
 
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

 

Intézményünk, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint működő intézmény, mely többek 

között támogatott lakhatást is biztosít.  

 

Támogatott lakhatás fő célkitűzése, hogy a fogyatékkal élő szükségleteihez illeszkedő módon, 

professzionális támogatást nyújtson. Működtetésével támogatja a lehetőség szerinti 

legmagasabb szintű önálló életvitel kialakítását és fenntartását. Személyközpontú, egyénre 

szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával biztosítja a döntés szabadságát az 

ellátott igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztását. A támogatott lakók 

meglévő képességeire építve a mindennapi életvitel támogatása révén lehetőséget biztosít az 

önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására, valamint arra törekszik, hogy az 

ellátott képességeihez mért legmagasabb önállósági szintet érje el, hogy az így elnyert 

kompetenciák segítségével megnyíljon számára az integráció lehetősége.  

 

Szolgáltatásaink: 

A Kaptárkő (5 fő) és Népszínház (6fő) utcai lakásokban a 18. életévüket betöltött 

mozgássérült (kerekesszékkel, segédeszközzel vagy segédeszköz nélkül közlekedő) 

személyek számára nyújtunk szolgáltatásokat. Jelentkezés első feltétele, hogy a 

kérelmezőnek legyen bejelentett lakó vagy tartózkodási Budapesten, mert az ellátási 

terület a Fővárosra korlátozódik. A Népszínház utcai lakásban önellátó, jellemzően 

életvezetési támogatást igénylőknek, a Kaptárkő utcai lakásban pedig önmaguk ellátására 

legalább részben képes, folyamatos segítséget nem igénylő mozgássérült felnőttek számára 

biztosítjuk a támogatott lakhatás szolgáltatásban való részvételt. Elsősorban aktív korúak 

ellátást biztosítjuk, akik napközben oktatásban, foglalkoztatásban (nyílt munkaerőpiac, 

fejlesztő foglalkoztatás stb.) illetve nappali ellátásban vesznek részt. A fentieken túl a 

Népszínház utcai lakásban olyan mozgássérült személy kerülhet elhelyezésre, akinek a 

segédeszköz szükséglete nem haladja meg a társasházban elhelyezkedő személyfelvonó lift 

paraméterei által adta lehetőséget (lift ajtó szélessége: 73 cm; lift belső méretei: 118 cm x 80 

cm) illetve képes a lépcsőnjáró önálló használatára. 

 

 

Támogatott lakhatás keretében  

 

       -  lakhatási szolgáltatást,  

- esetvitelt,  

- a közszolgáltatásokhoz és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások 

igénybevételében való segítségnyújtást. 

 

  
Tárgy: Tájékoztatás intézményi 

elhelyezéssel kapcsolatban – támogatott 

lakhatás Népszínház/Kaptárkő utca 
 

  



 

Az igénybevételt az alapvizsgálat és az ellátott komplex szükségletfelmérése alapozza meg, 

melynek alapján - a fenti szolgáltatásokon túl - az egyéni szükségleteknek megfelelően az 

alábbi szolgáltatási elemeket biztosítjuk: 

- felügyeletet, 

- étkezést,  

- gondozást,- 

- készségfejlesztést,  

- tanácsadást,  

- pedagógiai segítségnyújtást,  

- gyógypedagógiai segítségnyújtást,  

- szállítást,   

- háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtást.  

 

A fentiek értelmében a fenntartó az Szt. 75.§ (2) a) - c) pontja alapján, azaz szociális 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodás alapján, a támogatott lakhatás 

részeként és saját fenntartásban álló szociális szolgáltatások útján is biztosíthatja a 

szolgáltatási elemeket.  

 

Az Intézmény a támogatott lakhatás tartalmára vonatkozóan ellátottakkal Megállapodást köt. 

A megállapodás tervezetét a felvételt nyert jelentkező a beköltözést megelőzően 

megismerheti. A szolgáltatást igénylő továbbá megismerheti mindazon szakmai 

dokumentumok tartalmát, melyek az ő intézménybe való jelentkezésével, illetve intézményi 

jogviszonyával összefüggésben keletkeznek. 

 

 

A támogatott lakhatás igénybevétele 

 

Az ellátás igénybevételének módját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza, melyek 

alapján alakítottuk ki az igénybevételi eljárás rendjét. 

 

Minden esetben önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy 

írásbeli kérelmére történik, melyet az igazgatóhoz kell benyújtani. 

 

Az kérelem előterjesztésekor mellékletként csatolni szükséges az orvosi igazolást, vagy 

30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentést, továbbá a jövedelem- és a 

vagyonnyilatkozatot. Vagyonnyilatkozatot abban az esetben nem kell kitölteni, ha az 

igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja mindenkori intézményi 

térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését. 

A támogatott lakhatást fogyatékossággal élő személyek részére biztosítjuk, így 

mellékelni kell a fogyatékosság fennállásáról szóló szakorvosi véleményt. 

A kérelem részét képezik az egyéb kiküldött dokumentumok is. 

A hiánytalanul kitöltött és visszaküldött dokumentumok nagymértékben elősegítik a 

felvételei eljárás minél gyorsabb elindítását. 

 

Új ellátottak felvételéhez szükséges: 

 



• 3. oltás illetve Janssen vakcinával végzett alapimmunizálás után + egy oltás (ezek a 

booster oltások) esetén: teszt nélkül 

• 2 oltás illetve Janssen vakcina esetén 1 oltást követően: egy negatív Ag gyorsteszt 

• oltással nem rendelkező vagy a kétoltásos alapimmunizálás esetén csak egy oltással 

rendelkező ellátott esetében: negatív PCR a lehető legrövidebb időn belül 

 

A támogatott lakhatás alapfeltétele a komplex szükségletfelmérés illetve fogyatékos személy 

esetén a Szt. 70.§(5) bekezdés szerinti alapvizsgálat lefolytatása, melyek eredménye alapján 

nyújtható a szolgáltatás.  

Az igazgató az igénybevétel lehetőségéről írásban értesíti az igénylőt, illetve a törvényes 

képviselőjét, amely tartalmazza a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját és az elhelyezéssel 

kapcsolatos egyéb teendőket. 

 

Az intézményvezető a támogatott lakhatás iránti igény teljesítéséről az igénybe vevő 

háziorvosa (kezelő orvosa) véleményének figyelembevételével dönt. 

 

 

A szolgáltatásokért fizetendő térítési díj és belépési hozzájárulás 

 

A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető jogszabály alapján 

állapítja meg, ahol a személyi térítési díj két részből tevődik össze. Egyrészt a lakhatás 

költségeiből, másrészt a komplex szükségletfelmérés alapján igénybevett szolgáltatások 

(felügyelet, étkezés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, 

gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás) 

díjából. 

 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 

jövedelmének 80%-át.  

 

Az étkeztetést ellátási napra, a szállítást szállítási kilométerre, a felügyeletet, a gondozást, 

készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást, a gyógypedagógiai 

segítségnyújtást és a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást órára vetítve kell 

meghatározni.  

Lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért, 

közös költségért fizetendő díjak együttese értendő. 

 

A távollét idejére is a lakhatási költség 100 %-át meg kell fizetni. 

 

A fenntartó döntése alapján a férőhely belépési hozzájárulás megfizetése mellett tölthető be, 

bizonyos esetekben ettől a Fenntartó eltekinthet, méltányossági kérelem benyújtását követően. 

 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Támogatott Lakhatás Népszínház utcai lakás 

(a továbbiakban: lakás) 1081 Budapest, Népszínház utca 17. III. em. 1: 

• 2 db 1 ágyas szoba esetében 800 000 Ft/fő 

• 2db 2 ágyas szoba esetében 600 000Ft/fő 

 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Támogatott Lakhatás Kaptárkő utcai lakás 

(a továbbiakban: lakás) 1118 Budapest, Kaptárkő utca 9. I. em. 1-2.: 

• 1 db 1 ágyas szoba esetében 600 000 Ft/fő 



• 2 db 2 ágyas szoba esetében 400 000Ft/fő 

 

Az intézményi térítési díj: 

Népszínház utcai Lakás: 

• lakhatás: 860Ft/nap 

• étkezés: 1400Ft /nap 

• felügyelet (csoportos): 100Ft/óra 

• gondozás: 360Ft/óra 

• készségfejlesztés: 360Ft/óra 

• tanácsadás: 200Ft/óra 

• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: 360Ft/óra 

• gyógypedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• pedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• szállítás: 100Ft/km 

 

Kaptárkő utcai Lakás: 

• lakhatás: 875Ft/nap 

• étkezés: 1400Ft /nap 

• felügyelet (csoportos): 100Ft/óra 

• gondozás: 435Ft/óra 

• készségfejlesztés: 435Ft/óra 

• tanácsadás: 200Ft/óra 

• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: 435Ft/óra 

• gyógypedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• pedagógiai segítségnyújtás: 200Ft/óra 

• szállítás: 100Ft/km 

 

Amennyiben a fenti információk alapján kéri felvételét Intézményünkbe, kérem, hogy a 

fentiekben felsorolt dokumentumokat címünkre elküldeni szíveskedjék. 

 

 

 

 

Budapest, 2022.  

       

Tisztelettel, 

 



  

                 

 

 

 

Fóris Johanna 

igazgató 

  


