A Támogatott Lakhatás (továbbiakban: TL) és Szolgáltatási Gyűrű
Kialakításának és Működtetésének Protokolljához kapcsolódó
tanácsadás
Gyakran ismételt kérdések
4. A halmozottan fogyatékos személyek ellátása a TL-ben az alacsony jövedelmük és
a magas szükségletük mellett hogy oldható meg?

Meghatározó jogszabályi helyek:
-

Szoctv.75.§(6)
2007. évi XCII. törvény / az Egyezmény 19. cikke (Önálló életvitel és a közösségbe
való befogadás)
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény

Irányadó szakmai anyag:
-

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást- gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú
koncepció

Vonatkozó jogszabályban (Szoctv. 75.§ (6)) pontban foglalt rendelkezés határozza meg a TL
célcsoportját, mely szerint …” a Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés, illetve
fogyatékos személy esetében a 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálat és a komplex
szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható. A komplex
szükségletfelmérés alapján kell meghatározni a nyújtott szolgáltatási elemeket, annak
eredménye azonban a támogatott lakhatásra való jogosultságot nem érinti.”
Tehát a súlyos-, halmozott fogyatékosság nem lehet kizáró ok a támogatott lakhatás
igénybevételét illetően. Kétségtelen, hogy a fokozott támogatás biztosítása több erőforrást,
anyagi ráfordítást igényel a fenntartó részéről, ennek fenntarthatósága érdekében egyfelől
magasabb összegű térítési díj vonzattal kell számolni az igénybevevőnek, másfelől
differenciált, illetve magasabb összegű költségvetési támogatás mellett tudja a folyamatos,
egyenletes szolgáltatásnyújtást szavatolni a fenntartó. A finanszírozás átalakítása
megkezdődött, hiszen a 2020. évre már differenciált támogatást irányoz elő a fogyatékos
személyek számára támogatott lakhatást biztosító fenntartók számára a központi
költségvetés. Ennek értelmében a korábbi általános 1,35-ös szorzó helyett 1,43 a magas,
1,5 szorzószámmal történik a fokozott támogatást igénylő, vélhetően súlyosan-, halmozottan
fogyatékos személyek TL szolgáltatás támogatásának megállapítása.
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A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást- gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció
megállapításai:
„a.) A kiváltási folyamat csak akkor lehet sikeres az érintett fogyatékos egyén szempontjából,
ha a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásai (szociális, foglalkozási, stb.)
különválasztódnak, fizikai térben is elkülönülnek. A különválasztás azonban nem okozhat
ellátatlanságot, hozzáférési problémát. Ez utóbbi veszély csak úgy hárítható el, ha az adott
település(rész), ahol az önálló lakhatás történik részben a szükséges szociális (alap- és
nappali) szolgáltatásokkal, részben egészségügyi (háziorvos, célcsoporttól függően
járóbeteg ellátás) szolgáltatásokkal, továbbá foglalkozási – képzési szolgáltatásokkal
megfelelő mértékben (stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással) rendelkezésre áll.
b.) A támogatott lakhatás csak abban az esetben tud közösségi ellátásként működni, ha a
finanszírozás is átalakul, összhangban lesz az egyén szükségleteire épülő
szolgáltatásnyújtással.”
3) 2007. évi XCII. törvény / az Egyezmény 19. cikke (Önálló életvitel és a közösségbe való
befogadás) rögzíti a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való
élethez, és feladatul szabja, hogy a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és
létesítmények azonos alapon hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő személyek
számára is.
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