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A törvény módosítás motivációja

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások 
jelentősége a kábítószer-probléma 
kezelése szempontjából
A jelenlegi finanszírozási viszonyok 
esetlegessége, kiszámíthatatlansága
Az alacsonyküszöbű tevékenységek 
szakmai tartalmainak 
szabályozatlansága (protokollok, 
akkreditáció hiánya)



Az alacsonyküszöbű szolgáltatások hol 
jelennek meg a törvényben?

1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról

Szociális szolgáltatások 

Alapszolgáltatások 
Közösségi ellátások

65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a 
szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben 
meghatározott közösségi alapellátás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés 
szerinti alacsonyküszöbű ellátás.



Mely szolgáltatások kerülnek bele 
újonnan a normatívan finanszírozott 
körbe?

megkereső programok szervezése az ellátásra 
szoruló személyek elérése érdekében,
az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, 
szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel 
ösztönzése és figyelemmel kísérése,
a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és 
szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes 
ártalomcsökkentő tevékenységek,
a kríziskezelés az életet veszélyeztető, a testi, 
szociális, kapcsolati, és életvezetési rendszerben 
kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.



Miként jelenik meg a Törvényben az 
alacsonyküszöbű szolgáltatás?

A közösségi ellátások részeként
a 30 000–nél több állandó lakosú
települések önkormányzatainak 
biztosítania kell a 
szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátást – vagyis 
önkormányzati kötelező
feladatként



A finanszírozás feltételei

• A normatív finanszírozás szakmai, 
pénzügyi feltételeit az 1/2000. (I.7.) SzCsM
(ICSSZEM) rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről, valamint 
a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény és a falugondnoki szolgálat 
működésének engedélyezéséről, továbbá a 
szociális vállalkozás engedélyezéséről című
rendelet fogja szabályozni. 

KIDOLGOZÁS ALATT



A finanszírozás legfontosabb 
elemei

A normatív finanszírozási rendszere 
és a működési engedélyeztetés 
rendszere szétválik
A normatíva két alaptételből fog 
állni:

egy készenléti tételből (rezsi + alapdíj), 
egy teljesítmény tételből 
(forgalomszám és végzett 
tevékenységek)



A finanszírozás legfontosabb 
elemei

A normatív finanszírozás nem „örökérvényű”. Ugyan 
úgy, ahogyan el lehet nyerni úgy szakmai és 
természetesen pénzügyi (elszámolási) szempontok 
alapján, ki is lehet kerülni a finanszírozottak köréből.

A normatív finanszírozás nem jelenti azt, hogy a 
szervezetek nem vehetnének részt a pályázati 
rendszerben. Természetesen kettős finanszírozás 
továbbra sem lehetséges, vagyis ugyan azon feladat 
két, vagy több állami támogatásban nem részesíthető a 
jövőben sem



A normatíva bevezetésének remélt 
előnyei

A normatív finanszírozás hosszú
távon magával vonja a szakterület 
stabilizálódását
A normatívával rendelkező
szervezetek részére, a normatíva 
stabilizáló hatásából adódóan 
nagyobb lehetőség fog kínálkozni az 
EU-s pályázatokban való részvételre



Mit kíván a normatív rendszerben 
működő finanszírozás a 

szervezetektől?

professzionális gazdálkodást
kiszámíthatóságot
folyamatos értékelést
a terület akreditációját
egységes adatszolgáltatást
pontos adminisztrációt



Mikor lép hatályba?

2007. január 1.



Mi lesz 2006-ban?

Pályázati források, amik segítik a 
szervezetek felkészülését a 
normatíva fogadására

Infrastrukturális
Szakmai
Adminisztrációs
szempontból



Köszönöm, hogy meghallgattak!
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