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A Támogatott Lakhatás (továbbiakban: TL) és Szolgáltatási Gyűrű 

Kialakításának és Működtetésének Protokolljához kapcsolódó 

tanácsadás 

Gyakran ismételt kérdések 
 

5. Az alapgyógyszer-készlet költsége kivethető-e a lakóra a TL-ben?  

 

Meghatározó jogszabályi hely: 

- Szoctv.117.§ (2a), 117/A.§ (3) 

- 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 110/I. § (1), (2) 

 

A releváns jogszabályi helyek nem egyértelműen rendelkeznek erről a kérdésről. 

 

Szoctv. 117.§(2a) b): A támogatott lakhatás térítési díjára egyebekben – ha e törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik – a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Továbbá: ugyanezen törvény 117/A.§(3): (3)967 Az 

ellátást igénybevevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához 

szükséges alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény – a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenően az egyéni 

gyógyszerigények költségét – a külön jogszabályban foglaltak szerint – az ellátott személy 

viseli. Amennyiben külön jogszabályként az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet ide vonatkozó 

részét tekintjük, akkor: 

Ir. R. 110/I. § (1) szerint: „A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás 

keretében az 50. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kezeléshez való hozzájutásról, 

valamint az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti gyógyászati segédeszközök biztosításáról 

kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján. 

(2) A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a 

gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete 

alapján nem képes, azt az intézmény viseli.” 

 

Az Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartási lap http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-

megjelenito//journal_content/56/10181/238786?redirect=/iratmintak  

vezetése a komplex szükségletfelmérés eredményének függvényében történik, akkor, ha 

valaki folyamatos támogatást igényel gyógyszerszedésben.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.362447#foot967
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/journal_content/56/10181/238786?redirect=/iratmintak
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/journal_content/56/10181/238786?redirect=/iratmintak
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A támogatott lakhatásban, fentiek alapján nem köteles alapgyógyszer készletet biztosítani a 

fenntartó, tehát a lakók maguk fedezik és fizetik a felmerülő gyógyszer igényüket, mely 

elsősorban a KÖZGYÓGY ellátás keretére felírt gyógyszerekből áll, és térítésmentes, 

térítésköteles része pedig egyéni költőpénzből finanszírozza az igénybevevő.  

Természetesen mindenkinek szüksége lehet eseti gyógyszerekre, így opció lehet, hogy 

minden lakó egyénileg rendelkezik a saját rendszeresen szedett gyógyszerein kívül a 

számára szükséges, esetileg használt fájdalomcsillapítóval, görcsoldóval, lázcsillapítóval, 

sebtapasszal. Amennyiben ennek önálló kezelését a komplex szükségletfelmérés alapján 

biztonsággal nem tudja végezni az igénybevevő, akkor biztosítani kell az alapgyógyszerek 

biztonságos őrzését a szolgáltatást igénybevevő rendszeres gyógyszereivel együtt, illetve a 

szükségletfelmérésben meghatározott támogatást kell nyújtani számára 

gyógyszerszedésben. Azonban ugyanúgy javasolható egy TL házban egy közös 

gyógyszerkészlet kialakítása is. 

 


