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A Támogatott Lakhatás (továbbiakban: TL) és Szolgáltatási Gyűrű 

Kialakításának és Működtetésének Protokolljához kapcsolódó 

tanácsadás 

Gyakran ismételt kérdések 
 

1. Kik lehetnek az induló TL együttműködő partnerei, mennyibe kerül a 

szolgáltatásvásárlás?  

 

Meghatározó jogszabályi hely: 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szoctv.) 75.§ (2)–(3) 

 

A támogatott lakhatás szolgáltatás működtetésének egyik legmeghatározóbb eleme a 

szolgáltatási gyűrű, melynek kiépítése a szolgáltatás engedélyezésének, nyilvántartásba 

vételének alapfeltétele. Ebben az igénybevevők szükségletei alapján megállapított 

szolgáltatási elemeket a fenntartó a Szoctv. 75.§(2) bekezdésében meghatározott módokon, 

a Szoctv.75.§ (3) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatásokon keresztül is 

biztosíthatja. Ebben az alapszolgáltatásokat biztosító fenntartóval megállapodást kell kötni a 

szolgáltatások/szolgáltatási elemek biztosítására, annak gyakoriságára, tartalmára, a 

szolgáltatás árára, a fizetési feltételekre vonatkozóan. A szolgáltatási elemek áraira 

vonatkozóan nincs iránymutatás, azt a kétoldalú megállapodásban kell meghatározni és 

rögzíteni. 

 

A szolgáltatási gyűrű megszervezése azt jelenti, hogy a TL szolgáltató a szolgáltatást 

igénybevevők komplex támogatási szükségletfelmérésében megjelöltek szerinti szolgáltatási 

elemeket az igénybevevő számára legoptimálisabb módon, releváns külső vagy saját 

kialakítású szociális alapszolgáltatásokon keresztül, vagy ha másképpen nem lehetséges, 

saját TL szolgáltatásán belül a megfelelő személyi feltételek biztosításával megszervezi a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ezen túlmenően biztosítja a hozzáférést egyéb 

szolgáltatásokhoz, első sorban egészségügyi alap- és szakellátáshoz, foglalkoztatáshoz, 

képzési lehetőségekhez, sport-, kultúra-, és rekreációs lehetőségekhez, a 

szükségletfelmérés eredménye alapján. A szolgáltatásokhoz hozzárendeli a releváns 

szolgáltatókat, melyek a TL szolgáltatást igénybevevők számára elérhetőek. 
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Az egyes szolgáltatási elemeket akár 1-2 fő szükségleteinek kielégítésére is igénybe lehet 

venni, a személyek szükségleteitől és a releváns szolgáltató kapacitásától függően. 

Szolgáltatási elemek Releváns szolgáltatások 

 
FELÜGYELET 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 

Támogató 
Szolgálat 

Nappali 
ellátás 

 

 
GONDOZÁS 

Házi 
segítségnyújtás 

Támogató 
Szolgálat 

Közösségi 
alapellátás 

Nappali 
ellátás 

 
HÁZTARTÁSI V. 

HÁZTARTÁST PÓTLÓ 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Házi 
segítségnyújtás 

Támogató 
Szolgálat 

Nappali 
ellátás 

 

 
ÉTKEZTETÉS 

Szociális 
étkeztetés 

Közétkeztetés 
Nappali 
ellátás 

 

 
TANÁCSADÁS 

Család- és 
gyermekjóléti 

Szolgálat 

Közösségi 
alapellátás 

Támogató 
Szolgálat 

Nappali 
ellátás 

 
PEDAGÓGIAI 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Család- és 
gyermekjóléti 

Szolgálat 

Támogató 
Szolgálat 1 

Nappali 
ellátás 

 

 
GYÓGYPEDAGÓGIAI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Család- és 
gyermekjóléti 

Szolgálat 

Támogató 
Szolgálat 

Nappali 
ellátás 

 

 
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

Nappali ellátás 
Közösségi 
alapellátás 

Támogató 
Szolgálat 

 

 
SZÁLLÍTÁS 

Falugondnoki 
Szolgálat 

Támogató 
Szolgálat 

  

 

A szolgáltatási gyűrűnek a szociális alapszolgáltatásokon túl a komplex szükségletfelmérés 

alapján, hozzáférést kell biztosítani a különböző közszolgáltatásokhoz, különösen az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz, járóbeteg-ellátáshoz, fekvőbeteg ellátáshoz, 

szakápoláshoz foglalkoztatáshoz, munkaerőpiaci szolgáltatáshoz. 

Biztosítani kell továbbá a hozzáférhetőséget az oktatáshoz, képzéshez, felnőttképzéshez, 

közösségi közlekedéshez, sport-, szabadidő-, kultúra lehetőségeihez, egyéb 

közszolgáltatásokhoz: posta, bolt, bank, hivatalokban történő ügyintézéshez, vallásgyakorlás 

lehetőségeihez, valamint csatlakozás lehetőségét civil közösségekhez, különféle önsegítő 

csoportokhoz szükségletek szerint.  

 

                                                
1
 Megjegyezzük, hogy a támogató szolgálat az Szt. szerint nyújthat pedagógiai segítségnyújtást, de az 1/2000. 

SzCsM rendelet szerint nem, a két jogszabályt e tekintetben harmonizálni kell. Mivel az Szt. magasabb rendű 
jogszabály ezért ezt vesszük alapul. 



 

 
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely: 1138 Budapest, Váci út 191. 
telefon (+36 1) 450 3230 
fax: (+36 1) 450 3235 
e-mail: titkarsag@nfszk.hu 
http: www.nfszk.hu 
Nyilvántartásba vételi számok: E-000892/2014; E/2020/000250 
 

A TL szolgáltatásnyújtási körébe tartozó szolgáltatási elemek biztosítása érdekében külső 

szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodás tervezet a működési engedély 

megszerzésének folyamatában kötelezően becsatolandó dokumentum. 


