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A támogató szolgáltatás jogszabályi 
alapja 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról 65/C. § 

• 191/2008. (VII. 30) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és 
közösségi ellátások finanszírozási rendjéről 

• 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 

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

• 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

 



A Támogató Szolgáltatások céljai 

• A fogyatékossággal élő személyek 
lakókörnyezetben történő ellátása, 

• A lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 
segítése, 

• A fogyatékossággal élő emberek önálló 
életvitelének megőrzése és fejlesztése, 

• A lakáson belüli speciális segítségnyújtás 
biztosítása 



A Támogató Szolgálatok alapfeladatai 

• Speciális személyi szállítási szolgáltatások nyújtása a 
fogyatékosságból eredő speciális szükségletek 
kielégítésével, beleértve a kerekesszéket használó 
emberek kerekesszékben történő szállítását is. 

• Személyi segítségnyújtás az önálló életvitel, valamint 
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése 
érdekében. 

• Információs szolgáltatások biztosítása a 
fogyatékossággal összefüggő kérdésekben, a 
társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében. 

 



A Támogató Szolgálatok egyéb 
feladatai 

• Közösségteremtés, a közösségi kapcsolatokban 
való részvétel segítése a fogyatékossággal élő 
emberek társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése érdekében. 

• A tanulás, képzés, felnőttképzés, munkavállalás 
elősegítése. 

• Kulturális, szabadidős és egyéb programokban 
való részvétel segítése, szervezése. 

• A személyiség fejlesztéséhez, az önállóság 
fejlesztéséhez történő segítségnyújtás 



A támogató szolgáltatások 
igénybevételére jogosult személyek 

• A jogszabály alapján szociálisan rászorult személynek 
minősülő, tartós, maradandó fogyatékossággal élő 
emberek. 

• Fogyatékossággal élő személynek minősülnek e 
szolgáltatások igénybevétele szempontjából a következő 
okok miatt fogyatékos emberek: 

- Autisták, 

- Értelmi sérültek, 

- Súlyosan mozgáskorlátozottak, 

- Siketek, 

- Vak és aliglátó személyek 



A szociális rászorultság feltételei 

• Fogyatékossági támogatás ellátásra való 
jogosultság, 

• Vakok személyi járadéka ellátásra való 
jogosultság, 

• Súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű 
családi pótlék ellátásra való jogosultság 



A Támogató szolgáltatások jellege 

• Hátránykompenzációs, jövedelmi viszonyoktól 
független, kizárólag a fogyatékosság 
jogszabályi meghatározásán és mértékén 
alapuló természetbeni ellátás. 

• A szociális alapellátások körébe tartozó, de 
kötelező önkormányzati feladatnak nem 
minősülő szociális szolgáltatás. 

• Jogszabály nem határozza meg, a minimális 
területi ellátottságot és hozzáférhetőséget. 



A Támogató Szolgálatok állami 
finanszírozása 

• 2010. év előtti időszakban befogadási eljárás nélküli, 
normatív állami költségvetési támogatás. 

• 2010 – 2015. évek között, pályázati úton nyújtott 
állami támogatás, erősen limitált teljesítményi és 
finanszírozási korlátokkal. 

• 2016. évtől normatív állami támogatás, a 2015. évi 
szinten „befagyasztott” teljesítmény és finanszírozási 
korlátokkal. 

• Új szolgálat indítása csak előzetes befogadási 
eljárással lehetséges. 



A Támogató Szolgáltatások „fejlődése” – 
„visszafejlődése” helyzetkép 1. 

• 2010. évet megelőzően a támogató szolgáltatások 
nyújtása a 10 ezer lakos feletti települési 
önkormányzatok esetében kötelező önkormányzati 
feladat volt, amelyet „természetesen” a kötelezettek 
akkor sem teljesítettek teljeskörűen. 

• Ebben az időszakban önkormányzati, civil és egyházi 
szolgáltatók működtek, amelyek az ország területének 
mintegy 40 %-át lefedték, ezzel, a szociálisan rászorult 
fogyatékos személyek mintegy 10 -12 %-a juthatott 
hozzá a szolgáltatásokhoz, nagy területi 
differenciáltsággal. 



A Támogató Szolgálatok helyzete 2. 

• 2010. évtől megszűnt az önkormányzatok 
ellátási kötelezettsége, a feladatot  „önként 
vállalt” feladatként végezhették. 

• 2010. évtől a fenntartók pályázati úton 
korlátozott teljesítmény finanszírozással 
juthattak állami támogatáshoz 3 éves 
befogadási és évenként változó, bizonytalan 
finanszírozási szerződések alapján. 



A változások hatásai 1. 

• A kötelező önkormányzati feladat jelleg megszűnésének 
hatására a korábbi önkormányzati fenntartók többsége 
megszűntette ezt a szolgáltatást. 

• A korlátozott finanszírozási források hatására jelentős 
számban szüntették meg szolgáltatásaikat civil szervezetek is. 

• 2010 – 2015. év között több mint száz szolgáltató szűntette be 
a tevékenységét. 

• Az országban a területi lefedettség mintegy 25 - 28 %-ra esett 
vissza, a szociálisan rászoruló személyek mintegy 4 %-a 
juthatott csak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. 

• A megmaradt szolgáltatók a finanszírozási teljesítmény korlát 
miatt még a közvetlen területükön jelentkező igényeket sem 
tudták kielégíteni. 

 



A Támogató Szolgálatok jellemzői 
napjainkban 1. 

• A jelenleg működő szolgálatok döntő 
többségét civil, vagy egyházi fenntartók 
működtetik, igen jelentős gazdasági 
nehézségek árán 

• A szolgálatok speciális szállító járművei igen 
jelentős mértékben „elöregedtek” mivel a 
pótlásra éveken keresztül nem volt sem 
pályázati, sem saját forrás 



A Támogató Szolgálatok jellemzői 
napjainkban 2. 

• Megszűnt 2016. évtől a pályázati rendszer a 
finanszírozásban, de mivel a finanszírozást szolgáló 
állami költségvetési forrás nem emelkedett jelentősen 
– nominál értéken sem érte el a 2009. évi szintet - így a 
normatív finanszírozás nem eredményezett a már 
működő szolgáltatóknál sem érzékelhető kapacitás 
bővülést. 

• Új szolgáltató csak ellátatlan területekre léphet be egy 
befogadási eljárást követően, azonban az 
alulfinanszírozottság miatt nem nagy a kedv új 
szolgáltatások indítására.  



A Támogató Szolgálatok jellemzői 
napjainkban 3. 

• 2016. év elején kiírásra került egy EU TIOP pályázat új, 
kizárólag többszörösen hátrányos helyzetű ellátatlan 
járásokban létesíthető támogató szolgáltatások 
létrehozására, ezt a pályázatot azonban a mai napig még 
nem bírálták el. 

• 2016. áprilisában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal egy relatíve alacsony hazai forrású pályázatot írt 
ki a már működő szolgáltatók számára, speciális járművek 
beszerzéséhez és szakmai képzéshez nyújtható 
támogatások elnyerésére. Ebben a pályázatban, az 
országban működő mintegy 200 db. 8 -15 éves jármű 
pótlására 15 jármű beszerzéséhez nyújtott támogatásra 
volt elég a forrás. 



Összegzés 1. 

• Amint a fentiekből érzékelhető, a támogató 
szolgáltatás szakmai szempontból igen korszerű, 
jó hatásfokú szolgáltatás lehetne, hiszen 
segíthetné a fogyatékossággal élő személyek 
családban maradását, önállóságuk növelését. 

• A fejlett európai országokban ez a szolgáltatás 
kiterjedt hálózatokkal, jelentős óraszámban 
(indokolt esetben, akár napi 12 -16 óra 
időtartamban is) képes korszerű szolgáltatásokat 
nyújtani.  



Összegzés 2. 

• Hazánkban, alapvetően finanszírozási okok 
miatt nincs az ország területét akár csak 
részlegesen is lefedő hálózat, a 2010. évet 
megelőzően létrejött hálózat jelentősen 
visszafejlődött. 

• A szolgáltatási idő, a meglévő szolgáltatóknál 
általában nem haladja meg a napi 1 -2 órát – 
ez is általában csak munkanapokon 8 – 16 óra 
között vehető igénybe. 



Összegzés 3. 

• A szakmai szempontból igen jó, korszerű, 
emberközpontú szolgáltatás nyújtására képes 
konstrukció, finanszírozási okok miatt, a szociális 
ellátó rendszerben nem jelenik meg jelentős 
számú fogyatékossággal élő ember ellátására 
képes tényezőként. 

• A jelenlegi helyzeten csak igen jelentős 
finanszírozási többlettel lehetne a még működő 
szolgáltatók számára a túlélést biztosítani, illetve 
„kedvet” csinálni új szolgáltatók létrejöttéhez. 



Összegzés 4. 

• A jelenlegi stagnáló rendszer felélesztése és 
fejlesztése csak politikai akarattal, a finanszírozási 
helyzet igen jelentős fejlesztésével valósulhatna 
meg. 

• Fejlesztés esetén, ez a szolgáltatási forma igen 
jelentős számban válthatna ki bentlakásos ellátási 
formákat, illetve jelentős mértékben segíthetné a 
fogyatékossággal élő emberek társadalmi 
integrációját, amely összességében a társadalmi 
terhek csökkenéséhez vezetne. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 

• Dr. Hegedüs Lajos rehabilitációs humán és 
műszaki szaktanácsadó, a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 
Egyesülete - mint az országban 1999. évben az 
elsők között létrehozott egyik Támogató 
szolgálatot jelenleg is fenntartó civil szervezet 
elnöke. 

• Tel: 06 20 9358-752, email: 
hegedus@mksme.t-online.hu   

 


