A Támogatott Lakhatás (továbbiakban: TL) és Szolgáltatási Gyűrű
Kialakításának és Működtetésének Protokolljához kapcsolódó
tanácsadás
Gyakran ismételt kérdések
11. Belépési hozzájárulás kérdése. Ugyanazon ingatlanon belül, ugyanazon
szolgáltatásért az egyik ellátottól kérünk belépési hozzájárulást, a másiktól nem.
Kinek kell fizetnie és kinek nem?
Meghatározó jogszabályi helyek:
Szoctv. 92/B. §, 117/C. § * (1), 140/W. §
92/B. § * (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
j) * a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon
kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket,
amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét összegben
megállapítja a belépési hozzájárulást.
117/C. § * (1) Tartós bentlakásos intézmény esetén - a rehabilitációs intézmény, a
hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a fenntartó
meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást
kell fizetni. Egyházi és nem állami fenntartó esetén ezek aránya az intézmény férőhely
számának 50%-át nem haladhatja meg.
(4) Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési
hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.
(5) 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.
140/W. § * A 2015. január 1-jét követően megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltése
esetén a fenntartó dönthet arról is, hogy az emelt szintű férőhelyre nem egyszeri
hozzájárulást, hanem helyette belépési hozzájárulást állapít meg. Ebben az esetben a
belépési hozzájárulásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A belépési
hozzájárulás alkalmazása egyébként nem érinti a férőhely minősítését, így különösen nem
változtatja meg a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás mértékét.
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A szociális törvény csak a bentlakásos intézmények esetében rendelkezik belépési
hozzájárulás meghatározásáról. A támogatott lakhatás jogszabályi besorolás szerint nem
bentlakásos, hanem szakosított ellátást nyújtó intézmény, ez alapján nem vonatkozna rá a
belépési hozzájárulással kapcsolatos szabályozás. Ugyanakkor mivel a Szt.117.§ (2a) b)
szerint: a támogatott lakhatás térítési díjára egyebekben - ha e törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik - a tartós bentlakásos intézmények térítési
díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ezért az Szt. 140/W. § alapján belépési
hozzájárulást határozhat meg a fenntartó, amely esetben az erre vonatkozó szabályok az
érvényesek: a fenntartó meghatározhatja a férőhelyeket, amelyre belépési hozzájárulást
kér, megállapíthatja a belépési hozzájárulás összegét, illetve nem tagadhatja meg az
ellátást, ha ellátási kötelezettség fennáll. Fentiek alapján kialakulhat az a helyzet, amit
vázol a kérdező, hogy ugyanazon szolgáltatásért az egyik lakótól (azaz: férőhelyre) kérnek
belépési hozzájárulást, a másiktól (másik férőhelyre) nem.
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