
1993. évi III. törvény 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

szóló jogszabályt módosító javaslata a CÉHálózat Egyesületnek 

 

1. Javaslatok a lakóotthoni ellátás támogatott lakhatási formába történő átalakítási 

kötelezettségével kapcsolatosan 

Szt. 140/P. (2) bekezdése alapján bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig 

működtethető lakóotthoni formában. A hivatkozott joghely értelmében a jelenleg lakóotthoni 

formában működő szociális ellátásokat támogatott lakhatás szolgáltatássá kötelesek 

átalakítani a működtetés folytonosságát biztosítani kívánó fenntartók.  

Javaslat: 

Hosszabb felkészülési időt – legalább 10 év – lenne indokolt hagyni a lakóotthonok számára 

az átalakulásra. Javasoljuk, hogy bentlakásos intézményi ellátás 2022. december 31-éig 

legyen működtethető lakóotthoni formában.  

Az Szt. 140/P. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 

140/P. § (2) Bentlakásos intézményi ellátás 2022. december 31-éig működtethető lakóotthoni 

formában. 

Indoklás: 

 az átalakulás egy új szolgáltatás létrehozásánál jóval komplexebb és nagyobb 

körültekintést igénylő folyamat 

 az érintett fenntartók nem ismerik az új szolgáltatatási típus finanszírozásának 

részletszabályait 

 az érintett fenntartók nincsenek felkészülve a komplex szükségletfelmérést biztosító 

mérőeszköz alkalmazására 

 a szolgáltatás szakmai tartalmát, személyi tárgyi feltételeit meghatározó részletszabályok 

még nem hatályosak, csak tervezet formában állnak rendelkezésre (lásd.: 1/2000 SZCSM 

rendelet, módosítás tervezet) melyek okán a hálózatszervezést, a szolgáltatási portfolió 

felépítését a lakóotthonok nem tudják előkészíteni. Az ellátottak foglalkoztatását nem 

tudják külön HRSZ-en  biztosítani a lakóotthonok nagyobb részében. 

 a jelen jogszabályi környezetben fennáll a veszélye annak, hogy az átalakulás nem hoz 

lényegi változást formális lesz, illetve összemossa a támogatott lakhatást (független 

életvezetést lehetővé tevő lakásban nyújtott szolgáltatást) a lakóotthoni és bentlakásos 

intézményi gyakorlattal, aminek pont az elkerülése lenne a cél.  

 szakmai támogatottság hiánya: az átalakuláshoz igénybe vehető szakmai, jogi, HR (etc.) 

támogatás hiánya. 



 A Fot. alapján (17.§) 2013. december 31-éig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai 

beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós 

társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást, és a 

kiváltásra nem kerülő intézményi férőhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott 

rendben kerül sor. Félő, hogy a lakóotthonok vonatkozásában még a 2014-2020-as 

stratégiában sem fog nagyon forrás arra jutni, hogy a feltételeket megteremtsék, hiszen a 

nagy intézményi kitagolásra kell az abban tervezett forrás. 
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