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TÁJÉKOZTATÓ 

TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani 

intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények 

engedélyezési eljárásának szakértői 

díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről 

55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet alapján 

 

 

A tájékoztató elsősorban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításának a támogatott lakhatás szolgáltatást érintő rendelkezéseire épül.
*
 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 
 

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS IGÉNYBEVÉTELE: 

„1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A támogatott lakhatásra az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a lakóotthon alatt 

támogatott lakhatást kell érteni.” 

 

A támogatott lakhatásra lakóotthoni ellátás igénybevételére vonatkozó 17. § (1) és (2) bekezdésben 

foglalt szabályokat kell alkalmazni, azzal hogy a lakóotthon alatt támogatott lakhatást kell 

érteni: 

Ir. 17. § (1) A lakóotthoni ellátást igénybe vevő a kérelem, indítvány benyújtását követően az 

intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy által megjelölt 

időponttól legfeljebb harminc napot az intézményben tölthet a lakóotthonban élők és a lakóotthoni 

életkörülmények megismerése céljából. 

(2) Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy a lakóotthoni 

ellátás iránti igény teljesítéséről az igénybe vevő háziorvosa (kezelő orvosa) véleményének 

figyelembevételével dönt. 

„(3) A támogatott lakhatásra az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a lakóotthon alatt 

támogatott lakhatást kell érteni.” 

 

                                                 
*
A tájékoztató az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendeletnek az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítására nem tér ki a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításának a támogatott lakhatás szolgáltatás biztosításával közvetlenül össze nem függő szakaszaira (7. §, 9.§,  

13.§, 14.§) A tájékoztató nem érinti: 

A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények 

engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése, Az emberi 

erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) 

EMMI rendelet módosítása. 
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AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE: 

 

2. § Az Ir. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„18. § (1) Az alapszolgáltatást igénylő személy – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 

ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, 

intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. 

(2) Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali 

melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére 

nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen 

szolgáltatások igénybevételéről.” 

 

Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok annyiban módosultak, hogy a 

hivatkozott rendelkezés kiegészült, eddig is tartalmazta, hogy nem kell nyilatkozni a népkonyha, 

a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki 

szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor 

arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Most a 

jogszabály kiegészült azzal, hogy más alapszolgáltatás igénylése esetén sem kell nyilatkozni a 

népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és 

tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

szolgáltatások igénybevételéről. 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES SZAKVÉLEMÉNYEK: 

 

3. § Az Ir. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(6) A támogatott lakhatásra az (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a 

fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt 

támogatott lakhatást kell érteni.” 

 

A támogatott lakhatásra az Ir. 21. § (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos 

személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt 

támogatott lakhatást kell érteni: 

Ir. 21. § (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos 

intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele 

iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának 

szakvéleményét. 

(3) Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés iránti kérelemhez 

mellékelni kell a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 

30. § (3) bek.] szakvéleményét. 

 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELEM: 

4. § Az Ir.  

 a) 3. § (4) bekezdésében az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátás és támogatott lakhatás” 

szöveg, 

 b) 21. § (3) bekezdésében az „és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) 

bek.]” szövegrész helyébe a „bizottság” szöveg 

lép. 
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Ir. 3. § (4) bekezdés módosult rendelkezése értelmében tartós bentlakásos ellátás és támogatott 

lakhatás esetén - az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével - a kérelem előterjesztésekor be 

kell nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat 

„3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem 

kell kitölteni. 

Az Ir. 21. § (3) bekezdés módosult rendelkezése értelmében a kiskorú esetében a fogyatékos 

személyek otthonába történő elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes 

szakértői bizottság szakvéleményét. 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rendelet módosítása 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban. R.) 5. §-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki, melynek értelmében: 

 

A támogatott lakhatásnak rendelkeznie kell: 

 Működési engedéllyel, alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, az 

egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a 

foglalkoztatottak munkaköri leírásával 

 Házirenddel, amelyet az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a lakókkal 

közösen alakít ki, és amelyben meg kell határozni: 

o  az együttélés szabályait, 

o a háztartással kapcsolatos feladatok megosztását 

o a konfliktuskezelés módját, eredménytelensége esetére az azokról való döntés eljárását 

o az ellátást igénybevevő jogainak sérelme esetén alkalmazandó jelzőrendszer szabályait, 

 a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási 

szerződéssel 

 Szabályzatokkal 2 esetkörben kell rendelkezni: 

o a legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek esetében (Szt. 75. § (2) 

bekezdés c) pont) az 1/2000 SZCSM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott 

szabályzatokkal, ide nem értve az 1. számú melléklet I. pontja szerinti szabályzatokat, 

azaz: 

II. Gazdasági szabályzatok 

1. számviteli szabályzat 

2. pénzkezelési szabályzat 

3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

4. vagyonvédelmi szabályzat 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

1. munkavédelmi szabályzat 

2. tűzvédelmi szabályzat 

3. gépjármű használati szabályzat 
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o az alábbi szolgáltatások biztosítása esetén 1/2000 SZCSM rendelet 1. számú 

melléklet I. 1. alpontjában, II. és III. pontjában meghatározott szabályzatokkal 

kell rendelkezni: 

 az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális 

munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett 

esetvitel, 

 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő 

támogatás, 

  az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén 

étkezés, ápolás-gondozás, fejlesztés, a társadalmi életben való részvételt segítő 

szolgáltatások. 

Azaz: 

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

1. iratkezelési szabályzat 

II. Gazdasági szabályzatok 

1. számviteli szabályzat 

2. pénzkezelési szabályzat 

3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

4. vagyonvédelmi szabályzat 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

1. munkavédelmi szabályzat 

2. tűzvédelmi szabályzat 

3. gépjármű használati szabályzat 

 

EGYÉNI SZOLGÁLTATÁSI TERV 
Az R. a következő 12/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki: „Az egyéni 

szolgáltatási terv”, melynek értelmében: 

A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.  

Az egyéni szolgáltatási terv a komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul. 

Az egyéni szolgáltatási terv értékelése: Az egyéni szolgáltatási tervet a szolgáltatás nyújtásának 

kezdő időpontjától számított három hónap elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább 

félévente értékelni, és szükség esetén – a komplex szükségletfelmérés eredményére és tartalmára 

figyelemmel – módosítani kell. 

Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza: 

a) a támogatott lakhatás keretében nyújtott alábbi szolgáltatások formáit és felelőseit: 

 az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 

körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel 

 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatás 

 az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén  

- étkezés  

- ápolás-gondozás 

- fejlesztés 

- társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások. 

b) a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását, a várható 

eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését, 
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c) az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges 

eszközöket, 

d) a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának eszközeit, 

e) az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében 

szükséges, koordinált intézkedéseket, 

f) a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait,  

g) A más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit.  

Az szolgáltatásokat a fenntartó az alábbi módokon biztosíthatja (Szt. 75. § (3) bekezdés szerint): 

a. más szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján 

b. más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen 

c. a közös működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat), 

d. más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szolgáltatást nyújtó 

szervezettel kötött megállapodás útján,  

e. az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának 

szabályai szerint is biztosíthatja. 

 

Az egyéni szolgáltatási tervet és a módosításait az alábbi személyek írják alá:  

 az intézményvezető,  

 a támogatott lakhatást igénybevevő személy,  

 valamint az alábbi szolgáltatásokat (Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti 

szolgáltatások) nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője által kijelölt személy: 

 az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 

körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel 

 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatás 

 az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén  

- étkezés  

- ápolás-gondozás 

- fejlesztés 

- társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások. 

 

 

A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA NEM ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK: 

Az R. 40. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, melynek értelmében: 

 

Nem alkalmazandó az R. 6. § (1)–(5) és (12) bekezdés: 

Általános személyi feltételek 

6. § (1) Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást 

végző személyek 

a) legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás 

kivétel, 

b) legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos 

intézményi ellátás esetén. 

(2) A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 
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(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai létszámnorma - a szolgáltatások biztosítása érdekében - a 

szociális intézményben kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti. 

(4) A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátására a 2. számú mellékletben megállapított létszám ajánló 

jellegű. 

(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott 

munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A 

munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, 

megbízású vagy munkakörű személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de 

legfeljebb öt évre felmentést adhat, ha 

a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz 

részt, vagy 

b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő 

személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges képesítés megszerzését. 

(..) 

(12)Azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést 

kapott, a felmentés ideje alatt a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése 

szempontjából szakképzettnek kell tekinteni. 

 

Nem alkalmazandóak az R 40–58. § - ban foglalt rendelkezések, azaz  

III. Fejezet INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az intézmény tárgyi feltételei 

Az intézmény szolgáltatásai 

Étkeztetés megszervezése 

Ruházat, textília biztosítása 

Egészségügyi ellátás 

A mentálhigiénés ellátás biztosítása 

Szocioterápiás foglalkozások szervezése címszavak alatt található szabályok. 

 

Csak a legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosított 

lakhatási szolgáltatás (Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) esetén kell alkalmazni az R. 

60–61. § szerinti érték és vagyonmegőrzésre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

TÁMOGATOTT LAKHATÁS 

 

Az R. III. Fejezete a 110. §-t követően a következő 8. Címmel egészül ki: „8. Cím TÁMOGATOTT 

LAKHATÁS” melynek értelmében: 

 

A támogatott lakhatás  

 a) az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói 

hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását 

és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,  

 b) személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, 

illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az 

egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában, 

 c) az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának 

különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek 

elsajátítására.  
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A támogatott lakhatás – az engedélyezett férőhelyszámon felül – biztosíthatja az ellátást 

igénybevevőről gondoskodó szülő, egyéb hozzátartozó, illetve az ellátást igénybevevő kiskorú 

gyermekének elhelyezését. Az elhelyezés alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül. 

 

KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS 

 

A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, amelyet az 

igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legalább évente 

egyszer meg kell ismételni. 

 

A komplex szükségletfelmérést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az 

intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére 

támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkező munkatárs jelölhető ki. 

 

A komplex szükségletfelmérés  

 a) szakmai módszereit a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított 

minisztérium honlapján közzéteszi, 

 b) eredményét a 14. számú melléklet szerint kell dokumentálni. 

 

Amennyiben az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, 

azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérés 

elvégzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető a (2) bekezdés 

szerint képzettséggel rendelkező olyan munkatársat jelöl ki, aki nem vett részt az ellátást 

igénybevevő komplex szükségletfelmérésében. 

 

A komplex szükségletfelmérés kiterjed 

 a) az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával 

kapcsolatban, 

 b) az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra,   

 c) az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre,  

 d) a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre, 

 e) a képzettségre, munkatapasztalatra, 

 f) az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni 

helyzetre,  

 g) a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs 

szükségletekre, 

 h) annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen 

mértékben, 

 i) a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és 

annak mértékére, 

 j) a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára, 

 k) folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak 

intenzitására, gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz 

való hozzájutás megszervezésének igényére, 

 l) az egyén együttműködési szándékának felmérésére. 

 

A komplex szükségletfelmérést célcsoport-specifikus, fogyatékosság esetén fogyatékosság-

specifikus módszerekkel kell elvégezni. 
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(Az R. a következő 116. §-sal egészül ki: „116. § A komplex szükségletfelmérés időpontjában 

lakóotthoni ellátásban részesülő személyek esetében a komplex szükségletfelmérés eredménye a 

fennálló intézményi jogviszonyt nem érinti, határozott idejű megállapodás esetén a jogviszony a 

határozott idő lejártáig fennmarad.”) 

 

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS SZAKMAI FELADATAI 

  

A szolgáltatás során biztosítani kell 

 a) a lakóhelyi és – a távmunka kivételével – a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő 

eltöltésének szétválasztását,   

 b) a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének 

megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll, 

 c) a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas 

kapcsolatok fenntartásában, 

 d) a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló 

megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához, 

 e) az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének 

megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való 

hozzáférést.  

 

A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani: 

 a) a munkavégzés, a szabadidő eltöltése, 

 b) a munka és a szabadidő megfelelő aránya, 

 c) a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása, 

 d) a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása. 

 

A támogatott lakhatást biztosító intézmény szakmai munkájának értékelésére a 13. §-ban foglaltakat 

alkalmazni kell.  

 

A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője felelős. 

Támogatott: 

 

 

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 

 

A támogatott lakhatás tárgyi követelményei: 

A támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely használatbavételi engedéllyel 

rendelkezik, azzal, hogy  

 a legfeljebb 6 fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 7-12 fő számára 

kialakított lakásban vagy házban biztosított lakhatási szolgáltatás (Szt. 75. § (2) bekezdés 

a) és b) pontja) esetén egy lakószobában legfeljebb 2 személy helyezhető el  

 a legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosított lakhatási 

szolgáltatás (Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) esetben egy lakásban legfeljebb 2 

személy helyezhető el. 

A lakhatási szolgáltatással összefüggő alábbi szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, 

hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el: 

 az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe 

tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,  



 
 

9 

 

 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, 

 az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az 

ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat  

A lakhatási szolgáltatások szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók másik lakhatási 

szolgáltatásokkal, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én 

működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre. 

(Lakhatási szolgáltatások az Szt. 75. § (2) bekezdése szerint: a legfeljebb 6 fő számára kialakított 

lakásban vagy házban, 7-12 fő számára kialakított lakásban vagy házban, a legfeljebb 50 fő 

elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosított lakhatási szolgáltatások) 

 

Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást 

igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel kell 

ajánlani a választás lehetőségét. 

 

 

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

  

A támogatott lakhatás szolgáltatásai és személyi feltételei 

  

Az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója 

biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt és 

a kísérő támogatást az intézményvezető is elláthatja. 

 

Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a 

továbbiakban: esetfelelős). 

 

Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és 

tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre 12 ellátott tartozhat.  

Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, 

mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, 

az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának 

koordinálására. 

 

A kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetenciájának ki kell terjednie az egyéni 

szolgáltatási tervben foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének 

segítésére, az állapotváltozásának felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre.  

 

Ha a fenntartó saját fenntartásban biztosítja az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont szerinti 

szolgáltatásokat: d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény 

esetén da) az étkezést, db) az ápolás-gondozást, dc) a fejlesztést, dd) a társadalmi életben való 

részvételt segítő szolgáltatásokat 
akkor az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont 

 da) alpontja szerinti étkezésre a szociális étkeztetésre irányadó szabályok közül csak a 

támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni 

 db) alpontja szerinti ápolás-gondozásra a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a 

közösségi ellátásra, a házi segítségnyújtásra irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás 

keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
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 dc) alpontja szerinti fejlesztésre a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a 

közösségi ellátásra irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretében ténylegesen 

biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

 dd) alpontja szerinti társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokra a 

támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra irányadó szabályok közül csak a támogatott 

lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

 

Amennyiben a fenntartó saját fenntartásban biztosítja az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont szerinti 

szolgáltatásokat: d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény 

esetén da) az étkezést, db) az ápolás-gondozást, dc) a fejlesztést, dd) a társadalmi életben való 

részvételt segítő szolgáltatásokat: 
 

 az 1/2000 SZCSM rendelet 2. és a 3. számú mellékletnek a ténylegesen biztosított 

alapszolgáltatásokra vonatkozó előírásait alkalmazni kell, 

 az alapszolgáltatásokra vonatkozó, e rendelet mellékletei szerinti dokumentációt nem 

kell vezetni. 

 

A társadalmi életben való részvétel segítése érdekében az ellátotti csoport társadalmi 

érdekképviseletét biztosító szervezet, illetve az általa javasolt tapasztalati szakértő a szolgáltatást 

nyújtóval együttműködhet.  

 

A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás: 

A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az a szakorvosi, illetve 

sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról valamint a gyógyászati 

segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye 

alapján. A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a gyógyászati 

segédeszközök költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt 

az intézmény viseli.  

 

A 9. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapot a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján 

kell kitölteni az ellátás megkezdésekor, valamint a nyilvántartó lapon szereplő adatokban 

bekövetkező változások esetén. 

  

HATÁLYBA LÉPÉS: 

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

MELLÉKLETEK MÓDOSULÁSA:  

 

(1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki. 

 

 

1. melléklet a …/2013. (……) EMMI rendelethez 

 

 

1. Az R. 2. számú melléklet II. 2. pontja a következő G) alponttal egészül ki: 
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„G) Támogatott lakhatás 

– intézményvezető           1 fő 

– esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el)    1 fő 

– kísérő támogatást biztosító munkatárs       1 fő 

(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)” 

 

 

2. Az R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok része a következő 12. ponttal egészül ki: 

 

„12. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, 

illetve az azt követő három hónapban a II. 2. G) pont szerinti személyi feltételekkel kell 

rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a 14. számú melléklet szerint a szolgáltatás 

biztosításához szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg. 

A személyi feltételekben történő változást – a bentlakásos intézményekre a 10. pontban 

meghatározottak szerint – a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni.” 
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2. melléklet a …/2013. (……) EMMI rendelethez 

 

 

„14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

 

 

SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

A FELMÉRÉS IDŐPONTJA: ....................................... 

KLIENS NEVE: 

SZÜLETÉSI IDŐ: 

LAKÓHELYE: 
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Szolgáltatási elem 

Szolgáltatás intenzitása Szolgáltatás időtartama Szolgáltatást biztosítja Szolgáltatás 

biztosításához 

szükséges kompetencia 

Szolgáltatás 

biztosításához 

szükséges 

óraszám/létszám 

Kijelölt szerződött 

szolgáltató 

(név, cím, 

kapcsolattartó) 

Lakhatási szolgáltatás       

Esetvitel        

Kísérés       

Étkeztetés       

Gyógypedagógus 

asszisztens/szociális 

munkás által nyújtott 

támogatás 
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Nappali ellátás       

Szállítási szolgáltatás       

Egyéb       
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I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
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II. KÖZÖSSÉGI ÉLET. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
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III. OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 

 

 

 

 

 

IV. MUNKA. FOGLALKOZTATÁS 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 

 

 

 

 

 



 
 

18 

 

V. ÉRDEKKÉPVISELET. BIZTONSÁG 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 

 

 

 

 

 

VI. OTTHONI ÉLET 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
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VII. EGÉSZSÉG, KOCKÁZATOK: 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 

 

 

 

 

 

VIII. LAKHATÁS 

 

SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 

 

 

 

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 

 

 

 

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
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Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult 

 

Felmérést végző szakemberek neve és aláírása:” 

 

Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult 

 

Indoklás: 

 

Felmérést végző szakemberek neve és aláírása
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