TÁJÉKOZTATÁS
az együttes finanszírozás szabályairól
Tisztelt Felhasználók!
2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és
gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás körében melyek azok,
amelyek vonatkozásában ugyanazon a napon ugyanazon ellátott általi igénybevétele
finanszírozható, illetve nem finanszírozható.
A vonatkozó jogszabályok:
 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.),
 a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.)
Az alábbiakban az áttekinthetőség érdekében táblázatos formában mutatjuk be az együttes
finanszírozást kizáró, vagy kivételként megengedő szabályokat. A táblázat tájékoztató jellegű,
és nem helyettesíti a jogszabályok közvetlen tanulmányozását.
Sorszám

1.

2.

3.

Ugyanazon ellátott esetében ugyanazon napra együttesen
nem finanszírozható szolgáltatások/ellátások
„A”
„B”
Az „A” oszlopban felsorolt
 gyermekjóléti központ
szolgáltatások a támogatás
 szociális étkeztetés
szempontjából az adott
(népkonyha kivételével)
napon kizárólag annál a
 házi segítségnyújtás
vehetőek
 időskorúak nappali intézményi szolgáltatónál
figyelembe,
amelyik
az
ellátása
időszakos
jelentési
 fogyatékos és demens
kötelezettségét
az
személyek nappali ellátása
Igénybevevői
 pszichiátriai és
Nyilvántartásban
előbb
szenvedélybetegek nappali
teljesítette.
intézményi ellátása
 gyermekek napközbeni
ellátása
 hajléktalanok átmeneti
intézményei (átmeneti szállás,
éjjeli menedékhely)
KIVÉTEL:
Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül
hajléktalan személyek nappali ellátásában, a támogatás
szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél figyelembe
vehető.
 gyermekek
átmeneti Az „A” oszlopban felsorolt
szolgáltatás a támogatás
gondozása

Vonatkozó
jogszabályi hely
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ia) 1

Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont.
ic)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet

Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül családsegítés szolgáltatásban, gyermekjóléti szolgáltatásban, a támogatás
szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél figyelembe vehető. Továbbá, mivel egy finanszírozási jogcímen van ezen két
szolgáltatás, ezért párhuzamosan is igénybe vehető.
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4.

5.

6.

7.

szempontjából az adott
napon kizárólag annál a
szolgáltatónál
vehető
figyelembe, amelyik az
időszakos
jelentési
kötelezettségét
az
Igénybevevői
Nyilvántartásban
előbb
teljesítette.
 szociális
étkeztetés  demens
személyek
(népkonyha kivételével)
nappali ellátása,
 fogyatékos személyek
nappali ellátása
 pszichiátriai
betegek
nappali ellátása
 szenvedélybetegek
nappali ellátása
 hajléktalan személyek
nappali ellátása
 házi segítségnyújtás
 nappali ellátás2

Kiegészítő
szabályok 5. pont
ib)

Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
id)

Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ie)
− szociális
alapszolgáltatás  gyermekjóléti
Kvtv.
2.
sz.
(adatszolgáltatási
melléklet
alapellátás
kötelezettséggel
járó
és
Kiegészítő
(adatszolgáltatási
3
támogatott )
kötelezettséggel járó és szabályok 5. pont
if)
támogatott)
 gyermekvédelmi
szakellátás
(adatszolgáltatási
kötelezettséggel járó és
támogatott)
 szociális
szakosított
ellátás
(adatszolgáltatási
kötelezettséggel járó és
támogatott)
Kvtv.
2.
sz.
KIVÉTEL:
Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás melléklet
szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a Kiegészítő
napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek szabályok 5. pont
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is ig)
részesül.
Kvtv.
2.
sz.

időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása), fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása
3
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés (kivéve amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az
első interjú után lezárható), időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása
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8.

9.

Gyermekjóléti
szolgáltatás
és
bármely
szociális
alapszolgáltatás,
gyermekjóléti
alapellátás
együttes
igénybevétele esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat.
 családi gyermekfelügyelet
 bölcsődei ellátás
 hetes bölcsődei ellátás
 családi napközi ellátás
 családi napközi

10.  bölcsődei ellátás

 bölcsődei ellátás
 hetes bölcsődei ellátás

 hetes bölcsődei ellátás

11.  hetes bölcsődei ellátás

 gyermekek
átmeneti
otthona
 családok
átmeneti
otthona
 helyettes szülői ellátás
12. − gyermekjóléti
alapellátás  szociális
szakosított
(adatszolgáltatási
ellátás
kötelezettséggel
járó
és
gyermekvédelmi
támogatott4)
szakellátás
13. KIVÉTEL:
Bölcsődei ellátás és családi napközi ellátás esetén a támogatás
szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon
a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül.
Gyermekjóléti szolgáltatás és bármely szociális szakosított
ellátás, gyermekvédelmi szakellátás együttes igénybevétele
esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az
ellátottat.

melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ia)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ih)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ii)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ij)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ik)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
il)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
im)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
Kiegészítő
szabályok 5. pont
ia)
Kvtv.
2.
sz.
melléklet
III.3.
in)

14.  szociális szakosított ellátás  szociális
szakosított
(adatszolgáltatási
ellátás
kötelezettséggel
járó
és
támogatott)
15.  támogatott lakhatás
Kvtv.
9.
sz.
 szociális étkeztetés
melléklet
 házi segítségnyújtás
állami,
 demens
személyek (nem
egyházi
bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, kivéve ha a gyermekjóléti szolgáltatás
nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható) családi napközi (önálló családi napközi, hálózatban működtetett családi
napközi), helyettes szülői ellátás (nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, helyettes szülői hálózat)
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nappali ellátása,
 fogyatékos személyek
nappali ellátása
 pszichiátriai
betegek
nappali ellátása
 szenvedélybetegek
nappali ellátása
 hajléktalan személyek
nappali ellátása
16.  idősek
otthona
(átlagos Az „A” oszlopban felsorolt
szolgáltatás a támogatás
ellátás)
 idősek
otthona
(demens szempontjából az adott
napon kizárólag annál a
ellátás)
vehető
 idősek otthona (emelt szintű szolgáltatónál
figyelembe,
amelyik
az
ellátás)
időszakos
jelentési
 pszichiátriai betegek otthona
kötelezettségét
az
 szenvedélybetegek otthona
 fogyatékos személyek otthona Igénybevevői
Nyilvántartásban
előbb
 hajléktalanok otthona
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teljesítette.
 pszichiátriai
betegek
rehabilitációs intézménye
 szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye
 fogyatékos
személyek
rehabilitációs intézménye
 hajléktalan
személyek
rehabilitációs intézménye
 fogyatékos
személyek
rehabilitációs célú lakóotthona
 fogyatékos személyek
 ápoló-gondozó
célú
lakóotthona
 pszichiátriai
betegek
rehabilitációs célú lakóotthona
 szenvedélybetegek
rehabilitációs célú lakóotthona
 időskorúak gondozóháza
 fogyatékos
személyek
gondozóháza
 pszichiátriai betegek átmeneti
otthona
 szenvedélybetegek átmeneti
otthona
 támogatott
lakhatás
fogyatékos személyek részére
 támogatott
lakhatás

fenntartókra
vonatkozik)

Kvtv.
9.
sz.
melléklet
kiegészítő
szabályok 8. pont
(nem
állami,
egyházi
fenntartókra
vonatkozik)

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. §-ában foglalt, a rögzítési kötelezettség rendjére vonatkozó szabályozás teljesülése mellett.
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pszichiátriai betegek részére
támogatott
lakhatás
szenvedélybetegek részére
nevelőszülőnél
biztosított
otthont nyújtó ellátás
nevelőszülőnél
biztosított
gyermekvédelmi különleges
ellátás
nevelőszülőnél
biztosított
gyermekvédelmi
speciális
ellátás
nevelőszülőnél
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális ellátás
gyermekotthonban biztosított
otthont nyújtó ellátás
lakásotthonban
biztosított
otthont nyújtó ellátás
különleges gyermekotthonban,
gyermekotthonban biztosított
gyermekvédelmi különleges
ellátás
különleges
lakásotthonban,
lakásotthonban
biztosított
gyermekvédelmi különleges
ellátás
szociális törvény hatálya alá
tartozó
intézményben
biztosított
különleges
gyermekvédelmi ellátás
speciális gyermekotthonban,
gyermekotthonban biztosított
gyermekvédelmi
speciális
ellátás
speciális
lakásotthonban,
lakásotthonban
biztosított
gyermekvédelmi
speciális
ellátás
szociális törvény hatálya alá
tartózó
intézményben
biztosított
gyermekvédelmi
speciális ellátás
gyermekotthonban együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális ellátás
lakásotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális ellátás
különleges gyermekotthonban






















együttesen
biztosított
gyermekvédelmi különleges
és speciális ellátás
különleges
lakásotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi különleges
és speciális ellátás
speciális gyermekotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi különleges
és speciális
speciális
lakásotthonban
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi különleges
és speciális
szociális törvény hatálya alá
tartózó
intézményben
együttesen
biztosított
gyermekvédelmi különleges
és speciális ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c)
pontja alapján nevelőszülőnél
biztosított utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés
b)vagy c) pontja alapján
utógondozó
otthonban
biztosított utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés
b)vagy c) pontja alapján
gyermekotthonban,
lakásotthonban
biztosított
utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
különleges
és
speciális
gyermekotthonban, különleges
és speciális lakásotthonban
biztosított utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés
b)vagy c) pontja alapján külső
férőhelyen
biztosított
utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)
pontja alapján biztosított
utógondozói
ellátás
gyermekotthonban/lakásotthonban,
különleges
gyermekotthonban/
lakásotthonban,
speciális




17. 


gyermekotthonban/
lakásotthonban, utógondozó
otthonban, külső férőhelyen
helyettes szülőnél biztosított
átmeneti ellátás
gyermekek
átmeneti
otthonában
biztosított
átmeneti ellátás
családok átmeneti otthonában
biztosított átmeneti ellátás
támogató szolgáltatás
 gyermekjóléti
alapellátás (a
közösségi alapellátás
gyermekjóléti
szolgáltatás kivételével)
 szociális szakellátás
 gyermekvédelmi
szakellátás

18. KIVÉTEL:
A támogató szolgáltatás szállítási szolgáltatásával és a szállítási
szolgáltatáshoz kapcsolódó személyi segítéssel teljesített
feladatmutató meghatározása során figyelembe kell venni az
azzal az ellátottal teljesített feladatmutatót, aki ugyanazon a
napon
a) fogyatékos személyek nappali ellátásában,
b) gyermekjóléti alapellátásban,
c) fogyatékos személyek gondozóházában, idősek
otthonában, fogyatékos személyek otthonában, fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézményében,
fogyatékos
személyek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában
bentlakásos szociális intézményi ellátásban,
d) támogatott lakhatásban,
e) otthont nyújtó ellátásban vagy
f) utógondozói ellátásban, utógondozásban
is részesül.
19.  pszichiátriai betegek részére Az „A” oszlopban felsorolt
kizárólag
nyújtott közösségi alapellátás szolgáltatások
annál
a
szolgáltatónál
 szenvedélybetegek
részére
figyelembe,
nyújtott közösségi alapellátás vehetőek
amelyik
az
időszakos
jelentési kötelezettségét az
Igénybevevői
Nyilvántartásban
előbb
teljesítette.

Tkr. 2. § (7)
bekezdés c) pont

Tkr. 2. §
bekezdés

(8)

Tkr. 2. §
bekezdés

(9)

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, akkor kérem, hívja a
telefonos ügyfélszolgálatot az alábbi telefonszámon:

+36-1-462-6670
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

