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Tájékoztató  

a szociális szolgáltatásokat érintő 2013. augusztus 01-jétől 
hatályos jogszabályváltozásokról 

 

 

Jogszabály: 

 

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

Megjelent: MK 2013/129. (VII. 29.) 

Hatályos: 2013. 08. 01. 

 

Az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet az alábbi jogszabályokat módosítja: 

 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: R.) 

 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása az egyes szociális szolgáltatásokat 

végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről (továbbiakban: 81/2004. (IX. 18.) 

ESzCsM rendelet) 

 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről 

és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési 

eljárásának szakértői díjáról (továbbiakban: Mr.) 

 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  

 

Az alábbiakban a szociális szolgáltatásokat érintő változásokat közöljük. 

 

 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

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

 

1.1. Támogatott lakhatás igénybevételi szabályai 

 
Igénybevétel folyamata: 

A „próbaidőre” vonatkozóan a lakóotthoni ellátásra vonatkozó szabályokat kell 

támogatott lakhatás esetében is alkalmazni. (Ir. 17. § új (3) bekezdése) 

Az 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 az 

életkörülmények megismerése céljából. 

Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az 

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

véleményének figyelembevételével dönt. 

 

Az igénybevételhez szükséges dokumentumok, szakvélemények: 

A támogatott lakhatás igénybevétele esetében – a tartós bentlakásos ellátásokhoz 

hasonlóan – szükséges a kérelemhez csatolni az Ir. 1. számú melléklet III. része 

szerinti vagyonnyilatkozatot. (Ir. 3. § módosított (4) bekezdése) 

[Megjegyzés: Az Ir. igénybevételi eljárásra vonatkozó egyéb szabályai nem változtak, de 

fontos megjegyezni, hogy a támogatott lakhatás esetében is szóban vagy írásban 

történhet az ellátás kérelmezése, az Ir. 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi 

igazolás csatolandó, illetve be kell nyújtani az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti 

jövedelemnyilatkozatot] 
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A támogatott lakhatásra az Ir. 21. § (1) és a (3) bekezdését alkalmazni kell, azzal, 

hogy a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos 

intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni. (Ir. 21. § új (6) bekezdése, Ir. 21. § 

módosított (3) bekezdése) 

A támogatott lakhatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az 

igénybevevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. 

Kiskorú esetében az elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes 

szakértői bizottság szakvéleményét. 

 

1.2. Egyéb alapszolgáltatásokra vonatkozó szabályozás 

 

Nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről: 

Ésszerűsödött a más alapszolgáltatásról szóló nyilatkozattételről szóló szabályozás. (Ir. 

módosított 18. § ) 

Eddig csak azt szabályozta az Ir., hogy mely szolgáltatások igénybevételéről nem kell 

nyilatkozni, de ezt minden alapszolgáltatás igénybevétele esetében meg kellett tenni, 

még akkor is, ha egyébként a mentességi körbe tartozó szolgáltatás igénybevétele 

történt meg (népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, 

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás). Ezt a felesleges rendelkezést egyszerűsítették úgy, hogy nem 

kell nyilatkozni a nyilatkozat alól 2013.07.31-ig mentes szolgáltatások 

igénybevételekor sem. 

 

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.” 
 

A módosított nyilatkozatnak megfelelő mintát a tájékoztató 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

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

rendelet módosítása 

 

2.1.  A támogatott lakhatás részletszabályai1  

Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 2012. évi 

CXVIII törvény 2013. január 1-jétől új ellátási formával, a támogatott lakhatással 

egészítette ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényt (továbbiakban: Szt.). Ezen ellátási formával kapcsolatos részletszabályok 

2013. augusztus 1-jei hatállyal kerülnek az R.-ben szabályozásra. 

 

2.1.1. Támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó intézményi 

dokumentációk (R. 5. § új (4) bekezdése) 

 
A támogatott lakhatásnak rendelkeznie kell: 

 Működési engedéllyel,  

                                                           
1 A támogatott lakhatásra vonatkozó szabályok kivonatos közlésénél alapdokumentumként felhasználásra 

került a Kézenfogva Alapítvány jogásza, Dr. Gazsi Adrienn, által készített útmutató. Forrás: 
http://kezenfogva.hu/node/1231 

http://kezenfogva.hu/node/1231
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 Alapító Okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,  

 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, 

[Megjegyzés: a Lex specialis derogat legi generalis elv alapján ezt a speciális 

szabályt kell alkalmazni és nem kell alkalmazni a bentlakásos intézmény 

házirendjére vonatkozó R. 5. § (3) bekezdésében foglaltakat!] 

 

 a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes 

felelősségbiztosítási szerződéssel 

 

 Szabályzatokkal, amelyet az R. előír 

Az R. két esetet különböztet meg:  

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” 

 

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 Szt. 75. § (1) bekezdés b)-d) pontja 

szerinti szolgáltatások biztosítása esetében: 

 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 
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2. tűzvédelmi szabályzat 

3. gépjármű használati szabályzat” 

 
 

2.1.2. Támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó ellátotti 

dokumentációk (R. új 12/A. §) 

 
Egyéni szolgáltatási terv 

A támogatott lakhatás esetében a „tervdokumentáció” az egyéni szolgáltatási terv.  

[ Megjegyzés: Gondozási tervet nem kell készíteni (R. 7. § (1) bekezdés módosított a) 

pont)] 

 

Az egyéni szolgáltatási terv az komplex szükségletfelmérés (részletesen:R. új 110/B-

110/C. §) 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 tartalma: 

Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza: 

 az Szt. 75. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti szolgáltatások formáit és felelőseit, 

[Megjegyzés: azaz az alábbi szolgáltatások formáit és felelőseit: 

o az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális 

munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett 

esetvitel 

o az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő 

támogatás 

o az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény 

esetén  

 étkezés  

 ápolás-gondozás 

 fejlesztés 

 társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások.] 

 

 a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a 

várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését, 

 az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz 

szükséges eszközöket, 

 a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, 

módját és eljárásrendjét, 

 az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése 

érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket, 

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

 az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított 

szolgáltatásokat és azok felelőseit. 

[Megjegyzés: a szolgáltatásokat a fenntartó az alábbi módokon biztosíthatja (Szt. 

75. § (3) bekezdés szerint): 

o más szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött 

megállapodás útján 

o más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen 

o a közös működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat), 

o más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szolgáltatást 

nyújtó szervezettel kötött megállapodás útján,  

o az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő 

ellátásának szabályai szerint.] 
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Az egyéni szolgáltatási terv egyéb követelményei: 

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, azaz 

aki az alábbiakat nyújtja: 

o az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális 

munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett 

esetvitel 

o az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő 

támogatás 

o az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény 

esetén 

 étkezés  

 ápolás-gondozás 

 fejlesztés 

 társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások. 

 
 

2.1.3. Támogatott lakhatás igénybevételének feltételei – komplex 

szükségletfelmérés (R. új 110/B. §, új 110/C. §, új 116. §, új 14. 

számú melléklet) 

 

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.  

[Megjegyzés: támogatási szükségletfelmérő szakmentor végzettséggel kell rendelkeznie 

mind az SZGYF, mind az intézmény által kijelölt munkatársnak. Támogatási 

szükségletfelmérő mentor képzést a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) végez, a fogyatékos személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltásának stratégiájáról és a 

végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló a Kormány 1257/2011. (VII. 

21.) Korm. határozatában foglaltak felhatalmazása alapján. A mentorok listája elérhető a 

http://www.hozzaferes.hu/docs/IFKT-mentorok-adatai_20120124.xlsx linken.] 

 

A komplex szükségletfelmérés szakmai módszereit a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi, eredményét 

az R. 14. számú melléklet (ld. e tájékoztató 2. számú melléklete) 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 támogatási szükségletfelmérő 

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

ellátást igénybevevő komplex szükségletfelmérésében. (R. új 110/B. §) 

  

http://www.hozzaferes.hu/docs/IFKT-mentorok-adatai_20120124.xlsx
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A komplex szükségletfelmérés kiterjed 

 az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával 

kapcsolatban, 

 az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra, 

 az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre, 

 a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre, 

 a képzettségre, munkatapasztalatra, 

 az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, 

vagyoni helyzetre, 

 a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs 

szükségletekre, 

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

mértékben, 

 a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó 

szükségletre és annak mértékére, 

 a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára, 

 folyamatosan nyújtott - általános és speciális - szociális munka esetében annak 

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

foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére, 

 az egyén együttműködési szándékának felmérésére. 

 

A komplex szükségletfelmérést célcsoport-specifikus, fogyatékosság esetén 

fogyatékosság-specifikus módszerekkel kell elvégezni. (R. új 110/C. §) 

 

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.(R. új 116. §) 

 

 

2.1.4. Támogatott lakhatás szolgáltatás szakmai tartalma, nyújtott 

szolgáltatáselemei (R. új 110/A. §, új 110/D. §, új 110/H. §, új 110/I. 

§, R. 40. § új (8) bekezdés) 

 

Definíció: 

A támogatott lakhatás  

 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,  

 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, 

 az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel 

támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló 

életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.  

 

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. (R. új 110/A. §) 
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A szolgáltatás tartalma, alapelvek: 

A szolgáltatás során biztosítani kell az alábbiakat: 

 a lakóhelyi és - a távmunka kivételével - a munkahelyi feladatok, valamint a 

szabadidő eltöltésének szétválasztását, 

 a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés 

eredményének megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll, 

 a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, 

társas kapcsolatok fenntartásában, 

 a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák 

önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához, 

 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 munkavégzés, a szabadidő eltöltése, 

 a munka- és a szabadidő megfelelő aránya, 

 a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása, 

 a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.  

 

A támogatott lakhatást biztosító intézmény szakmai munkájának értékelésére az R. 13. 

§-ban foglalt, fenntartói ellenőrzésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 

 

A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője 

felelős. (R. új 110/D. §) 

 

A szolgáltatás elemeinek nyújtására vonatkozó szabályok: 

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

szerinti lakhatáson kívüli szolgáltatásokat [Megjegyzés: 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 

 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 lakhatáson kívüli 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. [Megjegyzés: azaz nem kell vezetni étkeztetés 

esetén az R. 4.-es melléklete szerinti étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót, 
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nappali ellátás esetén a 10. melléklet szerint látogatási és eseménynaplót és a 11. 

melléklet szerinti „Nappali melegedők eseménynaplója az ellátásban részesítettekről 

és a nyújtott szolgáltatásokról” nevű nyomtatványt] 

 
A társadalmi életben való részvétel segítése érdekében az ellátotti csoport társadalmi 

érdekképviseletét biztosító szervezet, illetve az általa javasolt tapasztalati szakértő a 

szolgáltatást nyújtóval együttműködhet. (R. új 110/H. §) 

 
A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás: 

A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében 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.  

Az R. 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. (R. új 110/I. §) 

 

A támogatott lakhatás esetén nem alkalmazandó szabályok: 

Nem alkalmazandó az R. 6. § (1)–(5) és (12) bekezdés, valamint az R. 40-58. §-ban 

foglalt rendelkezések. 

[Megjegyzés, tehát nem kell alkalmazni az Általános személyi feltételek címszó alatt 

szereplő 50, illetve 80%-os szakképesítési arányra, a 2. számú melléklet szerinti 

létszámnorma támogatott lakatásra vonatkozón kívüli egyéb rendelkezéseire, a 3. számú 

melléklet szerinti képesítési előírásokra, a felmentésre vonatkozó szabályokat.  

Nem kell továbbá alkalmazni a III. fejezet Intézményi ellátások 1. cím Általános 

rendelkezések alatt az alábbi címszavak alatt található szabályokat, melyek az alábbiak:  

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. 

 

Az R. 100. §-ban, a 101. §-ban, továbbá a 101/A. §-ban foglalt rendelkezéseket, azaz a 

fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonára vonatkozó 

különös szabályokat, valamint a korlátozó intézkedésre vonatkozó rendelkezéseket 

alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek lakóotthona, a lakóotthon, a 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek bentlakásos 

intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni. (R. 40. § új (8) bekezdés) 
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2.1.5. Támogatott lakhatás tárgyi feltételeire vonatkozó előírások (R. új 

110/E. §, új 110/F. §) 

 
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,  

 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. [Megjegyzés: 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. 

 
 

2.1.6. Támogatott lakhatás személyi feltételeire vonatkozó előírások (R. 

új 110/G. §, 2. számú melléklet II. 2. pontja új G) pont, 2. számú 

melléklet Kiegészítő szabályok része új 12. pont) 

 
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 tizenkét 

ellátott tartozhat. 
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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. (R. új 110/G. §) 
 

A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének 

időpontjában, illetve az azt követő három hónapban a 2. számú melléklet II. 2. G) pont 

szerinti személyi feltételekkel kell rendelkeznie, azaz  

- intézményvezető         1 fő 

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

- kísérő támogatást biztosító munkatárs  

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

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. (R. 2. számú melléklet II. 2. pont új G) pont, kiegészítő 

szabályok új 12. pont) 
 
 
 

2.2. Szakmai létszámnormára vonatkozó előírások módosítása 

 

Változtak az R. 2. számú mellékletében szereplő létszámelőírások az alábbi 

szolgáltatástípusok esetében: 
 Szabályozás 2013.07.31-ig Szabályozás 2013.08.01.-től 

hajléktalanok nappali 
melegedője 

– intézményvezető 1 fő 
– szociális segítő (tárgyévet megelőző 
év napi átlagforgalma alapján minden 
50 megforduló ellátottanként) 1 fő 
szociális, mentálhigiénés munkatárs 
(tárgyévet megelőző év napi 
átlagforgalma alapján minden 50 
ellátottanként) napi 4 óra 

– intézményvezető 1 fő 
– szociális segítő (tárgyévre 
tervezett napi átlagforgalom 
alapján 50 ellátottra vetítve) 1 fő 
szociális, mentálhigiénés munkatárs 
(tárgyévre tervezett napi 
átlagforgalom alapján 50 
ellátottra vetítve) napi 4 óra 

hajléktalanok éjjeli 
menedékhelye, átmeneti 
szállása 
 

– intézményvezető1 fő 
– orvosheti 2 óra 
– szociális, mentálhigiénés munkatárs 
(50 férőhelyre vetítve) 
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye 
és átmeneti szállása 4 fő 
– szociális segítő 
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye 
és átmeneti szállása 3 fő 

– intézményvezető    1 fő 
– orvos heti 2 óra 
– szociális, mentálhigiénés munkatárs 
(50 férőhelyre vetítve) 
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye 
és átmeneti szállása 4 fő 
– szociális segítő (50 férőhelyre 
vetítve) 
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye 
és átmeneti szállása 3 fő 

Drogbetegeket ellátó 
intézmény bentlakásos 
intézmény 

– intézményvezető 1 fő 
– orvos 

= 100 férőhely alatt heti 4 óra 
= 100 férőhely felett heti 6 óra 

– szociális, mentálhigiénés munkatárs 
(50 férőhelyenként) 3 fő 
– foglalkoztatásszervező (ajánlott 
létszám, 50 férőhelyenként) 2 fő 

– intézményvezető 1 fő 
– orvos 
= 100 férőhely alatt heti 4 óra 
= 100 férőhely felett heti 6 óra 
– szociális, mentálhigiénés munkatárs 
(50 férőhelyre vetítve) 3 fő 
– foglalkoztatásszervező (ajánlott 
létszám, 50 férőhelyre vetítve) 2 
fő 

 

A hajléktalanok nappali melegedője esetén a jobb tervezhetőség érdekében a tárgyévet 

megelőző év helyett a tárgyévre tervezett napi átlagforgalmat kell alapul venni a 

dolgozói létszám megállapításakor.  
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Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása esetében a szociális segítő 

mellett feltüntetésre kerül, hogy a létszámot 50 férőhelyre vetítve kell számolni.  

 

A drogbetegeket ellátó bentlakásos intézménynél a szociális, mentálhigiénés 

munkatársak, illetve a foglalkoztatásszervezők számát nem 50 férőhelyenként, hanem 

50 férőhelyre vetítve kell számolni. 

 

 

2.3. Az utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre vonatkozó 

kötelezettség hatályon kívül helyezése 

 

A 2013.07.31-ig hatályos szabályok szerint utcai szociális gondozó vagy koordinátor 

munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két 

hónapon belül be kellett jelentkeznie utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre, és 

azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított négy éven belül el kell végeznie. Az 

eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján a képzésre történő bejelentkezés és a 

képzés tényleges elvégzése közötti időszak alatt több alkalommal is cserélődtek az utcai 

szociális munkát végző munkatársak, így semmi pluszgaranciát nem tudott nyújtani a 

bejelentkezésre és a képzésre vonatkozó követelmény. Ezért az R.-ből törlésre került a 

képzési kötelezettség. (R. 104/A. § (5) bekezdés hk.) 

 

 

2.4. Ápolási terv elkészítésére vonatkozó kötelezettség megszüntetése 

 

Az alapápolási tevékenységek feladatait a gondozási terv tartalmazza. Amennyiben az 

adott intézmény szakápolási tevékenységet is folytat, úgy az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESZCSM rendelet 4. számú melléklete szerint kell ápolási tervet készíteni. 

Emiatt az ápolási tervre vonatkozó szakaszokat hatályon kívül helyezték, illetve 

módosították, így törölték az R. 10. §-át és a 27. § (1) bekezdésében az „Amennyiben a 

háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv 

ápolási tervvel egészül ki.” szövegrészt; módosították a korlátozó intézkedések 

dokumentálására szolgáló „ADATLAP korlátozó intézkedés elrendeléséhez” nevű 6. 

számú melléklet „Betétlap” részének 2. pontját, itt az „Ápolási terv” szövegrész helyébe 

az „Ápolási feladatok” szövegrész lépett. 

 

 

2.5. Gyógyszerkészletre vonatkozó pontosítás 

 

A gyakorlati visszajelzések alapján szükséges a rendszeres gyógyszerkészletre 

vonatkozó előírások pontosításra kerültek. (R. 52. § módosított (1) bekezdése) 

 

Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő, 

a rendszeres gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszerekhez való hozzájutást biztosítja, 

ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek ellátottak részére történő 

beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé tételéről. [Megjegyzés: korábbi 

szöveg „beszerzéséről és tárolásáról” volt.]  

A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az 

intézmény vezető ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata 

alapján, ennek során figyelembe kell venni az ellátást igénybevevők egészségi 

állapotát. [Megjegyzés: Korábbi szöveg „figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe 

vevők egészségi állapotára is” volt] 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.ESC
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2.6. A fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó pontosítás 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében köznevelési 

feladatokat kizárólag köznevelési intézmények láthatnak el. Az Nkt. ezzel megszüntette 

a szociális és gyermekjóléti intézményekben végezhető korai fejlesztést, gondozást és 

fejlesztő felkészítést. Ezáltal a jövőben már csak a pedagógiai szakszolgálat intézménye 

jogosult a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő 

felkészítésére.  

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 81. § (3) bekezdése eddig tiltotta azon gyermek 

fogyatékosok nappali intézményében való ellátását, aki nevelési, oktatási intézménybe 

jár. A megváltozott köznevelési szabályok miatt szükséges volt ezen rendelkezés 

pontosítása azokra a sajátos nevelési igényű gyermekekre tekintettel, akik köznevelési 

intézményben korai fejlesztésben, gondozásban vagy fejlesztő nevelésben vesznek 

részt. Az ő számukra biztosítani kellett azt, hogy a fejlesztésben való részvétel mellett 

egyidejűleg nappali ellátást is igénybe vehessenek. Ennek megfelelően az R. 81. § (3) 

bekezdés módosult és egy új (3a) bekezdéssel egészült ki. 

 

Az a gyermek nem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki 

köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, 

elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési intézményben 

biztosítható. (R. 81. § módosított (3) bekezdése) 

Ez tilalom nem vonatkozik az alábbi három esetre: 

1. a tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő 

fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására, 

2. arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban 

vagy fejlesztő nevelésben részesül, 

3. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti 

esetre, azaz, ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 

szerint - iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a 

tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni 

fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető otthoni ellátás 

keretében, illetve abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását 

ellátja. (R. 81. § új (3a) bekezdése) 
 
 

2.7. Szakmai Program véleményezésért fizetendő szakértői díj 

 

Az Mr. hatályon kívül helyezésével párhuzamosan a R.-be kerül beépítésre a – 

működési engedélyezési eljárás során a módszertani szakértő által végzett - szakmai 

program véleményezésért a fenntartó által fizetendő szakértői díj összege. (R. új 14. §-

a) 
 

A fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális 

szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként 

végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési 

engedélyenként 

a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint, 

b) szociális intézmény esetén 24 000 forint, 

c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén 

a b) pont szerinti összeg. 
 

A szakértői díj fizetése azon fenntartókra nem vonatkozik, amelyek esetében 

nem az Szt. 58. § (2) bekezdés szerinti egyházi módszertani intézmény van 

kirendelve szakértőként. 
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3. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 

módosítása 
 

Az R. módosításával összhangban utcai szociális munkára vonatkozó szakasz törlésre 

került a 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendeletből. 
 
 

4. 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 

 

2013. január 1-jétől a teljes módszertani feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság (SZGYF) hatáskörébe utalták. 2013. április 1-jétől rehabilitálták az 

egyházi módszertani intézményeket. A módszertani feladatellátás az SZGYF 

vonatkozásában egyrészt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendeletben, az egyházi módszertani intézmények esetében 

az Szt. 58. § (6) bekezdésében került részletesen szabályozásra. Emiatt az Mr.-t 

2013.08.01-jétől hatályon kívül helyezték. 

 

A Tájékoztató a jogszabályi szöveget nem helyettesíti, a leírtak a készítő szakmai 

álláspontját tükrözik, mely esetleges jogvita esetén az eljáró hatóságot nem köti, 

állásfoglalásnak nem minősül. 

 

Budapest, 2013. augusztus 1. 

        Erdős Zsuzsanna 

        szociálpolitikai szakértő 

 

  



- 14 - 

 

1.számú melléklet 

 

 
NYILATKOZAT 

alapszolgáltatás igénybevételéről2  

 
Alulírott…………………………………………….. (alapszolgáltatást igénylő személy vagy törvényes 
képviselője) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI. 24.) SzCsM rendelet 18. § (1)-(2) bekezdés értelmében nyilatkozom, hogy kérelmezés 
időpontjában más szociális alapszolgáltatást.  
 
nem veszek igénybe / igénybe veszek. (megfelelő aláhúzandó) 

 
Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (igénybe veszek válasz esetén kitöltendő) 

Szolgáltatás típusa Szolgáltató neve, címe Igénybevétel kezdete 

étkeztetés   

házi segítségnyújtás   

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

  

közösségi pszichiátriai ellátás   

szenvedélybetegek közösségi 
ellátása 

  

támogató szolgáltatás   

idősek nappali ellátása   

demens nappali ellátás   

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 

  

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

  

szenvedélybetegek nappali ellátása   

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Kelt:……………,……………………………… 

        
 ……………………...………………………………………………………………… 

     alapszolgáltatást igénylő személy/törvényes képviselő 
 
 

                                                           
2 2013.08.01-től hatályos jogszabályi előírások alapján, jelen formanyomtatvány saját felelősségre használható 
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2.számú melléklet 

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

 
SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

3 

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

KLIENS NEVE: 

SZÜLETÉSI IDŐ: 

LAKÓHELYE: 

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 

      

Nappali ellátás       

Szállítási szolgáltatás       

Egyéb       

 
 

                                                           
3 14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez, jogszabály által meghatározott tartalom és formátum, nem változtatható! 
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I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK. KOMMUNIKÁCIÓ 
 
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 
 
 
 
TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 
 
 
SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 

II. KÖZÖSSÉGI ÉLET. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 
 
 
 
TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 
 
 

 
SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
 

III. OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS 
 
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 
 
 
 
TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 
 
 
 
SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
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IV. MUNKA. FOGLALKOZTATÁS 
 
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: 
 
 
 
TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): 
 
 
 
SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 
 
 
 
 

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: 
 
 
 
 

 
 
Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult 
 
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása: 
 
Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult 
 
Indoklás: 
 
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása 


