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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

A támogató szolgálatok, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

ellátások pályázati úton történő finanszírozása 2015. december 31-vel lezárult, a 2016. évtől 

a költségvetési törvény szerinti finanszírozási rendszerbe tartoznak. 

Ennek megfelelően a tárgyévi költségvetési támogatási igényüket a Magyar Államkincstár 

felé kötelesek a fenntartók bejelenteni, a támogatásra való jogosultságról, illetve a 

támogatás felhasználásáról történő beszámolást pedig szintén az Államkincstár felé kell 

teljesíteni.  

 

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 

A támogatás igénylésével kapcsolatban, az állami fenntartók esetén az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 57. § és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 103-105. § kell eljárni. A 

nem állami fenntartók az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (Átr.) 6-10. § alapján igényelheti a támogatást, fő szabály 

szerint a tárgyévet megelőző év november 30-áig. 

Támogatás igénylésére szolgáló adatlap elérhetősége az Államkincstár oldalán: 

Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Szociális ágazat > Központi 

költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás > Támogatás-igénylés 

 

 

 

ÉVES ELSZÁMOLÁS RENDJE 

Nem állami fenntartók támogatásról szóló elszámolása az Áht. 58. § és az Ávr. 108-108/A. § 

alapján történik, a nem állami fenntartók esetében az Átr. 17. § alapján. A nem állami 

szociális fenntartó az igénybe vett támogatásról a teljesített feladatmutató alapján a 

tárgyévet követő év január 31-éig számol el, az Államkincstár honlapját található elszámoló 

adatlapok segítségével. A támogató szolgálatok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

részére nyújtott közösségi ellátások fenntartóinak ezen szolgáltatásokra vonatkozóan a 

2016. évi elszámoló Adatlap című nyomtatványon túl a  2/D. számú mellékletet szükséges 

kitölteni. 

Az elszámoló adatlap elérhetősége az Államkincstár oldalán: 

Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Szociális ágazat > Központi 

költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás > Támogatás-elszámolás 
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ELLENŐRZÉS 

A támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét a területileg 

illetékes Igazgatóságok ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultsághoz 

előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók 

teljesítésének és megalapozottságának, valamint a felhasználás jogszerűségének a 

vizsgálatára. Minden fenntartót 2 évente legalább egyszer ellenőrizni kell. 

 

ADATLAP – ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

A 2016. évi elszámoló adatlapot a fenntartónak engedélyesenként kell kitöltenie. Az 

adatlap(ok) számítógépes kitöltése esetén csak azon jogcímre vonatkozó táblát kell 

beküldeni, melyben adatok szerepelnek. A táblázatokban szürkével jelölt cellák 

(automatikusan számoló cellák) nem módosíthatók.  

A csatolt adatlap sorszáma rovatban az igénylésben, módosításban, pótigénylésben 

szereplő sorszámot kell feltüntetni. Az adatlap általános részében szükséges feltüntetni a 

szolgáltatást nyújtó szervezet (fenntartó) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő elnevezését, 

címét, ágazati azonosító jelét. Ha nem az intézmény székhelyén nyújtott szolgáltatásról van 

szó (az engedélyes telephely), akkor a telephelye adatai mellett egy külön pontban az 

intézmény/szolgáltató székhelye szerinti adatok feltüntetése is szükséges. Szükséges 

megadni az engedélyes vezetőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét. 

Szükséges az első fokú működést engedélyező szerv megnevezése, a szolgáltatói 

nyilvántartásba való bejegyzésről szóló - az elszámolás időszakában hatályos - jogerős 

határozat(ok) száma.  

Az elszámolás szempontjából speciális esetet jelent a gazdasági társaság - ide nem értve a 

nonprofit gazdasági társaságot -, vagy egyéni vállalkozó, mivel őket a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. melléklet I. pont szerinti támogatás 

30 %-a illeti meg. Esetükben a fenntartót megillető támogatás % értéke rovatban a 100 

értéket 30-ra szükséges átállítani. Az érték beállítása a ténylegesen járó támogatási összeg 

meghatározásánál fontos. 
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PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS  

 

A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 2016. évi elszámoló adatlapja 12 

sorból áll. Ebből 5 cella a szolgáltató által feltöltendő elsődleges adat, 7 cellában pedig az 

ezek alapján számított érték vagy korrekciós tétel jelenik meg. A táblázat sorainak 

kitöltéséhez az alábbi szakmai leírások tartoznak. 

  

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás működési napok száma  

 

Az alaptámogatás teljes összegére való jogosultság feltétele, hogy a szolgáltató az év 

egészsében nyújtsa a szolgáltatást.Amennyiben a fenntartó adott szolgáltatóra, vagy adott 

szolgáltatásra vonatkozóan nem teljes évben volt jogerősen bejegyezve a szolgáltatói 

nyilvántartásba, akkor a táblázatok tetején lévő sorban a működési napok számát 366-ról 

át kell írni a tényleges működési napok számára. 

Példa: 

A szolgáltató jogerős bejegyzésének dátuma 2016. július 1. Ez alapján az évben 184 napot 

működött, az alaptámogatás ez esetben 184 nap / 366 nap x 2 000 000 Ft = 1 005 464 Ft 

 

Befogadott feladatmutató  

 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett feladatmutató. Ha valamely engedélyes 

befogadott feladatmutatója évközben változott, hogy az új feladatmutatót, kizárólag a 

jogerős bejegyzés időpontjától lehet figyelembe venni. Vagyis a befogadott 

feladatmutatót arányosítani kell. 

Példa: 

Befogadott feladatmutató 2016. január 1-jén: 40.  

Befogadott feladatmutató 2016. április 1-jétől: 45.  

Ez esetben a 2016. évi befogadott feladatmutató = (40*91 + 45 * 275)/366 = 43,7568 

 

(1) F20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba besorolható ellátottak átlaglétszáma 

(feladategysége): 

 

A cellát a Gondozási és eseménynapló közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére című 

kötelezően vezetendő nyomtatvány (EMMI szakmai ajánlás - közösségi ellátás pszichiátriai 

betegek részére II/5. számú melléklete) adatai alapján kitölteni. Figyelembe vehető ellátott 

a BNO10 rendszer szerinti F20 és F29 közötti, illetve F31 és F33 diagnózisú személyek. 

A feladategység számítása során az adott ellátott vonatkozásában az ellátásban lévő 

napok száma és az én napjainak száma (366) hányadosát kell figyelembe venni; a 

feladategységet négy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. 

Példa:  

Ha adott ellátott 2016. január 1. és szeptember 1 között vette igénybe a szolgáltatást, akkor 

a feladatmutató 244 nap / 366 nap = 0,6667. 

 

(2) Egyéb ellátottak átlaglétszáma (feladategysége): 
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A cellát a Gondozási és eseménynapló közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére című 

kötelezően vezetendő nyomtatvány adatai alapján kitölteni. A 2. sor kitöltése során a 

BNO10 rendszer szerinti F20 és F29 közötti, illetve F31 és F33 diagnózissal NEM rendelkező 

személyeket kell feltüntetni. A feladategységek számítása során az 1. pontban leírtakat kell 

figyelembe venni. 

 

(3) Az egyéb ellátottak átlaglétszámából (feladategységéből) a támogatás szempontjából 

figyelembe vehető átlaglétszáma (feladategysége) 

 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú 

mellékletének Kiegészítő rendelkezések 5. a) pontja alapján a teljesített feladatmutató 

meghatározása során nem vehető figyelembe pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem 

besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az 

összes figyelembe vehető feladatmutató 10 százalékát. 

Az összes figyelembe vehető feladatmutató a teljesített feladatmutatót jelenti, de 

legfeljebb a befogadott feladatmutatót. 

 

(4) Számított feladategység (1.+3.) 

 

Az 1. és 3. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja. 

 

(5) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység  

 

A 4. sor szerinti számított feladategység, de legfeljebb befogadott feladatmutató nevű 

cellában megadott érték. 

 

(6) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

teljesítménytámogatás  

 

Az 5. sorban feltüntetett, támogatás szempontjából figyelembe vehető feladatmutató 

szorozva a feladategységre jutó támogatás összegével, ami a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú mellékletének I. pontja alapján: 

150 000 Ft/feladategység. 

 

(7) Alaptámogatás összege 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú 

mellékletének I. pontja alapján 2 000 000 Ft/év/szolgálat, nem egész éves működés esetén 

ennek időarányos része. 

Amennyiben adott engedélyes a kötelező feladategységet (40 feladategység/év) nem 

teljesítette (a támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alacsonyabb, 

mint a kötelezően teljesítendő feladategység), akkor az alaptámogatás arányos részére 

jogosult csak a fenntartó.  
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A működési napok száma, illetve a 5. sorban szereplő feladatmutató alapján a táblázat 

automatikusan számolja. 

 

(8) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

támogatás összesen: 

 

Az 6. és 7. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja. 

 

(9) 2016. december 31-ig felhasznált összeg: 

 

A 2016. január 1. és 2016. december 31. között, pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátásra fordított összeg. A pályázati időszaktól eltérően a 2016. évi 

támogatásból fennmaradó maradvány a következő évre nem vihető át! 

 

(10) Ténylegesen járó támogatás összege  

 

A tényleges feladatmutatók alapján számított összeg (8. sor), de legfeljebb a 2016. január 

1. és december 31. között felhasznált (9. sor) összeg. 
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B) Kv.tv. 9. melléklet I/2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás  

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás működési napok száma:   

Befogadott feladatmutató   

Sorszám Megnevezés   

1. 
F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba besorolható ellátottak átlaglétszáma 

(feladategysége): 
  

2.  Egyéb ellátottak átlaglétszáma (feladategysége):   

3. 
Az egyéb ellátottak átlaglétszámából (feladategységéből) a támogatás 

szempontjából figyelembe vehető átlaglétszáma (feladategysége) 
0,0000 

4. Számított feladategység (1.+3.) 0,0000 

5. 
A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység (4. sor szerinti 

számított feladategység, de legfeljebb a befogadott feladatmutató) 
0,0000 

6. A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

teljesítménytámogatás (5.*150.000,-Ft/ feladategység) 
0 

7. Alaptámogatás összege: 0 

8. 
A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

támogatás összesen (6.+7.): 
0 

9. 2016. december 31-ig felhasznált összeg:   

10. 
Ténylegesen járó támogatás összege (a támogatás szempontjából figyelembe 

vehető feladategység alapján számított támogatás összege, de legfeljebb a 2016. 

január 1. és december 31. között felhasznált összeg): 

0 
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SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS  

 

A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás 2016. évi elszámoló adatlapja 12 

sorból áll. Ebből 5 cella a szolgáltató által feltöltendő elsodleges adat vagy számított 

korrekciós tétel, 7 cellában pedig az ezek alapján szímátott érték jelenik meg. A táblázat 

sorainak kitöltéséhez az alábbi szakmai leírások tartoznak. 

 

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás működési napok száma  

 

Az alaptámogatás teljes összegére való jogosultság feltétele, hogy a szolgáltató az év 

egészsében nyújtsa a szolgáltatást.Amennyiben a fenntartó adott szolgáltatóra, vagy adott 

szolgáltatásra vonatkozóan nem teljes évben volt jogerősen bejegyezve a szolgáltatói 

nyilvántartásba, akkor a táblázatok tetején lévő sorban a működési napok számát 366-ról 

át kell írni a tényleges működési napok számára. 

Példa: 

A szolgáltató jogerős bejegyzésének dátuma 2016. július 1. Ez alapján az évben 184 napot 

működött, az alaptámogatás ez esetben 184 nap / 366 nap x 2 000 000 Ft = 1 005 464 Ft 

 

Befogadott feladatmutató  

 

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett feladatmutató. Ha valamely engedélyes 

befogadott feladatmutatója évközben változott, hogy az új feladatmutatót, kizárólag a 

jogerős bejegyzés időpontjától lehet figyelembe venni. Vagyis a befogadott 

feladatmutatót arányosítani kell. 

Példa: 

Befogadott feladatmutató 2016. január 1-jén: 40.  

Befogadott feladatmutató 2016. április 1-jétől: 45.  

Ez esetben a 2016. évi befogadott feladatmutató = (40*91 + 45 * 275)/366 = 43,7568 

 

(1) F10-19 diagnóziskódba besorolható ellátottak átlaglétszáma (feladategysége): 

 

A cellát a Gondozási és eseménynapló szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás részére című kötelezően vezetendő nyomtatvány (EMMI szakmai ajánlás - 

közösségi ellátás szenvedélybetegek részére II/3. számú melléklete) adatai alapján kitölteni. 

Figyelembe vehető ellátott a BNO10 rendszer szerinti F10 és F19 közötti diagnózisú személyek. 

A feladategység számítása során az adott ellátott vonatkozásában az ellátásban lévő 

napok száma és az én napjainak száma (366) hányadosát kell figyelembe venni; a 

feladategységet négy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. 

Példa:  

Ha adott ellátott 2016. január 1. és szeptember 1 között vette igénybe a szolgáltatást, akkor 

a feladatmutató 244 nap / 366 nap = 0,6667. 

 

(2) Egyéb ellátottak átlaglétszáma (feladategysége): 
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A cellát a Gondozási és eseménynapló szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás részére című kötelezően vezetendő nyomtatvány adatai alapján kitölteni. A 2. 

sor kitöltése során a BNO10 rendszer szerinti F10 és F19 közötti diagnózissal NEM rendelkező 

személyeket kell feltüntetni. A feladategységek számítása során az 1. pontban leírtakat kell 

figyelembe venni. 

 

(3) Az egyéb ellátottak átlaglétszámából (feladategységéből) a támogatás szempontjából 

figyelembe vehető átlaglétszáma (feladategysége) 

 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú 

mellékletének Kiegészítő rendelkezések 5. b) pontja alapján a teljesített feladatmutató 

meghatározása során nem vehető figyelembe pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem 

besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az 

összes figyelembe vehető feladatmutató 10 százalékát. 

Az összes figyelembe vehető feladatmutató a teljesített feladatmutatót jelenti, de 

legfeljebb a befogadott feladatmutatót. 

 

(4) Számított feladategység (1.+3.) 

 

Az 1. és 3. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja. 

 

(5) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység  

 

A 4. sor szerinti számított feladategység, de legfeljebb befogadott feladatmutató nevű 

cellában megadott érték. 

 

(6) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

teljesítménytámogatás  

 

Az 5. sorban feltüntetett, támogatás szempontjából figyelembe vehető feladatmutató 

szorozva a feladategységre jutó támogatás összegével, ami a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú mellékletének I. pontja alapján: 

150 000 Ft/feladategység. 

 

(7) Alaptámogatás összege 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú 

mellékletének I. pontja alapján 2 000 000 Ft/év/szolgálat, nem egész éves működés esetén 

ennek időarányos része. 

Amennyiben adott engedélyes a kötelező feladategységet (40 feladategység/év) nem 

teljesítette (a támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alacsonyabb, 

mint a kötelezően teljesítendő feladategység), akkor az alaptámogatás arányos részére 

jogosult csak a fenntartó.  
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A működési napok száma, illetve a 5. sorban szereplő feladatmutató alapján a táblázat 

automatikusan számolja. 

 

(8) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

támogatás összesen: 

 

Az 6. és 7. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja. 

 

(9) 2016. december 31-ig felhasznált összeg: 

 

A 2016. január 1. és 2016. december 31. között, pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátásra fordított összeg. A pályázati időszaktól eltérően a 2016. évi 

támogatásból fennmaradó maradvány a következő évre nem vihető át! 

 

(10) Ténylegesen járó támogatás összege  

 

A tényleges feladatmutatók alapján számított összeg (8. sor), de legfeljebb a 2016. január 

1. és december 31. között felhasznált (9. sor) összeg. 
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c) Kv.tv. 9. melléklet I/3. szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás  

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás működési napok száma:   

Befogadott feladatmutató   

Sorszám Megnevezés   

1. F 10-19 diagnóziskódba besorolható eláttottak átlaglétszáma (feladategysége):   

2.  Egyéb ellátottak átlaglétszáma (feladategysége):   

3. 
Az egyéb ellátottak átlaglétszámából (feladategységéből) a támogatás 

szempontjából figyelembe vehető átlaglétszáma (feladategysége) 
0,0000 

4. Számított feladategység (1.+3.) 0,0000 

5. 
A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység (4. sor szerinti 

számított feladategység, de legfeljebb a befogadott feladatmutató) 
0,0000 

6. 
A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

teljesítménytámogatás (5.*150.000,-Ft/ feladategység) 
0 

7. Alaptámogatás összege: 0 

8. 
A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított 

támogatás összesen (6.+7.): 
0 

9. 2016. december 31-ig felhasznált összeg:   

10. 

Ténylegesen járó támogatás összege (a támogatás szempontjából figyelembe 

vehető feladategység alapján számított támogatás összege, de legfeljebb a 2016. 

január 1. és december 31. között felhasznált összeg): 

0 
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10. Ténylegesen járó 
támogatás összege 

(9.≤10.)

8. A támogatás 
szempontjából 

figyelembe vehető 
feladategység alapján 

számított támogatás 
összesen  (6.+7.)

7. Alaptámogatás 
összege 

6. A támogatás 
szempontjából 

figyelembe vehető 
feladategység alapján 

számított 
teljesítménytámogatás 

5. A támogatás 
szempontjából 

figyelembe vehető 
feladategység

Befogadott 
feladatmutató

4. Számított 
feladategység (1.+3.) 

1. Fő diagnóziskódokba 
besorolható ellátottak 

átlaglétszáma  

3.Az egyéb ellátottak 
átlaglétszámából a 

támogatás 
szempontjából 

figyelembe vehető 

2. Fő diagnóziskódokba 
NEM besorolható 

ellátottak 
átlaglétszáma 

9.  2016. december 31-
ig felhasznált összeg


