatott lakhatás elindításához. 

 Az önkormányzat szabadon bővítheti alapszolgáltatási kapacitásait. Nincs befogadási 

kötelezettséggel korlátozva az új – az önkormányzat feladatellátási kötelezettségébe tartozó - 

alapszolgáltatás létrehozása esetén. 

 Lehetőség van más szolgáltatókkal együttműködési megállapodás kötésére a szükséges 

szolgáltatások biztosítása érdekében (például otthoni szakápolási kapacitások becsatornázása az 

egészségügyi szükségletek kielégítéséhez).39 

 A meglévő támogatott lakhatás talaján rugalmas szolgáltatásbővülésre van lehetőség. A támogatott 

lakhatás működési engedélyének módosításával olyan célcsoport – akár alacsonyabb támogatási 

szükségletű fogyatékos, pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg személyek – számára bővíthető a 

szolgáltatás, akik kevesebb szolgáltatást igényelnek, valamint bevonhatók foglalkoztatásba (fejlesztő 

foglalkoztatás bővítése esetén további állami támogatás igényelhető, valamint nagyobb jövedelem 

esetén magasabb térítési díj állapítható meg). 

                                                   
37 https://www.bpxv.hu/befogado-onkormanyzat  
38 https://budapest.hu/Lapok/2020/testvervarosok.aspx  
39http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/otthoni_szaka
polas_hospice  

https://gondozotthon.hu/wp/
https://www.bpxv.hu/befogado-onkormanyzat
https://budapest.hu/Lapok/2020/testvervarosok.aspx
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/otthoni_szakapolas_hospice
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/otthoni_szakapolas_hospice
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VESZÉLYEK 

 A jogi szabályozás folyamatos változása. 

 Negatív társadalmi attitűd esetén lakossági ellenállás. Lesznek olyan helyi lakosok, akik nem akarják, 

hogy fogyatékos emberek költözzenek a szomszédjukba. 

 A költségvetési támogatás és a térítési díj várhatóan nem fogják fedezni a támogatott lakhatás 

fenntartásának teljes költségét. A szolgáltatás anyagi terheket ró az önkormányzatra.  

 Az idősödés folyamata miatt idővel megnövekszik az igény a napközbeni felügyeletre a támogatott 

lakhatásban, valamint a szükségletek mentén a különféle terápiákra. 

 Szakemberhiány az egészségügyi és szociális területeken. 

 További igény más szülők részéről, amit az önkormányzat nem tud kielégíteni. 

JAVASLATOK A FENT AZONOSÍTOTT GYENGESÉGEK ÉS LEHETSÉGES VESZÉLYEK KEZELÉSÉRE 

Kevés az önkormányzati tapasztalat támogatott lakhatás létrehozásában. 

Már rendelkezésre állnak ígéretes gyakorlatok súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára 

támogatott lakhatás kialakítása és működtetése terén. Az önkormányzat nyitottsága és elköteleződése esetén 

rendelkezésre állunk további egyeztetésekre annak érdekében, hogy a XV. kerületben létrejöhessen egy 

fenntartható módon működő, minőségi ellátást nyújtó önkormányzati fenntartású támogatott lakhatás 

szolgáltatás. Igény esetén segítünk a támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtó szervezettekkel való 

kapcsolatfelvételben, és akár látogatást szervezünk már működő támogatott lakhatás szolgáltatás 

megtekintésére az önkormányzat dolgozói számára. Továbbá az önkormányzat rendelkezésére bocsátjuk 

táblázatos formában a támogatott lakhatás létrehozása szempontjából releváns szolgáltatók elérhetőségeit. 

Az önkormányzati ingatlan állományból kevés olyan ingatlan van, amely a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos emberek számára lakhatás céljául alkalmas. 

Az ingatlan kiválasztásánál számos szempontot szükséges mérlegelni. Amennyiben az adott ingatlan 

akadálymentességi szempontból nem lenne megfelelő, indokolt felmérni az infrastrukturális átalakítások 

lehetőségét, és hogy a szükséges akadálymentesítésre van-e az önkormányzatnak mobilizálható forrása. Ha 

az önkormányzat lakásállományában végképp nincs megfelelő ingatlan, bérlésre, illetve harmadik személy 

által felajánlott ingatlan szívességi használatára is van lehetőség. A lakhatás céljául szolgáló ingatlan portfólió 

megfelelő megtervezése és kialakítása céljából javasolt az illetékes kormányhivatallal előzetesen egyeztetni, a 

szakhatósági követelményekről tájékozódni (akár a nyilvántartásba vételi eljárást megelőzően). 

A célcsoport magas támogatási szükséglete miatt nem elég a lakhatás céljául szolgáló 
ingatlan biztosítása és akadálymentesítése, hanem szükség van egy erős szolgáltatási 

gyűrűre, azaz a szociális alapszolgáltatások fokozott volumenére, és az egészségügyi 

ellátásokhoz való hozzáférés stabil megszervezésére. 

Az önkormányzat rendelkezésére áll már a beköltözni vágyó lakókat ellátó nappali ellátás (FENO), 

ahol mozgásrehabilitációs szolgáltatás is elérhető. Az önkormányzat befogadásmentesen fejlesztheti a 

támogatott lakhatáshoz szükséges azon szociális alapszolgáltatásait, amelyek fenntartása a jogszabály szerint 

az önkormányzat kötelező feladata. Az önkormányzat a támogató szolgáltatás létrehozásával a szélesebb 

lakosság számára is elérhetővé tudja tenni a szállítási szolgáltatását. A stabil szolgáltatási gyűrű kialakítása 

érdekében továbbá lehetőség van az otthoni szakápolás lehetőségének kiaknázására is (szociális intézmény 

engedélyeztetheti az otthoni szakápolási tevékenységet,40 vagy az önkormányzat akár együttműködést is 

köthet otthoni szakápolási és a mozgásrehabilitációs ellátást nyújtó külső szolgáltatókkal. 

                                                   
40 Ebben az esetben biztosítani kell az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, szakembereket, tárgyi 
feltételeket, valamint az, hogy az egészségügyi ellátást a szakmai szabályok betartásával végezzék engedély alapján az 
irányadó jogszabályok szerint. Lásd: 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
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Érdemes megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. 

Vass László Egészségügyi Intézmény palettáját tovább lehetne-e bővíteni ambuláns rehabilitációs 

(szakmakód: 2200), fizio-mozgás terápiával (szakmakód: 5712) szakrendeléssel, ennek a tárgyi, személyi, 

finanszírozási (állami támogatási) feltételeit feltérképezni.41 Így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 

(NEAK) elérhetővé válna egészségügyi finanszírozás. Ezzel a támogatott lakhatás szolgáltatásai nem csak 

szociális finanszírozásúak lennének, hanem kialakulhatna egy vegyes finanszírozású rendszer, amely által 

javulna a szolgáltatás fenntarthatósága. 

A jogi szabályozás folyamatos változása. 

Ugyan a támogatott lakhatás jogi szabályozása folyamatosan változik – és annak nyomon követése, 

az esetleges változásokra való felkészülés fontos –, de megállapítható, hogy a jogalkotó részéről az elmúlt 

években hozott módosítások számos esetben szolgálták a fenntartók és az igénybevevők érdekét. Például: a 

támogatott lakhatás költségvetési támogatási rendszere már reagál a magas és a fokozott támogatási 

szükségletekre, az igénybevevők kiskorú gyermeke is elhelyezhető, az önkormányzatok is kapnak állami 

támogatást, az ütköző szolgáltatások feloldása/enyhítése. Erősíti a támogatott lakhatás szolgáltatás 

szabályozási stabilitását az állam elköteleződése az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 

való áttérés követelményét lefektető fogyatékosjogi ENSZ egyezményben foglaltak megvalósítása mellett 

(lásd: II. fejezet) a támogatott lakhatás hazai szolgáltatórendszerben meglévő uralkodó szerepe, ugyanis a 

támogatott lakhatás a szociális szakosított ellátások körén az egyetlen olyan ellátási forma, amely felmenő 

rendszerben korlátozásoktól mentesen létrehozható, bővíthető.42 

Negatív társadalmi attitűd esetén lakossági ellenállás. Lesznek olyan helyi lakosok, akik nem 

akarják, hogy fogyatékos emberek költözzenek a szomszédjukba. 

Javaslunk szemléletformáló, a társadalmi tudatosságot növelő programok szervezését a helyi lakosság 

érzékenyítése érdekében. A súlyosan, halmozottan fogyatékos emberekkel kapcsolatos érzékenyítő 

munkában úttörő szerepet tölt be a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány, amely kiterjedt kapcsolati 

hálóval rendelkezik más fogyatékos emberek érdekérvényesítését végző szervezetekkel. 

A költségvetési támogatás és a térítési díj várhatóan nem fogják fedezni a támogatott 

lakhatás fenntartásának teljes költségét. A szolgáltatás anyagi terheket ró az 
önkormányzatra. 

Civil és egyéb szervezeti keretek között megvalósuló adománygyűjtések, kampányok 

hozzájárulhatnak a támogatott lakhatás létrehozással járó infrastrukturális költségek fedezéséhez, a 

későbbiekben egyes programok megvalósításához. Pályázati források nyomon követése, elérése indokolt 

lehet, ami többlet-bevételi forrást jelenthet a támogatott lakhatás működési költségeinek fedezéséhez. 

Lehetőség nyílhat továbbá a 2021-2027-es európai uniós források felhasználása terén is, akár közvetlen 

pályázatok révén, akár kormányzati pályázati kiírások révén (várhatóan az EFOP+ program keretében 

humánerőforrás-fejlesztéssel, valamint a TOP+ program keretében infrastrukturális beruházással 

kapcsolatos fejlesztésekre lesz lehetőség).43  

                                                   
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról, és 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. 
41 Hasonló módon működik vélhetően a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által 
fenntartott Mozgásszervi Rehabilitációs Központ. 
42 A szociális törvény 66/A. § (1) bekezdés értelmében ugyanis a fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg 
személyek számára új intézmény vagy új férőhely létrehozása csak a támogatott lakhatás – annak a legfeljebb 6 illetve 
a legfeljebb 12 fős – formájában lehetséges, a már meglévő, nagy létszámú ápolást, gondozást nyújtó intézményeknek 
pedig át kell alakulniuk támogatott lakhatásokká (férőhelykiváltás). 
43 A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány javasolta a kormány számára, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP+) keretén belül legyen a fővárosi önkormányzatoknak lehetősége pályázni támogatott 
lakhatás létrehozására EU-s forrásokból. A javaslat elérhető a kormány 2021-2027 közötti uniós fejlesztési tervéről 
szóló társadalmi egyeztetés felületén. Lásd: 
https://www.palyazat.gov.hu/terulet_es_telepulesfejlesztesi_operativ_program_plusz_velemenyezes  

https://www.palyazat.gov.hu/terulet_es_telepulesfejlesztesi_operativ_program_plusz_velemenyezes
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Az idősödés folyamata miatt idővel a támogatott lakhatásban megnövekszik az igény a 

napközbeni felügyeletre és különféle terápiákra. 

A bentlakásos szociális ellátások közül a támogatott lakhatás szolgáltatás tud a legrugalmasabban 

reagálni a lakók változó szükségleteire. Az egyéni szolgáltatási tervek időszakos felülvizsgálata során az 

egyéni szükségletek szerinti szolgáltatások előre tervezhetők, a megfelelő ellátás biztosítható a belső 

kapacitás reallokációja révén (például nappali ellátásban dolgozó munkatársak munkakör megosztásával), 

illetve a külső szolgáltatókkal való megállapodás módosítás révén. A súlyosan, halmozottan fogyatékos 

emberek esetében fontos, hogy a kötelezően biztosítandó szolgáltatási elemek biztosítása mellett stabilan 

rendelkezésre álljanak azok az egészségügyi ellátások (mozgásrehabilitációs, adott esetben otthoni 

szakápolás), amelyekhez a fenntartónak hozzáférést kell biztosítani a támogatott lakhatás szolgáltatási 

gyűrűjében. A támogatott lakhatás szolgáltatás az egészségügyi ellátásokkal szorosan összekapcsolva 

biztonságos módon működtethető. A mozgásrehabilitációs ellátás a nappali révén már biztosítva van, a 

szolgáltatási gyűrű további elemei belső kapacitásnövelés révén, illetve az önkormányzat és más helyi 

szolgáltatók közötti együttműködési megállapodások által biztosíthatók. 

Szakemberhiány az egészségügyi és szociális szektorban. 

A támogatott lakhatás szolgáltatás elindításához és működtetéséhez a jogszabályok szerinti szakember 

létszám biztosítása szükséges. Budapesten a legmagasabb a szakképzett szociális és egészségügyi dolgozók 

száma, a főváros van a legszerencsésebb pozícióban a szakember-ellátottság terén. A FENO-ban már 

rendelkezésre áll a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek ellátásában tapasztalt és szakképzett 

szakember gárda, akik ismerik a beköltözni vágyó fogyatékos személyeket. A kapacitások és a lakók 

szükségletei fényében vizsgálható, hogy egy-egy munkakör osztott munkakörben, vagy részmunkaidőben is 

ellátható-e. Amennyiben a jogszabály lehetőséget biztosít rá, a dolgozó foglalkoztatható osztott 

munkakörben, illetve amennyiben a jogszabály nem ír elő teljes munkaidős foglalkoztatást az adott 

munkakörre részmunkaidőben foglalkoztatható. 

Az önkormányzat továbbá építhet a természetes és professzionális támogatókból álló támogatói 

hálózat kialakítására és önkéntes segítők bevonására. Az önkéntesek bekapcsolódhatnak a lakók közvetlen 

támogatásába, kísérésébe, szabadidős és egyéb programok szervezésébe és a részvétel segítésébe, de akár az 

adminisztratív feladatokba, vagy az infrastruktúra karbantartásába is. 

További igény más szülők részéről, amit az önkormányzat nem tud kielégíteni.  

A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára létrehozott támogatott lakhatás szolgáltatás 

országos szinten mintaintézmény lenne más fenntartók számára, amelyek hasonló helyzetben lévő 

családoknak kívánnak segíteni. A szolgáltatás kialakítása során felhalmozott tudás értékes lenne mind a 

fenntartók, mind az érintett családok számára, akik saját kerületükben/településükön küzdenek támogatott 

lakhatás szolgáltatás elindításáért. Az önkormányzatnak nincs feladatellátási kötelezettsége, a felmerülő 

lakossági igényekre a teherbírására tekintettel reagálhat. A helyi adottságok és lehetőségek fényében az 

önkormányzatnak lehetősége van bővíteni a saját fenntartásában lévő támogatott lakhatás intézményét 

további (lakhatási) szolgáltatásokkal, továbbá más fenntartású támogatott lakhatás szolgáltatások 

megszervezését úgy is támogathatja az önkormányzat, hogy a támogatott lakhatás működéséhez szükséges 

szolgáltatásokat biztosítja a szociális alapszolgáltatásai révén (például együttműködési megállapodás kötése 

civil fenntartókkal). 
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V. ÚTMUTATÓ A XV. KERÜLETI TÁMOGATOTT LAKHATÁS MEGTERVEZÉSÉHEZ 

Ez a fejezet a gyakorlati megvalósíthatóság felől közelítve kíván praktikus támpontokat nyújtani a 

XV. kerületi önkormányzat számára egy támogatott lakhatás szolgáltatás kialakítása érdekében. A 

szolgáltatás elindításához szükséges lépések az alábbiak szerint foglalhatók össze:44 

1. Alapelvek, jogszabályok áttekintése (lásd: 2. melléklet) 

2. Célcsoport speciális szükségleteinek megismerése, komplex szükségletfelmérés elindítása 

3. Kötelezően biztosítandó támogatott lakhatás szolgáltatási elemek megtervezése 

4. Célcsoport számára szükséges egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtervezése 

5. Saját szolgáltatási környezet feltérképezése (belső humán és tárgyi erőforrások felmérése) 

6. Külső szolgáltatási környezet feltérképezése (külső humán és tárgyi erőforrások felmérése, 
kapcsolatfelvétel külső szolgáltatókkal)  

7. Lakhatási ingatlan kijelölése és a szolgáltatási gyűrű megtervezése 

8. Lakhatást nyújtó ingatlan felújítása és akadálymentesítése 

9. Lakók és hozzátartozók felkészítése  

10. Szakmai program és mellékleteinek tervezetének elkészítése 

11. A támogatott lakhatás szolgáltatás nyilvántartásba vétele 

12. A támogatott lakhatás szolgáltatás működtetésének megkezdése 

A tervezési folyamat során fontos a családokkal való folyamatos és szoros együttműködés. A 

súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek esetében a természetes támogatói háló (szülők, törvényes 

képviselők/gondnokok) bevonása elengedhetetlen a megfelelő szolgáltatás megtervezése érdekében. 

Fontosnak tartjuk emiatt már a szándék mérlegelésének fázisában is a szolgáltatást igénylőkkel 

való egyeztetések folytatását, a célcsoport szükségleteinek megismerését, a szolgáltatás lehetséges 

létrehozásának átbeszélését. 

Az alábbi ábra bemutatja a XV. kerületi önkormányzat fenntartásban létrehozható támogatott 

lakhatás szolgáltatás modellezett portfolióját hat súlyosan, halmozott fogyatékos személy számára Az ábrát 

követő összefoglaló ismerteti a tervezési folyamat során felmerülő lehetséges döntési elágazásokat, és az 

egyes döntések során mérlegelendő tényezőket. 

                                                   
44 NKSZK. A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja, NFSZK Nonprofit Kft, 
2020, 14. o. 
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4. ábra. Támogatott lakhatás szolgáltatás modellezett portfóliója hat súlyosan, halmozottan fogyatékos ember számára 
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MILYEN LEGYEN A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS? 

A LAKHATÁS CÉLJÁUL SZOLGÁLÓ INGATLAN KIVÁLASZTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 Lakók preferenciái45 

 Tárgyi feltételek (a lakhatás céljául szolgáló ingatlanra és annak méretére, a lakószobák méretére, az 

egyéb helységekre, a közművesítettségre vonatkozó tárgyi követelményeket jogszabály határozza meg)46 

 Lakók támogatási szükséglete (szükségletfelmérés alapján szolgáltatási szükségletek, akadálymentességi 

igény stb.)47 

 Funkció követelmények (pl. lakó és szolgáltatási funkció szétválasztásának követelményét jogszabály 

határozza meg)48 

 Megközelíthetőség tömegközlekedési eszközzel (dolgozók, családtagok, természetes támogatói háló 

számára a lakhatás céljául szolgáló ingatlan könnyen elérhető legyen) 

 Közszolgáltatások elérhetősége 

 Fenntarthatóság 

TULAJDONOSI HELYZET 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanban (a fenntartó tulajdonában van az ingatlan) 

 Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanban (a fenntartó bérlet, szívességi használat, vagy egyéb 

használat jogcímen igazolja az ingatlan használatát) 

MÉRET  

 Maximum 6 fős ingatlan(ok)ban (például 2 -3 kisebb lakás vagy 1 nagyobb ház) 

INGATLAN MINIMÁLIS TÁRGYI KÖVETELMÉNYEI49 

 3 db, 2 fős 20 négyzetméterű (összesen: 60 nm), önálló szellőzésű lakószoba 

 50 nm közösségi együttlétre alkalmas helyiség kialakítása, ahol a lakók és a gondozók mozgástere a 

szükséges segédeszközök használata mellett is kényelmes 

 10 nm főzőhelyiség 

 20 nm fürdőhelyiség (felsősínes emelőrendszerrel ellátva) 

 10 nm WC 

 közművesítettséggel (legalább villany-, melegvíz-ellátással és egyedi fűtési móddal) rendelkezik 

Az ingatlan fejlesztése (felújítása, akadálymentesítése) igazodjon az ellátandó célcsoport igényeihez. A fizikai 

és infokommunikációs akadálymentesítés legyen teljes. Az ingatlannak lehetőség szerint legyen udvara, a 

szobák és a kiszolgáló helyiségek felszereltek legyenek olyan fizikai támogató eszközökkel , amelyek segítik a 

lakókat a részben önálló mozgáslehetőségre. A lakhatás céljául szolgáló ingatlan kiválasztásakor és annak az 

igénybevevők szükségleteihez igazított akadálymentesítéséhez javasolt rehabilitációs mérnök felkérése. 

Lehetőség szerint legyen az ingatlannak udvara, ahol a lakók a szabadidejüket tudják eltölteni. 

                                                   
45 Az ingatlan legyen az ellátottak megszokott kulturális környezetében, valamint könnyen elérhető legyen a családi, 
baráti kapcsolatok megtartása miatt. 
46 A támogatott lakhatás tárgyi feltételei: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15. §, 110/E. § (a továbbiakban: szakmai rendelet). 
47 A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékossági típusának megfelelő speciális 
szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. Az igénybevevő állapotának változása esetén 
a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is gondoskodni kell. Lásd: szakmai rendelet 110/E. §. (2) bekezdés. 
48 Szakmai rendelet 110/F. §. 
49 A jogszabályi rendelkezések, a tervezett igénybevevői létszám és szükségletek alapján. Lásd: szakmai rendelet 
110/E és 110/F szakaszok. 
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HOGYAN BIZTOSÍTHATÓK AZ IGÉNYBEVEVŐK SZÜKSÉGLETEI SZERINTI SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK? 

A 4. ábrán látható, hogy a lakhatáson kívül biztosítani kell az igénybevevők szükségletei szerinti 

szolgáltatásokat. Látható, hogy a támogatott lakhatásban melyek azok a szolgáltatások, amelyeket 

meglévő szükséglet esetén köteles biztosítani a fenntartó az igénybevevőknek (a 9 szolgáltatási elemet), 

és melyek azok, amelyekhez csak a hozzáférést kell megszervezni (például az egészségügyi ellátáshoz).  

Fontos! Az igénybevevők szükségletei szerinti szociális szolgáltatások tervezéséhez nagy segítséget 

jelentett az előzetes szükségletfelmérés, amelyből megismerhető, hogy mely lakónak milyen intenzitásban 

van az adott szolgáltatási elem nyújtására szüksége. A következő fejezetben található mintaszámítás az 

igénybevevők előzetes szükségletfelmérése alapján készült. 

Szolgáltatási gyűrűnek nevezzük azt a struktúrát, amelyben a támogatott lakhatás intézmény 

biztosítja a lakók számára a kötelezően nyújtandó szolgáltatási elemeket, azaz a lakhatást, esetvitelt és az 

egyéni szükségletek alapján – a 9 szolgáltatási elemnek megfelelően – a szociális szolgáltatásokat, és 

megszervezi az egyéb közszolgáltatásokhoz való hozzáférést (például egészségügyi alap- és szakellátást, 

sportolási, kulturális és rekreációs lehetőségeket). Utóbbiakat nem a támogatott lakhatás intézmény 

biztosítja, "csak" segítséget nyújt az elérésükhöz (lásd: 3. ábra). 

A fenntartónak kell döntenie arról, hogy a szolgáltatási gyűrűben azonosított szolgáltatásokat saját 

fenntartásban álló intézmények/szolgáltatások útján, vagy – a jogszabály által lehetővé tett 

együttműködések kialakításával – külső kapacitás bevonása révén fogja biztosítani. 

A 9 SZOLGÁLTATÁSI ELEM BIZTOSÍTÁSA TÖBB FORMÁBAN LEHETSÉGES 50 

1. A fenntartó saját fenntartású szociális alapszolgáltatásaira épít (nappali ellátás, támogató 

szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, stb.). A költségvetési támogatás igénybevétele 

szempontjából kedvező, hogy ugyanarra az igénybevevőre nézve egyidejűleg igénybe vehető a 

költségvetési támogatás a szociális étkeztetés, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató 

szolgáltatás, közösségi ellátás és a támogatott lakhatás által is (nem ütköző szolgáltatások, nem oltják 

ki finanszírozási szempontból egymást). A nappali ellátáson (FENO-n) és a támogató szolgáltatáson 

keresztül a 9 szolgáltatási elemből 8 szolgáltatási elem lefedése lehetséges!51 A nappali ellátás a 

szállítás kivételével, a támogató szolgálat az étkeztetés kivételével a támogatott lakhatás összes 

szolgáltatás elemét tudja biztosítani. (Lásd továbbá: Hogyan működtethető a támogatott lakhatás stabil és 

fenntartható módon? lentebb) 

2. A fenntartó a szolgáltatási elemeket a szolgáltatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi 

feltételek teljesítésével saját fenntartásban biztosítja a szolgáltatási elemeket (úgynevezett 

szolgáltatási központot hoz létre). Ebben az esetben a lakók nem veszik igénybe a fenntartó 

alapszolgáltatásait, így a szolgáltatási elemek biztosításáért nem igényelhető az alapszolgáltatásokra 

járó állami támogatás. 

3. Más fenntartó (önkormányzati, egyházi, civil, egyéb) fenntartásában álló szociális 

alapszolgáltatásokra épít. Ebben az esetben együttműködési megállapodást kötnek a fenntartók. 

A szolgáltatások biztosítása azonban így nem feltétlen stabil, és fenntarthatósági szempontból 

kiszámíthatatlanabb (pl. a megállapodás felmondható, vagy az együttműködő szervezet kapacitásai 

változhatnak, megszűnhet stb.). 

4. Szociális szolgáltató rendszeren kívüli szolgáltatókat von be az intézményi szolgáltatások 

intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint (pl. közétkeztetési 

engedéllyel rendelkező céget, hasonlóan ahhoz, ahogyan az önkormányzat, mint fenntartó, az 

óvodák étkeztetését biztosítja). 

                                                   
50 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (szociális törvény) 75. § (2) (a-d) pontok. 
51 Szociális törvény 75. § (3) bekezdés. 
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5. Lehetőség van arra, hogy az egyes szolgáltatási elemeket a fenntartó a fenti megoldások 

kombinációjával biztosítsa. Azaz egyes szolgáltatási elemeket saját fenntartásban álló 

alapszolgáltatások útján, egyes szolgáltatási elemeket más fenntartású alapszolgáltatással való 

együttműködés keretében, míg megint más szolgáltatási elemeket az intézményi szolgáltatások 

intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint biztosít. 

Megjegyezzük, hogy a támogatott lakhatást olyan szociális szolgáltatásként vizionáljuk, amelynek 

fenntartója a XV. kerületi önkormányzat lenne. Kölcsönös szándék, és a jogszabályi illetve finanszírozási 

feltételek megléte esetén az önkormányzat önkormányzati társulásban (egy másik kerületi önkormányzattal 

együttműködésben), illetve a Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben is létrehozhatja a támogatott 

lakhatást, de mivel ez eshetőleges, a jelen döntéselőkészítő anyag a helyi önkormányzat szolgáltatástervezését 

helyezi a fókuszba. 

SZEMPONTOK KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS MEGTERVEZÉSÉHEZ 

A szolgáltatási gyűrűben folyamatosan biztosítandó a hozzáférés a szociális, egészségügyi és 

foglalkozási rehabilitációs és egyéb sport-, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz. A súlyosan, 

halmozottan fogyatékos lakók esetében különösen fontos az egészségügyi és rehabilitációs 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés a fokozott egészségügyi szükségletek miatt. Ennek megfelelően 

szükséges az egészségügyi szolgáltatók megkeresése és tájékoztatása a támogatott lakhatás létesüléséről, és 

szükséges egyeztetni a várható igénybevétellel, speciális igényekkel kapcsolatosan. 52  A zökkenőmentes 

hozzáférés biztosítása érdekében javasolt az egészségügyi szolgáltatókkal együttműködési megállapodás 

megkötése. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a FENO-ban már rendelkezésre áll 

mozgásrehabilitációs ellátás! 

A hozzáférés meglétének és alkalmasságának vizsgálatát az alábbi szempontok mentén érdemes elvégezni: 

1. Meglévő kapacitás (szolgáltatások, szakemberek) rendelkezésre állása 

2. A célcsoport szempontjából a szolgáltatások szakmai színvonala 

3. A személyi-tárgyi feltételei megfelelőek? 

4. A szolgáltatás milyen fenntartású, milyen forrásból finanszírozott? 

5. A közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

6. Egyenlő esélyű hozzáférés, akadálymentesség (a közszolgáltatások elérhetősége) 

7. A hozzáférés biztosításának módja 

8. Együttműködés célja, módja, esetei, rendszeressége 

A szükségletekhez igazodó további kapacitás más ágazathoz tartozó szolgáltatásokon keresztül is 

bevonható a támogatott lakhatásba. Államilag finanszírozott gyógytornát például az otthoni szakápolás 

ellátás keretén belül is lehet végezni A háziorvos által előírható otthoni szakápolás egészségügyi 

szolgáltatásnak minősül, külön finanszírozással történik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőn 

(NEAK-on) keresztül.53 A támogatott lakhatásban való egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 

támogatott lakhatás fenntartója például a szociális intézményben az otthoni szakápolás bejegyzésével, illetve 

együttműködési megállapodás révén tudja biztosítani külső szakápolási szolgáltatóval.54 

                                                   
52 Az egyeztetési folyamat végén a külső szolgáltatókkal való együttműködési keret-megállapodások megkötése 
ajánlott, amennyiben a fenntartó nem saját fenntartásban, a szolgáltatás részeként, vagy saját fenntartásban álló 
alapszolgáltatások útján tervezi biztosítani a támogatott lakhatás szolgáltatási elemeit. Az együttműködési keret-
megállapodások benyújtása kötelező a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása mellékleteként. 
53 Az otthoni szakápolás szolgáltatásról további információ elérhető a NEAK honlapján: 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/otthoni_szakapolas_hospice 
54 A NEAK az otthoni szakápolásra vonatkozó szerződést olyan egészségügyi szolgáltatóval köti meg, amely a feladat 
ellátására jogosító működési engedéllyel rendelkezik és megfelel a külön jogszabályban foglalt követelményeknek. 
További feltétel, hogy az ellátást a NEAK-kal a feladat ellátására szerződött szakápolási szolgáltató a szerződésében 
meghatározott ellátási területen, az otthoni szakápolás igénybevételére jogosult személy otthonában nyújtsa (ami lehet 
a támogatott lakhatás).                                                                                                                                               

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/otthoni_szakapolas_hospice
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HOGYAN SZERVEZHETŐK MEG A SZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI? 

A szolgáltatás működtetéséhez szükséges személyi feltételek a szolgáltatás portfóliójától függ (például a 

támogatott lakhatás engedélyezett férőhelyszámától, a lakók szükségleteitől stb.). A kötelezően biztosítandó 

szakmai létszám:  

 Támogatott lakhatás intézményvezető, aki egyben az esetfelelős is lehet  

 Esetfelelős (1 esetfelelőshöz 24 ellátott tartozhat) 

 Szakmai létszám (a szolgáltatási elemek nyújtásához szükséges szakmai létszámot értjük alatta) 

A szakmai létszám megszervezhető: 

 Saját fenntartású alapszolgáltatás bevonása esetén a szakmai létszám az adott alapszolgáltatásnál áll 

rendelkezésre. Javasolt felmérni az adott alapszolgáltatásnál foglalkoztatott szakmai létszám kapacitását 

a támogatott lakhatásban élők ellátására tekintettel. 

 A szolgáltatási elemek nyújtásához szükséges szakmai létszám alkalmazása szükséges, ha a fenntartó 

saját fenntartásban a szolgáltatás részeként biztosítja a szolgáltatási elemeket. Ebben az esetben az 

alapszolgáltatással nem rendelkező fenntartó létrehozhat szolgáltató központot, de az önkormányzat 

szempontjából ez nem célszerű, mert az önkormányzat már rendelkezik szociális alapszolgáltatásokkal, 

amelyekre építhet a szolgáltatási elemek biztosítása terén. 

 Más fenntartású alapszolgáltatás, vagy intézményen kívüli szolgáltatás esetén a más fenntartású 

alapszolgáltatásnál áll rendelkezésre. Javasolt felmérni, hogy az adott alapszolgáltatásnál foglalkoztatott 

szakmai létszám kapacitása elegendő-e, szaktudásuk megfelelő-e a támogatott lakhatásban élők 

ellátására. 

A következő fejezetben bemutatjuk egy súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek számára létrehozható 

hat férőhelyes támogatott lakhatás szolgáltatás személyi feltételek biztosításának egy lehetséges módját. (lásd: 

6. ábra). 

  

                                                   
Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási 
kötelezettséggel működnek. Ld.: Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésének tárgyi feltételeit az 
otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet tartalmazza. Az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet tartalmazza. 



 

23 
 

HOGYAN MŰKÖDTETHETŐ A TÁMOGATOTT LAKHATÁS STABIL ÉS FENNTARTHATÓ 

MÓDON? 

Egy erős alapszolgáltatási hálóval körülbástyázott szolgáltatási környezet (szolgáltatási gyűrű) kell ahhoz, 

hogy a támogatott lakhatás kiszámítható módon működjön (lásd: 3. ábra). A szolgáltatási gyűrű stabil 

kiépítése és rendelkezésre állása a fenntarthatóság szempontjából kiemelten fontos. Az önkormányzat saját 

fenntartásában álló/létrehozható alapszolgáltatások révén az alábbiak szerint tudná lefedni a lakók 

szükségletei mentén meghatározott szolgáltatási elemeket. A rögzítettek nem tükrözik a FENO 

álláspontját! 

 Nappali ellátás: A FENO által nyújtott 8 szolgáltatási elemmel hétköznap lefedhetők a szükséges 

szolgáltatási elemek napközben, a szállítás kivételével. Mivel a FENO jelenleg is ellátja a beköltözni 

vágyó hat súlyosan, halmozottan fogyatékos személyt, az ellátás folytatásának feltételei már most is 

adottak. 

 Támogató szolgáltatás: Jelenleg az önkormányzat fenntartásában nincsen támogató szolgáltatás, 

amely a „szállítás” szolgáltatási elem nyújtása szempontjából hiánypótló lenne. Mint ahogyan a 

fentiekben bemutattuk, attól, hogy nincs az önkormányzatnak támogató szolgáltatása, még építhet más 

fenntartók (civil, egyház, más önkormányzat stb.) fenntartásában álló támogató szolgálatokra, és köthet 

velük együttműködési megállapodást a szolgáltatás biztosítása érdekében. De több tényező 

figyelembevételével megállapítható, hogy a szállítást az önkormányzat saját fenntartású támogató 

szolgáltatás létrehozásával tudná a legstabilabb módon biztosítani.55 Az önkormányzatnak, mint 

fenntartónak ezen a téren azt indokolt mérlegelnie, hogy a szállítás szolgáltatást más szolgáltatóval 

együttműködésben biztosítja, vagy létrehoz új alapszolgáltatásként támogató szolgáltatást. Fontos 

szempont lehet, hogy a támogató szolgáltatás létrehozása esetén nem csak a támogatott lakhatás 

lakói, hanem a jogosult helyi lakosság szállítási igényeire is tudna reagálni az önkormányzat, 

más szociálisan rászoruló személyek szállítására is kiterjedhetne a szolgáltatás (például sajátos 

nevelési igényű gyermekek bölcsödébe és óvodába szállítása, más fogyatékos, mozgásukban korlátozott 

személyek szállítása). A támogató szolgáltatás továbbá elláthatná a támogatott lakhatásban élő lakók 

személyi segítését személyes gondoskodás keretében (lásd: 6. ábra a következő fejezetben). 

Az önkormányzatok által működtetett bizonyos, a költségvetési törvényben meghatározott 

alapszolgáltatások (nappali ellátás, támogató szolgáltatás) nem ütköznek a támogatott lakhatással. 

Adott igénybevevőre tehát egy adott napon a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra és a 

támogatott lakhatásra is igényelhető költségvetési támogatás. 56  Bizonyos alapszolgáltatások 

igénybevétele viszont ütközhet egymással. Az új – az önkormányzat feladatellátási kötelezettségébe tartozó 

– alapszolgáltatás létrehozása továbbá mentes a befogadási kötelezettség alól. Hangsúlyozzuk, hogy a 

támogató szolgáltatás létrehozásával nem csak a „szállítás” szolgáltatási elemet lehet kielégíteni, hanem az 

étkeztetés kivételével az összes többi szolgáltatási elemet is (lásd: 2. ábra). 

  

                                                   
55 A támogató szolgáltatás finanszírozásáról itt olvasható szakmai értékelés: 
https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/napi-szocokos/654-tamogato-szolgalat  
56 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről II. Támogatások megállapításának, 
felhasználásának és elszámolásának szabályai 20. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása jogcím alatt. 

https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/napi-szocokos/654-tamogato-szolgalat
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MILYEN TOVÁBBI CÉLCSOPORTOK BEVONÁSÁVAL BŐVÍTHETŐ AZ ÖNKORMÁNYZAT 

TÁMOGATOTT LAKHATÁS INTÉZMÉNYE? 

Az önkormányzat intézményrendszere idővel tovább bővíthető úgy, hogy a fogyatékos emberek 

célcsoportján belül más típusú és fokú fogyatékossággal élő emberek számára is biztosít támogatott lakhatás 

szolgáltatást, vagy más célcsoportok (pszichiátriai, szenvedélybeteg emberek) bevonásával is bővíthető – a 

működési nyilvántartásba vétel módosításával – az önkormányzat támogatott lakhatás intézménye. 57  A 

célcsoportok szolgáltatási igényei nagyban eltérőek. De például ha az ÉNO vagy az új igénybevevők 

foglalkoztatásba bevonhatók, az magával vonhatja a fejlesztő foglalkoztatás bővítését, amely után 

további állami támogatás is elérhetővé válhat az önkormányzat számára.58  

Az alábbi célcsoportok lehetnek jogosultak – a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek 

mellett – támogatott lakhatás szolgáltatásra: 

 FOGYATÉKOS EMBEREK59 

o Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek 

o Értelmi fogyatékos emberek (enyhe, középsúlyos, súlyos fokban) 

o Mozgáskorlátozott emberek (enyhe, középsúlyos, súlyos fokban) 

o Látássérült emberek (enyhe, középsúlyos, súlyos fokban) 

o Hallássérült emberek (enyhe, középsúlyos, súlyos fokban) 

o Autista emberek (enyhe, középsúlyos, súlyos fokban) 

 PSZICHIÁTRIAI BETEG EMBEREK 

 SZENVEDÉLYBETEG EMBEREK   

                                                   
57 Lásd továbbá: Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem (SZGYH00401) 
Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem (SZGYH00402) 
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/279 
58 A fejlesztő foglalkoztatás szabályozásáról: 
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/Fejleszto_foglalkoztatas/Jogszabalyok_a_feljeszto_foglalkoztatasban_2021.pdf 
59 Részletes meghatározásokat lásd: https://www.efiportal.hu/egeszsegugy/fogyatekossagi-tipusok/ 

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/279/SZGYH00401
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/279/SZGYH00402
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/279
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/Fejleszto_foglalkoztatas/Jogszabalyok_a_feljeszto_foglalkoztatasban_2021.pdf
https://www.efiportal.hu/egeszsegugy/fogyatekossagi-tipusok/


 

25 
 

VI. MINTASZÁMÍTÁS HAT SÚLYOSAN, HALMOZOTTAN 

FOGYATÉKOS SZEMÉLY SZÁMÁRA LÉTREHOZOTT 

TÁMOGATOTT LAKHATÁS KÖLTSÉGEIRŐL 

Az alábbi orientáló jellegű költségvetés-számítás a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 

beköltözni vágyó hat súlyosan, halmozottan fogyatékos személy (lásd: 1. melléklet) előzetes 

szükségletfelmérése és a jelenleg rendelkezésre álló önkormányzati kapacitásokról való tudásunk alapján 

készült. Az előzetes szükségletfelmérések nem minősülnek a jogszabályok által előírt hivatalos komplex 

szükségletfelméréseknek, azt a működési engedélyeztetést követően tudja az intézmény kérni. Mivel 

közzétett a szükségletfelmérés módszertana és szempontjai,60 ezzel a megközelítéssel végeztük az 

előzetes szükségletfelmérést annak érdekében, hogy a döntéselőkészítő anyag minél pontosabban 

bemutassa – a hat potenciális igénybevevő szükségletei alapján – a létrehozható támogatott 

lakhatás költségvonzatát. A számítást támogatott lakhatás szolgáltatások működtetésében tapasztalattal 

rendelkező közgazdász szakember készítette. Igény esetén az önkormányzat rendelkezésére bocsátjuk a 

mintaszámítás részeletes háttéranyagát. 

Az 5. ábra bemutatja a beköltözni vágyó hat súlyosan, halmozottan fogyatékos személy számára 

megszervezhető támogatott lakhatás szolgáltatás működtetésével járó éves bevételi források és kiadások 

becsült összegét. A 6. ábra pedig bemutatja a támogatott lakhatáshoz szükséges humánerőforrás 

(személyi feltételek) megszervezésének egy lehetséges módját, amely a hat potenciális lakó előzetes 

szükségletfelmérését követően került meghatározásra. A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe 

tartozó szolgáltatási elemek igénybevételének pontos módját és mértékét a jövőbeli lakók komplex 

szükségletfelméréseinek eredménye alapján tudja majd ténylegesen megtervezni az önkormányzat, a 

támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozásának szándéka esetén. 

  

                                                   
60 Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2017, Komplex támogatási szükségletmérő eszköz. Elérhető: 
https://szgyf.gov.hu/phocadownload/tsza_utmutato_2017_FSZK_SZGYSZF.pdf  

https://szgyf.gov.hu/phocadownload/tsza_utmutato_2017_FSZK_SZGYSZF.pdf
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5. ábra. A beköltözni vágyó hat súlyosan, halmozottan fogyatékos személy számára egy ingatlanban megszervezett támogatott 
lakhatás szolgáltatás működtetésének becsült éves költségvetése 

Bevételi és kiadási tételek 
Ezer Ft-ra 

kerekítve 
felfelé 

Magyarázat 

I. Intézményi bevételek összesen: 17 989  

Kötött felhasználású központi költségvetési támogatás 13 326 

A központi költségvetés a Kjt., 
valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, 
a kereseteket meghatározó 
jogszabályok alapján elismert 
átlagbéralapú támogatás 

Magyar Államkincstáron keresztül kapott egyéb bevételek 1 012 Összevont ágazati pótlék 

Személyi térítési díj 3 651 
Az ellátottak által fizetett személyi 
térítési díj 

Belépési hozzájárulás (opcionális) 
nem 
ismert 

Belépési díj: 0-8 millió között 
kérhető egyszer, aminek teljes 
összegét 3 év múlva lehet 
felhasználni a támogatott lakhatás 
fejlesztésére. Éves szinten 
részarányosan felhasználható. 

Egyéb bevételek (pályázatok, adománygyűjtés) 
nem 
ismert 

 

II. Intézményi kiadások összesen: 23 741  

1. Működési kiadások: 23 741  

Személyi jellegű kiadások 10 744 
Bruttó bére a 3 fő teljes munkaidős 
TL munkatársnak + bérlet juttatása 

Kifizetett járulékok-adók a TL munkatársak után 1 534 
TL munkatársak bére után fizetendő 
adó 

Intézményvezető bruttó bére és munkáltatói adója 5 011 
Fenntartó biztosítja a munkakör 
betöltését 

Különféle szolgáltatások (víz, villany, gáz) 1 340 Rezsi 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 916 
Alapszolgáltatások által biztosított 
ellátások (nappali ellátás, támogató 

szolgálat) 

Egyéb működési kiadások 4 196 
Biztosítások, karbantartás, higiéniai 
kiadások, dologi kiadások (pl.: 
étkeztetés, textília, telefon) 

2. Felhalmozási kiadások:   

Beruházás 
nem 
ismert 

Telek és ingatlan biztosítása 

Felújítás, berendezés 
nem 
ismert 

Akadálymentesítés, bútorzat, 
háztartási gépek, speciális felületek 
kialakítása, stb. 

Önkormányzati ráfordítás a fenntartásra 5 752 

Éves szinten az 
önkormányzatnak minimálisan 
ezzel az összeggel kell 
hozzájárulni az intézmény 
működéséhez 
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BEVÉTELEK 

Kötött felhasználású költségvetési támogatás 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján biztosított átlagbér-
alapú támogatás 6 fő fokozott gondozási szükséglettel rendelkező személy számára létrehozható támogatott 
lakhatás szolgáltatás működtetéséhez. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 
átlagbéralapú támogatását a számított segítői munkatárs létszám (Gsz= 3 fő) és a költségvetési törvényben 
meghatározott bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg (Ábsz= 4 442 000Ft) szorzata adja: 

Támogatás éves összege (Tsz)= Gsz*Ábsz= 3*4 442 000Ft = 13 326 000Ft 

Az 1 főre eső támogatott lakhatásra lehívható normatív támogatás: 13 326 000Ft/6fő = 2 221 000 Ft 

Ha az igénybevevők közül mindenki fokozott gondozási szükséglettel rendelkezik, akkor Gsz (adott évre 
számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes létszáma, szolgáltatásonként egész 
számra felfelé kerekítve települési önkormányzatok esetén)= 3 fő 

Gsz= L1/4 *Ksz= 1,5*1,5= 2,25 felfelé kerekítve 3 fő 
G (az ellátottak összesített éves gondozási napjainak száma)= 365*6=2190 
L1 (összes ellátotti létszám)= G/365= 2190/365= 6 
Ksz (korrekciós szorzószám fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére 
támogatott lakhatás esetében)= 1,5061 

Magyar Államkincstáron keresztül kapott egyéb bevételek 

Összevont ágazati pótlék: A számításban olyan munkavállalók összevont ágazati pótlék támogatását 
számoltunk, akiknek a besorolása D 5-6 év. Ez megfelel annak, hogy a munkavállaló érettségivel 
rendelkezzen és szakképzett legyen a megfelelő munkakör betöltéséhez. 

Személyi térítési díj 

A személyi térítési díj meghatározása a leendő ellátottak jövedelmének 80%-ával való számolással történt. A 
számítás alapját a passzív jövedelmek (fogyatékossági támogatás, vagy saját jogon járó emelt összegű családi 
pótlék, valamint rokkantsági ellátás, vagy rokkantsági járadék) átlaga adta, ami megközelítően kis eltérést fog 
mutatni a jövedelemvizsgálatok után.62 

Belépési hozzájárulás 

A szociális törvény alapján a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén 
belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint, a belépési 
hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.  A belépési 
hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. Ha a 
gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás 
arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás 
megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének. A költségvetés tervezetben azért nincs 
feltüntetve a belépési hozzájárulás összege, mert az nem számít rendszeres bevételnek, illetve 3 évig 
részarányosan visszajár az intézményből történő kilépés esetén, összegének felhasználása pedig kötött.  

Egyéb bevételek (pályázatok, adománygyűjtés) 

Jelenleg nem ismert.  

                                                   
61 A költségvetési törvény szerint fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személynek minősül az, aki 
a Szociális Ágazati Portálon közzétett komplex támogatási szükségletmérő eszköz összegző adatlap II. pont I. 
Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább két kategóriában teljes támogatást 
igényel. 
62 Ha lesz olyan igénybevevő, akinél a jövedelem és a vagyonvizsgálat feltárja, hogy jövedelemhányada vagy 
jövedelemhányadának és jelentős pénzvagyonának kilencvenhatod része összességében eléri az intézményi térítési 
díjat, vagy rendelkezik olyan ingatlanvagyonnal, amelynek az értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének negyvenszeresét, akkor az igénybevevő az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj 
fizetésére kötelezett a szociális törvény 115. § alapján. 
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KIADÁSOK 

Személyi jellegű kiadások 

A közalkalmazotti bértábla D 2-es besorolásnak megfelelő munkabérrel, délutános és éjszakai pótlékkal, 
valamint ágazati összevont pótlékkal összevontan 12 hónapra számított bruttó bér tételt tartalmazza, 
továbbá a bérlet és a munkaruha költségeit.     

Kifizetett járulékok, adók a TL munkatársak után 

A kifizetett bruttó bér munkáltató által 2021 évben fizetendő kötelezettségét tartalmazza. 

Intézményvezető bruttó bére és munkáltatói adója 

Fenntartó biztosítja a munkakör betöltését. A költségvetési támogatás nem használható fel az 
intézményvezető bérére. Az esetfelelős munkatárs munkakört betöltheti az intézmény vezetője is. 

Különféle szolgáltatások 

A lakhatáshoz szükséges ingatlan minimálisan számolt négyzetméteréhez rendelt szolgáltatók által 
biztosított energia (víz, villany, gáz). 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

A nappali ellátás jelenlegi ára ismert, 100 Ft/nap/fő. A támogató szolgálat ára jelenleg nem ismert, a 
költségvetésben 100 Ft/óra térítési díjjal számoltunk. A támogató szolgáltatás árát a szolgáltató határozza 
majd meg. 

Egyéb működési kiadások 

Tartalmazza a dologi kiadásokat (étkezési alapanyag, textília, takarítószerek, mosószerek, egyéb fogyó 
háztartási kellékek, irodaszert, telefon használat, TV/internet, épület és szakmai biztosítás, épület, 
segédeszközök, bútorok, kis háztartási gépek karbantartása, étkeztetés közszolgáltatási szolgáltató által). A 
leendő igénybevevők jelenleg is a nappali ellátásban étkeznek hétközben. További étkeztetést olyan 
szolgáltatótól lehet igénybe venni, amely közösségi étkeztetési engedéllyel rendelkezik. 
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6. ábra. Előzetes szükségletfelmérés alapján számított szakmai humánerőforrás igény a támogatott lakhatás működtetéséhez 

TEVÉKENYSÉG 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEM 

ELLÁTÓ 
SZOLGÁLTATÁS 

ÉV/NAP ÓRA/NAP 
ELLÁTOTT/SEGÍTŐ 

ARÁNY 
ÓRASZÁM 
ÖSSZESEN 

REGGELI 
FÜRDÉS, 
ÖLTÖZKÖDÉS, 
ÉTKEZÉS  

Gondozás Támogató szolgálat 365 1,5 
egyéni, ellátottonként 1 
fő munkatárs (összesen 

6 fő gondozó) 

3285 

NAPPALI 
ELLÁTÁSBA 
TÖRTÉNŐ 
SZÁLLÍTÁS 

Szállítás Támogató szolgálat 251 0,5 csoportos, 1 fő segítő 125,5 

NAPPALI 
ELLÁTÁS 
HÉTKÖZNAP 

Gondozás, 
étkeztetés 

gyógypedagógiai 
segítségnyújtás 

stb. 

Nappali ellátás 251 8 csoportos 2008 

NAPPALI 
ELLÁTÁSBÓL 
TÖRTÉNŐ 
HAZASZÁLLÍTÁS 

Szállítás Támogató szolgálat 251 0,5 csoportos, 1 fő segítő 125,5 

HÁZTARTÁSI 
MUNKÁK, 
BEVÁSÁRLÁS, 
HIVATALOS 
ÜGYEK 
INTÉZÉSE, 
PÉNZKEZELÉS 

Háztartási vagy 

háztartást pótló 
segítségnyújtás 

TL munkatárs 365 2,5 

csoportos, 
2 fő munkatárs 

biztosítja az ellátotti 
csoport részére a 

szolgáltatást 

1825 

ESTI FÜRDÉS, 
ÖLTÖZKÖDÉS, 
ÉTKEZÉS 

Gondozás Támogató szolgálat 365 1,5 
egyéni, ellátottonként 1 

fő munkatárs 
3285 

ÉJSZAKAI 
FELÜGYELET 

Felügyelet TL munkatárs 365 11,5 
csoportos, 

1 fő munkatárs 
4197,5 

HÉTVÉGI 
FELÜGYELET ÉS 
CSALÁDI 
KAPCSOLATOK 
BIZTOSÍTÁSA 

Felügyelet TL munkatárs 104 12,5 
csoportos, 2 fő 

munkatárs 
2600 

HÉTVÉGÉN 
CSOPORTOS 
FEJLESZTÉS 

Gyógypedagógiai 
segítségnyújtás 

Támogató szolgálat 104 1 

csoportos, 1 fő 
munkatárs biztosítja a 

hétvégén TL-ben 
maradó lakók részére a 

szolgáltatást 

208 

HÉTVÉGÉN 
KONFLIKTUS-
KEZELŐ 
CSOPORT 

Pedagógiai 
segítségnyújtás 

Támogató szolgálat 104 1 
csoportos, 1 fő 

munkatárs 
208 

HÉTVÉGÉN 
FEJLESZTÉS 

Tanácsadás Támogató szolgálat 104 1 1 fő munkatárs  208 

HÉTVÉGÉN 
FEJLESZTÉS  

Készségfejlesztés Támogató szolgálat 104 1 1 fő munkatárs  208 

ÖSSZESEN:  TL munkatársak    8622,5 

  
Alapszolgáltatások 
(nappali ellátás és 

támogató szolgálat) 

   9661 

  
TL munkatársak és 
alapszolgáltatások 

összesen: 

   18283,5 óra 
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A táblázatból látható, hogy a 6 fő súlyosan, halmozottan fogyatékos személy számára támogatott lakhatás 

szolgáltatás működtetése a támogató szolgálat és a nappali ellátás igénybevételének lehetőségére épít. 

A nappali ellátás biztosítja hétközben napi 8 órában az ellátottak gondozását, felügyeletét, 

gyógypedagógiai-pedagógiai segítségnyújtását, tanácsadást, háztartás és háztartáspótló támogatást és 

napközben az étkeztetést. Az ellátottak 365 napból 251 napot töltenek nappali ellátásban, ez összesen évi 

2008 órát jelent. A támogatott lakhatásba beköltözni vágyó lakók jelenleg is a XV. kerület nappali ellátást 

biztosító intézményébe járnak. 

Támogató szolgálat létrehozásával a fenntartó azon szolgáltatásokat tudja kielégíteni, amelyek nagyrészben 
nem csoportos ellátást, hanem egyéni gondozást igényelnek. (fürdés, étkeztetés, öltözés, stb.), valamint a 
hétvégi pedagógiai-gyógypedagógiai fejlesztést. Az igénybevevők részére tudná biztosítani a szállítási 
szolgálatot 1 fő kísérővel. A táblázat szerinti támogató szolgálat által lefedett szolgáltatási elemek összesen 
7653 órát tesznek ki az alábbiak szerint: 

 Személyes gondoskodás keretében történő gondozó tevékenység: 7402 óra, azaz 7402*1,5=11103 

feladategység 

 Ha a támogatott lakhatás és a nappali ellátás 5 km távolságra van egymástól, a szállítási km 2510 km 

(251nap*5 km *2), azaz 2510/5=502 feladategység. A szállításhoz biztosított személyi segítés idejét 251 

órában határoztuk meg, amit a támogató szolgálat feladategységre történő átszámításakor a megtett km 

adott. 

Összes támogató szolgálat feladategység: 11103+502=11605 feladategység  

A működő támogató szolgálat 2888 Ft/feladategység támogatást vehet igénybe a szolgáltatás után a 
költségvetési törvény a támogató szolgálat feladatmutató elszámolása szerint. Egy feladategység: a halmozott 
fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc (vagyis egy 
óra 1,5 feladategységnek számít), illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 
kilométer. 

A 7653 órára a fenntartó a munkáltatói járulékok kifizetése mellett D 2-es besorolással dolgozó 

munkavállalóknak éves szinten a feladatellátásért 12 114 700 Ft-ot fizet ki (bruttó bér+ágazati 

pótlék+SZHA), egy órára eső része: 1583 Ft. A támogató szolgálat egy feladategységre 2888 Ft támogatást 

tud igénybe venni, így jól látszik, hogy a munkaórákra fordított munkabér költségnek lenne fedezete. 

A támogatott lakhatás munkatársak biztosítják a fennmaradó időben az éjszakai és hétvégi felügyeletet és az 

ellátottakkal együtt végzik a háztartási és háztartást pótló tevékenységeket. Ez összesen 8622,5 óra. Ha ezt 

a számot kivetítjük egy 8 órás munkaviszonyra, akkor 3 fő szociális gondozó munkatársat kapunk: 365 

nap*8óra = 2920 óra. 8622,5 óra/2920 óra = 3 TL munkatárs. 

Összefoglalva a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozásához szükséges személyi feltételek az alábbiak: 

 1 fő intézményvezető (a fenntartó biztosítja, az intézmény kötött felhasználású támogatása a bérét 

nem tartalmazza) 

 1 fő esetvitel felelős munkatárs, aki megegyezhet az intézményvezető személyével 

 3 fő teljes munkaidős (napi 8 órás) szociális gondozó TL munkatárs, akik a felügyeletet az éjszakai 

felügyeletet biztosítják és az ellátottakkal együtt végzik a háztartási és háztartást pótló 

tevékenységeket 

 Alapszolgáltatásokból biztosított humánerőforrás: támogató szolgáltatás létrehozásával (7653 óra, 

azaz, 11605 feladategység), a nappali ellátás folyamatos biztosítása mellett (2008 óra/év). 

A támogatott lakhatás, a fogyatékosok nappali ellátása és a támogató szolgálat nem ütköző 

szolgáltatások, adott napon mindhárom szolgáltatás igénybe vehető, így a fenntartó mindhárom 

szolgáltatásra igénybe tudja venni a feladatmutató szerinti költségvetési támogatást!  
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1. MELLÉKLET: A BEKÖLTÖZNI VÁGYÓ LAKÓK 

BEMUTATÁSA 

A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek képesek az önrendelkező életvitelre, hiszen képesek 

kifejezni akaratukat, szükségleteiket. A megfelelő támogatással képesek aktívan részt venni a helyi közösségi 

életben. Az egyéni autonómia és cselekvési szabadság tiszteletben tartása nem másoktól izolált létet jelent, 

hanem a másokkal való közösségi, kölcsönös összekapcsolódás lehetőségét. A támogatott lakhatás a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek részére lehetőséget nyújt arra, hogy életminőségük ne romoljon 

a családi környezetből kikerülve, és ne egy nagy létszámú intézményben kirekesztettként a társadalomból 

száműzve, hanem a helyi közösség aktív tagjaként élhessenek értelmes és értékteremtő életet. 

Röviden bemutatjuk azt a hat embert, akik egy támogatott lakhatás szolgáltatás segítségével 

önrendelkezőbb életet szeretnének élni. Érintett szülőként bízunk abban, hogy gyermekeink egy 

önkormányzati fenntartású támogatott lakhatás jövőbeni igénybevevői lehetnek. Ezzel is jelezni kívánjuk, 

hogy a támogatott lakhatás megszervezése alapvetően nem a szolgáltatásfejlesztésről hozott döntésekről 

szól, hanem elsősorban a (szak)politikai döntések mögött álló családok életlehetőségeinek megteremtéséről. 

Úgy gondoljuk, hogy a sikeres szolgáltatásszervezés záloga folyamatosan szem előtt tartani a tervezés és 

végrehajtás során a szakmai dilemmák mögött álló emberek és családok helyzetét. 
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Vágfalvi Zsófia 
Életkor: 29 éves  
Családi helyzet: Édesanyjával, édesapjával és testvérével él egy 

háztartásban. Négy évvel fiatalabb fiútestvérének nincs 

fogyatékossága, a testvérpárt erős érzelmi szálak fűzik 

egymáshoz, szeretetteljes, nagyon jó testvéri viszonyt ápolnak. 

Aktív korú szüleinek nagy segítség, hogy amíg Zsófi a FENO-

ban van, ők tudnak munkába járni. A családi vagy baráti 

összejövetelek, vendégeskedések is a családi életük része, amit 

Zsófi nagyon szeret, ha ő maga is jól van és komfortosan érzi 

magát, akkor mindenkire nagyon nyitott. 

Elhelyezési kilátás: A fővárosban nem működik sem 

támogatott lakhatás, sem fogyatékos személyek ápoló, gondozó 

célú lakóotthona, amely ellátná őt. 

Hobbi, érdeklődés: Zsófinak nagyon jó személyisége van, szeret közösségben lenni, élvezi a FENO-s létet, 

ahol folyton zajlik az élet. Alapvetően nyugodt, kiegyensúlyozott, mindenre nyitott, - ha ő maga is jól érzi 

magát. Ha hangot ad nemtetszésének, akkor általában nem a környezetével kapcsolatban van kifogása, 

hanem komfortérzetének hiányát jelzi, amit akár egy pozícióváltás is helyre tud billenteni. Nagyon jókat tud 

derülni egy-egy poénon, vicces szituáción, illetve a felcsendülő kedvenc dalok hallatán is sokszor fülig ér a 

szája. Figyelmét meghatározza a Rett-szindróma következtében jelentkező váltakozó éberségi állapot. 

Nagyon szereti a közvetlen kontaktust, ha sokat beszélnek hozzá, ha csak vele foglalkoznak, de ugyanennyire 

kedvére való a nyüzsgő társaság, ha ő maga jól érzi magát. Egy-egy jó szót vagy dicséretet mosollyal nyugtáz 

(pl. megdicsérik a ruháját). Az ujjai görcsös állapota miatt mindig van kicsi plüssállatka a kezeiben (tenyerei 

épségének megóvása érdekében), amiket nagyon szeret. Elalváskor is igényli az átölelhető nagyobb 

plüssöket, amelyek jelenléte megnyugtatja őt. Jobban kedveli a nyugodtabb hangvételtű beszédet, a hirtelen, 

erős hanghordozás vagy hanghatás felzaklatja, ugyanakkor máskor például az elővételezett, kiszámítható 

erős hanghatást keltő ingereket (pl. egy nagylabda pattogtatása) kifejezetten kedveli. Minden tevékenységet 

élvez, legyen az hangszerrel kísért ének, zenehallgatás, masszázs, kóstolgatás, természetfilm-nézés, passzív 

átmozgatás, fényjáték vagy hidromasszázs – a hangulata/állapota függvényében. Nagyon szeret enni, nem 

válogatós, étkezésnél, itatásnál is azonnal jelét adja, ha nem kedvére való, vagy nem kívánja. 

Támogatási szükséglet: Zsófi teljeskörű ellátást igényel, hely- és helyzetváltoztatásra segítséggel képes, pl. 

ágyban fekve is azonnal jelzi, ha megfordulna, műtött gerince miatt ez fokozott óvatossággal kivitelezendő 

– érvényes ez általában véve is minden pozícióváltoztatáskor (felültetés, kifektetés). Kommunikációja 

egyértelmű jelzésekre épül: arckifejezése, mimikája, de főképp hangjelzései az árulkodóak. Alapvetően 

érzékeny a frontokra, és emésztési, székelési nehézségekkel is meg kell küzdenie, az általános 

komfortérzetére ezek is rányomják a bélyegét. A délelőtt jelentős részét modulban ülve tölti, ezért örömmel 

fogadja a kifektetést, ugyanakkor kifejezetten szereti a rövid sétákat, egy kis éneklés-mondókázás-

bolondozás kíséretében. Járás közben – biztonsági okból – kétoldalról szoktuk vezetve segíteni, míg a 

FENO-ban alkalmazott gurulós, alkartámaszos járókerettel szinte suhan manuálisan segítve, de például egy 

öltöztetés közben képes rövid ideig önállóan megállni „egy helyben toporogva” (így tartva meg az 

egyensúlyát). Kerekesszékes moduljában ülve élvezi a szabad levegőn töltött hosszabb sétákat. Biztosan 

megtalálná a helyét egy új környezetben a barátaival.  
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Benke Veronika 
Életkor: 41 éves 

Családi helyzet: Édesanyjával és édesapjával él, akik 

nyugdíjasok. Édesanyjával nagyon szoros, szimbiotikus 

kapcsolatot ápol. Egy bátyja van, aki ugyan önálló életet él, de jó, 

szeretetteljes kapcsolata van Verával. 

Elhelyezési kilátás: A fővárosban állami fenntartásban nem 

működik sem támogatott lakhatás, sem fogyatékos személyek 

ápoló, gondozó célú lakóotthona. Amennyiben a távolság gátat 

szabna a fokozatos, szülőkről való leválásnak, az Vera számára 

tragikus helyzetet teremtene. 

Hobbi, érdeklődés: Szívesen mond régen tanult verseket. 

Nagyon szeret énekelni, kifejezetten jó ritmusérzéke van. Sok 

szituációhoz köt dalokat, ezektől aktuális hangulata is jobb lesz. Az interaktív mesék, vicces jelenetek 

szórakoztatják, érti és kedveli a humort. Szívesen tanul új dolgokat és azokat alkalmazza is, ha van rá 

lehetősége (mosogatás, porszívózás). Boldogságot jelent számára, ha apró (zsebben elférő) vagy nagyobb 

méretű plüssök vannak a közelében vagy a kezében, ezek biztonságot jelentenek számára, feszült 

helyzetekben megnyugtatják. Nagyon örül mindennek, amit kap, egy-egy új, szép piros, vagy csíkos ingnyakú 

pamutpólónak, új plüssnek. Kedveli a FENO-ba járó társait, mindig számon tartja, ki hiányzik, kivel mi 

történik éppen. Mindig van hozzájuk egy kedves szava, egy-egy puszival fejezi ki feléjük szeretetét. Szereti a 

közösséget, társaságot. Szereti a megszokott környezetét, a napirendet, amelyek biztonságot jelentenek 

számára. Rendkívüli módon ragaszkodik gondozóihoz, napközben többször megöleli őket, odabújik 

hozzájuk. Szívesen megy sétálni, ekkor igényli, hogy belekarolhasson valakibe. Rendkívüli módon kötődik 

közvetlen környezetéhez, igyekszik jó kapcsolatot ápolni velük, várja a folyamatos megerősítést tőlük. 

Lassan, nehézkesen, de szívesen tesz- vesz a kertben a felnőtt segítőkkel. Lehetőségeihez mérten önálló 

fiatal, legnagyobb gátat szorongása jelenti, ami meghatározza aktuális hozzáállását mindenhez.  Ha hiányzás, 

vagy ünnepek miatt nem jöhet a FENO-ba, akkor otthon hajlamosabb többet aludni, feküdni. 

Támogatási szükséglet: Vera beszélő fiatal nő, aki rendkívül érzékeny, a legapróbb változásokat is nehezen 

tűri. Szereti az állandóságot. Önállóan jár, sétál, közlekedik, amit lassan komótosan végez. Segítséggel, de 

minden önellátási feladatra részben képes. Vera jelzi a higiénés szükségleteit, önellátó. Önállóan eszik az elé 

tálalt ételekből. Pohárból iszik. Fontos számára, hogy néha elvonulhasson. 

A támogatott lakhatás során azokkal a társaival lehetne, akiket már több évtizede ismer, szeret. A támogatott 

lakhatás megkönnyíthetné a szülőkről való leválást és a nagy létszámú ápoló-gondozó otthonokkal szemben 

emberhez méltó körülményeket teremtene a mindennapi életében. 
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Szilágyi Krisztina 
Életkor: 41 éves 

Családi helyzet: Édesanyjával és testvérével él, édesapja 6 éve 

hunyt el. A húgának nincs fogyatékossága, kötődik hozzá, 

mindig mosollyal nyugtázza, felderül, ha testvére szóba kerül. 

Krisztinek a FENO jelenti a fő kimozdulási lehetőséget, ahol 

közösségben lehet, nagyon szereti a nyüzsgő társaságot, 

mozgalmas programokat, és az őt körülvevőket. Ezt 

leszámítva, többnyire otthon, elszigetelten tölti idejét 

családtagjaival. 

Elhelyezési kilátás: A fővárosban nem működik sem 

támogatott lakhatás, sem fogyatékos személyek ápoló, 

gondozó célú lakóotthona, amely fogadná őt. 

Hobbi, érdeklődés: Kriszti mindig örömmel megy a 

megszokott közösségébe, nagyon kedveli a megszokott társaságot, de az idegenekre is nagyon nyitott, képes 

nagy ujjongással köszönteni őket. Szereti és igényli, ha zajlik körülötte az élet. Nagyon fel tud lelkesülni egy-

egy reggeli közös éneklés közben, a kedvenc dalok hallatán. Bevonható minden tevékenységbe, de jobban 

kedveli a passzív megfigyelő szerepét. Szereti a sétákat, a nyári táborok alkalmával is legjobban a sok új 

idegen nyűgözte le a termál medence vizében lubickolva. Fizikai állapotának megőrzése érdekében igényli 

az állandó átmozgatást, a rendszeres sétákat, hogy ne veszítse el a meglévő terhelhetőségi szintjét. 

Támogatási szükséglet: Kriszti magas támogatási szükségletű az önellátás minden területén. Rövidebb 

szobatávon vezetve járatható, hosszabbtávon passzívan közlekedik kerekesszéket használva. Ülőmodulja 

segíti a megfelelő pozicionálásban, mely például az étkezéskor is fontos szerepet kap. Délután igényli a 

kifekvést, pihenést. Alternatív módon fejezi ki magát, a kedves, közvetlen beszédet nagyon szívesen veszi, 

mosollyal köszöni meg. Nemtetszését passzív visszakozással, elutasítással jelzi, akár elfordulással. Az 

időszakosan előforduló, az alvást követő ébredési szakaszban jelentkező epilepsziás rohamai is jelentősen 

befolyásolják általános állapotát, ilyenkor kevésbé terhelhető, fáradékonyabb. Könnyen alkalmazkodik az új 

helyzetekhez, képes lenne társaival egy új környezetben érvényesülni. 
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Hajzók Ferenc 
Életkor: 38 éves 

Családi helyzet: Édesanyjával él, 9 éves kora óta édesanyja 

egyedül gondoskodik róla. Édesapja 1992-ben elhagyta a családot. 

Egy évvel fiatalabb testvérének nincs fogyatékossága, önállóan él. 

Ferenc minden idejét, amit nem a FENO-ban tölt, azt 

elszigetelten, kettesben tölti nyugdíjas édesanyjával.  

Elhelyezési kilátás: Édesanya 2015-ben kezdeményezte 

Budapesten belüli támogatott lakhatásban történő elhelyezését. 

Az SZGYF arról tájékoztatta az édesanyát, hogy az ellátást igénylő 

budapesti illetékességű súlyos és halmozott fogyatékossággal élő 

személyek kizárólag a Budapesttől távoli csákánydoroszlói, 

darvastói, kéthelyi, tordasi, zsirai, szentgotthárdi és tompai nagy 

létszámú ápoló-gondozó intézetekbe jelentkezhetnek, mivel a fővárosban állami fenntartásban nem 

működik sem támogatott lakhatás, sem fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthona. 

Hobbi, érdeklődés: Nagyon szeret bejárni a FENO-ba, barátaival lenni. Szereti a FENO munkatársait, 

időnként ugratja is őket. Mindenféle játékra, zörgős tevékenységbe be lehet vonni, az érdekes fejlesztő 

eszközöket kifejezetten szereti. Nagyon szeret uszodába járni, de ezt az édesanyja sajnos nem tudja számára 

biztosítani, nincs módja elvinni. Szeretne a lehetőségekhez mérten önálló, felnőtt életet élni. Szeret a 

kortársai között lenni, maga kiválasztani a tevékenységeit és kibontakoztatni a képességeit. Szívesen jár 

évenként nyaralni a csoporttársakkal de a sorstárs családokkal is. A mozgalmas életvitel a legkedvezőbb 

számára, élvezi az együttlétet a társakkal. A járványveszély alatt az online látott társakat mindig nagy örömmel 

fogadja, hangos ujjongással üdvözli őket. Imádja hallgatni a zenét, a vízilabdát nézni a tévében. Egyedül is 

szívesen eljátszik főleg hangokat kiadó játékokkal, de ügyesen kezeli a labdát is. Szereti, ha elviszik sétálni, 

autóval, vonattal a világ végéig is elmenne.  Szereti az embereket, főleg azoknak örül a legjobban, akik 

felveszik vele a kapcsolatot, beszélnek hozzá, megnevettetik. Imádja a család kutyáját. Feri kiegyensúlyozott, 

vidám fiatalember nagy szeretettel. 

Támogatási szükséglet: Ferenc nem beszél, gesztusokkal, arckifejezéssel és mimikával kommunikál. 

Kéréseit integetéssel mutatja, ha nem az adott tárgyat kéri, akkor eltolja a kezünket. Ha a kért tárgyat 

megkapja, akkor azt vidám hangadással jelzi. Kerekesszéket használ hosszabb útra, de totyogva, vezetve a 

lakásban, vagy négykézláb mászva eléri célját.  Ferencet ismerő szakemberek és édesanyja szerint is 

lényegesen önállóbb lenne, ha nem édesanyjával élne, hanem támogatott lakhatásban. Számos tevékenységet 

megtanult a FENO-ban a kortársaktól, fejlesztő pedagógusoktól, melyeket édesanyja jelenlétében nem 

csinál, ilyen helyzetekben regresszív módon “elhagyja magát”. 

A támogatott lakhatásban azokkal a társakkal lenne együtt, akikkel a napköziben is együtt van. Mivel szeret 

velük lenni, nem okozna gondot az együttélés. A beszoktatás után gyorsan felvenné azt az életformát, amely 

a társakkal együtt történne. Hosszú távon, a szülő elvesztése esetén a társak jelenléte átsegítené őt a szülő 

hiányának leküzdésében. 
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Miholina Máté 
Életkor: 29 éves 

Családi helyzet: Édesanyjával és testvérével él Máté, de 

édesapjával is rendszeresen tartja a kapcsolatot. Édesanyja jelenti 

számára a legszorosabb kötődést.  

Elhelyezési kilátás: A fővárosban állami fenntartásban nem 

működik sem támogatott lakhatás sem fogyatékos személyek 

ápoló, gondozó célú lakóotthona, ahol Máté a családi házon kívül 

lakhatna. 

Hobbi, érdeklődés: Máté kiegyensúlyozott, kedves, mosolygós 

fiatalember, igazi társas lény. Nagyon szereti közvetlen 

környezetét, családját, gondozóit, társait. Igényli a testi 

kontaktust, ő is kezdeményez ölelést, érintést, simogatást. A 

kétszemélyes helyzeteket kedveli leginkább, ilyenkor „mindenével” figyel. A közeledésnek, kedveskedésnek 

örül, mosolyog, puszikat dob. Nagyon szereti a zenét, a kellemes, lágy hangokat. Egyre többször és egyre 

szívesebben vonódik be a tevékenységekbe.  Kedveli a természetet, a friss levegőn való napfürdőzést. 

Kerettel, segítséggel jár rövid távon, hosszabb távon kerekesszékkel közlekedik. A tág terek 

mozgékonyságának imponálnak, ha tudja, hogy megfelelő hely áll rendelkezésére, nekiindul és fenéken 

csúszva bejárja a termet, szobát. Nyitott az új helyzetekre, programokra, szereti ha zajlik körülötte az élet. 

Társaival szívesen vesz részt a több napos nyári táborozásokon, ezekben a napokban a család távolléte nem 

okoz neki gondot, a megszokott társaság és az új élmények gazdagítják hétköznapjait. A mozgalmasság, a 

változatosság felüdítik, figyelmesen tekintget a történésekre, a körülötte lévő ismerős arcok boldoggá teszik, 

biztonságban tudja magát, kedves jelenléte nyugalmat sugároz. A társas kapcsolatok, a közösségben történő 

tevékenységek, kikapcsolódást, felüdülést jelentenek számára.  

Támogatási szükséglet: Máté mozgásában személyi kísérést igényel. A mindennapos, illetve önellátási 

tevékenységben szintén igényli a megsegítést különböző mértékben (étkezés, öltözés,  testi higiéné, WC 

használat, helyváltoztatás). 

A támogatott lakhatás lehetne jelenleg az az ellátási forma, amely biztosítani tudná Máté, mint  súlyosan, 

halmozottan fogyatékos személy minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérését, 

természetesen egyéni képességeihez mérten. 
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Lukács Péter 
Életkor: 41 éves 

Családi helyzet: Nyugdíjas szüleivel él, akik közül az apuka 

siket. Édesanyjával nagyon szoros kapcsolatot ápol, Peti minden 

tevékenységét ő segíti. Petinek van egy öccse, aki külön 

háztartásban él és nevelik három gyermeküket feleségével.  

Elhelyezési kilátás: A fővárosban nem működik sem 

támogatott lakhatás, sem fogyatékos személyek ápoló, gondozó 

célú lakóotthona. 

Hobbi, érdeklődés: Általában kedves, barátságos. Leginkább 

szemlélődni szeret. A kezébe adott tárgyakkal hosszasan elbabrál. 

Ahogy öregszik, úgy egyre komótosabb, lassabb. Szeret társai 

között lenni, szívesen figyeli az arcokat. Figyeli társait, 

környezetét, a körülötte zajló események jelentik számára a 

minőségi időtöltést. Napközben gyakran bóbiskol, ilyenkor nem lehet kizökkenteni. Egyre több pihenést 

igényel, de az egyes tevékenységekbe való passzív részvételt nem utasítja el. Peti örömmel kóstólgat ha erre 

van lehetősége. Szereti, ha teret adnak neki és nem kell szorosan ülnie senki közelében. Szívesen üldögél a 

fotelben, amit folyamatos hangadással kísér. 

Támogatási szükséglet: Peti nem beszél, egyéni jelzései vannak. Hangadásokkal kommunikál, amit 

kizárólag közvetlen környezete ért meg. Járása instabil, bizonytalan, egyre többször van szüksége két segítő 

személy együttes jelenlétére a biztonságos mozgatáshoz: felállás, leülés, járás. Hosszabb sétáknál 

kerekesszékben ül. Az önellátási tevékenységeknél teljes mértékben segítségre van szüksége (étkezés, 

öltözés, testi higiéne, WC használat). Folyamatos hangadásai befolyásolhatják közvetlen lakókörnyezetét.  

A támogatott lakhatásban lehetősége lenne, azokkal a társaival lenni, akikkel évtizedek óta együtt van és a 

társadalom egyenrangú tagjaként, abba integrálódva, képességei mentén folyamatos személyi segítés mellett 

tudná élni életét. A beszoktatás után lehetősége lenne a társakkal közösen tölteni a mindennapokat, segítve 

ezzel a szülőkről való leválást. 
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2. MELLÉKLET: A TÁMOGATOTT LAKHATÁS JOGSZABÁLYI 

HÁTTERE 

Az alábbiakban a támogatott lakhatás szociális szolgáltatás működését meghatározó főbb nemzetközi 

és hazai normákat és jogszabályokat foglaljuk össze. Az adott jogszabályoknál kiemeltük a támogatott 

lakhatás szolgáltatással és a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberekkel összefüggő legfontosabb 

megállapításokat. 

ELVI ALAPOKAT ADÓ JOGSZABÁLYOK 

Magyarország Alaptörvényének XXII. cikk (1) kimondja, hogy, „[a]z állam jogi védelemben 

részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.” 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII törvény (fogyatékosjogi ENSZ egyezmény) 19. cikke 

kimondja, hogy minden fogyatékos embernek joga van az önálló életvitelhez és közösségbe való 

befogadáshoz. A 28. cikk 2. pontja továbbá kimondja, hogy a részes tagállamoknak a fogyatékos személyek 

számára másokkal azonos alapon kell biztosítani az állami lakhatási programokhoz való hozzáférését. Az 

egyezmény 19. cikkét értelmező 5. számú általános kommentár egyértelművé teszi, hogy az önálló 

életvitelhez és a közösségi befogadáshoz való jog minden fogyatékos emberre egyenlően vonatkozik. Sem a 

támogatás mértékére, sem a cselekvőképesség korlátozására hivatkozva nem lehet megtagadni senkitől a 

közösségben való önálló életvitel jogát. A fogyatékosság súlyosságára való hivatkozás nem lehet az önálló 

és támogatott életvitel megfosztásának alapja.63 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

(esélyegyenlőségi törvény) 7/A. § (1) kimondja, hogy a fogyatékos személy számára - figyelembe véve a 

különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű hozzáférést. A 17. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a 

fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő – családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási 

forma megválasztásához. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) 57. 

§-a rendelkezik azon személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményekről, 

amelyek lakhatási szolgáltatást tesznek lehetővé (lásd: II. fejezet). Ezek részletesebb tárgyi és személyi 

feltételeit a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000 SZCSM rendelet (szakmai rendelet) tartalmazza. 

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióban (kiváltási stratégia) a kormány 

rögzíti, hogy a jelenleg ápolást, gondozást nyújtó intézményekben élő halmozottan, illetve súlyosan, 

halmozottan fogyatékos személyeket a kiváltási stratégia célcsoportjának tekinti, és széleskörű, speciális 

igényeit figyelembe veszi a kiváltás során: „Fontos szem előtt tartani azt, hogy számukra sem a nagylétszámú 

intézmények adják a megfelelő otthont és életteret, ám szükségleteik okán speciális ellátást igényelhetnek.”64 

  

                                                   
63 A fogyatékosjogi ENSZ Bizottság 5. általános kommentárja az önálló életvitelről és a közösségbe való 
befogadásról, CRPD/C/GC/5, 20. bekezdés, 2017. október 27. Elérhető: 
https://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport  
64 A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 
szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról. 9. oldal. A jelenleg hatályos kiváltási stratégia elérhető 
itt: https://tamogatoweb.hu/letoltes2019/kivaltas_koncepci%C3%B3_2019.pdf  

https://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport
https://tamogatoweb.hu/letoltes2019/kivaltas_koncepci%C3%B3_2019.pdf


 

39 
 

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS LÉTREHOZÁSÁRA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE, MŰKÖDTETÉSÉRE 

VONATKOZÓ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK 

ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) 
A szociális törvény lefekteti a támogatott lakhatás szabályait, és előírja, hogy új szociális intézmény 
vagy új férőhely létrehozása esetén az ellátást támogatott lakhatás formájában kell nyújtani (legfeljebb 
6 fős illetve legfeljebb 12 fős lakhatás céljául szolgáló ingatlanokban). Azaz felmenő rendszerben 
már nem lehet ápoló-gondozó célú intézményt, ápoló-gondozó célú lakóotthont létrehozni. 

 Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat  
Az Országos Fogyatékosságügyi Program kiemelt szakpolitikai feladatként rögzíti a családban élő 
fogyatékos emberek segítését közösségi alapú szolgáltatásokkal, szociális alapszolgáltatásokkal és 
magas minőségű lakhatási szolgáltatásokkal, hogy lakóhelyükön élhessék az életüket, a helyi 
szolgáltatások hiánya miatt ne kényszerüljenek elköltözni. 

 Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. 
(IV. 28.) Korm. határozat  
Az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének 5.6. pontja rögzíti, hogy növelni kell 
a támogatott lakhatási férőhelyek számát, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra. 

TÁRGYI, SZAKMAI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK, KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI ELJÁRÁS 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet 

 Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 
29.) Korm. rendelet  

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK, FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 

TÉRÍTÉSI DÍJ 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 

 Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (mindenkori) 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

MŰKÖDTETÉS, JELENTÉSI RENDSZER, NYILVÁNTARTÁSOK 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet  

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet  

 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SzCsM rendelet  

 A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet  
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3. MELLÉKLET: SZAKMAI ANYAGOK JEGYZÉKE 

SÚLYOSAN, HALMOZOTT FOGYATÉKOS EMBEREK ÉS ÍGÉRETES LAKHATÁSI GYAKORLATOK 

BEMUTATÁSA 

1. NFSZK (2020) Értelmileg súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek társadalmi befogadása. NFSZK 

Nonprofit Kft. Elérhető: https://fszk.hu/kiadvany/ertelmileg-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-

emberek-tarsadalmi-befogadasa/  

2. Hazai és külföldi ígéretes gyakorlatokat (Egyenlő Esélyekért! Alapítvány, Tovább Élni Egyesület és 
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felméréséhez, elemzéséhez). Elérhető: https://fszk.hu/wp-

content/uploads/2018/09/IFKT_MODSZERTANI-UTMUTATO_EGYBEN_vegleges-2.pdf  

4. NFSZK (2020) A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja. NFSZK 

Nonprofit Kft. Elérhető: https://fszk.hu/kiadvany/a-tamogatott-lakhatas-es-szolgaltatasi-gyuru-

kialakitasanak-es-mukodtetesenek-protokollja/ 
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https://fszk.hu/hir/súlyosan, halmozottan fogyatékos-szemelyek-eletminoseg-mero-eszkoze-
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kommunikációs szükségletű személyek segítői számára (gesztusjelek, tárgyjelek, PCS grafikák). FSZK 
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