
1993 évi III. törvény a szociális ellátásokról (2018.06.20-i állapot szerint) 

65/C. §
506

 (1)
507

 A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben 

történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint 

életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 

biztosítása révén. 

(2)
508

 

(3)
509

 A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen 

a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), 

b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-

szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és 

eszközfeltételeinek biztosítása, 

c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi 

beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, 

e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, 

f)
510

 egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek 

speciális szükségleteihez igazodóan, 

g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, 

valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú 

részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások 

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 

(4)
511

 A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a 

súlyosan fogyatékos személy. 

(5)
512

 A (4) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti 

fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű 

családi pótlékban részesülő – ezt jogszabályban meghatározottak szerint igazoló – 

személy. 

116. § (1)
847

 A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 

b)
848
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c)
849

 kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet 

kell figyelembe venni. 

(2)
850

 Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult 

személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 

(3)
851

 A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – nem haladhatja meg az 

(1) bekezdés szerinti jövedelem 

a)
852

 30%-át étkeztetés, 

b)
853

 25%-át házi segítségnyújtás, 

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás, 

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 

e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetében. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676#foot849
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676#foot850
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676#foot851
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676#foot852
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676#foot853

