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A modul célja 

A releváns helyi és térségi szociális-társadalmi, gazdasági, munkaerőpiaci 
helyzet, valamint az elérhető szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási, 
kulturális és szabadidős, valamint közlekedési szolgáltatások felmérésével, 
illetve a helyi közösség informális erőforrásainak és lehetőségeinek 
feltérképezésével megfelelő alapot nyújt a lakók támogatási szükségleteire és 
szolgáltatási igényeire reflektáló támogatott lakhatás szolgáltatástervezéséhez, 
a szolgáltatási gyűrű kiépítéséhez és a szolgáltatásfejlesztés tervezéséhez. 

A modul 
eszközei 

Elemzendő dokumentumok, egyéb adatforrások megnevezése 
Szempontsor a dokumentumelemzéshez és adatgyűjtéshez (Excel-adatbázis, 
települési alapadatok és szolgáltatásokra vonatkozó adatok) 
Az adatrögzítésre és az adatok összegzésére szolgáló Excel-adatbázis 
Kitöltési és használati útmutatók 

Személyi 
feltételek 

A felmérésért felelős: 

 intézményvezető 
 

A felmérés elkészítésében részt vesz: 

 szakmai vezető 

 Belső Szakmai Team 

 projektteam 

Tárgyi 
feltételek 

Szükség esetén nyomtató, Excel-kompatibilis számítógép, internetes 
hozzáféréssel, fénymásoló gép, telefon 

A felmérés 
elkészítésének 
időigénye 

Települések alapadatai: 30 perc/település 
Szolgáltatások településmérettől függően egy településen fél/egy nap 

 
 

Bevezető 
 

A szolgáltatási környezet felmérésének célja, hogy a releváns helyi és térségi szociális-társadalmi, 
gazdasági, munkaerőpiaci helyzet, valamint az elérhető szociális, egészségügyi, oktatási, 
foglalkoztatási, kulturális és szabadidős, valamint a közlekedési szolgáltatások felmérésével, illetve a 
helyi közösség informális erőforrásainak és lehetőségeinek feltérképezésével megfelelő alapot adjon 
a lakók felméréséből adódó igényekre és szükségletekre reflektáló támogatott lakhatás 
szolgáltatástervezéséhez és a szolgáltatási gyűrű kiépítéséhez. 

 
A környezet felmérésének alapvetően kettős a funkciója. Egyrészt az, hogy felmérésre kerüljön, 
hogy az adott település a támogatott lakhatás szolgáltatás telepítésére alkalmas-e, másrészt 
hogy azonosítsa azon potenciális szolgáltatókat, amelyekre a támogatott lakhatást tervező 
szolgáltató/intézmény a támogatott lakhatás szolgáltatástervezésében a szolgáltatási gyűrű 
kialakítása során támaszkodhat.  
 
A későbbiekben a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv fogja meghatározni a TL által 
nyújtott szolgáltatásokat és az abban együttműködő szolgáltatókkal az együttműködések formáját, 
módját, azaz hogy az adott szolgáltatóval az intézmény/szolgáltató a támogatott lakhatás létrehozását 
követően: 

 szorosabb együttműködést tervez (pl. foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatáshoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében),  

 vagy megállapodást köt valamely szolgáltatás nyújtására (pl. fogyatékos személyek 
számára nappali ellátást biztosító szolgáltatóval a készségfejlesztés és a gondozás 
szolgáltatások biztosítására) – ezért méri fel a szolgáltató szolgáltatásait, kapacitásait, az 
együttműködés lehetőségét.  

A SZOLGÁLTATÁSI KÖRNYEZET FELMÉRÉSE 
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A felmérés azonosítja azon szervezeteket is, melyekkel a szolgáltató nem a potenciális 
szolgáltatásnyújtásban működik együtt, hanem amelyeknek kulcsszerepe lesz a szolgáltatás 
működési hátterében, nyilvántartási, finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel 
szakmai együttműködés nélkülözhetetlen a szolgáltatást igénybevevők szempontjából 
(gyámhivatal, családsegítő szolgálat, érdekvédelmi szervezetek, kormányhivatalok stb.).  
 
A környezeti felmérés azonosíthatja azon hiányterületeket, amelyekre a fenntartó egyértelmű 
szolgáltatástervezéssel, szolgáltatások létrehozásával, biztosításával kell hogy reagáljon. 
 
A környezeti felmérés módszertana arra irányul, hogy a TL-t létrehozó intézmény/szolgáltató 
azonosítani tudja a támogatott lakhatás szempontjából releváns szolgáltatásokat, azok 
kapacitásait, mert a szolgáltatásfejlesztésben elsődleges szerepet kell kapnia a TL létesítésének 
helyén már meglévő közösségi szolgáltatásoknak vagy az együttműködésen alapuló külső 
szolgáltatásfejlesztések generálásának.  
 
Releváns szolgáltatás alatt a támogatott lakhatás jogszabály által meghatározott, lakók 
szükségletein alapuló szociális, egészségügyi, foglalkozási rehabilitációs és egyéb sport-, 
kulturális, szabadidős szolgáltatásokat értjük.  
 
A módszertan különös hangsúlyt fektet ezekre a szolgáltatókra a támogatott lakhatásban, melyet az 
Adatgyűjtés köre fejezet tartalmaz. 
 
A környezeti felmérés eredménye alapján azonosított szolgáltatások vonatkozásában az 
intézménynek további feladata lesz a szolgáltatások pontos paramétereinek vizsgálata a lakók 
felmérésének eredménye szerint. (Pl. a környezeti felmérés során az intézmény azonosítja, hogy az 
adott területen van-e járóbeteg-szakellátás, a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési tervben 
már azt is fogja vizsgálni, hogy a lakók szükségleteinek megfelelő járóbeteg-szakellátás elérhető-e a 
településen, milyenek a rendelkezésre álló kapacitásai, és milyenek az adottságai az egyenlő esélyű 
hozzáférés szempontjából.) 
 
A támogatott lakhatás szolgáltatás kialakítására kiválasztott települések, valamint a települési 
közszolgáltatások, illetve a támogatott lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából releváns 
szolgáltatók, intézmények, szervezetek azonosítását/felmérését a modulban meghatározott 
szempontok és struktúra szerint végzi el a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény. 
 
Az Excel-adatbázisban megadott szempontok és struktúra szerint elkészített környezeti felmérés 
eredménye a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv alapját képezi a lakók egyéni 
felméréseivel és az egyéni kiváltási tervekkel, valamint a tervezett ingatlanportfólióval együttesen. 
 
A szolgáltatási környezet elemzése (szolgáltatási gyűrű) az összes olyan szolgáltatásból indul 
ki, amely a lakók szükséglete szerint releváns lehet. A szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv módszertana biztosít olyan szempontokat, eszközöket, amelyek 
alapján meg lehet határozni, hogy az azonosított szolgáltatások köréből melyek azok, 
amelyekre a szükségletfelmérés összegzése alapján szükséglet mutatkozik. 
 
Ezek figyelembevételével, a környezeti felmérés eredményére támaszkodva fogja elemezni a 
támogatott lakhatást tervező szolgáltató/fenntartó a településen a releváns (szükséges) szolgáltatások 
meglétét, azok kapacitását, azt, hogy tömegközlekedéssel megközelíthetőek-e, és azt, hogy az 
akadálymentességük és az egyenlő esélyű hozzáférésük biztosított-e. A szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv részeként fogja az intézmény a módszertan szerint megadott szempontok 
alapján meghatározni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatásnyújtásba potenciálisan 
bevonhatóak megállapodással vagy együttműködés keretében. 
 
Az IFKT-módszertan a tervezési lépések logikai rendjét figyelembe véve a szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az IFKT szolgáltatási gyűrű a lakók és munkatársak, valamint a környezet és a potenciális 
ingatlanok felmérése alapján meghatározza a kiváltás után (támogatott lakhatásban való működés 
során) folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi, foglalkozási rehabilitációs és egyéb sport-, 
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kulturális, szabadidős szolgáltatásokat, melyekhez hozzárendeli az azok nyújtásához szükséges 
szolgáltatástípusokat (szolgáltatókat), figyelembe véve a szolgáltatás lakhatás céljául szolgáló 
ingatlanból történő elérhetőségét. A terv a támogatott lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából 
releváns és a településen meglévő szolgáltatók mindegyike vonatkozásában tartalmazza a fenntartás 
formáját (saját vagy más külső fenntartó fenntartásában), továbbá a hozzáférés rendelkezésre álló 
jellemzőit (meglévő kapacitás, közösségi közlekedéssel való elérhetőség, az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítottsága, akadálymentesség). A terv azonosítja a szolgáltatási hiányterületeket. A 
hiányterületek azonosítása esetén felméri, hogy a településen van-e az adott szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló pályázat megvalósítása folyamatban vagy tervezés alatt. 
 
Az IFKT szolgáltatásfejlesztési terv tartalmazza a támogatott lakhatási szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó szolgáltatási gyűrű minden egyes eleme esetében, hogy azt a támogatott lakhatást 
tervező szolgáltató/intézmény saját fenntartásban a szolgáltatás részeként, vagy saját fenntartású 
szolgáltató útján, vagy külső partner (önkormányzat, egyház, egyéb civil) bevonásával tervezi nyújtani. 
A terv minden, a támogatott lakhatásban tervezett szolgáltatás esetében részletesen tartalmazza a 
szolgáltatások személyi-tárgyi feltételeit, a hozzáférés módját, továbbá a szükséges fejlesztési 
igényeket, azok megvalósíthatóságának feltételeit, ütemezését, forrását, módját. 
 
 

A környezeti felmérés jelentősége a támogatott lakhatás szolgáltatástervezésében 
 

A támogatott lakhatás szemléletében, alapelveiben
1
 különbözik a hagyományos bentlakásos ellátási 

formáktól, amit a jogi szabályozásban meghatározott, gyökeresen új szolgáltatási struktúrája is 

visszatükröz. A támogatott lakhatásban az eddigi, bentlakásos intézmény által nyújtott komplex 

szolgáltatás lakhatási szolgáltatásra, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokra válik szét. 

Ezen szolgáltatásokat a támogatott lakhatás az igénybevevő önálló döntése, szükséglete, képességei, 

készségei maximális figyelembevételével az életkorának, egészségi állapotának és önellátási 

képességének megfelelően biztosítja.  

 

A Kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozata elfogadta a fogyatékossággal élő személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–

2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióját (továbbiakban Koncepció), és elrendeli, 

hogy a 2017–2036. közötti években megvalósuló férőhelykiváltási folyamatot az abban foglaltak 

szerint kell végrehajtani. 

 

A támogatott lakhatás alapelvei az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján (a 
továbbiakban: Szakmai rendelet): 

 
A támogatott lakhatás 

- az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói 
hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel 
kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül, 

- személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, 
illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés 
szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma 
megválasztásában, 

- az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel 
támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez 
szükséges új készségek elsajátítására. (Szakmai rendelet 110/A. § (1) bekezdés) 

 

                                      
1
 A módszertani útmutató Alapelvek című fejezetében azonosított alapelvek mindegyikét figyelembe kell venni a 

tervezés során. 
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A közösségi életvitel a gyakorlatban akkor tud valóra válni, ha minden érintett szereplő bevonásával 
megteremtjük hozzá a feltételeket, így szükséges a települési infrastruktúra, a közösségi 
szolgáltatások – egészségügyi, foglalkoztatási, kulturális, sport- és vásárlási lehetőségek stb. –, 
különösképpen a szociális alapszolgáltatások elérhetőségének biztosítása (Koncepció). 
 
Az átalakítással minden szociális szolgáltatás épít az alapszolgáltatásokra. Kiemelt szerepet kap 
ebben a fejlesztési irányban a környezet felmérésén alapuló szolgáltatásszervezés.  
 
A jelenlegi intézmények a kiváltást követően biztosítják a lakhatási szolgáltatást – tulajdon vagy 
bérlemény formájában –, valamint vagy saját fenntartásban, vagy szerződéses úton vásárolt 
szolgáltatásként nyújtják a szociális szolgáltatásokat. Az egészségügyi, foglalkoztatási, munkaerőpiaci 
szolgáltatásokat vagy saját fenntartásban (arra irányuló külön engedély alapján), vagy az 
igénybevevőik számára előmozdítják a hozzáférést a megfelelő foglalkoztatási formához. A Stratégia 
e téren azt is rögzíti, hogy az eddig intézményi ellátás keretében élő fogyatékos személy és a saját 
családjában élő fogyatékos személy részére nyújtott szociális szolgáltatások egységessé válnak, 
ezzel biztosítva minden fogyatékos személy számára a társadalmi integrációt. Az átalakítás során az 
is előfordulhat, hogy az eddigi igénybevevők a felmért szükségletintenzitási igényük alapján és a 
napközbeni szolgáltatások elérhetősége miatt saját családjukhoz tudnak visszaköltözni. 
 
A Koncepció hangsúlyozza, hogy a korábbi bentlakásosintézmény-központú ellátással szemben a 
kiváltás után ideális esetben ne az intézmény legyen az egyedüli szolgáltató, amely a létrejövő 
támogatott lakhatás lakójának minden szükségletét kielégíti (pl. egészségügyi, szabadidős).  
 
Ezen alapvetések egyértelműen feltételezik a szolgáltatási környezet mélyreható vizsgálatát és 
elemzését a férőhelykiváltással érintett településeken.  
 
A környezeti felmérés módszertana a környezeti adottságok felméréséhez nyújt részletes 
segítséget, míg a felmérés eredményeire is támaszkodó konkrét szolgáltatási gyűrű 
megtervezéséhez a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv módszertana fejezet ad 
útmutatást. 
 
 

Adatgyűjtés köre 
 
A környezeti felmérés során adatokat és információkat szükséges összegyűjteni közvetlenül – az adott 

szereplővel történő egyeztetés során – felmérendő és közvetetten – adatok, információk elemzésével 

– felmérhető területeken, az alábbiak szerint: 

 települések, célterületek; 

 releváns szolgáltatók, intézmények, szervezetek; 

 a felmérésben együttműködő partnerek köre (például önkormányzatok, kormányhivatalok, 
munkaerőpiaci szolgáltatók, jogi, érdekvédelmi szervezetek stb.); 

 a szolgáltatásfejlesztési folyamatba bevonandó szakemberek, döntéshozók köre. 
 
Az adatgyűjtés kiterjed az adott településen releváns szociodemográfiai adatok, statisztikai adatok, 
illetve szolgáltatói (szociális, egészségügyi, foglalkoztatási stb.) adatok elemzésére. 
 
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az adatgyűjtés szempontjából releváns fogalmakat, illetve 
területeket. 
 
 

Települések 
 
A környezeti felmérés szempontjából releváns települések: Mindazon települések, ahová a 
támogatott lakhatást létrehozó intézmény/szervezet lakhatási szolgáltatást telepít, illetve ahol egyéb 
támogatott lakhatási szolgáltatást nyújt/igénybe vesz. Fontos, hogy a környezeti felmérés 
elkészüljön minden olyan településre, ahová a szolgáltató támogatott lakhatási szolgáltatást 
tervez! 
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Az adott településen vizsgálandó területek 
 
A kiváltási folyamat csak akkor lehet sikeres az érintett fogyatékos egyén szempontjából, ha a 
lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásai (szociális, foglalkoztatási stb.) különválasztódnak, a 
fizikai térben is elkülönülnek. 
 
A különválasztás azonban nem okozhat ellátatlanságot, hozzáférési problémát. Ez utóbbi veszély 
csak úgy hárítható el, ha az adott település (rész), ahol az önálló lakhatás történik, részben a 
szükséges szociális (alap- és nappali) szolgáltatásokkal, részben egészségügyi (háziorvos, 
célcsoporttól függően járóbeteg-ellátás) szolgáltatásokkal, továbbá foglalkozási – képzési – 
szolgáltatásokkal megfelelő mértékben (stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással) 
rendelkezésre áll. (Koncepció) 
 
Ideális esetben nem az intézmény válik egyedüli szolgáltatóvá, amely a létrejövő támogatott 
lakhatás lakójának minden szükségletét kielégíti. A Javaslattétel (2016) is rámutat arra, hogy a 
kiváltási folyamat első pályázati körében azt láthatjuk, hogy bizonyos esetekben párhuzamos 
rendszerek jönnek létre, azaz a településen létező alapszolgáltatások mellett a kiváltási pályázat 
keretében új alapszolgáltatási kapacitások jönnek létre a meglévő szolgáltatási rendszerrel való 
kooperáció nélkül. Ez nagyon sajnálatos, mert az esetleges együttműködés lehetőséget adna a 
tapasztalatcserére a szolgáltatók között, és a település szolgáltatói hálózatának átgondolt fejlesztését 
eredményezhetné. Ezek a célcsoport-specifikus szolgáltatások, melyek sajnos sok esetben a nagy 
bentlakásos intézményekhez hasonlóan szegregálhatják a közösségi társadalomtól az érintetteket, ha 
nem a helyi közösségre nyitottan működnek. Ezzel szemben a TL helyszínén a közösségi társadalom 
számára elérhető szolgáltatások igénybevételének ösztönzése és támogatása segítheti az érintettek 
társadalmi részvételét egyéni igényeik, szükségleteik mentén, és a természetes támaszrendszerük is 
erősödhet. (Javaslattétel, 2016) Ezért indokolt a környezet felmérése, hogy a támogatott lakhatást 
tervező szolgáltató/intézmény meggyőződjön arról, hogy az adott település környezete megfelelő-e a 
szolgáltatás telepítésére, vannak-e potenciális szolgáltatók, melyek bevonhatóak a 
szolgáltatásnyújtásba. 
 
Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a legalaposabb környezeti felmérés mellett sem 
valószínű, hogy széles körű alapszolgáltatási kapacitások kerülnek feltárásra, tekintettel arra, hogy az 
alapszolgáltatási rendszerek országos lefedettsége igen alacsony. Az egyik legaktuálisabbnak 
tekinthető, 2012-ben végzett KSH-kutatás a fogyatékossággal élők intézményi elhelyezésének megyei 
megoszlását vizsgálta, mely szerint az országban 277, fogyatékossággal élőket (is) ellátó nappali 
intézmény működött. 7,7 ezer férőhelyen 7,1 ezer személyt láttak el, így országos szinten a 
kihasználtság 93%-os volt.

2
 A kutatási összefoglaló rögzíti azon alapvetést, hogy a szolgáltatások 

területi lefedettsége esetenként nagyon egyenlőtlen. A szociális, valamint családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatások jelentős részét csak meghatározott településnagyság felett 
kötelező biztosítani, így ezek elérése sok esetben a leghátrányosabb térségek számára jelent 
nehézséget. Helyenként a jogszabályi kötelezettség ellenére sem érhető el a szolgáltatás.

3
  

 
Megállapítható, hogy az alapszolgáltatások fejlesztésének mind az újonnan létrejövő 
szolgáltatások, mind a férőhelykiváltási folyamat lévén létrejövő struktúrák szempontjából 
meghatározó jelentősége van. Az alapszolgáltatások fejlesztését a 2015–2025 évekre szóló 
Országos Fogyatékosságügyi Program (a továbbiakban: OFP) kiemelt feladatként kezeli: fontos 
szakpolitikai feladat a családban élő fogyatékos emberek segítése közösségi alapú szolgáltatásokkal, 
szociális alapszolgáltatásokkal és magas minőségű lakhatási szolgáltatásokkal, hogy lakóhelyükön – 
kényszerű költözések nélkül – élhessék az életüket. A támogató szolgálatok rendkívül fontos 
kapcsolatot biztosítanak a fogyatékos személyek lakhelye, illetve a munkahely, iskola, intézmények és 
közszolgáltatások között, ezért a szolgáltatáshoz való – területileg és az ellátottak köre szempontjából 
is egyenletes – hozzáférés folyamatos fejlesztése kiemelt feladat

..4 
Kiemelten fontos volna, hogy 

bármilyen fejlesztés, ami a kiváltás kapcsán létrejön a helyi települési, megyei, régiós 
fejlesztésekkel összhangban, egymást erősítve történjen meg, valamint illeszkedjen a helyi 

                                      
2
 Lásd: KSH Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép a megyékben 2014. április 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenmiskolcszocialis.pdf (letöltés: 2015.07.14) 
3
 Lásd: KSH Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép a megyékben 2014. április 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenmiskolcszocialis.pdf (letöltés: 2015.07.14) 
4
 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenmiskolcszocialis.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenmiskolcszocialis.pdf
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szükségletekhez és adottságokhoz, ne egy elkülönült rendszerként működjön. (Javaslattétel, 
2016.) 
 
A közösségi alapú szolgáltatás alapesetben a lakhatást és a támogatott életvitelt – aminek a 
facilitálása az esetfelelős és a kísérő támogatók feladata – foglalja magába. A többi szolgáltatást – 
legyen az foglalkoztatás, bevásárlás, szabadidős program, gyógyszerkiváltás, ügyintézés – ugyanúgy 
és ugyanott veszik igénybe a fogyatékossággal élő emberek, mint bárki más. Emiatt fontos, hogy 
milyen infrastruktúrájú településre költöznek ki a lakók, van-e az adott településen tömegközlekedés, 
bolthálózat, egészségügyi ellátás, foglalkoztatási lehetőség. Ha területileg koncentrálódik az 
elhelyezés, akkor nagyobb a veszélye, hogy továbbra is zártabb életvitel alakul ki, mintha térben is 
távolabb kerülnek a fogyatékossággal élő személyek.  
 
Az alábbi ábra jól szemlélteti a támogatott lakhatás szolgáltatási környezetét, a felmérendő 
célterületek relevanciáját: 
 

1. ábra – A támogatott lakhatás szolgáltatási környezete 

 

 

 
 
A támogatott lakhatás környezete 

– A támogatott lakhatás kötelező szolgáltatásai: lakhatás, esetvitel, a közszolgáltatások és a 
társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való 
segítségnyújtás (Szociális Tv. 75.§) 

szakhatóságok, 
gyámhivatal, egyéb 

együttműködő 
szervek 

foglalkoztatás, 
egészségügy, képzés, 

közszolgáltatások, 
szabadidő, sport, 

kultúra 
 

A támogatott 
lakhatás 9 

szolgáltatási eleme 
(étkeztetés, 

gondozás, szállítás 
stb. 

lakhatás 

esetvitel 

társadalmi 
életben való 

részvételt segítő 
szolgáltatások  

A fenntartó maga 

biztosítja 

Egyéb szükséglet 

szerinti 

szolgáltatások 

A TL 

szolgáltatásai 

vagy megállapodás 

útján biztosítja 
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– A támogatott lakhatás szükségletfelmérés és igény szerint nyújtott szolgáltatásai (pl. 
gondozás, étkezés stb.) (Szociális Tv. 75.§)  

– Támogatott lakhatás szolgáltatási körébe nem tartozó, de szükségletfelmérés szerint releváns 
szolgáltatások (pl. egészségügyi szakellátás)  

– Azon szervezetek, melyekkel a szolgáltató nem a potenciális szolgáltatásnyújtásban működik 
együtt, hanem amelyeknek kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési hátterében, 
nyilvántartási, finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben stb. 

 
A támogatott lakhatás szolgáltatási körébe tartozó szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály rögzíti, hogy 
mely szolgáltatások esetében van lehetőség arra, hogy az adott szolgáltatást a fenntartó más 
szolgáltatóval kötött megállapodás útján biztosítsa. A 15. számú táblázat foglalja össze, hogy az adott 
szolgáltatás vonatkozásában a fenntartónak milyen lehetőségei vannak más szolgáltató, szociális 
szolgáltatáson kívüli szervezet bevonására a szolgáltatásnyújtásba (mely lehet állami önkormányzati, 

civil fenntartó vagy gazdasági társaság, vállalkozás.)
5
 

 
FONTOS! 
 

– 2017. január 1-től jelentős változás a támogatott lakhatás keretében, hogy a lakhatási 
szolgáltatás, az esetvitel és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások 
mellett biztosítandó szolgáltatási elemek meghatározásra kerülnek. 

– Az igénybevevő számára nyújtandó egyes szolgáltatási elemek a komplex szükségletfelmérés 
eredménye alapján kerülnek kiválasztásra. 

– Az új szabály szerint kilenc szolgáltatási elem – felügyelet, étkeztetés, gondozás, 
készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai 
segítségnyújtás, szállítás és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás – került 
felsorolásra, melyek lefedik a lehetséges tevékenységek átfogó csoportjait. A biztosítandó 
szolgáltatási elemeket az igénybevevővel kötött megállapodásnak is tartalmaznia kell. 

– A szociális törvényben meghatározásra kerül, hogy az egyes szolgáltatási elemeket mely 
alapszolgáltatások útján lehet biztosítani. (E módosítás azonban nem jelenti a támogatott 
lakhatás és az egyes alapszolgáltatások után járó költségvetési támogatás egyidejű 
igénybevételét, mivel a költségvetési törvény szabályai a támogatott lakhatás esetében – a 
2017. évtől a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások kivételével – kizárják ezt a 
lehetőséget.) 

 
Fontos változás továbbá, hogy a szociális foglalkoztatást 2017. április 1-jei hatállyal felváltja a 
fejlesztő foglalkoztatás, amely a szociális szolgáltatórendszerben szociális szolgáltatásként kerül 
szabályozásra. A fejlesztő foglalkoztatás szabályait a foglalkoztatási lehetőségek bemutatása alatt 
ismertetjük. 
 
 

A támogatott lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából releváns helyi és térségi 
szociális, egészségügyi, munkaerőpiaci helyzet felmérése 
 
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások 

 
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek, személyek 
részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek 
megfelelően az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosított: 
 
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek – ide nem értve a demens 
személyeket – és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi 
állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve 
elősegítése érdekében biztosítja  
a) a lakhatási szolgáltatást,  

                                      
5
 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezet 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. július 27. szerinti alapfeladatokat a mellékletben foglaljuk össze. A 
jogszabály hatályba lépése esetén a melléklet tartalma itt irányadó. 
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b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe 
tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,  
c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások 
igénybevételében való segítségnyújtást,  
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén  
da) a felügyeletet,  
db) az étkeztetést,  
dc) a gondozást,  
dd) a készségfejlesztést,  
de) a tanácsadást,  
df) a pedagógiai segítségnyújtást,  
dg) a gyógypedagógiai segítségnyújtást,  
dh) a szállítást,  
di) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást. 
 
A támogatott lakhatás szolgáltatási tartalma alapszolgáltatásokra épít. Így a környezet felmérése 
során a releváns alapszolgáltatások azonosítása prioritás, de ez nem jelenti azt, hogy az adott 
támogatott lakhatási szolgáltatást a fenntartó csak alapszolgáltatást nyújtó szervezettel szerződheti ki. 
 
A támogatott lakhatás újszerű eleme, hogy a fenntartónak több, jogszabály által biztosított 
lehetősége van arra, hogy a kilenc szükséglet szerinti szolgáltatási elemet (mindegyikét vagy 
valamelyikét) megválassza, hogy a kilenc szolgáltatási elemet „kiszerződés útján” vagy saját 
fenntartásban biztosítsa. (Szociális tv. 75. §) 
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1. táblázat – A támogatott lakhatás szolgáltatásai és az irányadó alapszolgáltatások kapcsolata 

Szolgáltatás biztosításának esetei TL szolgáltatás Alapszolgáltatások „kiszerződés” 
esetén 

Szolgáltatás biztosításának formái 

TL KERETÉBEN BIZTOSÍTANI 
KELL MINDEN ESETBEN 

LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS 

NINCS, a FENNTARTÓ CSAK 
MAGA biztosíthatja 

FENNTARTÓ MAGA 

ESETVITEL 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A 
TÁRSADALMI ÉLETBEN VALÓ 
RÉSZVÉTELT SEGÍTŐ MÁS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELÉBEN VALÓ 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS 
ALAPJÁN, IGÉNY ESETÉN KELL 
BIZTOSÍTANI 

FELÜGYELET 

- jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

- támogató szolgáltatás 
- nappali ellátás 

FENNTARTÓ MAGA: 
TÁMOGATOTT LAKHATÁS 
RÉSZEKÉNT 
 
FENNTARTÓ MAGA: SAJÁT 
FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ szociális 
szolgáltatások útján 

 
 

KISZERZŐDÉS: szociális 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, 
intézménnyel kötött 
MEGÁLLAPODÁS útján 
 
KISZERZŐDÉS: támogatott 
lakhatást nyújtó fenntartóval 
 
HÁLÓZATBAN 

 
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI 
SZERVEZET: MEGÁLLAPODÁS 
 

ÉTKEZTETÉS 
- étkeztetés 

- nappali ellátás 

GONDOZÁS 

- házi segítségnyújtás 

- közösségi alapellátás 

- támogató szolgáltatás 

- nappali ellátás 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
- közösségi alapellátás 
- támogató szolgáltatás 
- nappali ellátás 

TANÁCSADÁS 

- közösségi alapellátás 
- támogató szolgáltatás 
- nappali ellátás 
- család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás 

PEDAGÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

- támogató szolgáltatás 

- nappali ellátás 

- család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás  

- gyermekek napközbeni ellátása 

GYÓGYPEDAGÓGIAI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

- támogató szolgáltatás 

- nappali ellátás 

- család- és gyermekjóléti 
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Szolgáltatás biztosításának esetei TL szolgáltatás Alapszolgáltatások „kiszerződés” 
esetén 

Szolgáltatás biztosításának formái 

szolgáltatás 

SZÁLLÍTÁS 

- támogató szolgáltatás 

- falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás 

HÁZTARTÁSI VAGY HÁZTARTÁST 
PÓTLÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

- házi segítségnyújtás 

- nappali ellátás  

- támogató szolgáltatás 
nyújtására 
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A környezet feltérképezésének nemcsak az alapszolgáltatásokra, hanem minden egyéb olyan 
szolgáltatásra is ki kell terjednie, amely a TL szolgáltatási szempontjából releváns lehet. 
 
A szolgáltatások „kiszerződése” esetében a megállapodások megkötésének lehetőségét és 
előfeltételeit részletesen az IFKT szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv módszertana 
tartalmazza. Az IFKT szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv módszertana a támogatott 
lakhatást tervező szolgáltató/intézmény számára szempontokat ad, hogy a szolgáltató dönteni tudjon 
arról, hogy a szolgáltatási gyűrűben azonosított szolgáltatásokat saját erőforrásból vagy külső 
kapacitás bevonása révén fogja biztosítani. Az IFKT szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv 
módszertana azonosítja a jogi szabályozás talaján, hogy az adott szolgáltatás vonatkozásában a 
szolgáltatónak van-e lehetősége arra, hogy az adott szolgáltatásnyújtásba külső szereplőt vonjon be 
(kiszerződhető-e az adott szolgáltatás). Amennyiben igen, annak milyen formái, lehetőségei 
biztosítottak? Az IFKT szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv módszertana mérlegelési 
szempontokat ad a döntéshez, továbbá lefekteti, hogy melyek azok az alapfeltételek, amelyek a 
szolgáltatás kiszerződéséhez (adott esetben létrehozásához) szükségesek, és milyen további 
szempontokat kell figyelembe vennie a szolgáltatónak a szükséges fejlesztésekhez.) 
 
A környezeti felmérés arra irányul, hogy van-e a támogatott lakhatás „kiszerződhető” szolgáltatásai 
vonatkozásában olyan szolgáltatás, amely a településen rendelkezésre áll, illetve azon szolgáltatások, 
amelyekhez hozzáférést kell biztosítani (pl. egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatások, foglalkoztatás, 
oktatás stb.), adottak-e a településen. Itt első körben a támogatott lakhatás kilenc szolgáltatási 
eleme szempontjából releváns alapszolgáltatásokat kell azonosítani. Az igénybevevői 
szükségletek szempontjából meghatározó további szolgáltatások (egészségügy, foglalkoztatás stb.) 
felmérése egy későbbi pont alatt kerül részletes ismertetésre. 
 
Ezen szolgáltatások vonatkozásában nélkülözhetetlen azon alapszolgáltatások azonosítása, 
amelyekkel potenciális együttműködés jöhet létre a szolgáltatásnyújtásban: 
 

Azaz olyan szolgáltatókat kell feltérképezni, amelyek kilenc szolgáltatási elem – 

felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai 

segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás és háztartási vagy 

háztartást pótló segítségnyújtás (Szt. 75.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások) 

– vonatkozásában releváns szolgáltatást tudnak biztosítani: 

 alapszolgáltatások: 

- támogató szolgáltatás 

- nappali ellátás 

- étkeztetés  

- házi segítségnyújtás 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- közösségi alapellátás 

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

- gyermekek napközbeni ellátása 

- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

 

 Támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtók (esetleges hálózati együttműködés 

lehetősége okán) 

 Tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szervezetek, 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szervezetek 

 Intézményen kívüli szervezetek (jogszabály által meghatározott szolgáltatási 

körben) 

 
A szociális szolgáltatások feltérképezése esetében meghatározó jelentősége van az azokat fenntartó 

jogi személy típusának (fenntartótípus), illetve az adott szolgáltatás vonatkozásában a jogszabályok 

által meghatározott feladatellátási kötelezettségnek. A környezeti felmérés során azonosításra 

kerülnek a szolgáltatások és azok fenntartói is, tekintve, hogy a fenntartótípusnak nemcsak a 

feladatellátási kötelezettség, hanem az adott szolgáltatás finanszírozása szempontjából is 

jelentősége van.  
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Fenntartótípusok: 
- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, továbbiakban: SZGYF); 
- a helyi önkormányzat (illetve a helyi önkormányzatok társulása); 
- nem állami szociális fenntartók: 

- egyházi jogi személy,  
- civil szervezet (alapítvány, egyesület),  
- közalapítvány, nemzetiségi önkormányzat, 
- gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző egyéni 

vállalkozó. 
 
Az ellátási kötelezettség 
 
A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen 
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más 
önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött 
szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. Ha az 
intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, az intézmény 
keretében nyújtott szolgáltatásokat eltérő megállapodás hiányában valamennyi beutalt részére azonos 
feltételekkel kell biztosítani. A megyei fenntartó, illetve a fővárosi önkormányzat által fenntartott 
szakosított ellátást nyújtó intézmények ellátási területe az egész megyére, illetve a fővárosra kiterjed. 
 
 
Szociális alapellátások 

 
Az alapszolgáltatások segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ahogyan az a fentiekben részletes 
kifejtésre került, a szociális alapszolgáltatásoknak meghatározó jelentőségük van a támogatott 
lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából. A szolgáltatások egyrészt irányadóak azok 
szakmai tartalmára (ha a fenntartó maga biztosítja), így e szolgáltatások, azok, amelyek ha megfelelő 
kapacitással léteznek az adott településen, a szolgáltatásnyújtásban megállapodás alapján a fenntartó 
partnerévé válhatnak. 
 
Az önkormányzat (Szociális tv. 57. § (1) bekezdés) biztosítja szociális alapszolgáltatásként:  

- a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,  
- az étkeztetést,  
- a házi segítségnyújtást,  
- a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, 
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  
- a közösségi ellátásokat,  
- a támogató szolgáltatást,  
- az utcai szociális munkát és 
- a nappali ellátást. 
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2. ábra – A települési önkormányzat kötelező feladatai az alapszolgáltatások biztosításában 

 

MINDEN települési 
önkormányzatnak 
lakosságszámtól 
függetlenül 
gondoskodnia kell: 

 családsegítés és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás, 

 étkeztetés,  

 házi 
segítségnyújtás,  

 állandó lakosainak 
számától függő 
ellátások vagy 
azokhoz való 
hozzájutás 

 

 
3000 főnél több 
állandó lakos  
 
 
 
 
 
 
+idős személyek 
nappali ellátását 

 

 
10.000 főnél több 

állandó lakos  

 

 

 

 

 

 

+ nappali ellátás 
minden ellátotti 
csoportnak 
(fogyatékos 
személyeknek is) 

 
30.000 főnél több 

állandó 

 

 

 

 

 

 

+ átmeneti 

elhelyezés 

 
A fenti összefoglaló alapján látható, hogy a nappali ellátás (fogyatékos, pszichoszociális 
fogyatékossággal élő, illetve szenvedélybeteg személyek számára) 10.000 lakosságszám felett 
kötelező. Így a legideálisabb a támogatott lakhatás olyan településre történő telepítése, ahol 
ezen szolgáltatások kötelező feladatként biztosítandóak. 
 
Nagyon fontos kiemelni a családsegítés szerepét, tekintve, hogy a nagylétszámú intézmények 
átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító 
esetmenedzseri feladatok a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében kerülnek 
ellátásra (Szt. 64. § (4) i) pont). A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől 
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. 
 
Gyermekjóléti szolgáltatások 

 
A támogatott lakhatás kilenc szolgáltatási eleme közül a tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, 
gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemek esetében a jogszabály értelmében nemcsak a 
szociális, hanem bizonyos gyermekjóléti szolgáltatások is relevánsak: 

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás: tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, 
gyógypedagógiai segítségnyújtás; 

- gyermekek napközbeni ellátása: pedagógiai segítségnyújtás. 
 

Ezért a környezeti felmérés során a szolgáltatók azonosítása is nélkülözhetetlen. 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 

 
A környezeti felmérés szempontjából a szakosított ellátások feltérképezésének is jelentősége van, 
hiszen a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a fenntartó, más támogatott lakhatást nyújtó 
fenntartóval együttesen, a közös működtetésre vonatkozó megállapodás (hálózat) alapján 
nyújtsa a támogatott lakhatás szolgáltatást. 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
b) a rehabilitációs intézmény, 
c) a lakóotthon (a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény), 
d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény), 
e) a támogatott lakhatás, 
f) az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja. 
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Az igénybevevői szükségletek szempontjából meghatározó további szolgáltatások 
A támogatott lakhatás kötelező szolgáltatásain túlmutató igények kielégítése érdekében a 
felmérések során azonosított, illetve a minden esetben elengedhetetlenül szükséges támogatásokat, 
szolgáltatásokat biztosító szervezetek kerülnek felmérésre ebben a körben. Amennyiben egy 
szolgáltatás kereteit meghaladó igény vagy szükséglet mutatkozik, úgy az IFKT tervezése során 
döntést kell hozzon a szolgáltató: 

A. az adott településen nem hoz létre támogatott lakhatás szolgáltatást; 
B. vagy ha igen, akkor miképpen tudja az adott szolgáltatási és egyéb körülmények hiánya 

ellenére biztosítani a szükséges feltételeket a lakók számára. 
 
 
Egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek  

 
A férőhelykiváltás során javasolt különös figyelemmel lenni a lakókörnyezetben elérhető egészségügyi 
szolgáltatásokra. Alapvető követelményként kerül megfogalmazásra, hogy a háziorvos legyen 
elérhető az adott településen, s az elkövetkező 10-15 évben ne szűnjön meg a praxis. Emellett a 
pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek esetében a járóbeteg-szakellátás keretei közt 
biztosított pszichiátriai gondozó, addiktológiai gondozó elérhetősége döntő jelentőségű. 
Általában véve is az kívánatos, hogy az adott lakóhelyen vagy attól elérhető, maximum 20 km-es 
körzeten belül legyen járóbeteg-szakrendelés, mely a fogyatékossággal élő emberek számára 
legalapvetőbb szakorvosi rendelést biztosítja. (Javaslattétel, 2016.) A hagyományos egészségügyi 
szakellátáson túl szükséges olyan egészségmegőrzés, egészségfejlesztés szempontjából fontos 
szerveződések azonosítása, mint az önsegítő csoportok (pl. Anonim Alkoholisták). 
 
A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében a szakorvosi, illetve 
sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, valamint a gyógyászati 
segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján. 
(Szakmai rendelet 110/I. § (1) bekezdés) 
 
A környezet felmérése szempontjából releváns szolgáltatások: 
A támogatott lakhatás kötelező szolgáltatásain túlmutató igények kielégítése érdekében a 
szükséges támogatást biztosító szervezetek kerülnek felmérésre ebben a körben. Amennyiben egy 
szolgáltatás kereteit meghaladó igény vagy szükséglet merül fel, elvárható a szolgáltatótól, hogy 
rendelkezésre álló eszközeivel segítse a megfelelő támogatás elérését. Nincs akadálya annak, hogy a 
fenntartó hiányterületre reagálva, a jogszabályi követelményeknek eleget téve maga hozzon létre 
valamely szolgáltatást. 

 
A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében a szakorvosi, illetve 
sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, valamint a gyógyászati 
segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján. 
(Szakmai rendelet 110/I. § (1) bekezdés) 
 
A környezet felmérése szempontjából releváns szolgáltatások: 
 

- Egészségügyi alapellátás 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerint a beteg lakóhelyén, 
illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, 
személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos 
egészségügyi alapellátásban részesüljön (Eütv.88. § (1) és (2) bekezdése). Az Eütv. 152. § (1) 
bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében köteles 
gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról; a fogorvosi alapellátásról; az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról; a védőnői ellátásról; az iskola-egészségügyi 
ellátásról.  
 
A képviselő-testület egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 
Egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
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b) a fogorvosi alapellátásról,  
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,  
d) a védőnői ellátásról, és  
e) az iskola-egészségügyi ellátásról (2015. évi CXXIII. tv.  5. § (1) bekezdés). 
 

Az önkormányzat rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit a 
Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve. Több településre is 
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét megállapodásban határozzák meg. (2015. évi CXXIII. tv. 
6. § (1) bekezdés) Az alapellátási körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. (2015. évi CXXIII. tv. 6. § (2) ) 
 
Nyilvántartás vezetése az alapellátási körzetekről: Az egészségügyi államigazgatási szerv az 
alapellátási körzetekről – a települési önkormányzatnak az adatokban bekövetkezett változást 
követő 15 napon belüli tájékoztatása alapján – nyilvántartást vezet.  
 
A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:  

a) az érintett szakma megnevezése, szakmakódja,  
b) a körzet székhelye,  
c) a körzetnek a település érintett részének közterületek általi lehatárolása helyrajzi szám, 
utcanevek, házszámok szerint,  
d) a körzetet létrehozó települési önkormányzat, illetve települési önkormányzatok 
megnevezése, székhelye,  
e) a körzet határát kijelölő önkormányzati rendelet száma.  

 
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása 
érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai 
vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos működik. (2015. évi CXXIII. tv. 12. § (1) hatályba lép: 
2016. január 1.) 

 
- Járóbeteg-szakellátás 

 
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása 
vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű 
egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a 
folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg lakóhelyének 
közelében kell biztosítani. A speciális járóbeteg-szakellátás olyan betegségek ellátására szervezett 
egészségügyi ellátás, amely különleges szaktudást, illetve speciális anyagi, tárgyi és szakmai 
felkészültséget igényel. A járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények tevékenységüket önállóan vagy 
más intézményekkel együtt, működési engedély alapján végzik. Az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az érvényes finanszírozási szerződéssel 
rendelkező járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről 
(járóbeteg TEK) az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet, amelybe honlapjáról 
biztosítja a betekintést: http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas 
 
A képviselő-testület egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének 
részeként gondoskodik  

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről; 
b) a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról; 
c) a szakellátási feladat ellátását szolgáló vagyonhoz kapcsolódó közfinanszírozott egészségügyi 
szakellátási feladatok ellátásáról. (1997. évi CLIV. tv. 152. § (3) ) 

 
A képviselő-testületnek egészségügyi szakellátási feladatát a kapacitás-nyilvántartásban 
meghatározott kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelően kell teljesítenie 
(2006. évi CXXXII. tv. 1/A. § (1) bekezdés). 
 
Egészségügyi szakellátási kötelezettségének teljesítése érdekében   

a) más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval az ellátási 
kötelezettség teljesítéséről megállapodást, vagy  
b) egészségügyi ellátási szerződést köthet. (2006. évi CXXXII. tv. 2. § (1) bekezdés) 

http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas
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Együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és személyekkel, valamint 
támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket. (1997. évi CLIV. tv. 152/A. §) 

 
Egészségtervet dolgoz ki, ha járásszékhely város a járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre 
vonatkozóan – azon járásokban, ahol egészségfejlesztési iroda működik, annak bevonásával –, illetve 
gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az 
egyéb érintett ágazatok szereplőivel együttműködve. (1997. évi CLIV. tv. 152/B. § megállapította: 
2015. évi CCXXIV. tv. 25. § hatályba lép: 2016. január 1.) 

 
- Egészségfejlesztési Irodák 

 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a kistérségekben című pályázat (TÁMOP-6.1.2/11/3) keretében egészségfejlesztő 
irodák jöttek létre a kistérségekben. Az egészségfejlesztési irodák, illetve az általuk szervezett 
programok, klubok kiváló közösségi szolgáltatások – részvételi lehetőségek a támogatott lakhatásban 
élő fogyatékos személyek számára. Ezért ajánlott, hogy a környezeti felmérés érintse azt is, hogy a 
kistérségben (településen) jött-e létre a hivatkozott projekt keretében egészségfejlesztési iroda. 

 
- Fekvőbeteg-szakellátás  

 
A betegek fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett ellátása, amelyet a betegek betegségük 
esetén lakóhelyük közelében, a beteg folyamatos ellátását nyújtó orvosa, kezelőorvosa vagy más, 
arra feljogosított személy beutalása alapján jogosultak igénybe venni. A fekvőbeteg-szakellátás célja 
és jellege szerint lehet aktív, krónikus, rehabilitációs, illetve ápolási célú, amely igénybevételére 
klinikán, (szak) kórházban, szakápolási intézményben, valamint országos intézetben van 
lehetőség. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az 
érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
területi ellátási kötelezettségéről (TEK) az ÁNTSZ nyilvántartást vezet, amelybe honlapjáról biztosítja 

a betekintést.
6
 

 
- Szakápolást biztosító egészségügyi szolgáltatók  

 
A szakápolást orvosi elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és tervezés alapján, az ellátandó 
tevékenységre nézve megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az 
ápolás önálló, együttműködő és függő kompetenciakörének figyelembevételével. Olyan egészségügyi 
ellátási forma, amely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 98. §-ában meghatározott ápolási 
tevékenységeket foglalja magába, különös tekintettel a (2) d) pontra. „(2) Az ápolás d) a kezelőorvos 
által elrendelt terápiás tervben előírt beavatkozások végrehajtását szolgálja”. A tevékenység 
végezhető az egészségügyi ellátórendszer keretein belül, valamint a bentlakásos szociális 
intézményekben ellátott, szakápolásra szoruló betegek szakápolási szükségleteinek kielégítése 
céljából. A szociális intézmény az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti feltételek teljesítésével, 
valamint a működési nyilvántartásba egészségügyi szakdolgozók bevonásával folytathat szakápolási 
tevékenységet, és feltételeit az Egészségügyi Törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek rögzítik.  

 
- Gyógyászati segédeszközöket beszerzése szempontjából releváns szolgáltatók  

 
A gyógyászati segédeszközök (röviden: gyse) a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos 
szerepet töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják. 
 
Gyógyászati segédeszköznek azt az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, 
fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai vagy ápolási technikai 

                                      
6
 

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/hatosagi_nyilvantartas/eu_ig_nyilvantartasok/ellatasi_teruletek/fekvo
beteg_ellatast_nyujto.html 
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eszközt tekintjük, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személy folyamatos jelenlétét. 
 
A hazai gyógyászatisegédeszköz-választék társadalombiztosítási (tb) támogatás és ármegállapítás 
szempontjából két nagy csoportra, a „nem támogatott”, azaz közfinanszírozásban nem részesülő 
eszközök, illetve a tb-támogatásba befogadott eszközök körére osztható.  
 
Az egészségbiztosítás a gyógyászati segédeszközök árához, javítási, illetve kölcsönzési díjához nyújt 
támogatást (ún. ártámogatás), ha a támogatott eszközt az orvos vényen, a megfelelő támogatási 

jogcím és egyéb adatok megjelölésével rendeli (OEP 2016)
7
. 

 
Az egészségügyi szolgáltatásokat a településen (vagy azt, hogy azok ellátási körzete kiterjed-e a 
településre) a tervezésben részt vevő szolgáltató a módszertanhoz kapcsolódó kérdőív segítségével 
fogja azonosítani. A 18. táblázat – A környezet felmérése területei ágazatonként tartalmazza azon 
központi adatbázisokat, amelyek segítségével a tervezést végző intézmény azonosítani tudja, hogy az 
adott településen milyen egészségügyi szolgáltatások találhatóak, ellátási területük mire terjed ki. 
 
 
Foglalkoztatás 

 
A fogyatékos munkavállalók még mindig rendkívüli nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacra 
történő belépés, valamint a munkaerőpiacon maradás tekintetében. A fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) – amelyet az 
összes fogyatékos embereket érintő szabályozás háttérszabályozásának tekintünk – értelmében a 

fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.
8
 E 

törvény értelmében amennyiben a fogyatékos személy foglalkoztatása integrált foglalkoztatás 
keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a 
szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban 

meghatározottak szerint – támogatásban részesíti,
9
 emellett a fogyatékos (megváltozott 

munkaképességű) személyek foglalkoztatásának támogatása a nyílt munkaerőpiacon számos 
formában biztosított.  
 
A 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozattal elfogadott Koncepció célként jelöli meg a foglalkoztatás 

vonatkozásában, hogy a kiváltásban érintett fogyatékossággal élő személyek egyéni szükségleteiknek 

megfelelő legoptimálisabb és lehetőség szerint integrált foglalkoztatásban vegyenek részt. Ennek 

érdekében el kell érni, hogy:  

- készüljön el minden, kiváltásban érintett fogyatékossággal élő személy vonatkozásában egy 

rendszeresen felülvizsgálatra kerülő terv, mely meghatározza a foglalkoztathatóságot;  

- komplex, egyénre szabott, sokszintű, módszergazdag, tudatos és tervezett foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatások legyenek hozzáférhetőek az érintettek számára;  

- a nyílt munkaerőpiaci részvétel minél több érintett fogyatékossággal élő ember számára valódi 

lehetőség legyen;  

- a kiváltás folyamatában a foglalkoztatás biztosításához és a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatások magas színvonalú nyújtásához megfelelő felkészültségű és kapacitású 

humánerőforrás álljon rendelkezésre;  

- a kiváltásban érintett intézmények építsenek ki és működtessenek aktív partnerséget a 

foglalkozási rehabilitáció és a foglalkoztatás területén, illetve történjen meg a szereplők közötti 

kompetenciák lehatárolása;  

                                      
7
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamog

atas/gyogyaszati_segedeszkozok 
8
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.) 15. § (1) 

bekezdés 
9
 Fot. 16. § 
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- az érintettek számára minél magasabb arányban legyenek hozzáférhetők a mainstream 

szolgáltatások;  

- a fogyatékossággal élő embereknél, és különösen a pszichoszociális csoportban a stigma és 

az önstigmatizáció az egyik legsúlyosabb akadály. Ennek kezelése a szolgáltatás része, de a 

munkáltatók felkészítése is szükséges lehet. Munkahelyi érzékenyítő programok és hatékony 

esetmenedzseri intervenciók szükségesek. Az érzékenyítő programok legfontosabb szereplői 

az érintettek;   

- magas szakmai színvonalú, komplex, országosan hozzáférhető szakmai támogató rendszer 

legyen biztosított a kiváltásban részt vevő intézmények, fenntartók és szakembereik számára; 

legyen folyamatos a szakmai párbeszéd a kiváltásban érintett intézmények, a fenntartók, a 

szakmai és érdekvédelmi szervezetek és a szaktárca között.  

 
A jelenleg hatályos jogszabály értelmében „Támogatott lakhatás szolgáltatás során biztosítani kell a 
lakóhelyi és – a távmunka kivételével – a munkahelyi tevékenységek szétválasztását, illetve a 
foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének megfelelő 
foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll” (Szakmai rendelet 110/D. § (1) bekezdés). A tervezés 
során még nem rendelkezik a támogatott lakhatást tervező/szolgáltató intézmény az igénybevevők 
vonatkozásában a komplex szükségletfelmérés eredményével, ugyanakkor a tervezés során 
nélkülözhetetlen figyelembe venni, hogy a támogatott lakhatásban a lakók szükségletének megfelelő 
foglalkoztatási formához a hozzáférést biztosítani kell. Ezért a tervezés előfeltételeként a környezeti 
felmérés keretében szükséges azonosítani a településen meglévő, a fogyatékos/megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatása szempontjából releváns foglalkoztatókat és 
munkaerőpiaci szolgáltatókat. 
 
A foglalkoztatás kapcsán a támogatott lakhatás elsődleges feladata, hogy biztosítsa a 
hozzáférést az érintett számára a településen vagy a környéken nyitva álló foglalkoztatási 
lehetőségekhez, munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz. Mindemellett az intézmények számára a 
kiváltás tervezésekor kiemelt szempont, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre a tervezett 
település(ek)en a TL-lakók számára megfelelő foglalkoztatás, rehabilitációs szolgáltatás, úgy azt saját 
teljesítésben kell hogy biztosítsa. 
 
Kizárólag abban az esetben, amennyiben az adott településen (vagy annak közlekedéssel 
reálisan elérhető környezetében) a lakók számára megfelelő munkalehetőség vagy a szükséges 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nem áll rendelkezésre, úgy az intézmény (hálózat) és 
fenntartója köteles minden intézkedést megtenni akár saját foglalkoztatás vagy szolgáltatás 
biztosítása által annak érdekében, hogy a támogatott lakhatás szolgáltatást igénybe vevő 
személyek részére a képességeiknek legmegfelelőbb foglalkoztatási forma (munkaerőpiaci 
szolgáltatás) rendelkezésre álljon. 
 
2017. április 1-től a szociális foglalkoztatás rendszere átalakul: 
 

 A fejlesztő foglalkoztatás az Szt. személyes gondoskodással, illetve szociális 
szolgáltatásokkal foglalkozó részében kerül szabályozásra.  

 A fejlesztő foglalkoztatást végző szervezetet a szociális törvény ide vonatkozó 
rendelkezése alapján a tevékenysége ellátásához szükséges kérdésekben szociális 
szolgáltatónak kell tekinteni, így a szolgáltatói nyilvántartás, a szolgáltatói nyilvántartásra 
vonatkozó hatósági eljárások, a bejelentési kötelezettségek, az ellenőrzés, a bírság és más 
jogkövetkezmények, az állami támogatás, az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) és az 
országos jelentési rendszer tekintetében.  

 Ezzel a megoldással biztosítható, hogy a fejlesztő foglalkoztatás megfeleljen a szociális 
szolgáltatások jellegzetességeinek, amelyek a jogszabályoknak megfelelő és ellenőrzött 
működés érdekében szükségesek, ugyanakkor esetében ne érvényesüljenek a törvény olyan 
rendelkezései, amelyek alkalmazása kizárólag személyes gondoskodás esetében indokolt (pl. 
térítési díjra vonatkozó szabályok).  

 A fejlesztő foglalkoztatás alanyai a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő és a fejlesztő 
foglalkoztató. Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
eléréséig a fogyatékos, a pszichiátriai beteg, a szenvedélybeteg és a hajléktalan személy. A 
fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel további feltétele, hogy az érintett a szociális 
alapszolgáltatások közül közösségi alapellátást, támogató szolgáltatást vagy nappali ellátást, 
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illetve a szakosított ellátások közül ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, 
rehabilitációs intézményi ellátást, támogatott lakhatást vagy lakóotthoni elhelyezést vegyen 
igénybe. 

 A fejlesztő foglalkoztatásban, ha a cél az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek 
fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, felkészítés 
a nyílt munkaerőpiacra, ott a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 
határozott idejű munkaviszonyban történik a foglalkoztatás. Ha a cél az egyén testi és 
szellemi képességeinek és munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, 
megőrzése, fejlesztése, felkészítése az önálló munkavégzésre, akkor az Szt.-ben 
meghatározott szabályok szerint, fejlesztési szerződés alapján végzi az érintett a fejlesztési 
tevékenységet, amelyet a munka-, szervezetpszichológus javasolhat, ha az ellátott 
kompetenciái nem érik el a munkavégzéshez szükséges feltételeket. 

 A fejlesztő foglalkoztatáshoz támogatás pályázati úton igényelhető. 

 A fejlesztő foglalkoztatás az SZGYF kötelező feladata. 
 
A munkavállalási lehetőségek feltérképezése céljából fontos a település környezeti felmérése során 
azonosítani a potenciális foglalkoztatókat (megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató akkreditált munkáltatókat, szociális foglalkoztatást végző szervezeteket, illetve 
opcionálisan a közfoglalkoztatókat, illetve a nyílt munkaerőpiaci munkáltatókat), valamint az állami és 
civil foglalkozási rehabilitációs szolgáltatókat. 
 
A környezet felmérése szempontjából releváns foglalkoztatók és munkaerőpiaci szolgáltatások: 

1. Fejlesztő foglalkoztatást (2017. április 1. előtt: szociális foglalkoztatást) végző szervezetek 
a. Fejlesztő foglalkoztatás, határozott idejű munkaviszony (2017. április 1. előtt: 

Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás) 
b. Fejlesztési jogviszony (2017.  április 1. előtt: Munkarehabilitáció) 

2. Akkreditált (megváltozott munkaképességű munkavállalókat külön jogszabály szerint 
foglalkoztató) munkáltatók  

a. Tartós foglalkoztatás 
b. Tranzit foglalkoztatás  

3. Védett foglalkoztatók 
4. Közfoglalkoztatás (Közfoglalkoztatást végző szervezetek) 
5. Nyílt munkaerőpiaci munkáltatók 
6. Munkaerő-kölcsönző szervezetek 
7. Munkaerő-közvetítést végző szervezetek   
8. Munkaerőpiaci (rehabilitációs) szolgáltatást nyújtó szervezetek, foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatók 
9. Mezőgazdasági önfoglalkoztatás lehetősége (szövetkezetek, őstermelők stb.) 
10. Önkénteseket közvetítő szervezetek 

 
A környezeti felmérés szempontjából releváns munkáltatókat és munkaerőpiaci szolgáltatásokat a 
településen a tervezésben részt vevő szolgáltató a módszertanhoz kapcsolódó kérdőív segítségével 
fogja azonosítani.  
 
A környezetfelmérés területei ágazatonként, adatforrás, a felmérés módja c. táblázat tartalmazza azon 
központi adatbázisokat, amelyek segítségével a tervezést végző intézmény azonosítani tudja, hogy az 
adott településen milyen foglalkoztatási lehetőségek, illetve munkaerőpiaci szolgáltatások állnak 
rendelkezésre.  
 
 
Oktatás, képzés 

 
A szolgáltatás során biztosítani kell az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások 
elérhetőségének megkönnyítését, ideértve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, 
programokhoz való hozzáférést. (Szakmai rendelet 110/D. § (1) bekezdés). 
 
A képzési terület felmérésének több célja van: 

- az érintettek számára hozzáférés biztosítása a releváns képzési, oktatási szolgáltatáshoz; 
- szolgáltatások felmérése, amelyek relevánsak lehetnek a támogatott lakhatás szolgáltatási 

portfóliójában (pl. fejlesztések megvalósításában); 
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- potenciális önkéntesek bevonása szempontjából. 
 
Fontos szempont, hogy részletes felmérésre csak abban az esetben kerüljön sor, ha van a 
lakók felmérése során képzésre irányuló igény, szükséglet.  
 
Releváns intézmények 

 
- Felnőttképzést végző szervezetek 

 
Többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál lehet tájékozódni a felnőttképzésre 
vonatkozóan, illetve érdemes a településen vagy a környéken működő szakképzési centrumokat, 
egyéb felnőttképzéssel foglalkozó szolgáltatókat azonosítani. Információval szolgálhatnak a fővárosi, 
megyei, területi kormányhivatalok foglalkoztatási osztályai is. 
 

- Oktatási intézmények 
o általános iskolai nevelés-oktatás / sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-

oktatása 
o gimnáziumi nevelés-oktatás / sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása 
o szakközépiskolai nevelés-oktatás / sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-

oktatása 
o szakiskolai nevelés-oktatás, speciális szakiskola, készségfejlesztő szakiskola 

 

- Pedagógiai szakszolgálati feladatok  
o A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
o A fejlesztő nevelés-oktatás 
o A logopédiai ellátás 
o A konduktív pedagógiai ellátás 
o A gyógytestnevelés 
o Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 
A környezeti felmérés szempontjából releváns oktatást-képzést végző intézményeket, felnőttképzési 
szolgáltatásokat a településen a tervezésben részt vevő szolgáltató a módszertanhoz kapcsolódó 
kérdőív segítségével fogja azonosítani. A környezetfelmérés területei ágazatonként, adatforrás, a 
felmérés módja c. táblázat tartalmazza azon központi adatbázisokat, amelyek segítségével a tervezést 
végző intézmény azonosítani tudja, hogy az adott településen milyen oktatási-képzési lehetőségek 
állnak rendelkezésre. 
 
 
Sport, szabadidős és kulturális szolgáltatások 

 
A támogatott lakhatás szolgáltatás során biztosítani kell a lakóhelyi környezetet és a szabadidő 
eltöltésének szétválasztását, a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek 
szervezésében, a társas kapcsolatok fenntartásában (Szakmai rendelet 110/D. § (1) bekezdés). 
 
A kulturális szolgáltatás – a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti 
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása (Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont) önkormányzati feladatok. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, 76.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. 
 
Ennek formái különösen:  

- öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése;  

- ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;  
- helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése; 

- szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;  
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- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása;  
- könyvtár; 
- muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása;  
- közművelődési intézmény biztosítása. (stb.)  

 

A környezeti felmérés során fontos azt is megvizsgálni, hogy az adott településen a 

vallásgyakorlásnak milyen terei, lehetőségei vannak, továbbá hogy van-e bolthálózat, illetve 

postaszolgálat, illetve vannak-e szórakozóhelyek. 

 
Sport: A támogatott lakhatásban a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő 
más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás szempontjából meghatározó, hogy az 
érintett a sportlehetőségeket a településen másokkal azonos alapon igénybe vehesse. 
 
 
Közlekedés 

 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (1) bekezdés b) pont bb) 
alpontja szerint a helyi közutak (azaz a helyi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak) kezelője 
a helyi önkormányzat. Minthogy a helyi önkormányzati jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a helyi 
önkormányzat alatt (itt is) a képviselő-testületet kell érteni (Alaptörvény. 33. cikk (1) bekezdés). A Kkt. 
8. § (1) bekezdése szerint önkormányzati feladat – többek között – a közúthálózat fejlesztése, 
fenntartása, üzemeltetése. A 34. § (3) bekezdése szerint a közút üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére fordított költségeket a közút kezelőjének nyilván kell tartania. Az Ntv. 12. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint pedig a helyi önkormányzatok kizárólagos gazdasági tevékenységei közé tartoznak a 
helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 
helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása – ahogy az korában is volt – a települési 
önkormányzatok kötelező feladata. (Feik Csaba, 2014: 54) 
 
A helyi közösségi közlekedés biztosítása (Mötv. 13. § (1) bekezdés 18. pont) 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 3. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján 
közösségi közlekedésnek minősül a „menetrend alapján közlekedő gépjárművekkel végzett 
közforgalmú személyszállítás”. Az Nvt. 12. § (2) bekezdése meghatározza azokat a gazdasági 
tevékenységeket, melyek a helyi önkormányzatok kizárólagos feladatkörébe tartoznak. Ilyen – többek 
között – a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás. E szolgáltatás szabályait 
részletesen a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, illetve az ennek 
felhatalmazása alapján megalkotandó önkormányzati rendelet szabályozza. A törvény értelmében – 
összhangban a fent említett törvényi szabályozással – helyi személyszállítási szolgáltatás a 
település közigazgatási határán belül, helyi díjszabás alapján végzett személyszállítási 
szolgáltatás. A törvény 4. § (4) bekezdése szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatás 
megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatás közszolgáltatási szerződés 
megkötésével történő megrendelése, a helyi közlekedés díjainak a szerződés keretében történő 
megállapítása, a menetrendi koncepciók kidolgozása a fővárosi önkormányzat kötelező feladata. A 
feladatot önként vállalt feladat formájában más települési önkormányzatok vagy azok 
társulásai is elláthatják. A közszolgáltatási szerződés megkötésére – amelynek része a helyi 
közszolgáltatási menetrend – az önkormányzat nevében, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület 
felhatalmazása alapján a főpolgármester, illetve a polgármester jogosult. (Feik Csaba, 2014: 63) 
 
Koncepciók: 
 
Településfejlesztés, településrendezés (Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1. pont) 
Olyan feladatok ellátásáról van itt szó, amelyekre vonatkozó döntések a képviselő-testület 
hatásköréből nem ruházhatóak át (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia, településszerkezeti terv, a településrendezést szolgáló helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv). (Feik 2014: 54) 
 
A megyei önkormányzatok az Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, 
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. Az Mötv. – a korábbi szabályozással, az 
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Ötv.-vel ellentétben – a megyei önkormányzatok részére más önkormányzati feladatot nem nevesít. A 
főváros esetében a fővárosi önkormányzat pedig ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, 
valamint terület- és településrendezési, településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét 
érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak. 
(Feik Csaba, 2014: 54) 
 
Érdekvédelmi szervezetek 

 
Tekintettel arra, hogy a fogyatékossággal élő emberek szervezeteit  

- be kell vonni a kiváltási folyamat egészébe, különös tekintettel a lakók felkészítésére a 
számukra új, támogatott életre, 

- biztosítani szükséges továbbá az érdekvédelmi szervezetek jelenlétét az intézmények 
átalakulási folyamatában (Koncepció, 2017), indokolt a környezeti felmérés során 
azonosítani a fogyatékossággal élő emberek helyi és országos érdekvédő szervezeteit. 

 
A környezeti felmérés szempontjából releváns érdekvédelmi szervezeteket a településen a 
tervezésben részt vevő szolgáltató a módszertanhoz kapcsolódó kérdőív segítségével fogja felmérni. 
Az adatforrásokat összegyűjtő 18. táblázat is segíti az érdekvédelmi szervezetek, az igénybevevők 
érdek- és jogvédelme szempontjából meghatározó további szervezetek, információforrások 
beazonosítását. Valószínűleg egy adott településen a járásban vagy megyében működő szervezetek, 
tagszervezetek illetékesek.  
 
A településen nem az érdekvédelmi, hanem egyéb kulturális, sport, szabadidő, környezetvédelem stb. 
területeken működő civil szervezetek jelenléte a szabadidő, sport és kultúra felmérésénél jelenik meg. 
 
 
Egyenlő esélyű hozzáférés – horizontális szempont 

 
A 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
értelmező rendelkezései alapján: 
 
Akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
2. §-ának 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített környezet: 
 
Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata 
minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy 
embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van 
szükségük. 

 
Egyenlő esélyű hozzáférés: 
- A szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybevevő 

állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 
kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető 
és érzékelhető. 

- Az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 
mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság 
számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az 
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók, 

- Az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, 
hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, 
értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybevevő számára 
akadálymentes. 

 
 

Adatgyűjtés módja 
 
A környezet felmérését strukturált információgyűjtés formájában végzi a TL létrehozását tervező 
intézmény/szervezet, amelyhez a jelen modulban megnevezett információforrások és az Excel-
adatbázisban található szempontok nyújtanak segítséget. A támogatott lakhatást létrehozó 
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intézmény/szervezet az adatbázis feltöltésével és az eredmények elemzésével fontos információkat 
nyer a szolgáltatási gyűrű terv elkészítéséhez. A szolgáltatási gyűrű terv módszertana fogja elemezni 
a környezeti felmérés eredményét, és meghatározni a további elemzendő dokumentumokat (pl. 
önkormányzati tervek, koncepciók). 
 
A felmérés elkészítéséért felelős:   Intézményvezető 
 

A felmérés elkészítésében részt vesz:   Szakmai vezető 

Belső Szakmai Team 
Projektmegvalósításért felelős munkatárs(ak) 

 
A módszertanban megadott eszközök használata, a környezeti felmérés elvégzése nem igényel 
képesítési előírást, ugyanakkor az alábbi kompetenciák meglétét feltételezi a felmérést végző 
személy részéről: 
 

2. táblázat – A környezeti felmérést koordináló szakember(ek) elvárt kompetenciái 

Szakmai kompetenciák – a környezeti felméréshez szükséges jogszabályok ismerete 

Személyes kompetenciák 

– döntésképesség 

– szervezőkészség 

– együttműködés, kooperációs készség 

– fontossági sorrend meghatározása 

– tárgyalási készség 

Módszerkompetenciák 

– áttekintő képesség 

– információgyűjtés 

– általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása 

– problémaelemzés, -feltárás 

– okok feltárása 

– rendszerben való gondolkodás 

– gyakorlatias feladatértelmezés 

– körültekintés, elővigyázatosság 

– eredményorientáltság 

– információgyűjtési és keresési technikák széles körű 
alkalmazása webes felületeken (adatbázisok, 
jogszabálytárak, keresőfelületek, Word és Excel programok 
kezelése) 

 
Amennyiben a fenti elvárásoknak megfelelő személy nem áll rendelkezésre az intézményen belül, 
javasolt új, a fenti feltételeknek megfelelő munkatárs felvétele. Átmeneti jelleggel külső szakértő 
igénybevétele is indokolt lehet, különösen abban az esetben, ha a feladat végrehajtásához az 
intézmény belső erőforrásai, kapacitásai, kompetenciái nem elégségesek vagy nem megfelelőek. 
 
A felméréshez szükséges idő:   Települések alapadatai: 30 perc/település 

Szolgáltatások településmérettől függően: egy 
településen fél/egy nap 

 
 

A környezeti felmérés folyamata 
 
I. Azon települések kiválasztása, amelyeken az intézmény/szervezet lakhatási szolgáltatást 

kíván létrehozni vagy egyéb lakhatáson kívüli szolgáltatást telepíteni, az alábbi 
szempontok alapján kell hogy megvalósuljon: 

 
a. a kiválasztás vegye figyelembe a lakók felmérése során feltárt egyéni igényeket (a lakók 

preferenciája azzal kapcsolatban, hogy hol, mely településen szeretnének élni); 
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b. 5.000 fő lélekszám feletti település, vagy bármely település, melynek 20 km-es 
vonzáskörzetében van 5.000 fő feletti lélekszámú település, és abban vannak elérhető 
közszolgáltatások: 

o alapvető közszolgáltatások megléte: legalább háziorvos, járóbeteg-szakellátás a 
településen vagy 20 km-en belül – pszichoszociális fogyatékossággal élő 
személyek esetében a járóbeteg-szakellátás keretei közt biztosított pszichiátriai 
gondozó elérhetősége döntő jelentőségű; 

o település közösségi közlekedéssel való elérhetősége; 
o bolt, gyógyszertár, alapvető közszolgáltatások megléte a településen; 
o fentiekre tekintettel részesítsék előnyben az 5.000–10.000 főnél nagyobb 

települések és azok közösségi közlekedéssel, támogató szolgálattal való elérhető 
környezetét. 
 

II. A módszertanhoz kapcsolódó kérdőívek segítségével, az abban rögzített szempontok 
szerint a felmérésben részt vevő szolgáltató felveszi a következőket: 

 
a. A településre vonatkozó alapadatokat: helység megnevezése, helység szerinti 

megye, járás megnevezése, önkormányzati hivatal azonosítása, terület (hektár), lakó-
népesség, lakások száma stb. (Az adatforrásokat – központi adatbázisok stb. –, 
amelyek segítségével a tervezésben részt vevő intézmény a kérdőívet ki tudja tölteni, a 
17. sz. táblázat azonosítja.) 

 
b. A szociális, egészségügyi ellátásra, foglalkoztatásra, képzési szolgáltatásokra, 

sport-, kulturális lehetőségekre, közlekedésre vonatkozó adatokat (Az 
adatforrásokat – központi adatbázisok stb. –, amelyek segítségével a tervezésben 
részt vevő intézmény a kérdőívet ki tudja tölteni, a 18. sz. táblázat azonosítja.) 

 
c. A környezet felmérése a fentieken túl azonosítja azon szervezeteket is, amelyeknek 

kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési hátterében, nyilvántartási, 
finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel szakmai 
együttműködés nélkülözhetetlen a szolgáltatást igénybevevők szempontjából. 
Ezen a téren a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozását tervező 
szolgáltató/intézmény feladata az, hogy azonosítsa a településen illetékes (ha nincs 
ilyen, az országos hatáskörű) kormányzati, államigazgatási, szakigazgatási szervet, 
szakhatóságot stb., amelyeknek a támogatott lakhatás működtetése szempontjából 
van meghatározó jelentőségük, nem pedig a közvetlen szolgáltatásnyújtás 
szempontjából. 

 
A környezet felméréséhez kapcsolódó Excel-adatbázis olyan információkra/adatokra kérdez rá, 
amelyek központi adatbázisokban (Szociális Ágazati Portál, Országos Egészségügyi Pénztár, 
Kormányhivataloknál, illetve a „munka.hu” honlapon) ideális esetben rendelkezésre állnak.  
 
A környezeti felmérés módszertana abból indul ki, hogy ideális esetben a támogatott lakhatást tervező 
szolgáltató/intézmény a települési közszolgáltatásokat, illetve a támogatott lakhatás szolgáltatási 
környezete szempontjából releváns szolgáltatók, intézmények, szervezetek azonosítását/felmérését 
az Excel-adatbázisban megadott szempontok és struktúra szerint úgy végzi el, hogy abban 
elsősorban a jelen fejezetben megjelölt adatforrásokra támaszkodik (olyan központi adatbázisok, 
amelyekből megbízhatóan kinyerhetők a kérdőívben kért információk). A környezeti felmérés során 
akkor lesz szükség komolyabb kapcsolatfelvételre a települések önkormányzataival, illetve az 
érintett szolgáltatókkal, ha a módszertanban megadott adatforrásokból nem nyerhető ki a 
megfelelő információ.  
 
 

Települések felmérése 
 
A környezeti felmérés szempontjából releváns települések mindazon települések, ahová a támogatott 
lakhatást létrehozó intézmény/szervezet lakhatási szolgáltatást telepít, illetve ahol egyéb támogatott 
lakhatás szolgáltatást nyújt/igénybe vesz. Fontos, hogy a környezeti felmérés elkészüljön minden 
olyan településre, ahová a szolgáltató támogatott lakhatási szolgáltatást tervez!  
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Az alábbiakban megadjuk, hogy egy település felmérése során milyen információkat mely 
adatforrásokból tudnak a felmérést készítők összegyűjteni. Az adatokat az Excel-adatbázisban, a 
Környezet település című modulban kell rögzíteni. 
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3. táblázat – Települések felméréséhez szükséges adatforrások 

 

Település 
felmérésének 

területei 

A felmérés indoka 
Környezetfelmérés szempontjából 

releváns terület 
Adatforrás 

Közigazgatási 
terület-
beosztás 

A település közigazgatási területbeosztás 
szerinti hovatartozásának ismerete nagyon 
fontos információ, tekintve, hogy az a 
közfeladatok/fejlesztések/államigazgatási 
feladatellátás alapja. 

Járások, megyék, régiók Központi Statisztikai Hivatal (területi 

atlasz). Helységek besorolása 2015. 

Önkormányzat 
adatai 

A támogatott lakhatás környezete, a 
szolgáltatási gyűrű és a szolgáltatásfejlesztési 
terv készítése szempontjából meghatározó 
alapadatok. (Ezen adatokra későbbiekben a 
szolgáltatás dokumentációjának elkészítésekor 
is támaszkodnia kell.) 

Lásd eszköz leírása és kitöltési 
útmutató 

Internet 

Település 
releváns 
statisztikai 
adatai 

A támogatott lakhatás környezete, a 
szolgáltatási gyűrű és a szolgáltatásfejlesztési 
terv készítése szempontjából meghatározó 
alapadatok. (Ezen adatokra későbbiekben a 
szolgáltatás dokumentációjának elkészítésekor 
is támaszkodnia kell.) 

A település népessége 
A település korösszetétele 
Munkanélküliségi ráta 
Közfoglalkoztatási ráta 
Településen található szegregátumok 

Központi Statisztikai Hivatal 

Integrált Városfejlesztési 

Stratégia/Integrált Településfejlesztési 

Stratégia, amennyiben rendelkezésre áll 

Helyi Esélyegyenlőségi Terv, 

amennyiben rendelkezésre áll 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Település 
elérhetősége 

A támogatott lakhatás környezete, a 
szolgáltatási gyűrű és a szolgáltatásfejlesztési 
terv készítése szempontjából meghatározó 
alapadat. Az önkormányzat megkereséséhez 
nélkülözhetetlen. 

Lásd Eszköz leírása és kitöltési 
útmutató 

Internet, önkormányzat megkérdezése 

http://www.menetrendek.net/telepuleske

reso/index.php  

 

Érdekvédelem Indokolt a környezeti felmérés során 
azonosítani a fogyatékossággal élő emberek 
helyi és országos érdekvédő szervezeteit. A 
fogyatékossággal élő emberek szervezeteit 
be kell vonni a kiváltási folyamat egészébe, 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat: 
ellátja a betegek jogainak hatékony 
védelmét, és letéteményese az 
ellátotti és gyermeki jogok 
védelmének. 

- Integrált Jogvédelmi Szolgálat
10

  

Jogvédelmi képviselők: 

http://www.ijsz.hu/ 

 

                                      
10

 OBDK 2017. január 1-jei hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériumába olvad be, és a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jétől az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma önálló szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként működik tovább. 

http://www.menetrendek.net/telepuleskereso/index.php
http://www.menetrendek.net/telepuleskereso/index.php
http://www.ijsz.hu/
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Település 
felmérésének 

területei 

A felmérés indoka 
Környezetfelmérés szempontjából 

releváns terület 
Adatforrás 

különös tekintettel a lakók felkészítésére a 
számukra új, támogatott életre, biztosítani 
szükséges továbbá az érdekvédelmi 
szervezetek jelenlétét az intézmények 
átalakulási folyamatában. 
Az érdekvédelmi szervezetek azonosításának 
meghatározó jelentősége van azért továbbá, 
mert a jogszabály értelmében a társadalmi 
életben való részvétel segítése érdekében 
az ellátotti csoport társadalmi 
érdekképviseletét biztosító szervezet, illetve 
az általa javasolt tapasztalati szakértő a 
szolgáltatást nyújtóval együttműködhet. 

 
Egyenlő Bánásmód Hatóság   
- jogorvoslat diszkrimináció 

gyanús ügyekben 
- helyi esélyegyenlőségi 

programok  
 

 
Megyei (fővárosi) igazságügyi 
szolgálat 
 
 
 
Érdekvédelmi szervezetek 

- Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei 
referensek: 

 
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/
view/ügyfélfogadás-1 
 
- Megyei (fővárosi) igazságügyi 

szolgálat 
http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-
segitsegnyujtas 
 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 
http://www.meosz.hu/ 
Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége http://sinosz.hu/ 
Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége 
http://www.mvgyosz.hu/ 
Siketvakok Országos Egyesülete 
http://siketvak.hu/ 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége http://efoesz.hu/ 
Autisták Országos Szövetsége aosz.hu/ 
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 
http://pef.hu/ 
Afázia Egyesület http://aphasie.hu/ 
Démoszthenész Beszédhibások és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete http://demoszthenesz.hu/ 

 
 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/ügyfélfogadás-1
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/ügyfélfogadás-1
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Szolgáltatások felmérése 
 
A felmérés során a TL szempontjából releváns ágazati területekre, szolgáltatókra vonatkozó 
adatokat kell összegyűjteni az Excel-adatbázis segítségével. A felmérés során megtörténik azon 
szolgáltatások azonosítása, amelyekkel az intézmény/szolgáltató a támogatott lakhatás létrehozását 
követően: 

- megállapodást köt valamely szolgáltatás nyújtására (pl. fogyatékos személyek számára 
nappali ellátást biztosító szolgáltatóval a fejlesztés és gondozás szolgáltatások 
biztosítására);  

- szorosabb együttműködést tervez (pl. foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatáshoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében a szolgáltatókkal, a foglalkoztatás érdekében az adott 
település munkaerőpiaci szereplőivel), illetve 

- a környezet felmérése a fentieken túl azonosítja azon szervezeteket is, amelyeknek 
kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési hátterében, nyilvántartási, finanszírozási, 
ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel szakmai együttműködés nélkülözhetetlen a 
szolgáltatást igénybevevők szempontjából (érdekvédelmi szervezetek stb.). 

 
A környezeti felmérés azonosíthatja azon hiányterületeket, amelyekre a fenntartó egyértelmű 
szolgáltatástervezéssel reagál. 
 
Hiányterületnek minősül:  

- a településen nem áll rendelkezésre bármely szükséglet szerinti szolgáltatásokhoz 
szükséges szolgáltatástípus sem saját, sem külső fenntartásban; 

- a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szükségletek kielégítéséhez 
szükséges kapacitás (személyi, tárgyi feltétel, amely a szolgáltatás színvonalát 
befolyásolja) nem biztosított; 

- a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szolgáltató tömegközlekedéssel 
nem elérhető; 

- a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de az akadálymentesség nem biztosított. 
 

FIGYELEM! 

Vannak olyan szolgáltatások, amelyek esetében az ellátási kötelezettség kiterjed a településre, de 

maga a szolgáltató nem a településen van. 

 

Ilyenkor célszerű (főleg, ha a település nem megyeszékhely, járásszékhely), hogy az adott 

szolgáltatás vonatkozásában a járási/megyei szervezeteket is összegyűjtsék, nem csak az adott 

településen működőket. 

 

Különösen fontos a szolgáltatások felmérése az alábbi területeken: 

 

Járási szinten 

- Szociális alapszolgáltatások 

- Szakápolás 

- Háziorvos 

- Fogorvosi ellátás 

 

Megyei szinten 

- Érdekvédelmi szervezetek 

- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (SZGYF) 

- Fekvőbeteg-szakellátás 

- Járóbeteg-szakellátás 

 

 
Az alábbiakban megadjuk, hogy a szolgáltatások felmérése során milyen információkat mely 
adatforrásokból tudnak a felmérést készítők összegyűjteni. Az adatokat az Excel-adatbázisban, a 
Környezetszolgáltató című modulban kell rögzíteni. 
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4. táblázat – A környezet felmérése területi ágazatonként 

 

Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

SZOCIÁLIS 
 
 

A környezetfelmérés 
azonosítja a településen 
azon potenciális 
szociális szolgáltatókat, 
amelyekre a támogatott 
lakhatás (a 
továbbiakban: TL) a 
szolgáltatás 
tervezésében számíthat.   
 

Feladatellátási 
kötelezettség: 
Önkormányzat 
Fenntartók: 
Állam, önkormányzat, 
társulás 
Nem állami fenntartók 
(egyházi, civil stb.) 

SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁTATÁSOK 
 

Szolgáltató, szolgáltatás adatai, az országos 
jelentési rendszer adatai  

- a Szociális Ágazati Portálon 
hozzáférhetők: 

http://szocialisportal.hu/tajekoztatas 
http://szocialisportal.hu/intezmenykereso 
 

- Továbbá: 
https://pubregiszter.nrszh.hu/ 
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.x
html 
 

- KézenFogva Alapítvány infobázisa: 
http://info.kezenfogva.hu/ 
 
Egyéb információs források: 

- Az adott település honlapja 
- Önkormányzati rendeletek (Nemzeti 

Jogszabálytár (www.njt.hu) 
jogszabálykereső szolgáltatás: A 
felületről kereshető módon elérhető 
az Önkormányzati Rendelettár  

- Szolgáltatástervezési koncepció 
(település 2000 lakosú, megyei jogú 
város és a főváros estén) 

- Helyi esélyegyenlőségi program 
- Az Önkormányzatok Elektronikus 

Hatásköri Jegyzéke az eljáró 
önkormányzati szervek szerint kerül 
összeállításra. Területenként 
tartalmazza, hogy az önkormányzat 
mely szerve milyen nyilvántartás 
vezetésére, adatszolgáltatásra 
köteles: 

http://szocialisportal.hu/tajekoztatas
https://pubregiszter.nrszh.hu/
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
http://info.kezenfogva.hu/
http://www.njt.hu/
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

 
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszteriu
m/onkormanyzati-allamtitkarsag 
 

- Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatás információs adatbázisa: 
kérésre információ releváns 
intézmény, szolgáltató 
vonatkozásában (illetékességi 
területen) 

Feladatellátási 
kötelezettség: 
Állam  
Fenntartók: 
Állam (SZGYF) 
Nem állami fenntartók 
(egyházi, civil stb.) 

SZOCIÁLIS 
SZAKOSÍTOTT 
ELLÁTÁSOK 
 

Szolgáltató, szolgáltatás adatai, az országos 
jelentési rendszer adatai  

- a Szociális Ágazati Portálon 
hozzáférhetők: 

http://szocialisportal.hu/tajekoztatas 
http://szocialisportal.hu/intezmenykereso 
 
 

- Továbbá: 
https://pubregiszter.nrszh.hu/ 
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.x
html 
http://info.kezenfogva.hu/ 
 

- Szociális Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság honlapja: 
intézménylista, SZGYF által 
fenntartott intézmények, 
elérhetőségek megyénként, megyei 
kirendeltségek 

http://www.szgyf.gov.hu/hu/ 
 
Egyéb információs források: 

- Az adott település honlapja 
- Szolgáltatástervezési koncepció 

(település 2000 lakosú, megyei jogú 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://szocialisportal.hu/tajekoztatas
https://pubregiszter.nrszh.hu/
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
http://info.kezenfogva.hu/
http://www.szgyf.gov.hu/hu/
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

város és a főváros) 

- Helyi esélyegyenlőségi program 
- Az Önkormányzatok Elektronikus 

Hatásköri Jegyzéke az eljáró 
önkormányzati szervek szerint kerül 
összeállításra. Területenként 
tartalmazza, hogy az önkormányzat 
mely szerve milyen nyilvántartás 
vezetésére, adatszolgáltatásra 
köteles. 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszteriu
m/onkormanyzati-allamtitkarsag) 

- Családsegítő szolgálat információs 
adatbázisa: kérésre információ 
releváns intézmény, szolgáltató 
vonatkozásában (illetékességi 
területen) 

GYERMEK-
VÉDELEM 

A környezetfelmérés 
azonosítja a településen 
azon potenciális 
szociális szolgáltatókat, 
amelyekre a TL 
szolgáltatás-
tervezésében számíthat. 

 

 GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPELLÁTÁS 

A TL szolgáltatási elemek szempontjából 
releváns: 

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

(tanácsadás, pedagógiai 

segítségnyújtás, gyógypedagógiai 

segítségnyújtás) 

- gyermekek napközbeni ellátása: 

(pedagógiai segítségnyújtás) 

Szolgáltató, szolgáltatás adatai, az országos 
jelentési rendszer adatai  

- a Szociális Ágazati Portálon 
hozzáférhetők: 
http://szocialisportal.hu/tajekoztatas  
http://szocialisportal.hu/intezmenyker
eso 

 
- Továbbá: 

https://pubregiszter.nrszh.hu/ 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://szocialisportal.hu/tajekoztatas
https://pubregiszter.nrszh.hu/
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/F
ooldal.xhtml 
Kézenfogva Alapítvány infóbázis: 
http://info.kezenfogva.hu/ 

 
- Az adott település honlapja 

 

- Egyéb információs források: 
Szolgáltatástervezési koncepció (település 
2000 lakosú, megyei jogú város és a főváros) 
Helyi esélyegyenlőségi program 
Az Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri 
Jegyzéke az eljáró önkormányzati szervek 
szerint kerül összeállításra. Területenként 
tartalmazza, hogy az önkormányzat mely 
szerve milyen nyilvántartás vezetésére, 
adatszolgáltatásra köteles. 
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszteriu
m/onkormanyzati-allamtitkarsag) 
Családsegítő szolgálat információs 
adatbázisa: kérésre információ releváns 
intézmény, szolgáltató vonatkozásában 
(illetékességi területen) 

EGÉSZSÉGÜGY A környezetfelmérés 
azonosítja a településen 
azon potenciális 
egészségügyi 
szolgáltatókat, 
amelyekre a TL 
szolgáltatás 
tervezésében számíthat 
(hozzáférés biztosítása) 

Feladatellátási 
kötelezettség: 
Önkormányzat 
Háziorvosi szolgálatot 
működtető intézmény 

EGÉSZSÉGÜGYI 
ALAPELLÁTÁSOK 
 

- Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) honlapja:  

- Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral szerződött HÁZIORVOSI 
SZOLGÁLATOK LISTA (Excel):  

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/s
zerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalato
k.html  

- Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral szerződött FOGORVOSI 
SZOLGÁLATOK LISTÁJA, 
megyénkénti sorrendben, az alábbi 
listában tekinthető meg:  

https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
http://info.kezenfogva.hu/
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

Fogorvosi szolgálatok, szűrhető táblázat 
(.xls)   
Fogorvosi szolgálatok (.pdf)  
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/s
zerzodott_szolgaltatok/fogorvosi_szolgalatok.
html 
 

- Egyéb információs források: 
Az adott település honlapja 
 
Önkormányzati rendelet: egészségügyi 
alapellátások körzetei. Önkormányzati 
rendeletek (Nemzeti Jogszabálytár: 
jogszabálykereső szolgáltatás: A felületről 
kereshető módon elérhető az Önkormányzati 
Rendelettár www.njt.hu) 
 
Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri 
Jegyzéke az eljáró önkormányzati szervek 
szerint kerül összeállításra. Területenként 
tartalmazza, hogy az önkormányzat mely 
szerve milyen nyilvántartás vezetésére, 
adatszolgáltatásra köteles. 
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszteriu
m/onkormanyzati-allamtitkarsag) 
 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 
információs adatbázisa: kérésre információ 
releváns intézmény, szolgáltató 
vonatkozásában (illetékességi területen) 
 
KézenFogva Alapítvány infóbázis: 
http://info.kezenfogva.hu/ 

Járóbeteg-ellátást nyújtó 
egészségügyi 
szolgáltatók 

JÁRÓBETEG-
SZAKELLÁTÁSI 
FELADATOK 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) honlapja:  
JÁRÓBETEG-ELLÁTÁST NYÚJTÓ 

http://www.oep.hu/data/cms1005063/Fogorvosi_rendelok_201608.xls
http://www.oep.hu/data/cms1005063/Fogorvosi_rendelok_201608.xls
http://www.oep.hu/data/cms1005062/Fogorvosi_rendelok_201608.pdf
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/fogorvosi_szolgalatok.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/fogorvosi_szolgalatok.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/fogorvosi_szolgalatok.html
http://www.njt.hu/
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
http://info.kezenfogva.hu/
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK területi 
ellátási kötelezettségéről (járóbeteg TEK) az 
egészségügyi államigazgatási szerv 
nyilvántartás: 
http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas 
(Településellátási adatlap, szolgáltatói 
adatlap) 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények 
adatbázisa (Excel): 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/s
zerzodott_szolgaltatok/jarobeteg_ellatast_ny
ujto_intezmenyek_korhaz.html  

Önkormányzat 
EMMI-GYEMSZI 
Szociális intézmény 
(állami, egyházi, civil 
fenntartó) 

FEKVŐBETEG-
SZAKELLÁTÁSI 
FELADATOK ÉS 
SZAKÁPOLÁS 
 

ÁNTSZ: A FEKVŐBETEG-SZAKELLÁTÁST 
NYÚJTÓ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÓK területi ellátási 
kötelezettségéről Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat honlapján elérhető az 
adott településre vonatkozó szűrést lehetővé 
tevő adatbázis: 
 
http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?1 
(adott település összes szakmájára biztosított 
a szűrés lehetősége) 
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
szerződött FEKVŐBETEG- SZAKELLÁTÁST 
VÉGZŐ SZOLGÁLTATÓK LISTÁJA 
Fekvőbeteg-szakellátó intézmények 201606 
(.xlsx)  
Fekvőbeteg-szakellátó intézmények 201606 
(.pdf)  
megyénkénti sorrendben, az alábbi listában 
is megtekinthető: 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/s
zerzodott_szolgaltatok/fekvobeteg_ellatast_n

http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas
http://www.antsz.hu/
http://www.antsz.hu/
http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?1
http://www.oep.hu/data/cms1012187/fekvobeteg_szakellato_intezmenyek_201606.xlsx
http://www.oep.hu/data/cms1012187/fekvobeteg_szakellato_intezmenyek_201606.xlsx
http://www.oep.hu/data/cms1012188/fekvobeteg_szakellato_intezmenyek_201606.pdf
http://www.oep.hu/data/cms1012188/fekvobeteg_szakellato_intezmenyek_201606.pdf
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

yujto_intezmenyek_korhaz.html  
 
SZAKÁPOLÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓK 
adatbázisa (Excel). 
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/s
zerzodott_szolgaltatok/otthoni_szakapolas.ht
ml 

FOGLALKOZ-
TATÁS 

A környezetfelmérés 
azonosítja a településen 
azon potenciális 
foglalkoztatókat, 
munkaerőpiaci 
szolgáltatókat, 
amelyekre a TL 
szolgáltatástervezésébe
n számíthat (hozzáférés 
biztosítása) 

Fejlesztő foglalkoztatást 
(2017. április 1. előtt 
Szociális 
foglalkoztatást)

11
 végző 

szervezet (állam, 
önkormányzat, nem 
állami fenntartó, külső 
foglalkoztató) 

FEJLESZTŐ 
FOGLALKOZTATÁS 
(2017. április 1. előtt 
SZOCIÁLIS 
FOGLALKOZTATÁS)

12
 

Szolgáltató, szolgáltatás adatai, az országos 
jelentési rendszer adatai  

- a Szociális Ágazati Portálon 
hozzáférhetők: 

http://szocialisportal.hu/tajekoztatas  
http://szocialisportal.hu/intezmenykereso 
 

- Továbbá: 
https://pubregiszter.nrszh.hu/ 
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.x
html 
Kézenfogva Alapítvány infóbázis: 
http://info.kezenfogva.hu/ 
 
Egyéb információs források: 
Az adott település honlapja 
Fejlesztő foglalkoztatás működési 
nyilvántartásba vétele 2017. 
 

Megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókat 
foglalkoztató akkreditált 
munkáltatók 

AKKREDITÁLT 
FOGLALKOZTATÁS 
 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
(NRSZH) NRSZH honlapja, adatbázis: 
Akkreditált foglalkoztatást végző szervezetek 
listája:  
http://nrszh.kormany.hu/akkreditacio-frta  

                                      
11

 A Szociális Törvény 2017. április 1-én hatályba lépő módosítása jelentősen átalakítja a szociális foglalkoztatás jelenlegi rendszerét. A fejlesztő foglalkoztatás az Szt. 

személyes gondoskodással, illetve szociális szolgáltatásokkal foglalkozó részében, a szociális foglalkoztatási forma megújításaként kerül szabályozásra. A fejlesztő 
foglalkoztatást végző szervezetet a törvényjavaslat rendelkezései alapján a tevékenysége ellátásához szükséges kérdésekben szociális szolgáltatónak kell tekinteni. 
12

 Ld. előző lábjegyzet. 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/otthoni_szakapolas.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/otthoni_szakapolas.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/otthoni_szakapolas.html
http://szocialisportal.hu/tajekoztatas
https://pubregiszter.nrszh.hu/
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml
http://info.kezenfogva.hu/
http://nrszh.kormany.hu/akkreditacio-frta
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

  
KézenFogva Alapítvány infóbázis: akkreditált 
foglalkoztatást végző szervezetek keresése 
az adott településen 
http://info.kezenfogva.hu/ 
 

Védett foglalkoztatók 
 

VÉDETT 
FOGLALKOZTATÁS 

KézenFogva Alapítvány infóbázis: akkreditált 
foglalkoztatást végző szervezetek keresése 
az adott településen 
http://info.kezenfogva.hu/ 

Foglalkozási 
rehabilitációs 
szolgáltatók 

REHABILITÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÓK 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
(NRSZH)  
http://nrszh.kormany.hu/akkreditalt-
szolgaltatok-nyilvantartasa 
 
 

Munkaerő-kölcsönzést, 
közvetítést végző 
szervezet 

MUNKAERŐ-
KÖLCSÖNZÉS 
MUNKAERŐ-
KÖZVETÍTÉS 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 
honlapja: Kölcsönzők listája: 
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=stat
_osszefogl_munkaero-kolcson_tevekeny  
 
Munkaközvetítők lista: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allas
keresoknek_magan_munkakozv_listaja  

Közfoglalkoztatást 
végző szervezet 

KÖZFOGLALKOZTATÁS A közfoglalkoztatás főbb adatai: 
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 
A közfoglalkoztatás tényleges helye szerinti 
lista: 
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/tkoz
f/!F_KERET.HTM 
Hatósági szerződést kötő szervezet lista: 
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/tkoz
f2/!F_KERET.HTM 
Közfoglalkoztatási portál széles körű 

http://info.kezenfogva.hu/
http://info.kezenfogva.hu/
http://nrszh.kormany.hu/akkreditalt-szolgaltatok-nyilvantartasa
http://nrszh.kormany.hu/akkreditalt-szolgaltatok-nyilvantartasa
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_osszefogl_munkaero-kolcson_tevekeny
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_osszefogl_munkaero-kolcson_tevekeny
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_magan_munkakozv_listaja
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_magan_munkakozv_listaja
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/tkozf/!F_KERET.HTM
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/tkozf/!F_KERET.HTM
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/tkozf2/!F_KERET.HTM
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/tkozf2/!F_KERET.HTM
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatás 
rendszeréről, annak létszámairól és 
költségeiről, az aktuális és tervezett 
programokról, a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos hírekről, eseményekről és 
kutatási eredményekről, valamint a 
közfoglalkoztatottakat érintő képzésekről, 
szolgáltatásokról:  
kozfoglalkoztatas.kormany.hu 
Közfoglalkoztatási ráta megyénként: 
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/downloa
d/e/fe/21000/%C3%89ves%20t%C3%A1j%C
3%A9koztat%C3%B3%202014.pdf 

OKTATÁS A környezetfelmérés 
azonosítja a településen 
azon oktatási képzési 
intézményeket, 
amelyekre a TL 
szolgáltatástervezé-
sében számíthat 
(hozzáférés biztosítása) 
 

Állami és nem állami 
fenntartó 

NEVELÉS-OKTATÁS / 
SAJÁTOS NEVELÉSI 
IGÉNYŰ GYERMEKEK 
NEVELÉSE-OKTATÁSA 
 
PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLTATÁS 
 

KIR: http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek 
KézenFogva Alapítvány infóbázis: 
http://info.kezenfogva.hu/ 
 

 FELNŐTTKÉPZÉS Többek között a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamaránál lehet tájékozódni a 
felnőttképzésre vonatkozóan, illetve érdemes 
a településen vagy környéken működő 
szakképzési centrumokat, egyéb 
felnőttképzéssel foglalkozó szolgáltatókat 
azonosítani. 
 
FŐVÁROSI ÉS MEGYEI 
KORMÁNYHIVATALOK 
FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYAI, a 
kerületi és járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályai: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_
KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
http://info.kezenfogva.hu/
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai
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Szolgáltatási 
ágazat  

A felmérés indoklása Szervezet 
Környezetfelmérés 

szempontjából releváns 
terület 

Adatforrások 

A kereső használatával megnézheti a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok 
foglalkoztatási főosztályának, a kerületi és 
járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak 
elérhetőségi adatait. 
 
TERÜLETILEG ILLETÉKES KERÜLETI ÉS 
JÁRÁSI HIVATALOK FOGLALKOZTATÁSI 
OSZTÁLYA 
 
A kereső használatával megtudhatja, hogy a 
kiválasztott település esetén melyik a 
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség: 
 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_
KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek  

SPORT, 
SZABADIDŐ, 
KULTÚRA 

A környezetfelmérés 
azonosítja a településen 
azon sport-, kulturális, 
szabadidős 
szervezeteket, 
amelyekre a TL 
szolgáltatásterve-
zésében számíthat 
(hozzáférés biztosítása) 

Önkormányzat SPORT, SZABADIDŐ, 
KULTÚRA 

Családsegítő szolgálatok információs bázisa 
Önkormányzatok honlapja 
KézenFogva Alapítvány infóbázis: 
http://info.kezenfogva.hu/ 
http://www.menetrendek.net/telepuleskereso/
index.php 

  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://info.kezenfogva.hu/
http://www.menetrendek.net/telepuleskereso/index.php
http://www.menetrendek.net/telepuleskereso/index.php
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5. táblázat – A támogatott lakhatás működtetése szempontjából meghatározó további szervek és információs források 

 
A táblázat azokat a szervezeteket sorolja fel (adatforrás), melyekkel a szolgáltató nem a potenciális szolgáltatásnyújtásban működik együtt, hanem 
amelyeknek kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési hátterében, nyilvántartási, finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel 
szakmai együttműködés nélkülözhetetlen a szolgáltatást igénybevevők szempontjából.  
 
Ezen a téren a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozását tervező szolgáltató/intézmény feladata az, hogy azonosítsa a településen illetékes (ha 
nincs ilyen, az országos hatáskörű) kormányzati, államigazgatási, szakigazgatási szervet, szakhatóságot stb. Az alábbi szolgáltatókat nem kell 
megkeresnie, felmérnie, a támogatott lakhatás engedélyeztetése és működtetése során kell majd e szervekkel együttműködnie.  

 

Szerv Feladat /Információ Elérhetőség 

Szociális és 
Gyámhivatal 

Szociális szolgáltató intézmények működésének 
engedélyezése, ellenőrzése 

Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok, Járási Hivatalok: 
http://www.kormanyhivatal.hu  
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe 

Szakhatóságok Működési nyilvántartásban érintett szakhatóságok: 
tűzvédelmi szakhatóság 
építésügyi hatóság 
népegészségügyi intézet 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
központ: http://www.nebih.gov.hu/  
megye: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/kormanyhivatalok  
http://www.katasztrofavedelem.hu/  
Népegészségügyi Intézet: https://www.antsz.hu/  
Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályai: Fővárosi és 
Megyei Kormányhivatalok, Járási Hivatalok: 
http://www.kormanyhivatal.hu  
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe  

Gyámhivatalok Gyámügyi feladatok: 
hivatásos gondnokok  
hivatásos támogatók  

Első fokon:  
települési önkormányzat jegyzője, a járási (fővárosi kerületi) 
gyámhivatal (a megyei /fővárosi/ kormányhivatal járási hivatalának 
szakigazgatási szerve) 
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe 
Másodfokon:  
szociális és gyámhivatal (megyei, fővárosi kormányhivatal 
szakigazgatási szerve) Kormányhivatalok Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályai: http://www.kormanyhivatal.hu  

SZGYF 2017. január 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság látja el az alábbi feladatokat: 
 
a) a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet 
segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai 
ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági 
vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az orvos-

Honlapja: https://szgyf.gov.hu/hu/ 
 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe
http://www.nebih.gov.hu/
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/kormanyhivatalok
http://www.katasztrofavedelem.hu/
https://www.antsz.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe
https://szgyf.gov.hu/hu/
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szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó 
képességvizsgálatok, 
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a 
rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és 
orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett 
szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való 
közreműködés, 
c) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 
koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, 
innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai 
tevékenység, 
d) a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben 
szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek 
működési nyilvántartásának vezetése, 
e) a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és 
szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési 
programok minősítése, a szociális szolgáltatások 
szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga 
szervezése, 
f) a Szociális Ágazati Portál működtetése, 
g) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői 
közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök 
alkalmazásának segítésére módszertani útmutatók, 
ajánlások és egyéb kiadványok elkészítése, e körben 
minőségfejlesztési stratégia, standardok, szolgáltatási 
protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának 
és eljárásrendjének kidolgozása, modellkísérletek 
szervezése, kutatások folytatása, 
h) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet 
végrehajtása, 
i) a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai 
stratégiai döntések megalapozására hatásvizsgálatok, 
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adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-
előkészítő tanulmányok készítése, a Nemzeti Drogellenes 
Stratégia végrehajtásához irányelvek és standardok 
kifejlesztése,  
j) a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, 
valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és a szociális 
foglalkoztatás finanszírozása keretében ellátott feladatai 
tekintetében. 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

2017. január 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 
alábbi feladatokat látja el: 
a) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi 
lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe 
történő befogadása, 
b) a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való 
eljárás mindazon esetekben, ahol első fokon 2016. 
december 31. napját követően is a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok járnak el, 
c) az NRSZH-nak az Európai Társadalombiztosítási 
Platformban betöltött tagsága. 

Honlapja: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma 

Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság 

2017. január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság az alábbi feladatokat látja el: 
a) a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése 
és fejlesztése, 
b) a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartása, 
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartása, 
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából 
vezetett nyilvántartása, 
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és 
gyermekjóléti alapellátások országos jelentési 
rendszerének működtetése, 
f) az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó 
személyekről történő adatszolgáltatás ellátása, 
g) az egységes örökbefogadási nyilvántartás vezetése. 

Honlapja: https://www.onyf.hu/hu/ 
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Magyar 
Államkincstár 

Központi intézmények, önkormányzatok, humánfenntartók 
finanszírozása, ágazati pótlék stb. 

Honlapja: http://www.allamkincstar.gov.hu/ 

Fővárosi és Megyei 
Kormányhivatalok 
Foglalkoztatási 
Főosztályai 

Foglalkoztatási főosztályok (főváros, megye, illetve járási 
szint) 

FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 
FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYAI, a kerületi és járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályai: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_k
ozpontok_adatai  
 
A kereső használatával megnézheti a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályának, a kerületi és járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályainak elérhetőségi adatait. 
 
TERÜLETILEG ILLETÉKES KERÜLETI ÉS JÁRÁSI HIVATALOK 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYA: 
A kereső használatával megtudhatja, hogy a kiválasztott település 
esetén melyik a területileg illetékes munkaügyi kirendeltség: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_ill
etekes_kirendeltsegek 
 
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok általánostól eltérő illetékességi területét a 67/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Nemzeti 
Foglalkoztatási 
Szolgálat 

A nyilvántartott álláskeresők, a passzív ellátásban 
részesülők és a bejelentett álláshelyek fontosabb 
jellemzőinek adattára 2000–2016. 
Országos  
Megyei és régiós  
Járások  
Havi gyorsjelentés 
Havi részletes adatok 
Éves részletes adatok 
Az NFSZ nyilvántartások főbb adatainak idősora 
Kistérségi és szezonálisan kiigazított adatok 
Településsoros munkanélküliségi adatok 
A foglalkoztatáspolitikai eszközök működése 
A főbb aktív eszközök hatékonysága 
Egyéni bérek és keresetek statisztikája 
Munkaerőpiaci prognózisok és barométer 

Nyilvántartások: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok 
NFSZ portál statisztika: 
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_KOZOS_Statis
ztika 
 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Teruletileg_illetekes_kirendeltsegek
http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=stat_afsz_nyilvtartasok_idosorai_orszagos
http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=stat_afsz_nyilvtartasok_idosorai_megyei
http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=stat_afsz_nyilvtartasok_idosorai_kirendeltseg
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_KOZOS_Statisztika
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_KOZOS_Statisztika
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Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés 
Bérfolyamatok és a foglalkoztatás alakulásának évközi 
megfigyelése 
Külföldi munkavállalók Magyarországon 
A munkaerő-kölcsönzők tevékenységéről 
A magán-munkaközvetítők tevékenységéről 

Kormányzati és 
egyéb hivatali 
szervek 

Kormányzati és kapcsolódó hivatali honlapok, információs 
források 

A Parlament oldalán: jogalkotással kapcsolatos információk, 
irományok is. Elérhetők és a honlap segítségével naprakészen 
követhetők a folyamatban lévő, Országgyűlés hatáskörébe tartozó, 
benyújtott javaslatok és az azokhoz kapcsolódó nem önálló 
irományok, háttéranyagok: www.parlament.hu 
Magyaroszág.hu a kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló 
honlapja: hasznos információk az állami intézmények, 
önkormányzatok elérhetőségeiről: www.magyarorszag.hu 
magyarkozlony.hu portál Magyarország hivatalos lapjának (Magyar 
Közlöny, Hivatalos Értesítő) hiteles példányait tartalmazza 
Nemzeti Jogszabálytár: jogszabálykereső szolgáltatás: www.njt.hu 
Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányzati honlap: a 
minisztérium felépítéséről és feladatairól, továbbá a 
háttérintézményekről. A Szociális Ügyekért és Társadalmi 
Felzárkózási Államtitkárság és a Család- és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárság menüpontban megtekinthetők az ágazatot érintő 
legfontosabb hírek, események. A Dokumentumok menüben 
találhatók meg a társadalmi egyeztetésre bocsájtott 
jogszabálytervezetek és egyéb információs anyagok: 
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet: tudományos 
kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai 
és információs szolgáltatások körére.  
Kormányablakok: a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a 
járműnyilvántartással és a vezetői engedéllyel kapcsolatos 
feladatok, a kormányablakok hatáskörébe tartozó, illetve abba nem 
tartozó ügyekben tájékoztatás nyújtása, továbbá a 
lakcímigazolvánnyal és a családtámogatással kapcsolatos 
feladatok: www.kormanyablak.hu 

 

http://www.parlament.hu/
https://magyarorszag.hu/
http://www.njt.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://kormanyablak.hu/hu


 

47 

 

A felmérés eszközei 
 
A kiválasztott települések és a releváns szolgáltatások adatait az IFKT-módszertan részét 
képező, speciálisan e feladatra készített, belső használatra szánt Excel-adatbázis kitöltésével 
lehet rögzíteni. 
 
Az Excel-adatbázis a környezeti felmérés adatainak rögzítése céljából az alábbi részeket 
tartalmazza: 
 
1. Környezet település modul 

 a településre vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló adatbeviteli munkalap 

 az összes rögzített adatot tartalmazó háttéradat-kezelő munkalap 
 
2. Környezet szolgáltatás modul 
 

 a szolgáltatásra vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló adatbeviteli munkalap 

 az összes rögzített adatot tartalmazó háttéradat-kezelő munkalap 

 eredmény munkalap. 
 
Az Excel-adatbázisban rögzített szempontok és struktúra mentén kell a fentiekben megadott 
nyilvánosan elérhető központi adatbázisokból, adatforrásokból, dokumentumokból összegyűjtött 
adatokat az Excel-adatbázis megfelelő moduljába rögzíteni. Az adatok összegyűjtése közvetlenül az 
Excel-adatbázisba való rögzítéssel történik. 
 
Amennyiben az internetes adatbázisok, adatforrások igénybevétele valamilyen oknál fogva 
nem vezet eredményre, az intézmény/szolgáltató az adatok/információk adott településre vonatkozó 
felmérésében segítséget kérhet az illetékes önkormányzattól, az illetékes önkormányzat területén 
működő családsegítő szolgálattól (a családsegítő szolgálat segítséget tud nyújtani a releváns 
intézmények, szolgáltatók keresése, illetőleg a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tájékoztatás 
révén az adott ellátási területen). Információs források továbbá az adott – szociális. 
egészségügyi, foglalkoztatási stb. – ágazati terület központi szervei, hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező kormányhivatalok, továbbá az önkormányzat honlapja, önkormányzati 
rendeletek. 
 
Ugyanakkor az önkormányzatokkal, illetve a szükségletfelmérés szerinti szolgáltatásokat biztosító 
szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv 
készítésénél már meghatározó jelentőségű lesz az ott lefektetett módszertan szerint.  
 
A tervezés során a lakók és munkatársak felmérésének, a lakók egyéni kiváltási terveinek, valamint az 
ingatlanok felmérésének eredményei ismeretében kell olyan információk birtokába jutnia a támogatott 
lakhatást tervező szolgáltatónak, amelyek központi adatbázisokból már nem feltétlenül ismerhetőek 
meg (szolgáltatások kapacitása, tömegközlekedéssel való elérhetősége, akadálymentességük és az 
egyenlő esélyű hozzáférésük biztosított-e stb.).  
 
Az önkormányzatok, illetve a lakók szükségletei szempontjából releváns szolgáltatók 
személyes megkeresésére a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv tartalmaz 
részletes módszertani útmutatást. 
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Kitöltési útmutató 
 
 

I. ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSI INFORMÁCIÓK 
 
Válassza az IFKT-adatbázis Excel-fájlban az indítóképernyőn a Környezet település modult!  
 

Kérdés Válasz Kitöltési útmutató 

Település neve 
 

Legördülő menüből válassza ki a 
települést! 

Régió 
 

Automatikusan kitöltődik 

Megye 
 

Automatikusan kitöltődik 

Járás 
 

Automatikusan kitöltődik 

Önkormányzat megnevezése Szabad kitöltés Töltse ki! 

Hivatalos cím Szabad kitöltés Töltse ki! 

Kapcsolattartó személyneve Szabad kitöltés Töltse ki! 

Telefon Szabad kitöltés Töltse ki! 

Fax Szabad kitöltés Töltse ki! 

E-mail Szabad kitöltés Töltse ki! 

Önkormányzat/település 
honlapja 

Szabad kitöltés Töltse ki! 

A település területe                               hektár Automatikusan kitöltődik 

A település népessége                               fő Automatikusan kitöltődik 

A település népessége stagnál/csökken/nő Legördülő menüből válassza ki! 

A település korösszetétele kedvező/elöregedő Legördülő menüből válassza ki! 

Munkanélküliségi ráta Szabad kitöltés Töltse ki! 

Közfoglalkoztatási ráta Szabad kitöltés Töltse ki! 

Van a településen 
szegregátum?  

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 

A település mely utakon érhető 
el más településről?  

Alsóbbrendű 
utak/főút/autóút/autópálya 

Legördülő menüből válassza ki, 
hogy az adott típusú úton 
elérhető-e a települése 
(igen/nem)! Adja meg az út 
számát! 

Vannak-e menetrend szerint 
közlekedő helyközi 
autóbuszjáratok? 

Igen, a megyeszékhelyre/igen, a 
járásszékhelyre/igen, a fővárosba 

Legördülő menüből válassza ki! 

Hol található a helyközi 
autóbuszok végállomása? 

Központ/külső városrész Legördülő menüből válassza ki! 

A helyi és helyközi 
autóbuszállomás egybeesik-e?  

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 

A települést vasúti közlekedés 
érinti-e?  

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 

A település településrészei 
mindegyike elérhető-e max. 
egy óra alatt a központból? 

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 

A helyi közlekedés biztosított-
e? 

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 

A település bármely részéből 
egy másik célponthoz 
legfeljebb egyszeri átszállással 
történő utazás biztosított-e a 
településen? 

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 
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Kérdés Válasz Kitöltési útmutató 

A vonalhálózatot kiszolgáló 
járműpark akadálymentes-e? 

igen/nem Legördülő menüből válassza ki! 

A településen működő jogvédelmi képviselők  

Betegjogi képviselő Név, cím, telefon, e-mail Töltse ki! 

Ellátottjogi képviselő Név, cím, telefon, e-mail Töltse ki! 

Gyerekjogi képviselő Név, cím, telefon, e-mail Töltse ki! 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
megyei referens 

Név, cím, telefon, e-mail Töltse ki! 

Megyei (fővárosi) igazságügyi 
szolgálat 

Név, cím, telefon, e-mail 
 

 
 

II. SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI 
 
Válassza az IFKT-adatbázis Excel fájlban az indítóképernyőn a Környezet szolgáltatás modult! 
 

Kérdés Válaszlehetőségek Kitöltési útmutató 

Településválasztó  Legördülő menüből válassza ki 

a települést! 

Amikor járási/megyei szinten 

keresünk szolgáltatót, akkor a 

település nevénél azt a 

települést kell beírni, ahol a 

szolgáltató székhelye van, és a 

címadatoknál is. 

Szolgáltatásválasztó A választható szolgáltatásokat 

a következő táblázat 

tartalmazza.  

Legördülő menüből válassza ki 

a szolgáltatást! 

Amennyiben az adott 

szolgáltatás elérhető a 

településen, rögzítse az 

adatokat! Amennyiben egy 

adott kérdés, szempont a 

választott szolgáltatás esetén 

nem értelmezhető, azt az 

adatbázis szürke mezővel jelzi, 

ebben az esetben az adott 

cellába nem kell adatot 

rögzítenie. 

Szolgáltatás rövid neve  Automatikusan kitöltődik. 

Szolgáltatás főcsoport  Automatikusan kitöltődik. 

Szolgáltató célcsoportja: Fogyatékos emberek 

Pszichiátriai beteg emberek 

Szenvedélybeteg emberek 

Megváltozott munkaképességű 

személyek 

Lakosság 

Legördülő menüből válassza ki! 

Fenntartó neve  Töltse ki! 

Fenntartó típusa Állami 

Önkormányzati 

Társulás 

Egyházi 

Legördülő menüből válassza ki! 



 

50 

 

Kérdés Válaszlehetőségek Kitöltési útmutató 

Civil 

Egyéb 

Szolgáltató neve  Töltse ki! 

Szolgáltató címe Formátum: irányítószám, 

település, közterület neve, 

házszám 

Töltse ki! 

Amikor járási/megyei szinten 

keresünk szolgáltatót, akkor a 

település nevénél azt a 

települést kell beírni, ahol a 

szolgáltató székhelye van, és a 

címadatoknál is. 

Szolgáltató telefonszáma Formátum +36-xx-xxxxxxx Töltse ki! 

Szolgáltató e-mail címe  Töltse ki! 

Szolgáltató weboldala  Töltse ki! 

Szolgáltató ellátási 

területe/működési köre 

Település 

Fővárosi kerület 

Kistérség 

Járás 

Megye 

Régió 

Ország egész területe 

Legördülő menüből válassza ki! 

Férőhelyek száma  Töltse ki! Ez a kérdés csak 

szociális ellátás esetén 

releváns. 

Intézményi elhelyezésre 

várakozók száma 

 Töltse ki! Ez a kérdés csak 

szociális ellátás esetén 

releváns. 

Betöltetlen férőhelyek száma  Töltse ki! Ez a kérdés csak 

szociális ellátás esetén 

releváns.  

 
 

A szolgáltatások rögzítése során választható szolgáltatások az alábbiak. 

 

Szolgáltatás megnevezése Főcsoport Alcsoport 

étkeztetés szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

házi segítségnyújtás szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

szenvedélybetegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

szenvedélybetegek részére 

nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

támogató szolgáltatás  szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

fogyatékos személyek nappali 

ellátása 

 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 
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Szolgáltatás megnevezése Főcsoport Alcsoport 

pszichiátriai betegek nappali 

ellátása 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

szenvedélybetegek nappali 

ellátása 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

falugondnoki és tanyagondnoki 

szolgáltatás 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális alapellátás 

gyermekek napközbeni ellátása  

gyermekvédelmi 

szakellátások és 

gyermekjóléti alapellátások 

gyermekjóléti alapellátás 

fogyatékos személyek otthona szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

pszichiátriai betegek otthona szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

idősek otthona szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

szenvedélybetegek otthona szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

fogyatékos személyek 

rehabilitációs célú lakóotthona 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

fogyatékos személyek ápoló 

gondozó célú lakóotthona 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú célú 

lakóotthona 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

szenvedélybetegek 

rehabilitációs célú lakóotthona 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

fogyatékos személyek 

gondozóháza 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

szenvedélybetegek átmeneti 

otthona 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

támogatott lakhatás fogyatékos 

személyek részére 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

támogatott lakhatás pszichiátriai 

betegek részére 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

támogatott lakhatás 

szenvedélybetegek részére 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

egyéb speciális szociális 

intézmény  

szociális alap és szakosított 

ellátások 

szociális szakosított ellátás 

fejlesztési jogviszony (fejlesztő 

foglalkoztatás 2017. április 1-től) 

 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

egyéb szociális szolgáltatás 
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Szolgáltatás megnevezése Főcsoport Alcsoport 

munkaviszony (fejlesztő 

foglalkoztatás 2017. április 1-től) 

szociális alap és szakosított 

ellátások 

egyéb szociális szolgáltatás 

háziorvosi ellátás egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

egészségügyi alapellátás 

fogorvosi alapellátás egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

egészségügyi alapellátás 

az alapellátáshoz kapcsolódó 

háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi ügyeleti ellátás 

egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

egészségügyi alapellátás 

járóbeteg szakellátás egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

egészségügyi szakellátás 

fekvőbeteg szakellátás egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

egészségügyi szakellátás 

szakápolás egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

ápolás- szakápolás 

gyógytorna  egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

ápolás- szakápolás 

fizikoterápia egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

ápolás- szakápolás 

logopédiai ellátás egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

ápolás- szakápolás 

gyógyszertár egészségügyi alap és 

szakosított ellátások 

gyógyszertár 

fejlesztő felkészítő 

foglalkoztatás külső 

foglalkoztató 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

szociális foglalkozatást végző 

szervezet  

fejlesztő felkészítő 

foglalkoztatás szociális 

intézményi foglalkoztató 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

szociális foglalkozatást végző 

szervezet  

munka rehabilitáció foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

szociális foglalkozatást végző 

szervezet  

tranzit foglalkoztatás foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató 

akkreditált munkáltatók 

tartós foglalkoztatás foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató 

akkreditált munkáltatók 

védett foglalkoztatók foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

védett foglalkoztatók 

munkaerőpiaci szolgáltatást 

nyújtó természetes személyek 

és szervezetek 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

munkaerőpiaci szolgáltatást 

nyújtó természetes személyek és 

szervezetek 

rehabilitációs szolgáltató  foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

rehabilitációs szolgáltató  

munkaerő közvetítés 

megváltozott munkaképességű 

emberek számára 

 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

munkaerő közvetítés 
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Szolgáltatás megnevezése Főcsoport Alcsoport 

munkaerő közvetítés általános 

ügyfélkörnek 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

munkaerő közvetítés 

munkaerőkölcsönzés 

megváltozott munkaképességű 

emberek számára 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

munkaerőkölcsönzés 

munkaerőkölcsönzés általános 

ügyfélkörnek 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

munkaerőkölcsönzés 

nyílt munkaerőpiaci 

foglalkoztatás 

foglalkoztatást 

végző/foglalkoztatási 

szolgáltató szervezetek 

nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás 

sajátos nevelési igényű tanulók 

általános iskolai oktatása  

oktatás képzés általános iskolai oktatás  

általános iskolai oktatás (nem 

sajátos nevelési igényű tanulók 

számára) 

oktatás képzés általános iskolai oktatás  

sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatása gimnáziumi oktatása 

oktatás képzés gimnáziumi oktatás  

gimnáziumi oktatás (nem 

sajátos nevelési igényű tanulók 

számára) 

oktatás képzés gimnáziumi oktatás  

sajátos nevelési igényű tanulók 

szakközépiskolai oktatása 

oktatás képzés szakközépiskolai oktatás 

szakközépiskolai oktatás (nem 

sajátos nevelési igényű tanulók 

számára) 

oktatás képzés szakközépiskolai oktatás 

speciális szakiskola oktatás képzés szakiskolai oktatás 

készségfejlesztő szakiskola  oktatás képzés szakiskolai oktatás 

fejlesztő nevelés oktatás oktatás képzés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok  

logopédiai ellátás oktatás képzés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok  

konduktív pedagógiai ellátás oktatás képzés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok  

gyógytestnevelés oktatás képzés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok  

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 

oktatás képzés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok  

tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs 

bizottság 

oktatás képzés pedagógiai szakszolgálati 

feladatok  

nyilvános könyvtári ellátás  szabadidő, sport, kultúra kulturális szolgáltatások 

filmszínház (mozi) szabadidő, sport, kultúra kulturális szolgáltatások 

múzeum szabadidő, sport, kultúra kulturális szolgáltatások 

előadó-művészeti szervezet (pl. 

színjátszó csoport, néptán 

csoport, stb.) 

szabadidő, sport, kultúra kulturális szolgáltatások 

helyi közművelődési 

tevékenység, közművelődési 

intézmény 

szabadidő, sport, kultúra kulturális szolgáltatások 
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Szolgáltatás megnevezése Főcsoport Alcsoport 

helyi civil szervezetek szabadidő, sport, kultúra kulturális szolgáltatások 

helyi sportszervezetek szabadidő, sport, kultúra sport 

helyi sportlétesítmények szabadidő, sport, kultúra sport 

területen működő 

sportszövetségek  

szabadidő, sport, kultúra sport 

rendszeres települési 

programok, rendezvények  

szabadidő, sport, kultúra rendszeres települési programok, 

rendezvények  

bolt szabadidő, sport, kultúra bolt 

posta szabadidő, sport, kultúra posta 

bank, készpénzfelvételi 

lehetőség 

szabadidő, sport, kultúra bank, készpénzfelvételi lehetőség 

étterem szabadidő, sport, kultúra étterem 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

megyei referens 

Egyenlő Bánásmód 

Hatóság megyei referens 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

megyei referens 

megyei (fővárosi) igazságügyi 

szolgálat 

megyei (fővárosi) 

igazságügyi szolgálat 

megyei (fővárosi) igazságügyi 

szolgálat 

Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos 

Szövetsége 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetsége 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Siketvakok Országos 

Egyesülete 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Értelmi Fogyatékossággal Élők 

és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Autisták Országos Szövetsége érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Pszichiátriai Érdekvédelmi 

Fórum 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Afázia Egyesület  érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

Démoszthenész Beszédhibások 

és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Egyesülete 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

érdekvédelmi szervezet a 

megyében 

 

Kapcsolódási pontok 
 
A támogatott lakhatás szolgáltatási környezetének felmérése arra ad választ, hogy a TL 
működésének alapfeltételét képző, illetve a szolgáltatásnyújtásba potenciálisan bekapcsolható 
szervezetek adottak-e a céltelepüléseken.  
 
A lakók felmérését követően a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv módszertana (a 
szolgáltatási környezet felmérésének elemzése) fogja majd elemezni, hogy a TL összes 
szolgáltatása köréből melyek azok, amelyekre a szükségletfelmérés összegzése alapján szükséglet 
mutatkozik. 
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A felmérés struktúrájának alapját a jelen módszertanban bemutatott célterületek (szociális, ellátás, 
egészségügy, foglalkoztatás, oktatás, érdekvédelem stb.) adják, az adatrögzítési felületen megadott 
sorrendiségben. A szolgáltatási gyűrű módszertanában kerülnek azonosításra azok a területek, 
amelyek további elemzéséhez kapcsolatfelvételre van szükség az adott szolgáltatóval (ez 
jellemzően az akadálymentesség, egyenlő esélyű hozzáférés területe.) 
 
A környezeti felmérés eredményére támaszkodva a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv 
készítése során tudja elemezni a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/fenntartó a településen a 
releváns (szükséges) szolgáltatások meglétét, azok kapacitását, azt, hogy tömegközlekedéssel 
megközelíthetőek-e, és azt, hogy az akadálymentességük és az egyenlő esélyű hozzáférésük 
biztosított-e, illetve azonosítani a hiányterületeket. 
 
A szolgáltatási környezet az IFKT tervezési moduljaihoz az alábbiakban bemutatott módon 
kapcsolódik. 
 
Lakók felmérése: 

- A szükségletfelmérés eredménye fogja meghatározni, hogy például a járóbeteg-szakellátás 
keretén belül konkrétan milyen szakellátási területeknek kell feltétlenül rendelkezésre állni a 
településen, szükség van-e szakápolásra stb. 
 

Szolgáltatási gyűrű terv: 

- Intézményi szolgáltatási gyűrű terv, az egyéni felmérések és kiváltási tervek alapján 
meghatározza a kiváltás után (támogatott lakhatásban való működés során) folyamatosan 
biztosítandó szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat (pontosan 
megnevezve a szükséges szolgáltatástípust, szakembert, kapacitásigényt), ehhez 
hozzárendeli a már meglévő (intézményen belüli és más fenntartó által működtetett) 
szolgáltatásokat és a szükséges fejlesztési (kapacitásbővítési, akadálymentesítési) 
szolgáltatásokat (ld. Koncepció). A környezeti felmérés a szolgáltatási gyűrű terv 
elkészítéséhez az alábbi területeken ad információt: 

- a település lakosságszáma és közigazgatási státusza (a kötelezően ellátandó 
közfeladatok, illetve a koncepciókészítési kötelezettségek sarokpontjaként); 

- szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás a településen; 
- egészségügyi alap- és szakosított ellátás a településen; 
- fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetősége, 

munkaerőpiaci, rehabilitációs szolgáltatók a településen; 
- oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgáltatások a településen; 
- érdekvédelmi szervezetek a településen; 
- közlekedési adottságok a településen; 
- sportolási, kulturális, szabadidős, szórakozási lehetőségek a településen. 

 
Ingatlanportfólió: 

- a település lakosságszáma és közigazgatási státusza; 
- azonosított szolgáltatások, azok kapacitása; 
- közlekedési adottságok. 

 
HR-terv: 

- A környezet felmérése önmagában nem ad információt a HR-tervhez. A környezet elemzése 
alapján a szolgáltatástervezés és a szolgáltatási gyűrű terv keretében hoz döntést arról a TL-
szolgáltatást létrehozó intézmény/szervezet, hogy valamely szolgáltatást nem saját 
fenntartásban, hanem szerződéses formában (megállapodás útján) biztosítja, mely komoly 
hatással lesz a szakmai és létszámelőírásokra. 

 
Költségterv: 

- Felmérés humánerőforrás-igénye 
- Ha van olyan adat, információ, amiért fizetni kell 
- Személyes találkozások, egyeztetések, pl. telefon az előkészítéshez, utazás stb. 

 
Amennyiben egy szolgáltatás nem elérhető, annak létrehozása, biztosítása generálhat további 
költségeket: 
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- Nincsen olyan szociális szolgáltató, és a települési lakosok számára sincsenek releváns 
alapszolgáltatások (a TL-szolgáltatásokat saját fenntartásban kell biztosítania, vagy 
alapszolgáltatást létrehoznia). 

- Nincsen potenciálisan igénybe vehető szakápolás (ebben az esetben az egészségügyi 
szakápolást adott esetben magának kell létrehoznia). 

- Nincsen foglalkoztatási lehetőség, munkaerőpiaci szolgáltatás a településen, ebben az 
esetben a támogatott lakhatást tervező intézménynek/szolgáltatónak (amennyiben arra van 
forrás és jogszabályi lehetőség) magának kell létrehoznia. 

- Amennyiben a településen nem, csak annak 20 km-es vonzáskörzetében érhető el egy adott 
szolgáltatás, az közlekedési lehetőség (illetve annak igénybevételében mutatkozó akadályok) 
esetén szállítási költségeket fog eredményezni. 
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A modul célja 

Az egyéni szükségletek és igények, valamint a környezeti adottságok, fejlesztési 
lehetőségek és szükségletek összehangolása által támogatja az optimális és 
fenntartható támogatott lakhatás szolgáltatási struktúra kialakításának 
megtervezését, melyben elsődleges szerepet kell kapnia a TL létesítésének 
helyén már meglévő közösségi szolgáltatásoknak vagy az együttműködésen 
alapuló külső szolgáltatásfejlesztések generálásának. 

A modul 
eszközei 

A szolgáltatási környezet felmérésének adatait tartalmazó és összegző Excel-
adatbázis 
Tervsablon 
Kitöltési útmutató 

Személyi 
feltételek 

A terv készítéséért felelős: 

 Intézményvezető 
 

A terv elkészítésében részt vesz: 

 A támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény szakmai vezetője 

 Belső Szakmai Team 

 Projektmegvalósításért felelős munkatárs(ak) 
 

A tervezési folyamat kiemelt kulcsfeltétele a fenntartó bevonása a tervezési 
folyamatba. 

Tárgyi 
feltételek 

Szükség esetén nyomtató, Excel-kompatibilis számítógép, internetes 
hozzáféréssel, szövegszerkesztő program, telefon. 

A terv 
elkészítésének 
időigénye 

Szükséges egyeztetésekkel és a fenntartó jóváhagyásával együtt kb. 1 hónap 

 
 

Bevezető 
 
Az IFKT-módszertan Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv moduljának célja, hogy 
az egyéni szükségletek és környezeti adottságok, fejlesztési lehetőségek és szükségletek 
összehangolása által támogassa az optimális és fenntartható támogatott lakhatás szolgáltatási 
struktúra kialakításának megtervezését, melyben elsődleges szerepet kell kapnia a TL 
létesítésének helyén már meglévő közösségi szolgáltatásoknak vagy az együttműködésen 
alapuló külső szolgáltatásfejlesztések generálásának. 
 
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek – ide nem értve a demens 
személyeket – és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi 
állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve 
elősegítése érdekében biztosítja: 
a) a lakhatási szolgáltatást, 
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe 
tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, 
c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások 
igénybevételében való segítségnyújtást, 
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén 
da) felügyeletet, 
db) étkeztetést, 
dc) gondozást, 
dd) készségfejlesztést, 
de) tanácsadást, 
df) pedagógiai segítségnyújtást, 

SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 
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dg) gyógypedagógiai segítségnyújtást, 
dh) szállítást, 
di) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást. 
 
A támogatott lakhatás  

- az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói 
hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel 
kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,  

- személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, 
illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát 
az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma 
megválasztásában, 

- az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának 
különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek 
elsajátítására.  

 
A szolgáltatási elemek biztosításának szabályai  
 
A támogatott lakhatás szolgáltatási elemeit a fenntartó többféle módon biztosíthatja: 

- fenntartó maga: támogatott lakhatás részeként; 

- fenntartó maga: saját fenntartásában álló szociális szolgáltatások útján; 

- kiszerződés: szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás 

útján; 

- kiszerződés: támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval hálózatban; 

- intézményen kívüli szervezet: megállapodás. 

 
Mindenképpen más folyamatnak tekinthető egy új támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása, mint 
egy meglévő szociális intézmény átalakítása, mivel más kihívás elé állítja a szolgáltatót. Szervezeti 
átalakítás esetében nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a szolgáltatás újszerű elemei 
érvényesüljenek, ne konzerválódjanak a tartós bentlakásos intézményekre vonatkozó szolgáltatási 
szabályok, mechanizmusok, az intézeti kultúra. 
 
Cél, hogy a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatási terv megalkotása, valamint a tervben szereplő 
szolgáltatásfejlesztés megvalósítása garanciát jelentsen a lakók szükségleteire épülő szociális, 
egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs, és egyéb sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatások, 
illetve az azokhoz történő hozzáférés folyamatos biztosítására a kiváltást követően, a támogatott 
lakhatásban való működés során. Stratégiai célkitűzés, hogy elsődleges szerepet kell kapnia a már 
meglévő, közösségi szolgáltatásoknak vagy az együttműködésen alapuló külső 
szolgáltatásfejlesztések generálásának. 
 
A települési alapadatok, szolgáltatási alapfeltételek elemzését (szolgáltatási környezet felmérése) 
követően a támogatott lakhatást tervező intézmény/szolgáltató feladata a támogatott 
lakhatásban folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs 
és egyéb sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatások szolgáltatásfejlesztési szempontú 
elemzése, a szolgáltatási gyűrű meghatározása, az alábbi követelményeknek eleget téve: 
 

- Pontosan meghatározza az egyéni, lakókra és munkatársakra vonatkozó felmérések és a 
környezet felmérése alapján a kiváltás után (támogatott lakhatásban való működés során) 
folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs és egyéb 
sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatásokat, az ingatlanok felmérésével összhangban. 

- A szolgáltatásokhoz egyenként hozzárendeli a potenciális szolgáltatástípust. (Potenciális 
szolgáltatástípus alatt az értendő, hogy mely szolgáltatástípus az, amely a jogszabály 
értelmében az adott szolgáltatást nyújthatja, pl. gondozás szolgáltatáshoz hozzárendeli a 
nappali ellátást, házi segítségnyújtást, mint potenciális szolgáltatástípust.) 

- Szolgáltatástípusonként meghatározza, hogy az adott szolgáltatástípus a településen saját 
fenntartásban vagy más külső (önkormányzati, egyházi, civil, egyéb) fenntartó fenntartásban 
biztosított-e. 

- A településen rendelkezésre álló szolgáltatások vonatkozásában meghatározza a hozzáférés 
jellemzőit: meglévő kapacitását, közösségi közlekedéssel való elérhetőségét, az egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítottságát, az akadálymentességet. 
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- Azonosítja a hiányterületeket. (Pl. a településen nem áll rendelkezésre a szolgáltatásokhoz 
szükséges szolgáltatástípus, sem saját, sem külső fenntartásban, vagy a szolgáltatástípus 
rendelkezésre áll ugyan, de a szükségletek kielégítéséhez szükséges kapacitás nem 
biztosított, és/vagy a szolgáltató közösségi közlekedéssel nem elérhető, az 
akadálymentesség nem biztosított.) 

- A hiányterületek azonosítása esetén felméri, hogy a településen van-e az adott szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló pályázat megvalósítása folyamatban vagy tervezés alatt. 

 
Ezt követően a támogatott lakhatást tervező intézmény/szolgáltató a szolgáltatásfejlesztési terv 
elkészítése keretében: 

- azonosítja, hogy a támogatott lakhatásban biztosítandó szolgáltatások közül melyek azok, 
amelyeket köteles biztosítani, és melyek azok, amelyekhez a hozzáférést kell biztosítania. 

- azonosítja, hogy a támogatott lakhatásban biztosítandó szolgáltatások közül melyek azok, 
amelyek biztosításában más külső (önkormányzati, egyházi, civil, egyéb) fenntartó 
bevonására építhet megállapodás keretében, és ezt rögzíti a tervben (a tervezett 
együttműködés módját, keretét). 

- azonosítja, hogy a támogatott lakhatás szolgáltatásai közül melyek azok, amelyeket saját 
fenntartásban a szolgáltatás részeként, vagy saját fenntartású szolgáltató (pl.: 
alapszolgáltatás) útján biztosít majd, és rögzíti a tervben a szolgáltatásnyújtás kereteit. 

- meghatározza a támogatott lakhatásban biztosítandó szolgáltatások személyi-tárgyi feltételeit 
(figyelembe véve azt is, hogy ebben különbséget eredményezhet, hogy azt a szolgáltató saját 
fenntartásban vagy más szolgáltató bevonása útján kívánja biztosítani). 

- a releváns szolgáltatási hiányterületek vonatkozásában meghatározza a szükséges 
fejlesztéseket, ezek megvalósításának ütemezését, forrását, módját (figyelembe véve azt, 
hogy amennyiben alapszolgáltatás fejlesztése van folyamatban a településen, a fejlesztések 
egymással összhangban történjenek.) 

 
Hiányterületnek minősül:  

- a településen nem áll rendelkezésre bármely szükséglet szerinti szolgáltatásokhoz szükséges 
szolgáltatástípus, sem saját, sem külső fenntartásban; 

- a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szükségletek kielégítéséhez szükséges 
kapacitás (személyi, tárgyi feltétel, amely a szolgáltatás színvonalát befolyásolja) nem 
biztosított; 

- a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szolgáltató tömegközlekedéssel nem 
elérhető; 

- a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de az akadálymentesség nem biztosított. 
 
 

A tervkészítés alapelvei 
 
Az IFKT-módszertan Alapelvek című fejezetében meghatározott és részletesen kifejtett alapelvek 
közül a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv elkészítése szempontjából külön kiemelést 
érdemlő alapelvek: 

- önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete; 
- az egyéni szükségletek figyelembevételének elve; 
- teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás elve; 
- prevenció elve; 
- egyetemes tervezés elve; 
- semmit rólunk nélkülünk elve; 
- szubszidiaritás elve; 
- észszerű alkalmazkodás; 
- egyenlő esélyű hozzáférés; 
- fenntartható fejlődés; 
- életminőség; 
- párhuzamos fejlesztések elkerülése. 
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Az IFKT-módszertan a tervezési lépések logikai rendjét figyelembe véve a szolgáltatási gyűrű és 

szolgáltatásfejlesztési terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
13

 

 
- Az IFKT szolgáltatási gyűrű terv a lakók és munkatársak, valamint a környezet és a 

potenciális ingatlanok felmérése alapján meghatározza a kiváltás után (támogatott 
lakhatásban való működés során) folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi és 
foglalkozási rehabilitációs és egyéb sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatásokat, melyekhez 
hozzárendeli az azok nyújtásához szükséges szolgáltatástípusokat (szolgáltatókat), 
figyelembe véve a szolgáltatás lakhatás céljául szolgáló ingatlanból történő elérhetőségét. A 
terv a támogatott lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából releváns, és a településen 
meglévő szolgáltatók mindegyike vonatkozásában tartalmazza a fenntartás formáját (saját 
vagy más külső fenntartó fenntartásában), továbbá a hozzáférés rendelkezésre álló jellemzőit 
(meglévő kapacitás, közösségi közlekedéssel való elérhetőség, az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítottsága, akadálymentesség). A terv azonosítja a szolgáltatási hiányterületeket. A 
hiányterületek azonosítása esetén felméri, hogy a településen van-e az adott szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló pályázat megvalósítása folyamatban vagy tervezés alatt. 
 

- Az IFKT szolgáltatásfejlesztési terv tartalmazza a támogatott lakhatási szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó szolgáltatási gyűrű minden egyes eleme esetében, hogy azt a támogatott 
lakhatást tervező szolgáltató/intézmény saját fenntartásban a szolgáltatás részeként vagy 
saját fenntartású szolgáltató útján, vagy külső partner (önkormányzat, egyház, egyéb civil) 
bevonásával tervezi nyújtani. A terv minden, a támogatott lakhatásban tervezett szolgáltatás 
esetében részletesen tartalmazza a szolgáltatások személyi-tárgyi feltételeit, a hozzáférés 
módját, továbbá a szükséges fejlesztési igényeket, azok megvalósíthatóságának feltételeit, 
ütemezését, forrását, módját. 

 
A szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv fentiekben rögzített fogalmát teszi szemléletessé a 
támogatott lakhatást tervező szolgáltató intézmény számára az alábbi ábra. 
 
 
 
  

                                      
13

 Az intézményi szolgáltatási gyűrű terv és a szolgáltatásfejlesztési terv fogalmát a javaslattétel a 

fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 

szóló stratégia (2011–2041) módosításának szakmai tartalmaira is meghatározza. Ezen definíciókkal az IFKT 

szerinti fenti meghatározások összhangban vannak, de a tervezés logikai rendjét és valóságban történő 

kivitelezését figyelembe véve az IFKT a javaslat szerinti definíciókat továbbfejlesztette alapos elemzést követően. 
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6. ábra – A támogatott lakhatás szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terve 

 
 
 

 

 
 
FONTOS! 

A támogatott lakhatás korábbi komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatási körét 2017. január 1. 

napjától egy jóval differenciáltabb kör váltja fel: felügyelet, étkeztetés, gondozás, 

készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, 

szállítás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás. 

 

Az IFKT Szolgáltatási környezet felmérése modulban található 19. táblázat – A támogatott lakhatás 

szolgáltatásai és az irányadó alapszolgáltatások kapcsolata kiválóan szemlélteti a TL szolgáltatási 

struktúráját: a támogatott lakhatás kötelezően rámutat arra, hogy melyek azok a szolgáltatások, 

melyek esetében a fenntartónak lehetősége van, hogy azokat „kiszerződje”, továbbá a komplex 

szükségletfelmérés szerinti szolgáltatások (9 elem) vonatkozásában bemutatja, hogy melyek a 

releváns alapszolgáltatások. 

 
A 2007–2013-as programozási időszakban megvalósult kiváltási pályázatokban bizonyos esetekben 
párhuzamos rendszerek jöttek létre, azaz a településen létező alapszolgáltatások mellett a kiváltási 
pályázat keretében új alapszolgáltatási kapacitásokat hoztak létre a pályázók a meglévő szolgáltatási 
rendszerrel való kooperáció nélkül (lásd Javaslattétel). Ez nagyon sajnálatos, mert az esetleges 
együttműködés lehetőséget adna a tapasztalatcserére a szolgáltatók között, és a település 
szolgáltatói hálózatának átgondolt fejlesztését eredményezhetné. Ezek a célcsoport-specifikus 

szakhatóságok, 
gyámhivatal, egyéb 

együttműködő szervek 

foglalkoztatás, 
egészségügy, képzés, 

közszolgáltatsok, 
szociális  szolgáltatások 

családsegítés 

 

TL SZÜKSÉGLET 
SZERINTI 

SZOLGÁLTATÁSAI 

TL kötelező 
szolgáltatások 

KÖRNYEZET, A LAKÓK ÉS A MUNKATÁRSAK FELMÉRÉSÉBŐL KAPOTT 

INFORMÁCIÓK, IGÉNYEK 

Egyéb 

szükséglet 

szerinti 

szolgáltatások 

A fenntartó maga 

biztosítja 

Folyamatosan 

biztosítandó 

szociális 

egészségügyi 

foglalkozási 

rehabilitációs 

szolgáltatások 

(1) szolgálta-
tás 

(2) szakember 
(3) kapacitás 

vagy 

megállapodás 

útján biztosítja 

A TL 

szolgáltatásai 
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szolgáltatások sajnos sok esetben a nagy bentlakásos intézményekhez hasonlóan szegregálhatják a 
társadalomtól a szolgáltatás igénybevevőit, ha nem a helyi közösségre nyitottan működnek, és ezáltal 
a közösségi alapú szolgáltatásokhoz történő hozzáférés sérülhet. Ezzel szemben a TL helyszínén a 
helyi közösség tagjai számára is elérhető szolgáltatások igénybevételének ösztönzése és támogatása 
segítheti az érintettek társadalmi részvételét egyéni igényeik, szükségleteik mentén, és a természetes 
támogatói hálójuk is erősödhet.  
 
Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szociális szolgáltatások jelentős részét csak 
meghatározott településnagyság felett kötelező biztosítani, így ezek elérése sok esetben a 
leghátrányosabb térségek számára is nehézséget jelent. Helyenként a jogszabályi kötelezettség 

ellenére sem érhető el a szolgáltatás.
14

  
 
Az ellátottság függ a települések nagyságától, ráadásul gyakran nem a szolgáltatás, hanem csak a 
hozzáférés biztosított helyben. Ez azt jelenti, hogy ezek a helységek ún. bevont településként 
részesülnek a gondozásból, vagyis egy központi helyen lévő intézmény szervezi a környező helyek 

ellátását, a gondozók pedig vándorolnak a települések között.
 15

 Az, hogy egy önkormányzat biztosítja 

az ellátást, nem jelenti azt, hogy az összes igényt képes kielégíteni, többek között az eltérő 
kapacitások miatt. A szociális ellátottság vizsgálatánál a területi lefedettség mellett tehát fontos 
tényező a kapacitások nagysága is, amit általában a férőhelyek számával, azok betöltöttségével 

mérhetünk.
 16

. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az alapszolgáltatások rendelkezésre állásának, illetve 
fejlesztésének mind az újonnan létrejövő szolgáltatások, mind a férőhelykiváltási folyamat 
lévén létrejövő struktúrák szempontjából meghatározó jelentősége van.  
 
Az alapszolgáltatások fejlesztését a 2015–2025 évekre szóló Országos Fogyatékosságügyi Program 
(a továbbiakban: OFP) kiemelt feladatként kezeli: fontos szakpolitikai feladat a családban élő 
fogyatékos emberek segítése közösségi alapú szolgáltatásokkal, szociális alapszolgáltatásokkal és 
magas minőségű lakhatási szolgáltatásokkal, hogy lakóhelyükön – kényszerű költözések nélkül – 
élhessék az életüket. A támogató szolgálatok rendkívül fontos kapcsolatot biztosítanak a fogyatékos 
személyek lakhelye, illetve a munkahely, iskola, intézmények és közszolgáltatások között, ezért a 
szolgáltatáshoz való – területileg és az ellátottak köre szempontjából is egyenletes – hozzáférés 
folyamatos fejlesztése kiemelt feladat

”.17 
Kiemelten fontos volna, hogy bármilyen fejlesztés, ami a 

kiváltás kapcsán létrejön a helyi települési, megyei, régiós fejlesztésekkel összhangban, egymást 
erősítve történjen meg, valamint illeszkedjen a helyi szükségletekhez és adottságokhoz, ne egy 
elkülönült rendszerként működjön. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a társterületek informálása és 
felkészítése erre az új típusú együttműködésre, és ehhez szükséges erőforrásokat is rendelni. 
(Javaslattétel, 2016) 
 
 

Tervkészítés módja 
 
 
A terv készítéséért felelős:   Intézményvezető 
 
A terv elkészítésében részt vesz: Szakmai vezető (A TL-t tervező szolgáltató/intézmény 

szakmai vezetője) 
Belső Szakmai Team 
Projektmegvalósításért felelős munkatárs(ak) 
 

A tervezési folyamat egyik kiemelt kulcsfeltétele a fenntartó
18

 bevonása a tervezési folyamatba. A 

fenntartó bevonásának azért van különös jelentősége, mert a szolgáltatási terv fogja meghatározni a 
szolgáltatási struktúrát, amelyről csak és kizárólag a fenntartó dönthet. A fenntartó fogja benyújtani a 

                                      
14

 Lásd: KSH Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép a megyékben 2014. április. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenmiskolcszocialis.pdf (letöltés: 2015.07.14) 
15

 A kistelepülések szociális ellátottsága. KSH Statisztikai Tükör, 2015. december 31. 
16

 A kistelepülések szociális ellátottsága. KSH Statisztikai Tükör, 2015. december 31. 
17

 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025) 
18

 A fenntartó fogalmát és a fenntartók egyes típusait A szolgáltatási környezet felmérése című modul 
tartalmazza. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenmiskolcszocialis.pdf
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működési nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a fenntartó jogosult a TL költségvetési támogatására (a 
fenntartó jogosult arra, hogy külső szolgáltatóval megállapodást kössön). 
 
A tervezési folyamat másik kiemelt kulcsfeltétele a szakmai vezető kijelölése, aki  

- hozzáféréssel rendelkezik az intézmény valamennyi vonatkozó adatához, beszámolóihoz; 
- a tervezést végzők és a tervezés szempontjából releváns szereplők között biztosítja a 

közvetlen kapcsolatot. 
 
A tervezés kulcsfeltétele továbbá a szolgáltatástervezéssel érintett települési önkormányzat(ok) 
bevonása, valamint a szolgáltatásnyújtás szempontjából releváns szolgáltatókkal (melyeket a jelen 
módszertan segítségével fog azonosítani a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény) való 
kapcsolatfelvétel.  
 

20. táblázat – A terv elkészítésében részt vevő személy(ek) kompetenciái 

 

Szakmai 
kompetenciák 

a tervezéshez szükséges jogszabályok, nemzetközi dokumentumok, 
stratégiák ismerete 
tervezési tapasztalat (pl. szakmai program készítése, szolgáltatási terv, 
gondozási terv) 
egyéb releváns dokumentumok (pl. pályázati kiírás, útmutatók stb.) és 
eljárások ismerete 

Személyes 
kompetenciák 

– döntésképesség 

– szervezőkészség 

– együttműködés, kooperációs készség 

– fontossági sorrend meghatározása 

Módszerkompetenciák – áttekintő képesség 

– információgyűjtés 

– általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása 

– problémaelemzés, -feltárás 

– okok feltárása 

– rendszerben való gondolkodás 

– gyakorlatias feladatértelmezés 

– körültekintés, elővigyázatosság 

– eredményorientáltság 
– információgyűjtési és keresési technikák széles körű alkalmazása 
webes felületeken (adatbázisok, jogszabálytárak, keresőfelületek, Word- 
és Excel-alkalmazások kezelése) 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fenti elvárásoknak megfelelő személy nem áll 
rendelkezésre az intézményen belül, javasolt új, a fenti feltéteknek megfelelő munkatárs 
felvétele. Átmeneti jelleggel külső (jogi, szervezetfejlesztő, pénzügyi stb.) szakértő igénybevétele 
(vállalkozóként, megbízottként) is indokolt lehet, különösen abban az esetben, ha a feladat 
végrehajtásához az intézmény belső erőforrásai, kapacitásai, kompetenciái nem elégségesek vagy 
nem megfelelőek. 
 
A tervhez szükséges információforrások: A terv támaszkodik a szolgáltatási környezet 

felmérésére. A szolgáltatási gyűrűje nagyban függ a 
választott településeken és környezetükben elérhető 
szolgáltatásoktól, ezért az ingatlanok kiválasztása, a 
beruházások megtervezése szorosan összefügg a 
szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv 
elkészítésével.  
 
A szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési 
tervnek legelsősorban a lakók igényeihez és 
szükségleteihez kell igazodnia. Meg kell vizsgálni azt 
is, hogy a jelenlegi humánerőforrás-állomány 
megfelelő-e a TL működtetéséhez, illetve mely 
szolgáltatások azok, amelyeket szolgáltatásfejlesztés 
vagy humánerőforrás-fejlesztés (szolgáltatás 
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létrehozása, külső szolgáltató bevonása, új 
munkatársak felvétele) nélkül valószínűleg nem fog 
tudni biztosítani az intézmény.  

 
A tervezés időigénye: Szükséges egyeztetésekkel és a fenntartó jóváhagyásával együtt kb. 1 hónap. 
 
A tervkészítés ütemezése A tervkészítéshez rendelkezésre kell állnia a lakók, 

munkatársak és a szolgáltatás 
környezetfelmérésének. 

 
A tervkészítés folyamata Az alábbi ábra a tervkészítés folyamatának 

mérföldköveit szemlélteti. 
 
 

7. ábra – A tervkészítés folyamata 

 
 
A Szolgáltatás környezet felmérése modul azonosítja azon potenciális szolgáltatókat, 
amelyekre a támogatott lakhatás szolgáltatástervezésében a szolgáltatási gyűrű kialakítása 
során számíthat. A tervezés során a lakók, munkatársak igényeiből kiindulva a rendelkezésre álló 
szervezeti erőforrások és a környezetben rendelkezésre álló szolgáltatások, a TL létrehozására 
alkalmas ingatlanok számbavételét követően kell kialakítani a létrejövő TL-ek szolgáltatási gyűrűjét és 
szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó tervét. A tervezés során az eddigi felmérések eredményei 
alapján további adatgyűjtésre, adatelemzésre és az adatok értékelésére van szükség ahhoz, 
hogy a szervezet a lehető legteljesebb mértékben képes legyen a létrejövő struktúra leírására. 
A tervezési és kitöltési útmutató tehát nemcsak az eddigi eredmények összegzésének módját mutatja 
be, hanem további eszközöket is tartalmaz a döntéshez szükséges szempontok, módszerek 
tekintetében. 

IV. 

MŰKÖDTETÉS 

III. 

SZOLGÁLTATÁS-
FEJLESZTÉSI 

TERV 

II.  

SZOLGÁLTATÁSI 
GYŰRŰ / 
FELMÉRÉSEK, 

ELEMZÉSEK 

A támogatott lakhatásban 
való működés során 
folyamatosan biztosítandó 
szociális, egészségügyi és 
foglalkozási rehabilitációs 
és egyéb sport-, kulturális, 
szabadidős szolgáltatások 
meglétének és 
alkalmasságának 
vizsgálata a támogatott 
lakhatás szolgáltatással 
érintett településeken. 
(A környezeti felmérés 
összegzései mutatnak rá 
a céltelepülésekre.) 

A támogatott 

lakhatásban 

biztosítandó 

szolgáltatások 

megtervezése. A 

tervben rögzíti a 

szolgáltatásnyújtás 

kereteit, a 

szolgáltatások személyi 

tárgyi feltételeit. A 

szolgáltatásnyújtás 

vonatkozásában 

azonosított 

hiányterületeken 

meghatározza a 

szükséges 

fejlesztéseket, ezek 

megvalósításának 

ütemezését, forrását, 

módját. 

A szolgáltatásfejlesztési 
terv működési 
nyilvántartásba vételt 
érintő kimeneteinek 
meghatározása. 

A szervezet 

meghatározza 

általános és speciális 

céljait; 

megfogalmazza 

misszióját és alapvető 

értékeit, a tervezés 

során figyelembe vett 

alapelveket. 

I. 

CÉLOK 
MEGHATÁRO-

ZÁSA 



 

65 

 

 
A terv elkészítésének módszertana, információs források, kapcsolódási pontok összefoglaló 
táblázata bemutatja a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv elkészítéséhez 
szükséges módszereket és információs forrásokat, valamint a terv kapcsolódását:  
 
a) az IFKT-módszertan egyéb elemeihez, illetve  
b) a támogatott lakhatás működéséhez szükséges dokumentumokhoz. 
 
A tervkészítés folyamata a működési nyilvántartásba vételt követő működést is figyelembe veszi, és 
meghatározza, hogy a terv egyes tartalmai a működési dokumentumokban hogyan fognak megjelenni, 
ezzel is hangsúlyozva a tervkészítés jelentőségét, hiszen a szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv komoly hatással van arra, hogy a fenntartó milyen működési struktúrát 
engedélyeztet. 
 
A táblázatban rögzített módszerek tartalmát az egyes tervezési lépéseknél fejtjük ki 
részletesen. 
 
 



 

66 

 

21. táblázat – A terv elkészítésének módszertana, információs források, kapcsolódási pontok összefoglaló táblázata 

SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ ÉS 
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV TARTALMA 

MÓDSZERTAN 
KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 
MŰKÖDÉSI 

DOKUMENTUMOK 

I. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

I.1 A szervezet meghatározza jövőbeni céljait, 
megfogalmazza misszióját, vízióját és alapvető 
értékeit, a tervezés során figyelembe vett 
alapelveket. 
(1) A szolgáltató küldetése – a szolgáltató 

általános és speciális céljai 
 

(2) A támogatott lakhatás szolgáltatási 
környezetét meghatározó jogszabályok 

 

(3) A támogatott lakhatás alaptevékenysége 
és egyéb feladatai 

Módszertan:  
- Szervezetfejlesztés, 

változásmenedzsment 
- A szolgáltatás jelenlegi, alapvető 

dokumentumainak (alapító okirat, 
szervezeti működési szabályzat, szakmai 
program) elemzése 

- Támogatott lakhatás jogi szabályozásának 
és szakmai alapelveinek elemzése  

- Általános és speciális célok 
meghatározása 

- A TL alaptevékenységeinek és egyéb 
feladatainak bemutatása 

Információforrások: 
- Stratégia és Koncepció, különösen: 

célrendszer és a szolgáltatási gyűrű, illetve 
szolgáltatásfejlesztési terv 
vonatkozásában lefektetett alapvetések  

- IFKT-módszertan általános fejezetei: 
tartalmazzák a nemzetközi, kormányzati, 
ágazati szakmapolitikai célokat, a 
nemzetközi és hazai szabályozásban 

- IFKT környezeti felmérése  
- Jogszabályi lista  
Eszköz:  
Pl. Problémafa- és célfaelemzés 
 

- IFKT-lakók 
felmérése és 
egyéni kiváltási 
tervek 

- IFKT-munkatársak 
felmérése 

- IFKT-környezet 
felmérése 

- IFKT potenciális 
ingatlanok 
felmérése, 
ingatlanportfólió 

- Szervezeti stratégia 
- Alapító okirat módosítása 
- Működési nyilvántartásba 

vétel iránti kérelem és 
annak mellékletei 

- Támogatott lakhatás 
szakmai program 

- Szervezeti és működési 
szabályzat 

II. IGÉNYEK, SZÜKSÉGLETEK ÉS AZ ERRE ALAPOZOTT TL-STRUKTÚRA 

II.1  Települési adatok 
(4) Az ellátásba bevont települések száma, 

települések lakosságszáma, népsűrűség, 
közigazgatási struktúrája 

 

Módszertan:  
– Az IFKT környezeti felmérésből 

származó, a fejezet szempontjából 
releváns adatok azonosítása 

– Adatok megadott szempontok szerinti 

- IFKT-lakók 
felmérése és 
egyéni kiváltási 
tervek 

- IFKT környezet 

- Szervezeti stratégia 
- Működési nyilvántartásba 

vétel iránti kérelem és 
annak mellékletei 

- Támogatott lakhatás 
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SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ ÉS 
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV TARTALMA 

MÓDSZERTAN 
KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 
MŰKÖDÉSI 

DOKUMENTUMOK 

(5) Az ellátási területen élő lakosság 
népmozgalmi, demográfiai és szociális 
jellemzői 

 
(6) A helyi és térségi szociális, egészségügyi, 

munkaerőpiaci helyzet 

elemzése 
– További adatforrások meghatározása 
– További adatok megadott szempontok 

szerinti elemzése 
Információforrások: 

- IFKT környezeti felmérés módszertana 
- Önkormányzat honlapja, fejlesztési 

dokumentumai: 
- Szociálpolitikai koncepció 
- Helyi esélyegyenlőségi program 
- Integrált városfejlesztési stratégia/integrált 

településfejlesztési stratégia (IVS/ITS) 
- A település szolgáltatások fejlesztésére 

irányuló pályázatai 
- A település egyéb fejlesztési pályázatai 
- KSH statisztikai adatok (helyi és térségi 

szociális, egészségügyi, munkaerőpiaci 
helyzet) 

Eszköz: adatelemzés, dokumentumelemzés 

felmérése 
- IFKT potenciális 

ingatlanok 
felmérése, 
ingatlanportfólió 
 

szakmai program 
- Szervezeti és működési 

szabályzat 

II.2  Az ellátandó célcsoport körének, demográfiai 
mutatóinak, szociális jellemzőinek, ellátási 
szükségleteinek bemutatása 

Módszertan:  
– IFKT Lakók felméréséből származó, a 

fejezet szempontjából releváns adatok 
azonosítása 

– Adatok megadott szempontok szerinti 
elemzése 

– Célcsoport szolgáltatási helyzetére 
vonatkozó statisztikák azonosítása, 
elemzése 

– Következtetések levonása 
Információforrások: 
- Fogyatékossággal élők helyzete 

népszámlálás: Népszámlálás 2011–17. A 
fogyatékossággal élők helyzete és 
szociális ellátásuk (KSH) 

- Képzési tananyag (2014): Az új Polgári 
Törvénykönyv cselekvőképességi 
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szabályainak alkalmazása – Képzési 
program hivatásos gondnokok hivatásos 
támogatóvá történő átképzéséhez c. 22 
órás képzéshez. 
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szak
mai_anyagok/tdkepzes.pdf  

- Szociálpolitikai koncepció 
- Helyi esélyegyenlőségi program 
- A szolgáltatás szakmai programja 

(jelenlegi) 
- KSH statisztikai adatok   
- Lakók jelenlegi dokumentációja 
Eszköz: adatelemzés, dokumentumelemzés 

II.3  Az intézmény által nyújtott jelenlegi 
szolgáltatások 

Módszertan:  
- A szolgáltatás jelenlegi, alapvető 

dokumentumainak (alapító okirat, 
szervezeti működési szabályzat, szakmai 
program) elemzése 

Információforrás: 
- Alapító okirat 
- Jelenlegi szervezeti és működési 

szabályzat 
- Jelenlegi szakmai program 

Eszköz: dokumentumelemzés 

II.4  A támogatott lakhatásban való működés során 
folyamatosan biztosítandó szociális, 
egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs, és 
egyéb sport-, kulturális, szabadidős 
szolgáltatások azonosítása 
(1) pontosan meghatározza az egyéni 

felmérések, a környezet felmérése és a 
tervezett ingatlanok elhelyezkedése 
alapján a folyamatosan biztosítandó 
szociális, egészségügyi és foglalkozási 
rehabilitációs, és egyéb sport-, kulturális, 
szabadidős szolgáltatásokat 

Módszertan: 
- Az IFKT Lakók és környezeti felmérésből 

származó releváns adatok azonosítása 
- Adatok megadott szempontok szerinti 

elemzése 
- További adatforrások meghatározása 
- További adatok megadott szempontok 

szerinti elemzése 
- Következtetések 
Információforrások: 
- Szociális törvény (különösen Szt. 75 §) 
- IFKT Lakók felmérésének módszertana 

- IFKT-lakók 
felmérése és 
egyéni kiváltási 
tervek 

- IFKT-munkatársak 
felmérése 

- IFKT környezet-
felmérése 

- IFKT potenciális 
ingatlanok 
felmérése, 
ingatlanportfólió 

http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdkepzes.pdf
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdkepzes.pdf
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(2) a szolgáltatásokhoz szükséges 
szolgáltatástípus hozzárendelése 

(3) szolgáltatástípusonként annak elemzése, 
hogy a településen saját fenntartásban 
vagy más külső (önkormányzati, egyházi, 
civil, egyéb) fenntartó fenntartásában 
biztosított-e 

(4) a hozzáférés jellemzőinek elemzése 
o meglévő kapacitás 
o közösségi közlekedéssel való 

elérhetőség 
o az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítottsága, akadálymentesség 
(5) hiányterületek azonosítása  
(6) annak felmérése (hiányzó kapacitás, 

feltétel esetén) hogy a településen van-e 
az adott szolgáltatás fejlesztésére irányuló 
pályázat megvalósítása folyamatban vagy 
tervezés alatt 

- IFKT Lakók felmérésének összesített 
eredményei 

- Lakók egyéni kiváltási terveinek 
összegzése 

- IFKT Környezetfelmérés módszertana 
- Környezeti felmérés eredményei, 

összegzése 
- A környezeti felmérés szerint azonosított 

szolgáltató szakmai programja  
- A céltelepülések esélyegyenlőségi 

programjai 
- A céltelepülések szociális 

szolgáltatásfejlesztési koncepciói 
Eszközök: 
- Szolgáltatási gyűrű elemzés mintatáblázat 

(22. sz. táblázat, útmutató) 
- Kérdőív: a közlekedési megközelíthetőség, 

az akadálymentesség, egyenlő esélyű 
hozzáférés vonatkozásában az azonosított 
szolgáltató felé 

- Kérdőív: a szolgáltatások fejlesztését 
érintő (tervezett/futó) pályázatok 
vonatkozásában az önkormányzat / 
további feladatellátásra köteles szerv felé  

 

 

III. SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 

III.1 Szolgáltatások saját fenntartású szolgáltatók 
útján 
A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási 
körébe tartozó azon szükségletfelmérés és 
igény szerint nyújtott szolgáltatásai, melyeket a 
fenntartó maga tervez biztosítani saját 
fenntartású (pl. alapszolgáltatás) szolgáltató 
útján 

Módszertan: 
A II.4. pontban azonosított, támogatott 
lakhatásban való működés során nyújtandó 
szolgáltatások biztosítási formájára vonatkozó 
lehetőségek elemzése, megadott szempontok 
szerint (23. táblázat) 
Döntés a biztosítás módjáról 
A tervezett szolgáltatási portfolió bemutatása a 

- IFKT környezet 
felmérése 

- IFKT potenciális 
ingatlanok 
felmérése, 
ingatlanportfólió 

- IFKT Lakók 
felmérése és 

- Szervezeti stratégia 
- Működési nyilvántartásba 

vétel iránti kérelem és 
annak mellékletei 

- Támogatott lakhatás 
szakmai program 

- Szervezeti és működési 
szabályzat 
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III.2 Szolgáltatások más szolgáltatóval kötött 
megállapodás alapján 
A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási 
körébe tartozó szükségletfelmérés és igény 
szerint nyújtott szolgáltatásai, melyeket a 
fenntartó más szolgáltatóval (illetve támogatott 
lakhatással hálózatban) kötött megállapodás 
alapján tervez nyújtani 
 

tervsablon III. pontjában megadott szempontok 
szerint szövegesen, illetve a 
Szolgáltatásfejlesztés-tervezési sablon c. 
táblázatokban 
A szükséges együttműködések tervezése 
 
Információforrások: 
Szolgáltatási gyűrű elemzését biztosító mátrix 
(24. táblázata kitöltve) 
Szociális tv. (különösen Szt. 75 §) 
IFKT Lakók felmérésének módszertana 
IFKT Lakók felmérésének, egyéni kiváltási 
terveinek eredménye, összegzése 
IFKT Környezetfelmérés módszertana 
Környezeti felmérés eredménye, összegzése 
 
Eszközök: 
Szolgáltatási gyűrű elemzés mintatáblázat (22. 
sz. táblázata kitöltve) 
Szempontok a szolgáltatások tervezéséhez 
(döntési mátrix, 23. sz. táblázata) 
Szolgáltatásfejlesztés tervezési sablon és 
útmutató (tervsablon III. pontja, a szolgáltatási 
portfólió szöveges és táblázatos 
bemutatásához) 
 
További, ajánlott eszközök: 
SWOT analízis 
Kockázatelemzés  
 

egyéni kiváltási 
tervek 

- IFKT Munkatársak 
felmérése és HR-
terv 

- IFKT Költségvetés 

- Más intézményekkel 
kötendő megállapodások 

 

- Szakmai program 
 

- Szolgáltatási tervek 

III.3 Hozzáférés biztosítása más szolgáltatáshoz 
Azon külső szolgáltatók, amelyekkel a 
fenntartó együttműködést tervez valamely 
támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási 
körébe nem tartozó, de szükségletfelmérés 
szerint releváns szolgáltatáshoz (pl. 
egészségügyi szakellátás) való hozzáférés 
érdekében 

III.4 Új szolgáltatások létrehozása a támogatott 
lakhatás szolgáltatás részeként 
A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási 
körébe tartozó azon szükségletfelmérés és 
igény szerint nyújtott szolgáltatásai, melyeket a 
fenntartó maga tervez biztosítani a támogatott 
lakhatás szolgáltatás részeként 

III.5 Új, a támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási 
körébe nem tartozó szolgáltatások létrehozása 
Azon támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási 
körébe nem tartozó szolgáltatások (pl. 
egészségügyi szakápolás), melyek biztosítása 
érdekében a fenntartó új szolgáltatást kíván 
létrehozni (pl. egészségügyi szakápolás 
engedélyezése) 
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III.6 További szervek, szervezetek, melyekkel a 
szolgáltató együttműködést tervez 
Azon szervezetek, melyekkel a szolgáltató 
nem a potenciális szolgáltatásnyújtásban 
működik együtt, hanem amelyeknek 
kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési 
hátterében, nyilvántartási, finanszírozási, 
ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel 
szakmai együttműködés nélkülözhetetlen a 
szolgáltatást igénybevevők szempontjából  
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Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv kitöltési útmutatója  
 
 

I. CÉLOK, ALAPELVEK MEGHATÁROZÁSA 
 
 

I.1 A szervezet jövőbeni céljai, missziója, víziója és alapvető értékei összhangban a 
közösségalapú ellátás nemzetközi és hazai alapelveivel 
 
A szervezeti célok meghatározásához az IFKT csak nagyon alapvető szempontokat ad, mert az egy 
összetett szervezetfejlesztési és változásmenedzsment tevékenységet feltételez, melynek alapja a 
szervezet stratégiai tervezése. Jelen fejezetben ennek a tevékenységnek az eredményeit kell 
bemutatni. 
 
Módszertani útmutatás: A meglévő (átalakítani kívánt) szolgáltatás alapvető dokumentumai (alapító 
okirat, szervezeti működési szabályzat, szakmai program) tartalmaznak információt a szolgáltató 
küldetésére és céljaira nézve. Elemezni szükséges, hogy a férőhelykiváltási folyamat hogyan érinti a 
meglévő szervezet küldetését és céljait. Célokban határozható meg az, amit az adott intézmény el 
akar érni. A céloknak egyértelműeknek, mérhetőeknek, elérhetőeknek és teljesíthetőeknek kell 
lenniük. A hatékony céltervezés alapismérve, hogy valamennyi, a szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv szempontjából releváns területet lefedi, figyelembe véve a szervezet 
sajátosságait. A célok meghatározása során javasolt, hogy a szervezet a szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv fogalmi meghatározására figyelmet fordítson. 
 
A támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény általános célja alatt az alapító 
dokumentumokban lefektetett általános célokat értjük.  
 
Speciális cél, hogy a szolgáltató a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatási terv megalkotásával és a 
tervben szereplő szolgáltatásfejlesztés megvalósításával megbízható keretet adjon a lakók 
szükségleteire épülő szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs és egyéb sport-, kulturális, 
szabadidős szolgáltatások, illetve az azokhoz történő hozzáférés folyamatos biztosításának a kiváltás 
után (a támogatott lakhatásban való működés során).  
 
Információforrások:  
A célok, alapelvek meghatározásához javasoltak további dokumentumok (különösen azok 
szolgáltatástervezést, szolgáltatásfejlesztést meghatározó részei): 

- A Koncepció célrendszerének és a szolgáltatási gyűrű, illetve szolgáltatásfejlesztési terv 
vonatkozásában lefektetett alapvetéseinek (melyeket az IFKT környezeti felmérés 
módszertana és az IFKT jelen szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv módszertana 
is elemez az alapelvek, célok meghatározása során) a vizsgálata is javasolt az intézményi 
célok meghatározása során. 

- Az IFKT-protokoll vizsgálata is javasolt az intézményi célok meghatározása során – 
tartalmazza a nemzetközi, kormányzati, ágazati szakmapolitikai célokat, a nemzetközi és 
hazai szabályozásban előremutató alapelveket.  
 

Eszközök: 
Ajánlott (nem kötelező) eszköz: Problémafa- és célfaelemzés (lásd bővebben: Az Intézményi Férőhely 
Kiváltási Terv modul). 
 
A cél, hogy megtaláljuk az alapproblémákat, annak hatásait és a fő okokat, valamint, hogy tisztázzuk 
és megegyezzünk az alapcélok tekintetében és a probléma megoldásához szükséges 
tevékenységekről. Ez a módszer segít egy logikai keretmátrix elkészítésének vagy felülvizsgálatának 
elkezdésében, részvételen alapuló és érthető módon. A monitoring és értékelés nézőpontból ez a 
módszer kritikus a projekt elindításakor, a létező logikai keretmátrix felülvizsgálatakor és a precíz 
célok és a monitoring alá eső kimenetek azonosításakor. (A problémafa a logikai keretmátrix 
megközelítésben egy alapvető eszköz.)   
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A módszertan bemutatása: VÁTI – RKK: Az integrált vidékfejlesztés gyakorlata Magyarországon. 

Kézikönyv a részvételen alapuló tervezéshez. FVM VF. Budapest. 2005. (82–83) oldal
19

 

 
I.2 A támogatott lakhatás szolgáltatási környezetét meghatározó jogszabályok azonosítása 
 
Módszertani útmutatás: A támogatott lakhatás szolgáltatási környezetét meghatározó jogszabályok 
azonosítása azért fontos, mert a TL jogi szabályozás által meghatározott struktúráját mind a 
szolgáltatási gyűrű, mind a szolgáltatásfejlesztési terv készítése során a TL-t tervező 
szolgáltató/intézmény köteles figyelembe venni, és a jogi környezet a kiváltást követően a TL-
szolgáltatás működtetését determinálja (szolgáltatási elemek, szolgáltatásnyújtás formái, 
finanszírozás stb.).  
 
A jogszabályok azonosítása azért is hasznos, mert a későbbiekben a támogatott lakhatás szolgáltatás 
(működési nyilvántartásba vétel) dokumentumainak szinte minden esetben esszenciális eleme, hogy a 
szolgáltató mutassa be a jogi szabályozási környezetet. Így a tételes listát a szolgáltató a 
továbbiakban is felhasználhatja. A támogatott lakhatás szolgáltatási környezetét meghatározó 
jogszabályok azonosítását (felsorolását) jelen módszertan melléklete tartalmazza. Ugyanakkor 
fontos, hogy a szolgáltató a jogi környezet nyomon követéshez megfelelő információgyűjtési és 
keresési technikák birtokában legyen, hiszen a jogi szabályozás változása a támogatott lakhatás 
struktúráját, szolgáltatásszervezését gyökeresen érintheti. 
 
Információforrás: A szolgáltatási gyűrű és a szolgáltatásfejlesztési terv jogi hátterét képező hatályos 
jogszabályok jegyzéke – melléklet. 
 
A jogszabályok tartalmának olvasásához, a változások nyomon követéséhez segítséget adnak a 
Szolgáltatási környezet felmérése modulban bemutatott információs források. 
 
I.3 A támogatott lakhatás alaptevékenysége és egyéb feladatai 

 
Módszertani útmutató: A támogatott lakhatás alaptevékenységét és feladatait a szociális törvény és 
annak végrehajtási rendeletei tartalmazzák.  
 
A támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény feladata ezen tervezési pont alatt az, 
hogy a jogi szabályozás alapján fektesse le a TL szolgáltatásait a jogszabályok által 
meghatározott struktúra szerint.  
 
A Szolgáltatási környezet felmérése modul részletesen bemutatja a települési közszolgáltatásokat, 
illetve a támogatott lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából releváns szolgáltatókat, 
intézményeket, szervezeteket.  
 
A szervezet feladata jelen esetben, hogy a tervezett támogatott lakhatási szolgáltatással 
érintett településeken a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztésben pontosan 
meghatározza, hogy a TL keretén belül biztosítandó szociális, egészségügyi és foglalkozási 
rehabilitációs és egyéb sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatások vonatkozásában melyek 
azok a szolgáltatások, amelyek nyújtásában a fenntartó már meglévő (intézményen belüli), és 
melyek azok, amelyek nyújtásában más fenntartó által működtetett szolgáltatásokra épít. 
Továbbá azonosítsa a hiányterületeket, meghatározza a szükséges fejlesztéseket. 
 
Ahhoz, hogy a szervezet dönteni tudjon a szolgáltatások „kiszerződésének” lehetőségéről, feltételezi a 
jogszabályok által meghatározott szolgáltatási struktúra ismeretét. 
 
  

                                      
19

 http://www.terport.hu/webfm_send/1362 
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II. IGÉNYEK, SZÜKSÉGLETEK ÉS AZ ERRE ALAPOZOTT TÁMOGATOTT LAKHATÁS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
 
Jelen fejezetben elsősorban az IFKT lakókra, munkatársakra, környezetre vonatkozó 
felmérésinek eredményeit kell bemutatni. 
 
II.1 A támogatott lakhatás szolgáltatással érintett települések 
 
Módszertani útmutatás: A települési adatok elemzésének meghatározó jelentősége van a 
szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv elkészítése szempontjából, tekintve, hogy a 
szolgáltatástervezés alapja lesz, hogy a tervezett támogatott lakhatás szolgáltatási struktúrája 
hány települést érint, azoknak mennyi a lakosságszáma, ebből kifolyólag a település milyen 
közfeladatok ellátására köteles, melyek az önként vállalt feladatai, milyen a közigazgatási struktúra. 
 
Az IFKT Szolgáltatási környezet felmérése modulja tartalmazza (az Adatgyűjtés köre című 
fejezetében) a településekre vonatkozó alapvető fogalmi kategóriákat, a közigazgatási struktúra 
bemutatását, a települések kötelezően ellátandó közfeladatait, illetve a települések (vagy az adott 
településen egyéb szervek) feladatellátási kötelezettségét (vagy lehetőségét) az egyes szociális, 
egészségügyi, foglalkoztatási, köznevelési szolgáltatások biztosításában. A települési alapadatok, 
települési közszolgáltatások, illetve a támogatott lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából 
releváns szolgáltatók, intézmények, szervezetek azonosítását/felmérését az IFKT környezeti felmérés 
módszertana szerint végezte el a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény.  
 
A tervezési szakaszban a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény feladata az, hogy 
egyrészt az IFKT környezeti felmérés módszertana szerint elvégzett felmérés eredményére, másrészt 
a települési alapdokumentumokra, alapkoncepciókra (lásd információs források) támaszkodva 
elemezze a tervezett TL települési, szolgáltatási környezetét. Az elemzés elkészítésének nem csak a 
szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv szempontjából van meghatározó jelentősége, hanem 
a későbbiekben a férőhelykiváltási folyamat lezárultát követően a szolgáltatásnyújtás 
alapdokumentumainak (lásd: szakmai program) nélkülözhetetlen eleme a települési alapadatok, a 
települési szolgáltatási struktúra bemutatása. 
 
A környezeti felmérés tartalmaz a települések lakosságszámára, népsűrűségére, közigazgatási 
struktúrájára, a lakosság népmozgalmi, demográfiai és szociális jellemzőire a helyi és térségi 
szociális, egészségügyi, munkaerőpiaci helyzetre vonatkozó adatokat.  
 
A környezeti felmérésen túl az elemzéshez szükséges információk az alábbi forrásokban találhatóak: 
 

- Önkormányzati rendelet: A fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit (Szt. 92. § (2) bekezdés).  

- Szolgáltatástervezési koncepció: A legalább kétezer (2000) lakosú települési 
önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére 
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 
koncepciót készít (Szt. 92. § (2) bekezdés). 

 
Helyi esélyegyenlőségi programok: A települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. A programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok – ide tartozóan a fogyatékos személyek – oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési 
tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 31. §). 
 
Kifejtésre javasolt tartalom: 

- A szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv hány települést érint? 
- Mely településre tervez lakhatási szolgáltatást, annak mely típusát (IFKT ingatlanportfólióval 

összhangban)? 
- Mely településre tervez a támogatott lakhatás szolgáltatási körébe tartozó szociális, 

egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat? 
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Települések bemutatása: 
- Mennyi a települések lakosságszáma, milyen a korösszetétel? 
- A település lakosságszáma alapján mely közfeladatok ellátására köteles? 
- Mutassa be az egyes ellátotti csoportok (különösen a fogyatékos személyek, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségességét! 

- A közigazgatási struktúra bemutatása. 
- A közlekedés jellemzői. 
- Az alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat folyamatban van-e? 
- Tervez-e pályázatot benyújtani szociális alapszolgáltatások fejlesztésére? 
- Milyen egyéb fejlesztési pályázatokon vesz részt az önkormányzat? 

 
Információforrás: 
- Szolgáltatási környezet felmérése modul, és a felmérés eredményei 
- Önkormányzat honlapja, fejlesztési dokumentumai 
- Szociálpolitikai koncepció 
- Helyi esélyegyenlőségi program 
- Integrált városfejlesztési stratégia/integrált településfejlesztési stratégia (IVS/ITS) 
- A település szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázatai 
- A település egyéb fejlesztési pályázatai 
- KSH statisztikai adatok 

 
II.2 A támogatott lakhatás igénybevevői 
 
Módszertani útmutatás: Az IFKT lakókra és környezetre vonatkozó felméréseinek eredményeire és 
egyéb adatforrásokra támaszkodva mutassa be a jelenlegi és potenciális igénybevevők jellemzőit! 
 
Kifejtésre javasolt tartalom: 

- A célcsoport (fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg emberek) országos, regionális 
demográfiai adatai 

- A célcsoport (fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg emberek) szociális 
ellátórendszerének országos és regionális bemutatása, különös tekintettel arra, hogy a létrejövő 
TL igénybevevői milyen szolgáltatásokat hol tudnak igénybe venni 

 
Információforrás: 
- Fogyatékossággal élők helyzete: Népszámlálás 2011–17. A fogyatékossággal élők helyzete és 

szociális ellátásuk (KSH) 
- Képzési tananyag (2014): Az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak 

alkalmazása – Képzési program hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő 
átképzéséhez c. 22 órás képzéshez. 
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdkepzes.pdf 

- Szociálpolitikai koncepció 
- Helyi esélyegyenlőségi program 
- A szolgáltatás jelenlegi szakmai programja 
- KSH statisztikai adatok   
- IFKT Lakók felmérése 
- IFKT Környezeti felmérés 
 
II.3 Az intézmény jelenlegi szolgáltatásainak bemutatása 
 
Módszertani útmutatás: Az IFKT felmérésekre és az intézmény jelenlegi dokumentumaira 
támaszkodva mutassa be az intézmény jelenlegi szolgáltatásait! 
 
Kifejtendő tartalom: 
Mutassa be a működő (férőhelykiváltási folyamat előtt álló) intézmény jelenlegi szolgáltatásait: A 
feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, 
ellátottak létszáma, szükséges humánerőforrás. 

 
Információforrás: 
- Alapító okirat 

http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdkepzes.pdf


 

76 

 

- Jelenleg hatályos szakmai program 
- Szervezeti és működési szabályzat  
- Szolgáltatás hátterét képző jogszabályok 
 
II.4 A támogatott lakhatásban való működés során nyújtandó szolgáltatások 
 
Az Intézményi szolgáltatási gyűrű terv, az egyéni felmérések és kiváltási tervek, továbbá az ingatlanok 
és a környezet felmérése alapján meghatározza a kiváltás után (Támogatott lakhatásban való 
működés során) folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs és 
egyéb sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatásokat, pontosan megnevezve a szükséges 
szolgáltatástípust, szakembert, kapacitásigényt. Ehhez hozzárendeli a már meglévő (intézményen 
belüli és más fenntartó által működtetett) szolgáltatásokat és a szükséges fejlesztéseket 
(kapacitásbővítési, akadálymentesítési) (lásd Koncepció, 2017).  
 
Módszertani útmutatás: A települési alapadatok, szolgáltatási alapfeltételek elemzését követően a 
támogatott lakhatást tervező intézmény/szolgáltató feladata (jelen módszertanban lefektetett módon) a 
támogatott lakhatásban folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi és foglalkozási 
rehabilitációs és egyéb sport-, kulturális, szabadidős szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek 
vizsgálata az alábbi folyamat szerint: 

 Pontosan határozza meg az egyéni felmérések, az ingatlanok és a környezet felmérése 
alapján a támogatott lakhatásban való működés során folyamatosan biztosítandó szociális, 
egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat, megjelenítve, hogy melyek 
azok közül a támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe tartozó szolgáltatások, és 
melyek azok a szükségletfelmérés szerint releváns szolgáltatások (egészségügyi, 
foglalkoztatási, rehabilitációs, képzési szolgáltatások), amelyekhez a támogatott lakhatás 
keretében a hozzáférés biztosításáról kell a szolgáltatónak gondoskodnia! 

 A szolgáltatásokhoz egyenként rendelje hozzá az azok nyújtásához szükséges 
szolgáltatástípust! 

 Szolgáltatástípusonként elemezze, hogy az adott szolgáltatástípus a településen saját 
fenntartásban vagy más külső (önkormányzati, egyházi, civil, egyéb) fenntartó 
fenntartásban biztosított-e! 

 A településen rendelkezésre álló szolgáltatások vonatkozásában elemezze a hozzáférés 
rendelkezésre álló jellemzőit: 

o meglévő kapacitását, 
o közösségi közlekedéssel való elérhetőségét, 
o az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítottságát, az akadálymentességet! 

 Azonosítsa a hiányterületeket:  
o a településen nem áll rendelkezésre a szolgáltatásokhoz szükséges 

szolgáltatástípus sem saját, sem külső fenntartásban; 
o a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szükségletek kielégítéséhez 

szükséges kapacitás nem biztosított; 
o a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szolgáltató tömegközlekedéssel 

nem elérhető; 
o a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de az akadálymentesség nem biztosított. 

 A hiányterületek azonosítása esetén mérje fel, hogy a településen van-e az adott szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló pályázat megvalósítása folyamatban vagy tervezés alatt! 

 
A szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek vizsgálatát alábbi 22. sz. táblázatban 
(Szolgáltatási gyűrű elemzése mintatáblázat) rögzített módszer és struktúra szerint végzi el a 
szolgáltató.  
 
Az elemzés kiváló eszköz arra, hogy azonosítsa a lakók szükségletei szempontjából releváns 
településen meglévő szolgáltatásokat, amelyek a szolgáltatásnyújtásba potenciálisan 
bevonhatóak, illetve arra, hogy több szempontból azonosítsa a hiányterületeket a szolgáltatói 
környezetben.  
 
Az elemzés lehetővé teszi annak elemzését a lakók szükségleteiből kiindulva, hogy melyek azok a 
szolgáltatások, amelyekre a szükségletfelmérés összegzése alapján szükséglet mutatkozik, a 
szolgáltatáshoz az elemzés struktúrája szolgáltatót (szolgáltatókat) kapcsol (azonosítja, hogy a 
környezeti felmérés alapján mely típusú szolgáltatások állnak rendelkezésre a településen). Ezek 
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figyelembevétel tudja elemezni a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/fenntartó a településen a 
releváns (szükséges) szolgáltatások kapacitását, azt, hogy tömegközlekedéssel 
megközelíthetőek-e, és azt, hogy az akadálymentességük és az egyenlő esélyű hozzáférésük 
biztosított-e.  
 
Az elemzés elvégzése nélkülözhetetlen eleme a szolgáltatás tervezésének. 
 
Felhívjuk a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény figyelmét arra, hogy a Szolgáltatási 
gyűrű elemzése mintatáblázat szerinti szolgáltatási gyűrűben azonosított szolgáltatók 
vonatkozásában a megállapodások létrejöttéhez szükséges feltételek, kapacitás változhat a 
támogatott lakhatás működési nyilvántartásba vételéig az IFKT-tervben szereplő elemzéshez 
képest. 
 
A Szolgáltatási gyűrű elemzése mintatáblázat itt bemutatott változata az alapkonstrukciót mutatja 
be. Az elemzést a módszertan részét képző Excel-adatbázis Környezet szolgáltatás című moduljának 
eredménytáblázata (A lakók szükségletei és a feltárt szolgáltatások – összesítő adatok 
szolgáltatási területenként c. táblázat) támogatja. Az eredménytábla az intézményi alapadatokra, a 
lakók felmérésére és a szolgáltatások felmérésének adattartalmára épül. A tervezés ezekhez 
igazodik. Az Excel-táblázat ezen adatokat a tervezés megkönnyítéséhez a releváns oszlopokba 
generálja.  
 
A következőkben bemutatott Szolgáltatási gyűrű elemzése mintatáblázat kitöltését részletes 
útmutató támogatja, amely rögzíti, hogy mely tervezési lépésnél építhet a szolgáltató az 
eredménytáblára, és mely lépéseknél szükséges az információk más forrásból történő beszerzése. 
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az elemzés a módszertan által lefektetett logikai rendben történjen. 
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22. táblázat – Szolgáltatási gyűrű elemzése mintatáblázat 
Színkódok: 

 Környezeti felmérésből származó információk 

 Lakók felméréséből származó információk 

 Kérdőíves felmérés, megkeresések 

 

NTÉZMÉNYI 
ALAPADATOK 
EREDMÉNYE
KÖRNYEZETI 
FELMÉRÉS 

EREDMÉNYTÁBLA INTÉZMÉNYI ALAPADATOK EREDMÉNYE, 
KÖRNYEZETI FELMÉRÉS 

SZOLGÁLTATÓTÓL (FENNTARTÓTÓL) 
SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK 

Ellátotti 
csoport 

SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 SZ7 SZ8 

Szolgáltatás  Szolgálta-
tásra 
irányuló 
igény, 
szükséglet  

Releváns 
szolgáltató 

A szolgáltatás fenntartója  A szolgáltatás kapacitása Tömeg-
közleke-
déssel 
megkö-
zelíthető 

Akadály-
mentesség, 
egyenlő 
esélyű 
hozzáférés 

Szolgáltatás-
fejlesztés 
(pályázati vagy 
egyéb forrásból) 

[fogyatékos 
személy] 
 
[pszicho-
szociális 
fogyatékos-
sággal élő 
személy] 
 
[szenvedély-
beteg 
személy] 

A TL szolgáltatási 
körébe tartozó 
komplex szükség-
letfelmérés 
szerinti 
szolgáltatás 

(a) Saját 
fenntar-
tásban 

(b) Nem 
saját fenn-
tartásban 

(c) 
Fenn-
tartó 
típusa 

Férőhely Várako-
zók 

Betöl-
tetlen 

Ellátási 
terület 

fo
ly

a
m

a
tb

a
n
  

te
rv

b
e

n
  

n
in

c
s
 

[Pl.: gondozás] [van, fő] 
[nincs] 

[Pl.: nappali 
ellátás] 

[van / 
nincs] 

[van / 
nincs] 

[állami] 
[önkor-
mány-
zati] 
[társu-
lás] 
[egyhá-
zi] 
[civil] 
[egyéb] 

[szám]  [szám] [szám] [település] 
[fővárosi 
kerület] 
[kistérség] 
[járás] 
[megye] 
[régió] 
[ország 
egész 
területe]  

[igen / 
nem] 

[igen / nem] [v
a

n
 / n

in
c
s
] 

[v
a

n
 / n

in
c
s
] 

[X
] 

[releváns 
alapszolgál-
tatás] 

[van / 
nincs] 

[van/nincs]           

[releváns 
alapszolgál-
tatás] 

            

[releváns             
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alapszolgál-
tatás] 

            

[további TL- 
szolgáltatás] 

[van/nincs] [releváns 
alapszolgál-
tatás] 

            

[további TL- 
szolgáltatás] 

[van/nincs] [releváns 
alapszolgál-
tatás] 

            

Azon 
szolgáltatások, 
amelyekhez a 
támogatott 
lakhatás kere-
tében szükség-
letfelmérés 
alapján, igény 
esetén hozzá-
férést kell 
biztosítania a 
szolgáltatónak 

Szolgálta-
tásra 
irányuló 
igény, 
szükséglet 

Releváns 
szolgáltató 

A szolgáltatás fenntartója A szolgáltatás kapacitása [Ellátási 
terület] 

Tömeg-
közl. 

Akadály-
mentesség, 
egyenlő 
esélyű 
hozzáférés 

Szolgáltatás-
fejlesztés 
(pályázati vagy 
egyéb forrásból) 

(a) Saját 
fenntar-
tásban 

(b) Nem 
saját 
fenntar-
tásban 

(c) 
Fenn-
tartó 
típusa 

 
[van/nincs] 

Ellátási 
terület 

fo
ly

a
m

a
tb

a
n
  

te
rv

b
e

n
  

n
in

c
s
 

[Pl.: egészségügyi 
szakápolás] 

[van, fő] 
[nincs] 

[releváns 
szolgáltatás] 

[van / 
nincs] 

[van/nincs] [állami] 
[önkor-
mány-
zati] 
[társu-
lás] 
[egy-
házi] 
[civil] 
[egyéb] 

 [település] 
[fővárosi 
kerület] 
[kistérség] 
[járás] 
[megye] 
[régió] 
[ország 
egész 
területe]  

     

[további 
szolgáltatás] 
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Útmutató a Szolgáltatási gyűrű elemzése mintatáblázat kitöltéséhez 
 
SZ1 Szolgáltatás megnevezése: 
 

Az SZ1 oszlop tartalmazza  
- a támogatott lakhatás szolgáltatási körébe tartozó összes szolgáltatást, amelyek komplex 

szükségletfelmérés és az arra irányuló igény esetén nyújtandóak; 
- továbbá tartalmazza a szükségletfelmérés szerint releváns egyéb (a támogatott lakhatás 

szolgáltatási körébe kötelezően nem tartozó) szolgáltatásokat (egészségügyi, 
foglalkozatási, oktatási, képzési stb. szolgáltatások), amelyekhez a szolgáltatónak a 
hozzáférést kell biztosítania. 

 
Fontos! A mintatáblában csak példa szerepel. Amennyiben az intézmény saját szolgáltatásait és a 
környezeti felmérés során a választott településeken található szolgáltatások adatait 
felrögzítette az Excel adatbázisba, ezen információkat Környezet szolgáltatás modul háttéradat 
kezelő és eredmény munkalapjai tartalmazzák. 
 
SZ2 Szolgáltatásra irányuló szükséglet/igény:  

 
Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre az SZ1 Szolgáltatás megnevezése oszlopban rögzített 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, hogy a lakók szükségletfelmérésének összesítése alapján az 
adott szolgáltatásra irányuló szükséglet felmerült vagy nem merült fel. Amennyiben az adott 
szolgáltatásra felmerült igény, szükséglet, azt is tartalmazza a táblázat, hogy hány fő számára. 
 

Az információk az IFKT-lakók felméréséből kerülnek kiszámításra, ezen információkat az 
eredménytábla tartalmazza, amennyiben a lakók felmérésnek eredményeit felrögzítette az Excel 
adatbázisba, ezen információkat a Lakó modul háttéradat-kezelő és eredmény munkalapjai 
tartalmazzák. 
 
 
SZ3 Releváns szolgáltató  

 
Abban az esetben, ha van az adott szolgáltatásra (SZ1 oszlop) irányuló szükséglet/igény (SZ2 
oszlop), a környezeti felmérés során azonosított szolgáltatók számát kell a táblázatban 
feltüntetni. 

 
Amennyiben az intézmény saját szolgáltatásait és a környezeti felmérés során a választott 
településeken található szolgáltatások adatait felrögzítette az Excel adatbázisba, ezen 
információkat a Környezet szolgáltatás modul eredmény munkalapja tartalmazza. 
 
SZ4 A szolgáltatás fenntartója  
 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre, hogy a felmért településen azonosított szolgáltatók 
(egy vagy több) a támogatott lakhatás nyújtását tervező intézmény saját fenntartásában 
vagy más intézmény fenntartásában vannak-e, illetve azonosításra kerül a fenntartó típusa: 
állami, önkormányzati, társulás, egyházi, civil, egyéb. 

 
Amennyiben az intézmény saját szolgáltatásait és a környezeti felmérés során a választott 
településeken található szolgáltatások adatait felrögzítette az Excel adatbázisba, ezen 
információkat a Környezet szolgáltatás modul eredmény munkalapja tartalmazza. A szolgáltatók 
részletes adatait a háttéradat lapfül tartalmazza, az adatok között az oszlopokban található szűrökkel 
lehet további elemzéseket végezni. 
 
SZ5 A szolgáltatás kapacitása 
 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre a településen meglévő szolgáltatások (egy vagy több) 
kapacitása, illetve ellátási területe. 
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Ezen információk nem minden szolgáltatás esetén kerülnek felrögzítésre az adatbázisba, a 
környezeti felmérés során, ezért az eredmény munkalap ezeket az információkat nem 
tartalmazza, csak a Környezet szolgáltatás háttéradat munkalapon találhatók meg. 
 
Ezen információknak meghatározó jelentősége van a tervezésnél, így indokolt, hogy a támogatott 
lakhatást tervező szolgáltató a környezeti felmérés eredményeiből ezeket jelen elemzésben 
felhasználja (hiszen a tervezésnél meghatározó jelentőséggel bír, hogy a szükséglet szerinti 
szolgáltatótípus kapacitásai, illetve ellátási területe lehetővé teszik-e a kiszerződést). Amennyiben a 
környezeti felmérés során a megadott adatbázisokból ezen információk nem voltak 
kinyerhetőek, indokolt a szolgáltató megkeresése és megkérdezése a szolgáltatások 
rendelkezésre álló kapacitásáról és az ellátási területről. 
 
Ellátási terület: település, fővárosi kerület, kistérség, járás, megye, régió, ország egész területe.

20
 

 
Ezen információk nem minden szolgáltatás esetén kerülnek felrögzítésre a környezeti felmérés 
során, ezért az eredmény fül ezeket az információkat nem tartalmazza, csak a Környezet 
szolgáltatás háttéradat munkalapon található meg. 
 
SZ6 Tömegközlekedéssel megközelíthető 
 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre, hogy a településen meglévő – az SZ5 oszlop soraiban 
azonosított – szolgáltatások tömegközlekedéssel megközelíthetőek-e. 
 
Információforrás: Amennyiben a környezetfelmérés eredménye alapján nem megállapítható, 
hogy az adott szolgáltató tömegközlekedési eszközzel megközelíthető-e, úgy az alábbi 
információforrások állnak rendelkezésre: a szolgáltató szakmai programja (ha van ilyen), 
önkormányzati esélyegyenlőségi program, szolgáltatástervezési koncepció. Amennyiben a 
környezeti felmérés eredménye és a dokumentumelemzés nem hoz eredményt, abban az 
esetben szükséges az azonosított szolgáltató felé kérdést intézni a közlekedési 
megközelíthetőség vonatkozásában. 
 

Ezen információkat az Excel adatbázis nem tartalmazza a szolgáltatóval kapcsolatban, csak a 
céltelepülésekre vonatkozóan, amennyiben az felrögzítik a felmérés során (Környzet település modul, 
háttéradat munkalap). 
 
SZ7 Akadálymentesség, egyenlő esélyű hozzáférés 
 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre, hogy a településen meglévő szolgáltatások 
akadálymentesek-e, illetve az egyenlő esélyű hozzáférés biztosított-e. 
 
Információforrás: A szolgáltató szakmai programja (ha van ilyen), önkormányzati 
esélyegyenlőségi program, szolgáltatástervezési koncepció. Amennyiben a környezeti felmérés 
eredménye és a dokumentumelemzés nem hoz eredményt, abban az esetben indokolt az 
azonosított szolgáltató felé kérdést intézni az akadálymentesség, egyenlő esélyű 
hozzáférés vonatkozásában. 
 

Ezen információkat az Excel adatbázis nem tartalmazza. 
 
SZ8 Szolgáltatásfejlesztés (pályázati vagy egyéb forrásból) 
 

Ebben az oszlopban kerül feltüntetésre, hogy a településen meglévő szolgáltatások 
vonatkozásában fejlesztés van-e folyamatban (európai uniós, a Svájci Alap, az EGT Alap, a 
Norvég Alap vagy költségvetési támogatás révén), vagy tervez-e fejlesztést a település az adott 
szolgáltatásfejlesztés vonatkozásában. 
 

                                      
20

 Forrás: Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem (a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1)-(2), valamint 4. számú melléklete alapján)  
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Információforrás: Szolgáltatásfejlesztési koncepció, önkormányzati esélyegyenlőségi program. 
Amennyiben a környezeti felmérés eredménye és a dokumentumelemzés nem hoz 
eredményt, abban az esetben indokolt az önkormányzat / további feladatellátásra köteles 
szerv felé kérdést intézni a pályázati források vonatkozásában. 
 

Ezen információkat az Excel adatbázis nem tartalmazza. 
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A szolgáltatási gyűrű elemzésének eredménye 
 
Az egyéni felmérésekre, a környezet felmérésére és az illetékes szolgáltatások megkeresésére 
épülő elemzés eredményeként az alábbi információkhoz jut a támogatott lakhatást tervező 
szolgáltató/intézmény: 

 Tudja, hogy melyek a szükségletfelmérés szerint releváns szolgáltatások (szociális, 
egészségügyi, foglalkoztatási, rehabilitációs, képzési szolgáltatások) a támogatott 
lakhatás szolgáltatásaival érintett településen (településeken), és tudja, hogy melyek azok, 
amelyek esetében a szolgáltatásnyújtásról, és melyek azok, amelyek esetében a hozzáférés 
biztosításáról kell gondoskodnia. 

 Tudja, hogy van (azt is, ha több ilyen van) vagy nincs a szolgáltatásoknak megfelelő 
szolgáltató a támogatott lakhatás szolgáltatásaival érintett településen (településeken). 

 Tudja, hogy az azonosított szolgáltatók saját fenntartásban vagy más külső 
(önkormányzati, egyházi, civil, egyéb) fenntartó fenntartásában vannak-e. 

 Tudja, hogy az azonosított szolgáltatók esetében a hozzáférés (kapacitás, közösségi 
közlekedéssel való elérhetőség, akadálymentesség) biztosított vagy nem biztosított. 

 Tudja, hogy melyek azok a hiányterületek, amelyeket a szolgáltatástervezés során 
figyelembe kell vennie: 

o a településen nem áll rendelkezésre a szolgáltatásokhoz szükséges 
szolgáltatástípus, sem saját, sem külső fenntartásban; 

o a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szükségletek kielégítéséhez 
szükséges kapacitás nem biztosított; 

o a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de a szolgáltató tömegközlekedéssel 
nem elérhető; 

o a szolgáltatástípus rendelkezésre áll ugyan, de az akadálymentesség nem biztosított. 
 A hiányterületek vonatkozásában tudja, hogy a településen van-e az adott szolgáltatás 

fejlesztésére irányuló pályázat megvalósítása folyamatban vagy tervezés alatt, vagy nincsen a 
hiányterületet érintő fejlesztés. 

 
Ezen információk figyelembevételével fogja tudni leírni az intézmény jelen pontban, hogy 
milyen szolgáltatásokat biztosít, illetve tesz hozzáférhetővé a tervezett TL-struktúra, illetve a 
következő fejezetben minden egyes szolgáltatás kapcsán azt bemutatni, hogy azt hogyan 
biztosítja.  
 
 

III. SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ ÉS SZOLGÁLTATÁSI TERV 
 

A környezeti felmérés és az arra épülő szolgáltatási gyűrű elemzését követően az intézmény 
számára rendelkezésre áll az az információ, hogy a lakók szükségletei szerinti szolgáltatások a 
településen rendelkezésre állnak-e, a településen hozzáférhetőek-e. 
 
Módszertani útmutatás: A támogatott lakhatást tervező intézmény/szolgáltató a Szolgáltatási gyűrű 
és szolgáltatásfejlesztési terv elkészítése keretében: 

 azonosítja, hogy a támogatott lakhatásban biztosítandó szolgáltatások közül melyek azok, 
amelyeket köteles biztosítani, és melyek azok, amelyekhez a hozzáférést kell biztosítania; 

 azonosítja, hogy a támogatott lakhatásban biztosítandó szolgáltatások közül melyek azok, 
amelyek biztosításában más külső (önkormányzati, egyházi, civil, egyéb) fenntartó 
bevonására építhet megállapodás keretében, és ezt tervben rögzíti (a tervezett 
együttműködés módját, keretét); 

 azonosítja, hogy a támogatott lakhatás szolgáltatásai közül melyek azok, amelyeket saját 
fenntartásban a szolgáltatás részeként, vagy saját fenntartású szolgáltató (pl. 
alapszolgáltatás) útján biztosít majd, és tervben rögzíti a szolgáltatásnyújtás kereteit; 

 meghatározza a támogatott lakhatásban biztosítandó szolgáltatások szakmai tartalmát, 
személyi-tárgyi feltételeit (figyelembe véve azt is, hogy ebben különbséget eredményezhet, 
hogy azt a szolgáltató saját fenntartásban vagy más szolgáltató bevonása útján kívánja 
biztosítani); 

 a szolgáltatásnyújtás vonatkozásában azonosított hiányterületeken meghatározza a 
szükséges fejlesztéseket, ezek megvalósításának ütemezését, forrását, módját (figyelembe 
véve azt, hogy amennyiben alapszolgáltatás fejlesztése van folyamatban a településen, a 
fejlesztések egymással összhangban történjenek). 
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Ezért a tervezés következő lépéseként el kell végezni a szolgáltatások biztosítási formájára vonatkozó 
lehetőségek elemzését, illetve annak elemzését, hogy milyen területeken kell a szolgáltatók 
azonosítását, illetve a szolgáltatókkal való együttműködést biztosítani, melyet a szolgáltatási gyűrű 
elemzésére épülő, a 23. számú, Szempontok a szolgáltatások tervezéséhez (döntési mátrix) 
című táblázatban foglalt elemzési szempontok segítségével kell elvégezni! 
 
A táblázat célja, hogy a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény dönteni tudjon arról, hogy 
a szolgáltatási gyűrűben azonosított szolgáltatásokat saját erőforrásból vagy külső kapacitás 
bevonása révén fogja biztosítani. A táblázat a korábbi felmérések, elemzések eredményére építve a 
támogatott lakhatás szolgáltatási struktúrájához igazodóan határozza meg a döntési szempontokat. 
Azonosítja a jogi szabályozás talaján, hogy az adott szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatónak 
van-e lehetősége arra, hogy az adott szolgáltatásnyújtásba külső szereplőt vonjon be (kiszerződhető-
e az adott szolgáltatás). Amennyiben igen, annak milyen formái, lehetőségei biztosítottak? A táblázat 
szempontrendszere mérlegelési szempontokat ad a döntéshez, továbbá lefekteti, hogy melyek azok 
az alapfeltételek, amelyek a szolgáltatás kiszerződéséhez (adott esetben létrehozásához) 
szükségesek, és milyen további szempontokat kell figyelembe vennie a szolgáltatónak a szükséges 
fejlesztésekhez. A táblázathoz útmutató kapcsolódik, egyes fogalmak megtalálhatók a módszertani 
útmutató Fogalomtár című fejezetében. 
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23. táblázat – Szempontok a szolgáltatások tervezéséhez (döntési mátrix) 

Színkódok az adatok forrásának meghatározására: 

 Az IFKT szolgáltatási gyűrű elemzéséből származó információk 

 Az IFKT HR-tervből származó információk  

 Jogszabály: szolgáltatásbiztosítás formái, „kiszerződés”, illetve együttműködés lehetősége 
(kötött tartalom) 

 Kérdőíves felmérés, megkeresések 

 Szempontok a „kiszerződés” vagy saját fenntartásban nyújtás lehetőségének elemzéséhez 
(kötött tartalom) 

 
 
 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

TÁMOGA-
TOTT 
LAKHATÁS 
KERETÉBEN 
FINANSZÍ-
ROZOTT 
SZOLGÁL-
TATÁSOK  

TL KERETÉ-
BEN 
BIZTOSÍ-
TANI KELL 
MINDEN 
ESETBEN 

LAKHATÁSI 
SZOLGÁL-
TATÁS 
ESETVITEL 
A 
KÖZSZOLGÁL-
TATÁSOK ÉS A 
TÁRSADALMI 
ÉLETBEN 
VALÓ 
RÉSZVÉTELT 
SEGÍTŐ MÁS 
SZOLGÁLTA-
TÁSOK 
IGÉNYBEVÉ-
TELÉBEN 
VALÓ 
SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS 

NINCS, A 
FENNTARTÓ CSAK 
MAGA 
BIZTOSÍTHATJA   
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

TL KERETÉ-
BEN SZÜK-
SÉGLET-
FELMÉRÉS 
ALAPJÁN, 
IGÉNY 
ESETÉN 
BIZTOSÍ-
TANI KELL  

FELÜGYELET 
 
ÉTKEZTETÉS 
 
GONDOZÁS 
 
KÉSZSÉG-
FEJLESZTÉS 
 
TANÁCSADÁS 
 
PEDAGÓGIAI 
SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS 
 
GYÓGYPEDA-
GÓGIAI 
SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS 
 
SZÁLLÍTÁS 
 
HÁZTARTÁSI 
VAGY 
HÁZTARTÁST 
PÓTLÓ 
SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS 
 

KISZERZŐDÉS 
LEHETŐSÉGE: 

szociális 
szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel kötött 
megállapodás útján 
- kiszerződés: 

támogatott 
lakhatást nyújtó 
fenntartóval 
hálózatban 

- intézményen 
kívüli szervezet: 
megállapodás 

 

Kiszerződés lehetősége: 
 Stratégiai célkitűzés, hogy 

elsődleges szerepet kell 
kapnia a már meglévő, 
közösségi szolgáltatásoknak 
vagy az együttműködésen 
alapuló külső 
szolgáltatásfejlesztések 
generálásának. 

 Ebben az esetben a 
támogatott lakhatás 
fenntartója külső 
szervezettel megállapodást 
köt a szolgáltatásnyújtásra. 

 A források oldaláról 
indifferens, hogy az 
intézmény melyik megoldást 
választja (maga nyújtja, 
vagy kiszerződi a 
szolgáltatást), a saját lakói 
után nem vehet igénybe 
más jogcímen járó állami 
támogatást. 

 Az adott szolgáltatás 
biztosításának ellenértékét 
Támogatott lakhatás 
fenntartója a TL 
költségvetési támogatási 
összegéből adja át 
(megállapodás keretében) a 
külső szolgáltatónak 
(jogszabályilag nem 
meghatározott, hogy ez 
mekkora összeg, általában 
az irányadó 

Kiszerződés alapfeltétele: 
 Van a szolgáltatás 

szempontjából 
releváns szolgáltató 
más (külső) fenntartó 
fenntartásban a 
településen, 
amelynél a 
szükséglettel 
rendelkező létszám 
vonatkozásában 
biztosított a férőhely, 
kapacitás, biztosítani 
tudja az adott 
szolgáltatás 
vonatkozásában a 
lakók számára az 
ellátást. 

 A szolgáltatás a 
lakhatás céljául 
szolgáló ingatlanból 
tömegközlekedéssel 
megközelíthető, 
akadálymentes. 

A megállapodások 
megkötéséhez szükséges 
további szempontok 
vizsgálata: 
 A célcsoport 

szempontjából milyen 
minőségű a 
szolgáltatásai szakmai 
színvonala? 

 Személyi-tárgyi 
feltételei megfelelőek-
e? 

 Milyen felkészültségű 
szakembereket 
alkalmaz adott 
szolgáltatás 
nyújtásához a 
képzettségüket 
tekintve? 

 Milyen felkészültségű 
szakembereket 
alkalmaz adott 
szolgáltatás 
nyújtásához a 
tapasztalatukat 
tekintve? 

 A szolgáltatás milyen 
forrásból 
finanszírozott? 

 Kiszerződés esetén 
biztosítani kell, hogy a 
külső szolgáltató 
pontosan ismerje a 
tervezett Támogatott 
lakhatás szolgáltatási 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

alapszolgáltatáshoz 
igazodik). 

 A lakó külső szolgáltató 
igénybevétele esetén is a 
támogatott lakhatásban 
rendelkezik jogviszonnyal. 

 A lakók a külső szolgáltató 
által nyújtott ellátás 
igénybevételéért is a 
támogatott lakhatást 
biztosító intézménynek 
fizetnek térítési díjat. 

 A költségvetésben ez dologi 
kiadást fog jelenteni. 

 A személyi tárgyi feltételeket 
a külső szolgáltató biztosítja. 

portfólióját, ellátotti 
körét, a támogatási 
konstrukciókat. 

A megállapodás 
megkötéséhez továbbá 
szükséges az alábbi 
kérdések vizsgálata: 
 a szolgáltatás (ok) 

összehangolása 
érdekében szükséges 
intézkedések, 

 a szolgáltatások 
nyújtásának helye, 

 a szolgáltatások 
vonatkozásában a 
létszámfeltételek és 
képesítési előírások, 

 a szolgáltatásnyújtás 
finanszírozásának 
formája, 

 a 
szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatban felmerült 
költségek viselésének 
szabályai, 

 a megállapodásban 
részes szociális 
intézmények 
(szolgáltatók) szakmai 
programja 
összehangolásához 
szükséges 
intézkedések, 

 a szerződő felek 
közötti felelősségi 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

szabályok 
meghatározása. 

FENNTARTÓ MAGA: 
SAJÁT FENNTARTÁ-
SÁBAN ÁLLÓ szociális 
szolgáltatások útján 

Saját fenntartásban álló (már 
meglévő) szociális szolgáltatás 
bevonásának lehetősége: 
 Az egy és ugyanazon 

fenntartói kézben lévő, de 
külön-külön önálló működési 
engedéllyel bíró ellátást a 
támogatott lakhatásban 
részesülők és külső 
személyek is igénybe vehetik.  

 Az alapszolgáltatás 
költségvetése külön kerül 
megtervezésre. 

 A lakók a saját fenntartású 
szolgáltató bevonása esetén 
is a támogatott lakhatásban 
rendelkezik jogviszonnyal. 

 Térítési díj mind a saját 
lakóktól, mind a külső 
tagoktól kérhető az adott 
ellátásra vonatkozó 
szabályozás 
figyelembevételével. 

 A lakó a saját fenntartású 

Saját fenntartásban álló 
(már meglévő) szociális 
szolgáltatás 
bevonásának 
alapfeltétele: 
 Van a szolgáltatás 

szempontjából 
releváns szolgáltató 
saját fenntartásban a 
településen, 
amelynél a 
szükséglettel 
rendelkező létszám 
vonatkozásában 
biztosított a férőhely, 
kapacitás.  

 A szolgáltatás a 
lakhatás céljául 
szolgáló ingatlanból 
tömegközlekedéssel 
megközelíthető, 
akadálymentes. 

 

Saját fenntartásban álló (már 
meglévő) szociális 
szolgáltatás bevonásához 
szükséges további 
szempontok vizsgálata: 
 A célcsoport 

szempontjából milyen 
minőségű a 
szolgáltatás szakmai 
színvonala? 

 Személyi-tárgyi 
feltételei megfelelőek-
e? 

 Milyen felkészültségű 
szakembereket 
alkalmaz adott 
szolgáltatás 
nyújtásához a 
képzettségüket 
tekintve? 

 Milyen felkészültségű 
szakembereket 
alkalmaz adott 
szolgáltatás 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

szolgáltató bevonása esetén 
is a támogatott lakhatást 
biztosító intézménynek 
fizetnek térítési díjat. 

 A személyi-tárgyi feltételeket 
a saját fenntartású szolgáltató 
biztosítja. 

nyújtásához a 
tapasztalatukat 
tekintve? 

 A szolgáltatás milyen 
forrásból 
finanszírozott? 

FENNTARTÓ MAGA: 
TÁMOGATOTT 
LAKHATÁS 
RÉSZEKÉNT 

Saját fenntartásban a szolgáltatás 
támogatott lakhatás részeként 
történő biztosításának lehetősége: 
 Ebben az esetben a 

támogatott lakhatás működési 
nyilvántartásba vétele 
tartalmazza majd az 
intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokat, mint egy-
egy szolgáltatási elemet 
(gondozás, étkezés stb.). 

 Ez esetben a fenntartó a 
támogatott lakhatás 
keretében maga oldja meg a 
szolgáltatás személyi és 
tárgyi feltételeit. 

 A költségvetés kiadási 
oldalának tervezésekor ennek 
a bér- és dologi költségeit kell 
figyelembe venni. 

 

Saját fenntartásban a 
szolgáltatás támogatott 
lakhatás részeként 
történő biztosításának 
alapfeltétele: 
 Nincs a szolgáltatás 

szempontjából 
releváns szolgáltató, 
illetve támogatott 
lakhatást nyújtó 
fenntartó sem saját, 
sem külső 
fenntartásban a 
településen, 
amelynél a 
szükséglettel 
rendelkező létszám 
vonatkozásában 
biztosított a férőhely, 
kapacitás.  

 Ebben az esetben 
fontos az az 
információ, hogy az 
adott szolgáltatás 
vonatkozásában 
van-e folyamatban 
álló fejlesztés 

Saját fenntartásban a 
szolgáltatás támogatott 
lakhatás részeként történő 
biztosításához szükséges 
további szempontok 
(fejlesztési igények) 
vizsgálata: 
 Milyen személyi és 

tárgyi feltételeket kell 
biztosítani a 
szolgáltatás 
létrehozásához? 

 Milyen felkészültségű 
szakembereket tud 
alkalmazni az adott 
szolgáltatás 
nyújtásához a 
képzettségüket 
tekintve? 

 Milyen felkészültségű 
szakembereket tud 
alkalmazni az adott 
szolgáltatás 
nyújtásához 
tapasztalatukat 
tekintve? 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

(pályázat) az adott 
településen, hogy a 
fejlesztések 
egymással 
összhangban 
történjenek. 

TÁMOGA-
TOTT 
LAKHATÁS 
SZOLGÁL-
TATÁS-
NYÚJTÁSI 
KÖRÉBEN  
NEM 
FINANSZÍ-
ROZOT 
SZOLGÁL-
TATÁSOK 

AZON 
SZOLGÁL-
TATÁSOK, 
AMELYEK-
HEZ A 
TÁMOGA-
TOTT 
LAKHATÁS 
KERETÉ-
BEN 
SZÜKSÉG-
LET-
FELMÉRÉS 
ALAPJÁN,  
IGÉNY 
ESETÉN 
HOZZÁ-
FÉRÉST 
KELL 
BIZTOSÍ-
TANIA A 
SZOLGÁL-
TATÓNAK 

EGÉSZSÉG-
ÜGYI ELLÁTÁS  
 
FOGLALKOZ-
TATÁS 
 
OKTATÁS, 
KÉPZÉS 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
BIZTOSÍTÁSA A 
SZOLGÁLTATÁSHOZ 
VALÓ HOZZÁFÉRÉS 
ÉRDEKÉBEN 

Hozzáférés érdekében történő 
együttműködés lehetősége: 
 Ezen szolgáltatások a 

támogatott lakhatásnak nem 
kötelező szolgáltatásnyújtási 
elemei, de a fenntartó köteles 
a hozzáférést biztosítani. 

 Amennyiben a szükséglet 
szerinti szolgáltatások nem 
állnak rendelkezésre, sem 
külső, sem saját 
fenntartásban, és a 
támogatott lakhatást tervező 
intézmény/szolgáltató azt 
nem tudja létrehozni (nagy 
beruházási igény, nincs rá 
forrás), az alapvetően 
megkérdőjelezi a támogatott 
lakhatás adott településre 
való telepíthetőségét. 

 A TL-fenntartó ezért nem 
kérhet külön térítési díjat. 

 Nincs pénzmozgás a két 
szolgáltató között, csak 
együttműködés. 

Hozzáférés érdekében 
történő együttműködés 
alapfeltétele: 
 Van a szolgáltatás 

szempontjából 
releváns szolgáltató 
a településen, 
amelynél a 
szükséglettel 
rendelkező létszám 
vonatkozásában 
biztosított a férőhely, 
kapacitás.  

 A szolgáltatás a 
lakhatás céljául 
szolgáló ingatlanból 
tömegközlekedéssel 
megközelíthető, 
akadálymentes. 

Hozzáférés érdekében 
történő együttműködéshez 
szükséges további 
szempontok vizsgálata: 
 A célcsoport 

szempontjából milyen 
minőségű a 
szolgáltatás szakmai 
színvonala? 

 Személyi-tárgyi 
feltételei megfelelőek-
e? 

 Biztosítani kell, hogy a 
külső szolgáltató 
pontosan ismerje a 
tervezett támogatott 
lakhatás szolgáltatási 
portfólióját, ellátotti 
körét, a támogatási 
konstrukciókat. 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

FENNTARTÓ MAGA: 
SAJÁT 
FENNTARTÁSÁBAN 
KÜLÖN JOGSZABÁLY, 
KÜLÖN ENGEDÉLY 
ALAPJÁN 
NEM TÁMOGATOTT 
LAKHATÁS 
KERETÉBEN 

Saját fenntartásban nem 
támogatott lakhatás részeként 
(külön jogszabály, külön engedély, 
külön finanszírozás) szerinti 
szolgáltatás létrehozásának 
lehetősége: 
 Ezen szolgáltatások a 

támogatott lakhatásnak nem 
kötelező szolgáltatásnyújtási 
elemei, de a fenntartó köteles 
a hozzáférést biztosítani. 

 Ha nem áll rendelkezésre a 
településen szolgáltató, a 
hiányzó szolgáltatás 
létrehozására a támogatott 
lakhatást tervező 
intézmény/szolgáltató 
erőfeszítéseket tehet. 

 Saját fenntartásban a 
támogatott lakhatást tervező 
intézmény/szolgáltató külön 
jogszabály szerinti működési 
engedély alapján (pl. 
engedély szakápolásra). 

 Nagy beruházási igény. 
 A személyi és tárgyi 

feltételeket a fenntartónak kell 
biztosítania! 

 A személyi és tárgyi 
feltételeket ágazatonként 
vizsgálni kell (pl. 
egészségügyi szolgáltatások 
engedélyezésének személyi 
és tárgyi feltételei. 

 Vizsgálni kell a létrehozandó 

Saját fenntartásban nem 
támogatott lakhatás 
részeként (külön 
jogszabály, külön 
engedély, külön 
finanszírozás) szerinti 
szolgáltatás 
létrehozásának 
alapfeltétele: 
 Nincs a szolgáltatás 

szempontjából 
releváns szolgáltató 
sem saját, sem külső 
fenntartásban a 
településen, 
amelynél a 
szükséglettel 
rendelkező létszám 
vonatkozásában 
biztosított a 
szolgáltatáshoz való 
hozzáférés. 

 Ebben az esetben 
fontos az az 
információ, hogy az 
adott szolgáltatás 
vonatkozásában 
van-e folyamatban 
álló fejlesztés 
(pályázat) az adott 
településen, hogy a 
fejlesztések 
egymással 
összhangban 
történjenek. 

Saját fenntartásban nem 
támogatott lakhatás 
részeként (külön jogszabály, 
külön engedély, külön 
finanszírozás) szerinti 
szolgáltatás létrehozásának 
vizsgálata: 
 A személyi és tárgyi 

feltételeket 
ágazatonként vizsgálni 
kell (pl. egészségügyi 
szolgáltatások 
engedélyezésének 
személyi és tárgyi 
feltételei). 

 Vizsgálni kell, hogy 
pályázat vagy bármely 
forrás biztosít-e forrást 
a szolgáltatás 
létrehozására. 

 Vizsgálni kell a 
létrehozandó 
szolgáltatás 
fenntarthatóságát. 

 Vizsgálni kell a 
létrehozandó 
szolgáltatás 
finanszírozását. 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

FINANSZÍRO-
ZÁSI 

KATEGÓRIA 

SZOL-
GÁLTATÁS-

BIZTOSÍ-
TÁS 

MÓDJA 

TL 
KERETÉBEN 
BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁL-
TATÁSOK 

SZOLGÁLTATÁS-
BIZTOSÍTÁS FORMÁI, 

KISZERZŐDÉS, 
SAJÁT FENNTARTÁS 

ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGE  

SZEMPONTOK A 
KISZERZŐDÉS, A SAJÁT 

FENNTARTÁS ÉS AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK 

ELEMZÉSÉHEZ, ÉS A 
DÖNTÉSHEZ 

A HOZZÁFÉRÉS 
ALAPFELTÉTELEI 

A SZOLGÁLTATÁS 
TERVEZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TOVÁBBI 
SZEMPONTOK 

szolgáltatás 
fenntarthatóságát, 
finanszírozását. 

 Vizsgálni kell, hogy pályázat 
vagy bármely forrás biztosít-e 
forrást a szolgáltatás 
létrehozására. 

 Finanszírozás az adott 
ágazati szabályok és 
támogatási konstrukció 
szerint. 
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Útmutató a Szempontok a szolgáltatások tervezéséhez (döntési mátrix) című táblázathoz 
 
 
A táblázat oszlopai: 
 
D1 FINANSZÍROZÁSI KATEGÓRIA: Az oszlopban jelölésre kerül, hogy melyek azok a szolgáltatási 
kategóriák, amelyek a szociális szolgáltatások finanszírozásának szabályai szerint a támogatott 
lakhatás keretében kerülnek finanszírozásra, és melyek azok, amelyek nem a szociális szolgáltatások 
finanszírozásának szabályai szerint, hanem más ágazati területen (egészségügy, oktatás, 
foglalkoztatás) kerülnek finanszírozásra.  
 
D2 SZOLGÁLTATÁSBIZTOSÍTÁS MÓDJA: Az oszlopban jelölésre kerül, hogy az adott szolgáltatás 
nyújtásában milyen kötelezettsége van a fenntartónak (minden esetben biztosítania kell, szükséglet 
esetén biztosítania kell, szükséglet esetén a hozzáférést biztosítania kell). 
 
D3 A TL KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: Ebben az oszlopban az összes olyan 
szolgáltatás feltüntetésre kerül, amelyet a fenntartó köteles biztosítani, illetve minden olyan 
szolgáltatás, amelyre igény, szükséglet merül fel (Adatforrás: Szolgáltatási gyűrű elemzése, 4. sz. 
táblázat).  
 
D4 SZOLGÁLTATÁSBIZTOSÍTÁS FORMÁI – KISZERZŐDÉS, SAJÁT FENNTARTÁS, 
EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGE: Az oszlopban feltüntetésre kerül, hogy a jogszabály értelmében 
(Szt. 75. § (3) bekezdés alapján) az adott szolgáltatási kategória vonatkozásában biztosított-e a 
kiszerződés lehetősége. A táblázat ezen oszlopa a jogi szabályozás talaján rögzíti, hogy az adott 
szolgáltatás vonatkozásában milyen lehetőségei vannak a támogatott lakhatás fenntartójának a 
szolgáltatásbiztosításban. Ezek jogszabályi kategóriák. 
 
D5 SZEMPONTOK A KISZERZŐDÉS, A SAJÁT FENNTARTÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK ELEMZÉSÉHEZ:  
Az oszlopban a módszertan szempontokat ad ahhoz, hogy a támogatott lakhatást tervező 
szolgáltató/intézmény dönteni tudjon arról, hogy a szolgáltatási gyűrűben azonosított szolgáltatásokat 
saját erőforrásból vagy külső kapacitás bevonása révén fogja biztosítani. A táblázat a korábbi 
felmérések, elemzések eredményére építve a támogatott lakhatás szolgáltatási struktúrájához 
igazodóan határozza meg a döntési szempontokat. Azonosítja a jogi szabályozás talaján, hogy az 
adott szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatónak van-e lehetősége arra, hogy az adott 
szolgáltatásnyújtásba külső szereplőt vonjon be (kiszerződhető-e az adott szolgáltatás). Amennyiben 
igen, annak milyen formái, lehetőségei biztosítottak. A táblázat szempontrendszere mérlegelési 
szempontokat ad a döntéshez, továbbá lefekteti, hogy melyek azok az alapfeltételek, amelyek a 
szolgáltatás kiszerződéséhez (adott esetben létrehozásához) szükségesek, és milyen további 
szempontokat kell figyelembe vennie a szolgáltatónak a szükséges fejlesztésekhez. 
 
D6 A HOZZÁFÉRÉS ALAPFELTÉTELEI: 
Ez az oszlop azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek hiányában nem megalapozott a döntés a 
szolgáltatás létrehozását, kiszerződését vagy az együttműködést illetően. A Hozzáférés alapfeltételeit 
a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény a szolgáltatási gyűrű terv elemzésekor felmérte, 
így ezek az információk jelen elemzésnél rendelkezésre állnak. 
 
D7 A SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI SZEMPONTOK: Ebben az 
oszlopban kerülnek feltüntetésre azok a szempontok, amelyeket az intézménynek mindenképpen 
figyelembe kell vennie annak a döntésnek a meghozatalában, hogy egy adott szolgáltatást saját 
fenntartásban vagy külső szolgáltató igénybevételével kíván biztosítani. Az információk a 
megkereséseken (kérdőív) alapulnak. (Ezen információk megszerzése érdekében a megalapozott 
szolgáltatástervezés érdekében a megadott kérdések mentén szükséges, hogy a támogatott lakhatást 
tervező intézmény/szolgáltató megkeressen más intézményeket/szolgáltatókat. Ez alól az oszlopban 
kivétel a saját fenntartású szolgáltatásban a támogatott lakhatás részeként további szempontok 
(fejlesztési igények) vizsgálata, ahol a támogatott lakhatást tervező intézmény/szolgáltató az IFKT HR-
felmérésre és HR-tervre támaszkodik. 
 
A táblázatban rögzített szempontok figyelembevételével a szolgáltató a szolgáltatástervezés 
keretében elvégzi az összes szolgáltatás vonatkozásában annak elemzését, hogy azok reálisan 
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a településről más szolgáltató bevonásával biztosíthatóak, vagy a fenntartónak saját 
fenntartásban kell biztosítania (nem kötelező szolgáltatás esetén erőfeszítést tenni annak 
érdekében, hogy a hiányzó szolgáltatást létrehozza). 
 
Az intézmény a 22. és 23. táblázat segítségével történő elemzés eredményét szolgáltatásonként 
a tervsablonban szerepeltetett szolgáltatásfejlesztés-tervezési sablonokban rögzíti, illetve a 
fejezetben szövegesen is bemutatja az eredményeket abból a szempontból, hogy a 
szolgáltatásokat ki biztosítja. 
 
 

Ajánlások 
 
Bélapátfalva szolgáltatásfejlesztése 
Ajánljuk, hogy a támogatott lakhatást tervező szolgáltató, intézmény Szakoly és Bélapátfalva 
férőhelykiváltási folyamatának megismerése érdekében tegyen helyszíni látogatást az 
intézményeknél, tekintve, hogy szolgáltatástervezésük nagyon előremutató módon kapcsolta össze a 
lakók szükségleteit a szükséges szolgáltatási tartalommal és létszámmal. Mivel a 
szolgáltatástervezésük módszertana nyilvános dokumentumban nem került lefektetésre, ezért 
javasoljuk a helyszíni látogatást. 
 
Önirányított Támogatás  
Szervezet és helyt adó ország: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (Értelmi Fogyatékos Személyek 
Szolgáltató Alapítványa –KVPS) – Finnország. A megvalósítás éve: 2010–2013. 
A megoldás típusa: Fogyatékos személyek rugalmas, személyközpontú támogatása. 
 
Az ÖIT modell a fogyatékos személyt helyezi a szolgáltatások megtervezése és megszervezése 
középpontjába, és a támogatást a lehető legrugalmasabb módon a személy köré rendezi, az illető 
valós szükségleteihez és elképzeléseihez igazodva. 
 
 
Az ígéretes gyakorlat megvalósítása 
 
Két finnországi civil szervezet, a KVPS és a FAIDD kidolgozott egy modellt az ÖIT megvalósítására, 
amely a finn jogi környezethez igazodva tenné lehetővé a fogyatékos személyek számára 
szolgáltatások nyújtását. Párbeszédet folytattak a Szociális és Egészségügyi Minisztériummal, a Finn 
Helyi és Regionális Hatóságok Szövetségével, a Társadalombiztosítási Intézettel, a fogyatékos 
személyek szervezeteivel, a helyi hatóságokkal, valamint a szolgáltatókkal.  
 
A kísérleti projekt elsődleges célja az volt, hogy a finn fogyatékosügyi szolgáltató rendszer minél 
szélesebb skálán, minél több lehetőséget kínáljon a fogyatékossággal élőknek az önrendelkezésre.  
A helyi hatóságokkal együttműködésben két földrajzi területen valósult meg egyéni pénzkezeléssel és 
személyközpontú tervezéssel kapcsolatos mintaprojekt. A projektekben fogyatékos személyek, 
családtagjaik, a helyi hatóságok és szolgáltatók vettek részt. 
 
A szervezők képzéseket, tanácsadást és csoportos tevékenységeket biztosítottak a résztvevők 
számára, így támogatva őket az egész folyamat során. A projekt során az értelmi fogyatékos fiatalok 
és felnőttek számára biztosítandó önirányított támogatással (ÖIT) és személyközpontú tervezéssel 
(SZKT) kapcsolatban is készültek anyagok. 
 
A folyamat 
 
1. lépés: Személyközpontú tervezés (SZKT) 
Az SZKT esetében az érintett személy és legközelebbi hozzátartozói bevonásával megbeszélésre és 
meghatározásra kerültek az illető vágyai, tervei és erősségei. Az önirányított támogatás sok esetben a 
jövőben várható változásokra és az azokhoz nyújtható támogatási formákra koncentrál. Éppen ezért 
nagyon fontos a következő kérdésekre is kitérni: „Mi az, amin nem szeretnék változtatni az 
életemben? Mik azok a dolgok, amelyek most is jól működnek?”  
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2. lépés: Támogatási igények felmérése 
Ez vagy önértékelés útján valósult meg, vagy az érintett személy és a helyi hatóságok közösen 
értékelték ki a támogatási igényeket a szociális munkások által már egyébként is alkalmazott 
módszerek és felmérő eszközök vagy a projekt során kidolgozott, akadálymentesített „Näin minä 
pärjään” eszköz használatával. A felmérés alapján felvázolták az illető költségvetését. Ha például 
változtatni szeretett volna a lakhatással vagy a napközbeni tevékenységeivel kapcsolatban igénybe 
vett támogatáson, tudni kellett, hogy milyen szolgáltatásokra és pénzügyi támogatásra jogosult a 
finnországi fogyatékosügyi törvény alapján.  
 
3. lépés: Az egyéni költségvetés elkészítése 
Az egyéni költségvetés annak alapján készült, hogy az illető mi mindenen szeretett volna változtatni, 
mit szeretett volna elérni, és milyen támogatási igényeket jelzett. A jól működő dolgokon nem 
változtattak. 
 
4. lépés: Támogatási terv 
A támogatási tervet az érintett személy készítette el kísérője, valamint egy szociális 
munkás/esetmenedzser segítségével. A támogatási tervben világosan rögzített, hogy milyen jellegű 
támogatások fognak sorra kerülni, és hogyan, illetve hogy mikor és miként kezelik majd az érintettek 
az esetleges kockázatokat. A támogatási terveket ezután a finanszírozásért felelős állami hatóságok is 
kiértékelték. 
 
5. lépés: A támogatás személyre szabása 
Ezt követően gyakran megváltoztak a támogatások, vagy egyéb intézkedésekre került sor. Ez 
bizonyos esetekben azt jelentette, hogy a támogatott megbízott egy személyi segítőt vagy támogatót, 
intézményből saját lakásba költözött, új dolgokat tanult, állást vállalt, vagy megkapta az ahhoz 
szükséges támogatást. Az egyéni költségvetést kizárólag az SZKT keretében foglalt támogatási 
tevékenységekre fordították. 
 
6. lépés: Értékelés 
Végezetül az érintett személy, valamint legközelebbi hozzátartozói és az állami hatóságok értékelése 
és a velük történő egyeztetés alapján lehetett megállapítani, hogy valóban megfelelő-e a támogatás. 
Ily módon pozitív változás és a fogyatékos személyek és a helyi hatóságok közti hatékony 
együttműködés valósulhatott meg. 
 
A megoldás/projekt főbb erősségei  
A kutatás szerint a megoldás határozott erősségeként említhető, hogy az ÖIT akkor is megvalósítható, 
ha hiányoznak a megfelelő jogszabályi keretek, amennyiben úgy alakítják, hogy rugalmasan 
illeszkedjen a meglévő szolgáltató rendszerbe.  
 
Az emberek a személyre szabott szolgáltatásokból és támogatásból profitálnak, ha ők maguk 
szabhatják meg, hogy milyen szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni. A folyamat során a fogyatékos 
emberek és családtagjaik új lehetőségeket kaptak az önálló cselekvésre.  
 
A szociális munkások és esetmenedzserek felismerték annak fontosságát, hogy az érintettet is meg 
kell hallani és hallgatni, és elmozdultak a valódi partnerkapcsolat és a szolgáltatások személyre 
szabása felé. A megfelelő támogatások és szolgáltatások pozitív változásokat idéznek elő a 
fogyatékos személyek életében, azok pedig nagyobb fokú függetlenséget és jobb életminőséget 
eredményeznek. 
 
A fogyatékos embereknek támogatásra, valamint jó minőségű szolgáltatásokra és szolgáltatókra van 
szükségük. Éppen ezért az ÖIT lehetőséget teremt a rugalmas és innovatív szolgáltatásra helyi és 
országos szinten egyaránt. 
 
Az ÖIT láthatóan az ENSZ Egyezmény 9. (Hozzáférhetőség), 12. (A törvény előtti egyenlőség) és 19. 
(Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás) cikkében megfogalmazott jogokat mozdítja elő. Az 
ÖIT nem ütközik a finn jogszabályokkal, de egyelőre nem ismerik el hivatalosan a szociális 
szolgáltatások szervezésének egyik lehetséges módjaként. 
 

http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/Nain-mina-parjaan-2013.pdf
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/Nain-mina-parjaan-2013.pdf
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Az ÖIT elősegíti a fogyatékossággal élő személyek önrendelkezését, lehetővé téve, hogy hangot 
adhassanak vágyaiknak és elképzeléseiknek. Az ÖIT révén az érintett személy kerül döntéshozó 
helyzetbe a neki nyújtott támogatásokat illetően. 
(Forrás: Cselekvőképességgel és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos ígéretes 
gyakorlatok útmutatója. AJuPID, 2015.) 
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Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv 
 
Intézmény megnevezése: 
Készítés dátuma: 
Készítette: 
 
Első felülvizsgálat tervezett időpontja: 
További felülvizsgálatok rendszeressége: 
Felülvizsgálatok elkészítéséért felelős munkacsoport/beosztás: 
 
Jóváhagyta: 
 

I. CÉLOK, ALAPELVEK MEGHATÁROZÁSA 
 
I.1 A szervezet jövőbeni céljai, missziója, víziója és alapvető értékei összhangban a közösségalapú 
ellátás nemzetközi és hazai alapelveivel 
I.2 A támogatott lakhatás szolgáltatási környezetét meghatározó jogszabályok 
I.3 A támogatott lakhatás alaptevékenysége és egyéb feladatai 
 

II. IGÉNYEK, SZÜKSÉGLETEK ÉS AZ ERRE ALAPOZOTT TÁMOGATOTT LAKHATÁS 
SZOLGÁLTATÁSOK 

II.1 A támogatott lakhatás szolgáltatással érintett települések 
II.2 A támogatott lakhatás igénybevevői 
II.3 Az intézmény jelenlegi szolgáltatásainak bemutatása 
II.4 A támogatott lakhatásban való működés során nyújtandó szolgáltatások 
 

III. SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ ÉS SZOLGÁLTATÁSI TERV 
 
III.1 Szolgáltatások saját fenntartású szolgáltatók útján 
 
A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe tartozó azon szükségletfelmérés és igény szerint 
nyújtott szolgáltatásait, melyeket a fenntartó maga tervez biztosítani saját fenntartású (pl. 
alapszolgáltatás) szolgáltató útján 

– A szolgáltató megnevezése, amely a szolgáltatást nyújtja 
– Fenntartó típusa 
– Fenntartás formája a szolgálatástervezés szempontjából 
– A szolgáltatásbiztosítás módja 
– A szolgáltatás szakmai tartalma 
– A szolgáltatásban résztvevők tervezett száma  
– A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 
– A szolgáltatás céljául szolgáló ingatlan/ingatlanok (település, ingatlan 

beazonosítása) 
– A szolgáltató elérhetősége (közlekedés) 
– Akadálymentesség 
– Hiányzó kapacitás, szolgáltatásfejlesztési igény 
– Településen a szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat 
– Ha van a településen folyamatban alapszolgáltatás-fejlesztés: megnevezése, 

célja, ütemezése, forrása, módja  
– A támogatott lakhatást tervező szolgáltató részéről: tervezett fejlesztés, a 

megvalósítás ütemezése, forrása, módja 
 
III.2 Szolgáltatások más szolgáltatóval kötött megállapodás alapján 
A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe tartozó szükségletfelmérés és igény szerint nyújtott 
szolgáltatásait, melyeket a fenntartó más szolgáltatóval (illetve támogatott lakhatással hálózatban) 
kötött megállapodás alapján tervez nyújtani   

DOKUMENTUMTÁR 
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– A szolgáltató megnevezése, amely a szolgáltatást nyújtja 
– Fenntartó típusa 
– Fenntartás formája a szolgáltatástervezés szempontjából 
– A szolgáltatásbiztosítás módja 
– A szolgáltatás szakmai tartalma 
– A szolgáltatásban résztvevők tervezett száma  
– A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 
– A szolgáltatás céljául szolgáló ingatlan/ingatlanok (település, ingatlan 

beazonosítása) 
– A szolgáltató elérhetősége (közlekedés) 
– Akadálymentesség 
– Hiányzó kapacitás, szolgáltatásfejlesztési igény 
– Településen a szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat 
– Ha van a településen folyamatban alapszolgáltatás-fejlesztés: megnevezése, 

célja, ütemezése, forrása, módja  
– A támogatott lakhatást tervező szolgáltató részéről: tervezett fejlesztés, a 

megvalósítás ütemezése, forrása, módja 
– Azon kérdések, amelyekben a külső szolgáltatóval megállapodás szükséges 

(ellátottak száma a szolgáltatásban, a szolgáltatásért az intézmény részéről 
fizetendő díj stb.) 

 
III.3 Hozzáférés biztosítása más szolgáltatáshoz 
Azon külső szolgáltatók, amelyekkel a fenntartó együttműködést tervez valamely támogatott lakhatás 
szolgáltatásnyújtási körébe nem tartozó, de szükségletfelmérés szerint releváns szolgáltatáshoz 
(egészségügyi szakellátás pl.) való hozzáférés érdekében.  

– A szolgáltató megnevezése, amely a szolgáltatást nyújtja 
– Fenntartó típusa 
– Fenntartás formája a szolgáltatástervezés szempontjából 
– A szolgáltatásbiztosítás módja 
– A szolgáltatás szakmai tartalma 
– A szolgáltatásban résztvevők tervezett száma  
– A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 
– A szolgáltatás céljául szolgáló ingatlan/ingatlanok (település, ingatlan 

beazonosítása) 
– A szolgáltató elérhetősége (közlekedés) 
– Akadálymentesség 
– Hiányzó kapacitás  
– Településen a szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat 
– Ha van a településen folyamatban alapszolgáltatás-fejlesztés: megnevezése, 

célja, ütemezése, forrása, módja 
 
III.4 Új szolgáltatások létrehozása a támogatott lakhatás szolgáltatás részeként 
A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe tartozó azon szükségletfelmérés és igény szerint 
nyújtott szolgáltatásait, melyeket a fenntartó maga tervez biztosítani a támogatott lakhatás 
szolgáltatás részeként 

– Hiányzó kapacitás, szolgáltatásfejlesztési igény 
– Településen a szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat 
– Ha van a településen folyamatban szolgáltatásfejlesztés: megnevezése, célja, 

ütemezése, forrása, módja  
– Fenntartó típusa 
– Fenntartás formája a szolgáltatástervezés szempontjából 
– A szolgáltatás szakmai tartalma 
– A szolgáltatásban résztvevők tervezett száma  
– A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 
– A szolgáltatás céljául szolgáló ingatlan/ingatlanok (település, ingatlan 

beazonosítása) 
– A szolgáltató elérhetősége (közlekedés) 
– Akadálymentesség 
– A támogatott lakhatást tervező szolgáltató részéről: tervezett fejlesztés, a 

megvalósítás ütemezése, forrása, módja 



 

99 

 

 
III.5 Új, a támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe nem tartozó szolgáltatások létrehozása 
Azon támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe nem tartozó szolgáltatások (egészségügyi 
szakápolás pl.), melyeket biztosítása érdekében a fenntartó új szolgáltatást kíván létrehozni (pl.: 
egészségügyi szakápolás engedélyezése) 

– Hiányzó kapacitás, szolgáltatásfejlesztési igény 
– Településen a szolgáltatás fejlesztésére irányuló pályázat 
– Ha van a településen folyamatban szolgáltatásfejlesztés: megnevezése, célja, 

ütemezése, forrása, módja  
– Fenntartó típusa 
– Fenntartás formája a szolgáltatástervezés szempontjából 
– A szolgáltatás szakmai tartalma 
– A szolgáltatásban résztvevők tervezett száma  
– A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 
– A szolgáltatás céljául szolgáló ingatlan/ingatlanok 
– A szolgáltató elérhetősége (közlekedés) 
– Akadálymentesség 
– A támogatott lakhatást tervező szolgáltató részéről: tervezett fejlesztés, a 

megvalósítás ütemezése, forrása, módja 
 
III.6 További szervek, szervezetek, melyekkel a szolgáltató együttműködést tervez 
Azon szervezetek, melyekkel a szolgáltató nem a potenciális szolgáltatásnyújtásban működik együtt, 
hanem amelyeknek kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési hátterében, nyilvántartási, 
finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel a szakmai együttműködés 
nélkülözhetetlen a szolgáltatást igénybevevők szempontjából. 
 
Az IFKT környezetfelmérés módszertana azonosítja azon szervezeteket, amelyekben a szolgáltató 
nem a potenciális szolgáltatásnyújtásban működik együtt, hanem amelyeknek kulcsszerepe lesz a 
szolgáltatás működési hátterében, nyilvántartási, finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben (NRSZH, 
kormányhivatalok, járási szervek, szakhatóságok). Továbbá amelyekkel szakmai együttműködés 
nélkülözhetetlen a szolgáltatást igénybevevők szempontjából (gyámhivatal, családsegítő, 
érdekvédelmi szervezetek stb.).  
 

– Szerv/ Szolgáltatás azonosítása 
– Feladatköre 
– Együttműködés célja, módja, esetei, rendszeressége 
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Szolgáltatásfejlesztés tervezési sablon: A támogatott lakhatás szolgáltatásnyújtási körébe tartozó szolgáltatások  
 

A támogatott lakhatás 
szolgáltatásnyújtási körébe 
tartozó szolgáltatások 
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T1 
A szolgáltató 
megnevezése, amely 
a szolgáltatást nyújtja 

 
        

T2 Fenntartó típusa 

[állami] 
[önkormányzati] 
[társulás 
[egyházi] 
[civil] 
[egyéb] 

        

T3 
Fenntartás formája a 
szolgálatástervezés 
szempontjából 

saját fenntartásban] 
[más fenntartó 
fenntartásában] 

        

T4 
A 
szolgáltatásbiztosítás 
módja 

[szociális 
szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, illetve 
intézményen kívüli 
szervezettel kötött 
megállapodás útján] 
 
[kiszerződés 
lehetősége: 
támogatott lakhatást 
nyújtó fenntartóval 
hálózatban] 
 
[fenntartó maga 
biztosítja: saját 
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fenntartásában álló 
szociális 
szolgáltatások útján] 
[fenntartó maga: 
támogatott lakhatás 
részeként] 
 
[együttműködés 
biztosítása a 
szolgáltatáshoz való 
hozzáférés 
érdekében] 
 
[együttműködés 
biztosítása a 
szolgáltatáshoz való 
hozzáférés 
érdekében 
 
[fenntartó maga: 
saját fenntartásában 
külön jogszabály 
alapján 
nem támogatott 
lakhatás keretében] 

T5 
A szolgáltatás 
szakmai tartalma 

 
        

T6 
A szolgáltatásban 
résztvevők tervezett 
száma  

[fő] 
        

T7 
A szolgáltatás 
személyi és tárgyi 
feltételei 

 
        

T8 

A szolgáltatás céljául 
szolgáló 
ingatlan/ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató címe, 
ingatlan adatai) 

 

        



 

105 

 

T9 
A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

 
        

T10 Akadálymentesség          

T11 
Hiányzó kapacitás, 
szolgáltatásfejlesztési 
igény 

 
        

T12 

Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló 
pályázat 

[nincs] 
[van] 
[folyamatban] 

        

T13 

Ha van a településen 
folyamatban 
alapszolgáltatás-
fejlesztés: 
megnevezése, célja, 
ütemezése, forrása, 
módja  

 

        

T14 

A támogatott 
lakhatást tervező 
szolgáltató részéről: 
tervezett fejlesztés, a 
megvalósítás 
ütemezése, forrása, 
módja 

 

        

T15 

Azon kérdések, 
amelyekben a külső 
szolgáltatóval 
megállapodás 
szükséges (ellátottak 
száma a 
szolgáltatásban, a 
szolgáltatásért az 
intézmény részéről 
fizetendő díj stb.) 

 

        



 

106 

 

A támogatott lakhatás 
szolgáltatásnyújtási körébe 
tartozó szolgáltatások 
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T1 
A szolgáltató 
megnevezése, amely 
a szolgáltatást nyújtja 

 
        

T2 Fenntartó típusa 

[állami] 
[önkormányzati] 
[társulás 
[egyházi] 
[civil] 
[egyéb] 

        

T3 
Fenntartás formája a 
szolgálatástervezés 
szempontjából 

saját fenntartásban] 
[más fenntartó 
fenntartásában] 

        

T4 
A szolgáltatás 
biztosítás módja 

[szociális 
szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, illetve 
intézményen kívüli 
szervezettel kötött 
megállapodás útján] 
 
[kiszerződés 
lehetősége: 
Támogatott lakhatást 
nyújtó fenntartóval 
hálózatban] 
 
[fenntartó maga 
biztosítja: saját 
fenntartásában álló 
szociális 
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szolgáltatások útján] 
[fenntartó maga: 
Támogatott lakhatás 
részeként] 
 
[együttműködés 
biztosítása a 
szolgáltatáshoz való 
hozzáférés 
érdekében] 
 
[együttműködés 
biztosítása a 
szolgáltatáshoz való 
hozzáférés 
érdekében 
 
[fenntartó maga: 
saját fenntartásában 
külön jogszabály 
alapján 
nem Támogatott 
lakhatás keretében] 

T5 
A szolgáltatás 
szakmai tartalma 

 
        

T6 
A szolgáltatásban 
résztvevők tervezett 
száma  

[fő] 
        

T7 
A szolgáltatás 
személyi és tárgyi 
feltételei 

 
        

T8 

A szolgáltatás céljául 
szolgáló 
ingatlan/ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató címe, 
ingatlan adatai) 

 

        

T9 
A szolgáltató 
elérhetősége 
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(közlekedés) 

T10 Akadálymentesség          

T11 
Hiányzó kapacitás, 
szolgáltatásfejlesztési 
igény 

 
        

T12 

Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló 
pályázat 

[nincs] 
[van] 
[folyamatban] 

        

T13 

Ha van a településen 
folyamatban 
alapszolgáltatás 
fejlesztés: 
megnevezése, célja, 
ütemezése, forrása, 
módja  

 

        

T14 

A támogatott 
lakhatást tervező 
szolgáltató részéről: 
Tervezett fejlesztés, 
a megvalósítás 
ütemezése, forrása, 
módja 

 

        

T15 

Azon kérdések, 
amelyekben a külső 
szolgáltatóval 
megállapodás 
szükséges (ellátottak 
száma a 
szolgáltatásban, a 
szolgáltatásért az 
intézmény részéről 
fizetendő díj stb.) 
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Szolgáltatásfejlesztés tervezési sablon: Hozzáférés biztosítása – egészségügyi ellátás 
 

Szolgáltatások, amelyekhez 
a támogatott lakhatás 
keretében 
szükségletfelmérés alapján, 
igény esetén hozzáférést 
kell biztosítania a 
szolgáltatónak 

Egészségügyi ellátás 

egészségügyi alapellátás 
járóbeteg-szakellátási feladatok 

* csak a lakók szükségletfelmérése szerint 
releváns járóbeteg-szakellátás 

fekvőbeteg-
szakellátási 
feladatok 

szak-
ápolás 

háziorvosi szolgálat 
fogorvosi 
szolgálat 

gyógyszertár pszichiátria szemészet […..]   

E1 
A szolgáltató 
megnevezése, amely 
a szolgáltatást nyújtja 

        

E2 Fenntartó típusa 

[állami] 
[önkormányzati] 
[társulás 
[egyházi] 
[civil] 
[egyéb] 

       

E3 
Fenntartás formája a 
szolgálatástervezés 
szempontjából 

saját fenntartásban] 
[más fenntartó 
fenntartásában] 

       

E4 
A 
szolgáltatásbiztosítás 
módja 

[szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, illetve 
intézményen kívüli 
szervezettel 
együttműködés útján] 
 
[hozzáférés 
biztosítása] 
 
[fenntartó maga 
biztosítja külön 
engedély alapján] 

       

E5 
A szolgáltatás szakmai 
tartalma 

        

E6 
A szolgáltatásban 
résztvevők tervezett 
száma  

[fő]        
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E7 
A szolgáltatás 
személyi és tárgyi 
feltételei 

        

E8 

A szolgáltatás céljául 
szolgáló 
ingatlan/ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató címe, 
ingatlan adatai) 

        

E9 
A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

        

E10 Akadálymentesség         

E11 Hiányzó kapacitás          

E12 

Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló 
pályázat 

[van] 
[nincs] 
[folyamatban] 

       

E13 

Ha van a településen 
folyamatban 
szolgáltatásfejlesztés: 
megnevezése, célja, 
ütemezése, forrása, 
módja 

        

Szolgáltatások, amelyekhez 
a támogatott lakhatás 
keretében 
szükségletfelmérés alapján, 
igény esetén hozzáférést 
kell biztosítania a 
szolgáltatónak 

Egészségügyi ellátás 

egészségügyi alapellátás 
járóbeteg szakellátási feladatok 

* csak a lakók szükségletfelmérése szerint 
releváns járóbeteg szakellátás 

fekvőbeteg 
szakellátási 
feladatok 

szak-
ápolás 

háziorvosi szolgálat 
fogorvosi 
szolgálat 

gyógyszertár pszichiátria szemészet […..]   

E1 
A szolgáltató 
megnevezése, amely 
a szolgáltatást nyújtja 

        

E2 Fenntartó típusa 

[állami] 
[önkormányzati] 
[társulás 
[egyházi] 
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[civil] 
[egyéb] 

E3 
Fenntartás formája a 
szolgálatástervezés 
szempontjából 

saját fenntartásban] 
[más fenntartó 
fenntartásában] 

       

E4 
A szolgáltatás 
biztosítás módja 

[szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, illetve 
intézményen kívüli 
szervezettel 
együttműködés útján] 
 
[hozzáférés 
biztosítása] 
 
[fenntartó maga 
biztosítja külön 
engedély alapján] 

       

E5 
A szolgáltatás szakmai 
tartalma 

        

E6 
A szolgáltatásban 
résztvevők tervezett 
száma  

[fő]        

E7 
A szolgáltatás 
személyi és tárgyi 
feltételei 

        

E8 

A szolgáltatás céljául 
szolgáló 
ingatlan/ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató címe, 
ingatlan adatai) 

        

E9 
A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

        

E10 Akadálymentesség         

E11 Hiányzó kapacitás          

E12 Településen a [van]        
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szolgáltatás 
fejlesztésére irányuló 
pályázat 

[nincs] 
[folyamatban] 

E13 

Ha van a településen 
folyamatban 
szolgáltatás fejlesztés: 
megnevezése, célja, 
ütemezése, forrása, 
módja 
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Szolgáltatásfejlesztés tervezési sablon: Hozzáférés biztosítása - Foglalkoztatás, munkaerőpiaci szolgáltatások 
 
 

Szolgáltatások, 
amelyekhez a 
támogatott lakhatás 
keretében 
szükségletfelmérés 
alapján, igény esetén 
hozzáférést kell 
biztosítania a 
szolgáltatónak 

Foglalkoztatás, munkaerőpiaci szolgáltatások 

fejlesztő foglalkoztatás 
akkreditált 

foglalkoztatás 

védett 
foglalkoz-

tatás 

foglalkozási 
rehabilitációs 
szolgáltatók 

munkaerő-
kölcsönzés 

munkaerő-
közvetítés 

nyílt 
munkaerőpiaci 

munkáltatók 

közfoglal-
koztatás fejlesztő 

foglalkoztatás 
(munkaviszony) 

fejlesztő 
foglalkozta-

tás 
(fejleszési 

jogviszony) 

tranzit 
foglalkoz-

tatás 

tartós 
foglalkoz-

tatás 

F1 

A szolgáltató 
megnevezése, 
amely a 
szolgáltatást nyújtja 

          

F2 Fenntartó típusa 

[állami] 
[önkormányzati] 
[társulás 
[egyházi] 
[civil] 
[egyéb] 

         

F3 

Fenntartás formája 
a 
szolgálatástervezés 
szempontjából 

saját 
fenntartásban] 
[más fenntartó 
fenntartásában] 

         

F4 
A 
szolgáltatásbiztosít
ás módja 

[szolgáltatást 
nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, 
illetve 
intézményen 
kívüli szervezettel 
együttműködés 
útján] 
 
[hozzáférés 
biztosítása] 
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[fenntartó maga 
biztosítja külön 
engedély alapján] 

F5 
A szolgáltatás 
szakmai tartalma 

          

F6 
A szolgáltatásban 
résztvevők 
tervezett száma  

[fő]          

F7 
A szolgáltatás 
személyi és tárgyi 
feltételei 

          

F8 

A szolgáltatás 
céljául szolgáló 
ingatlan/ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató címe, 
ingatlan adatai) 

          

F9 
A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

          

F10 Akadálymentesség           

F11 Hiányzó kapacitás            

F12 

Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére 
irányuló pályázat 

[van] 
[nincs] 
[folyamatban] 

         

F13 

Ha van a 
településen 
folyamatban 
szolgáltatás 
fejlesztés: 
megnevezése, 
célja, ütemezése, 
forrása, módja 

          

F5 
A szolgáltatás 
szakmai 
tartalma 

          

F6 A [fő]          
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szolgáltatásban 
résztvevők 
tervezett száma  

F7 
A szolgáltatás 
személyi és 
tárgyi feltételei 

          

F8 

A szolgáltatás 
céljául szolgáló 
ingatlan / 
ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató 
címe, ingatlan 
adatai) 

          

F9 
A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

          

F10 
Akadálymen-
tesség 

          

F11 
Hiányzó 
kapacitás  

          

F12 

Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére 
irányuló 
pályázat 

[van] 
[nincs] 
[folyamatban] 

         

F13 

Ha van a 
településen 
folyamatban 
szolgáltatás 
fejlesztés: 
megnevezése, 
célja, 
ütemezése, 
forrása, módja 
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Szolgáltatásfejlesztés tervezési sablon: Hozzáférés biztosítása – Oktatás, képzés, felnőttképzés 

 

Szolgáltatások, 
amelyekhez a támogatott 
lakhatás keretében 
szükségletfelmérés 
alapján, igény esetén 
hozzáférést kell 
biztosítania a 
szolgáltatónak 

Oktatás, képzés, felnőttképzés 

pedagógiai 
szakszolgáltatás 

nevelés-oktatás/sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelése-oktatása 

felnőttképzés 
egyéb tanfolyam, 
képzés, tréning 

általános iskola 
gimnázium, 

szakközépisk
ola 

szakiskola 

O1 A szolgáltató 
megnevezése, 
amely a 
szolgáltatást nyújtja 

       

O2 Fenntartó típusa [állami] 
[önkormányzati] 
[társulás 
[egyházi] 
[civil] 
[egyéb] 

      

O3 Fenntartás formája 
a 
szolgálatástervezés 
szempontjából 

saját 
fenntartásban 
[más fenntartó 
fenntartásában] 

      

O4 A 
szolgáltatásbiztosít
ás módja 

[szolgáltatást 
nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, 
illetve 
intézményen 
kívüli 
szervezettel 
együttműködés 
útján] 
 
[hozzáférés 
biztosítása] 
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[fenntartó maga 
biztosítja külön 
engedély 
alapján] 

O5 A szolgáltatás 
szakmai tartalma 

       

O6 A szolgáltatásban 
résztvevők 
tervezett száma  

[fő] 
 

      

O7 A szolgáltatás 
személyi és tárgyi 
feltételei 

       

O8 A szolgáltatás 
céljául szolgáló 
ingatlan/ingatlanok 
(település neve, 
szolgáltató címe, 
ingatlan adatai) 

       

O9 A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

       

O10 Akadálymentesség        

O11 Hiányzó kapacitás         

O12 Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére 
irányuló pályázat 

[van] 
[nincs] 
[folyamatban] 

      

O13 Ha van a 
településen 
folyamatban 
szolgáltatásfejleszt
és: megnevezése, 
célja, ütemezése, 
forrása, módja 
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Szolgáltatásfejlesztés tervezési sablon: Hozzáférés biztosítása – Sport, szabadidő, kultúra 

 

Szolgáltatások, 
amelyekhez a 
támogatott lakhatás 
keretében 
szükségletfelmérés 
alapján, igény esetén 
hozzáférést kell 
biztosítania a 
szolgáltatónak 

Sport, szabadidő, kultúra 

Kulturális szolgáltatások Sport Egyéb 
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K1 A szolgáltató 
megnevezése, 
amely a 
szolgáltatást 
nyújtja 

              

K2 Fenntartó típusa [állami] 
[önkormány-
zati] 
[egyházi] 
[civil] 
[egyéb] 

             

K3 Fenntartás 
formája a 
szolgálatásterve
zés 
szempontjából 

saját 
fenntartás-
ban] 
[más fenntartó 
fenntartásában
] 
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K4 A szolgáltatás 
biztosítás módja 

[szociális 
szolgáltatást 
nyújtó 
szolgáltatóval, 
intézménnyel, 
illetve 
intézményen 
kívüli 
szervezettel 
kötött 
megállapodás 
útján] 
 
[hozzáférés 
biztosítása] 
 
[fenntartó 
maga 
biztosítja külön 
engedély 
alapján] 
 

             

K5 A szolgáltatás 
szakmai 
tartalma 

              

K6 A 
szolgáltatásban 
résztvevők 
tervezett száma  

[fő] 
 

             

K7 A szolgáltatás 
személyi és 
tárgyi feltételei 
 

              

K8 A szolgáltatás 
céljául szolgáló 
ingatlan/ingatlan
ok 
(település neve,  
szolgáltató 
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címe, ingatlan 
adatai) 

K9 A szolgáltató 
elérhetősége 
(közlekedés) 

              

K10 Akadálymentess
ég 

              

K11 Hiányzó 
kapacitás  

              

K12 Településen a 
szolgáltatás 
fejlesztésére 
irányuló 
pályázat 

[van] 
[nincs] 
[folyamatban] 
 

             

K13 Ha van a 
településen 
folyamatban 
alapszolgáltatás 
fejlesztés: 
megnevezése, 
célja, 
ütemezése, 
forrása, módja 
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FOGALOM LEÍRÁS 

Adatbázis Adatbázis alatt a módszertani fejlesztés során előre megtervezett és 
előkészített adatgyűjtő űrlapok segítségével feltölthető Excel táblázatokat 
értünk, melyek célja, hogy az egyes felmérésekben kapott eredményeket 
rögzítése, illetve a tervezés egészét tekintve egységes és/vagy egymással 
összevethető, összekapcsolható tervezési adatokat tároljon. Az 
adatbázisokat a fenntartó és az intézmény igényeit is figyelembe véve 
alakítjuk ki, mert azok alkalmassá tehetők a hosszú távú adatgyűjtésre, 
adatelemzésre, tervezésre; részben betölthetik az IFKT folyamat 
nyomonkövetésének, monitorozásának szerepét is. 

Aktív korúak 
ellátása 

2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátását a járási hivatal állapítja meg. 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására 
jogosultak pénzbeli ellátásának két típusa van: a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás biztosítható a munkavégzésre alkalmas személyek 
részére, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás biztosítható a munkavégzésre valamilyen okból nem alkalmas 
személyek részére. 

Árvaellátás A megváltozott munkaképességű személyeket az árvaellátás életkorra 
tekintet nélkül megilleti.

21
 

Átláthatóság 
(transzparencia) 

A szervezet jogállására, felhatalmazására, stratégiájára, tevékenységére, 
gazdálkodására, működésére és teljesítményére vonatkozó, időben történő, 
megbízható, egyértelmű és tárgyhoz tartozó információk nyilvánosságra 
hozása, megismerhetősége. Az információk közzététele lehetővé teszi, hogy 
a társadalom számára a működés számon kérhető legyen. Gyakran 
kapcsolódik az átláthatóság fogalomhoz az elszámoltathatóság is, mely 
nemcsak a gazdálkodásra, annak szabályszerűségére és hatékonyságára, 
hanem a jogszabályi kötelezettségek betartására, a teljesítményre is 
vonatkozik, illetve magába foglalja, hogy a vezetők felelősségre vonhatók. 

Attitűdskála Az attitűd közvetlen mérésére szolgáló skála, melyet kérdőíves módszer 
során alkalmaznak. Az ilyen skálák mindig valamely attitűdtárggyal 
kapcsolatos értékelő (pozitív és negatív) állításokat tartalmaznak. A 
válaszoló az egyetértés különböző fokozataiban fejezi ki a viszonyulását. 
Attitűd: Hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez 

Autizmus 
spektrum zavar 

Az autizmus fejlődésneurológiai zavar, amely a központi idegrendszer stabil, 
stacioner sérült állapotának az eredménye, illetve a következményes, a 
viselkedés és fejlődés sajátosságai alapján meghatározható komplex 
viselkedéses szindróma. Az alapsérülés jelen tudásunk szerint végleges, 
kezeléssel nem gyógyítható. A spektrumba tartozó összes állapotot, a (1) 
szociális kommunikációt, (2) kölcsönösséget igénylő szociális 
interakciókat, valamint (3) rugalmas gondolkodást és viselkedés-szervezést 
megalapozó kognitív készségek fejlődési zavara és késése jellemzi 
(autisztikus triász). Az „autisztikus zavar” (DSM-IV) és a „gyermekkori 
autizmus” (BNO-10), illetve a „pervaziv fejlődési zavar - PDD” (BNO-10 és 
DSM-IV), az Asperger-szindróma (BNO-10) és a legkorszerűbb „autizmus 
spektrum zavar” fogalmak hasonló tartalmúak, és kevés eltéréssel 
egymásnak megfeleltethetők. Ezért minden fenti diagnózist ebbe a 
kategóriába sorolunk. 
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 Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a valamint a 168/1997 (X.6) Korm. rendelet 
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FOGALOM LEÍRÁS 

(Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapítvány, 2007)  

Beépítésre nem 
szánt terület 

A település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a 
mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része. 

Beépítésre szánt 
terület 

a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés 
céljára szolgáló területrésze (lehet a település külterületén is) [1997. évi 
LXXVIII. tv. 2. § 2-3. pont]. 

Belterület A település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg 
kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó 
– a helyi építési szabályzatban kijelölt része [321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 
1. § 1. pont]. 

Beszéd-
fogyatékosság 

Olyan – ép fizikai hallással bíró – személyek, akiknél a beszédfejlődés 
(verbális és grafikus) menete nem indul meg, kórosan késik, vagy valamely 
területen hibásan működik. A beszédfogyatékosság igen változatos 
megjelenése, súlyossága következtében egyes típusai csak potenciális 
hátrányt jelentenek, amíg mások alapjaiban zavarják meg az emberi 
kapcsolatrendszert, a társadalomba történő beilleszkedést és az 
ismeretszerzést.  

1. Artikulációs-és hangképzési zavar. Ide tartozik: pöszeség, diszlália, 
diszfónia, orrhangzós beszéd 

2. Beszédfolyamatosság zavara. Ide tartozik hadarás, dadogás. 
3. Nyelvi zavar. Ide tartozik: expresszív/receptív nyelvi zavarok; 

beszédértés és beszédészlelés zavara; diszartria; afázia; diszlexia-
diszgráfia; diszfázia; specifikus nyelvi zavar 

4. Mutizmus. A mutizmus a szocializáció jellegzetesen gyermek- vagy 
serdülőkorban kezdődő zavarainak csoportjába tartozik. Markáns, 
emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben.  

Életminőség Az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének 
kultúrája, érték-rendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és 
kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult 
módon magába foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, 
függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a 
környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát. Az életminőség egy 
multidimenzionális jelenség, nem pedig egy individuális vonás vagy egyszerű 
állapot (WHO). 
Az életminőség, amelynek javítása és a társadalomban szokásos módon 
tartása központi eleme a támogatott lakhatásnak: „Amennyiben a személyes 
mutatók az alapvető szükségletek kielégülésének élményével, és a teljesség 
élményének megélésével találkoznak, akkor jó vagy magas életminőségről 
beszélhetünk. A szükségletek kielégítése, a döntéshozatal és felelősség, a 
sikeresség és a közösségi élmény a közösségbe ágyazott szolgáltatásokkal 
párosulva magas életminőség megélésének lehetőségét hordozza 
magában.” (Schalock, 1990). 

Emelt összegű 
családi pótlék 

Az a tizennyolc évesnél idősebb személy jogosult az ellátásra, aki a 
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-
ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 
vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os 
mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag 
legalább egy évig fennáll. 

Építés bejelentése Új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó 
lakóépületek építését engedélyező eljárás, mely 456/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet szerint zajlik. 

Építési engedély Az illetékes Építési hatóság által a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 
lefolytatott eljárása alapján kiadott engedély, mely alapján egy épület 
felépíthető amennyiben további jogszabályi feltételek is azt lehetővé teszi.  

Építési hely az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által 
körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más 
jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven 
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FOGALOM LEÍRÁS 

jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti 
telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető 
(elhelyezhetők). 

Építési telek: Az a telek,  
a) amely beépítésre szánt területen fekszik, 
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, 
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott 
közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi 
számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, 
illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és 
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 300 
m [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 30. §] - az építési telek 
fogalmának változásait lásd itt. 

Építmény Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési 
helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, 
készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez 
kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, 
illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az 
építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma) [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 8. 
pont] 

Épület Jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek 
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével 
összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont] 

Épület-
üzemeltetés 

A létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül a munkahely és a 
munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti 
kereslet és kínálat menedzselése a szervezet stratégiájának figyelembe 
vételével. Ezen a tevékenységen belül az épület egyes berendezéseinek, 
szerkezeteinek jó állapotáért felelős tevékenység az épület üzemeltetése, 
mely magában foglalja azt, hogy azok helyes és költséghatékony 
működéséről, karbantartásáról is gondoskodnia kell (pl. gépészeti rendszerek 
beszabályozása és tervszerű felülvizsgálata, tisztítása, stb. is a feladata) 

Értelmi 
fogyatékosság 

A hazai gyakorlatban az értelmi fogyatékosság fogalmához három kritérium 
köthető: 70 alatti IQ, a korai életkorban, de legalább 18 éves kor alatt történő 
kialakulás és a szociális alkalmazkodás oly mértékű akadályozottsága, amely 
az önálló életvitelt erőteljesen akadályozza 

Esetfelelős Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében 
meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Az esetfelelős 
kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő: 

 képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa 
ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv 
elkészítésére; 

 az egyéni esetkezelésre; 

 a döntéseinek támogatására; 

 a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. 

ÉTDR Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus 
dokumentációs rendszer. Egy olyan, interneten elérhető központi 
szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat 
valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési dokumentáció 
(a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését, azaz tárolását, 
továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését. Az ETDR 
hasonlít egy felhőalapú tárhelyhez, de oda csak előírt tartalmú és formájú 
dokumentumok tölthetők fel, A tárhelyre feltöltött terveket látja az építési 
hatóság és egyes szakhatóságok is és a tárhelyre ők feltöltik a tervvel 
kapcsolatos közlendőjüket a tervező és az engedélyt kérő számára is 
elérhető módon. 
 



 

124 

 

FOGALOM LEÍRÁS 

Fogyatékossági 
támogatás 

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi 
rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független 
támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget 
nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok 
mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében. 

Fókuszcsoportos 
interjú 

Kutatás módszerként az interjú egy kétszemélyes interakciót jelent a kutató 
és az interjúalany között, a fókuszcsoportos interjú pedig több személy 
interaktív kommunikációja. Homogén vagy heterogén, 5-12 fős csoport 
megkérdezésére szolgál. Homogén csoport kialakításához szűrő kérdőívet 
kell alkalmazni. A kérdések egy központi téma (fókusz) köré épülnek fel. A 
fókuszcsoport alkalmas a kvantitatív adatgyűjtésre: folyamatok, jelenségek 
feltárására, megértésére, vagy felállított hipotézisek (olyan feltételezések, 
melyeket a rendelkezésre álló információk alapján állapítottunk meg) 
ellenőrzésére. 

Hallássérülés A hallószerv valamely részének (középfül, belső fül, hallóidegpálya) 
veleszületett vagy szerzett sérülése. Súlyosság szerint a hallássérültek két fő 
csoportja a nagyothallók és a siketek. 
Nagyothallás:30-60 dB közötti hallásveszteség  
Súlyos nagyothallás, siketség: 60 dB-nél nagyobb hallásveszteség 

Használatbavételi 
engedély 

Az az írat, mely bizonyítja, hogy az épület használatra alkalmas és 
földhivatali nyilvántartásba bevezethető a léte. 

Ingatlan-
nyilvántartás 

Az ingatlan-nyilvántartás olyan közhiteles nyilvántartás, amely 
településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának a 
törvényben meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és 
más, jogi szempontból lényeges (releváns) tényeket. Tartalmazza továbbá az 
oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, a törvényben 
meghatározott személyazonosító- és lakcímadatait is. 

Ingatlan-
nyilvántartási 
térkép 

Olyan rajzi alapú nyilvántartás, melyet jogosult állami szerv (korábbi nevén 
Földhivatal jelenleg település Kormányhivatala Földhivatali Főosztály) vezet, 
mely egy térképen biztosítja az (ábrázolt) ingatlanok térbeli 
elhelyezkedésének bemutatását. Az ún. nyilvántartási térkép a földmérési 
alaptérkép másolata, melyen a földhivatal az időközi változásokat vezeti az 
ingatlantulajdonos által beadatott adatszolgáltatás alapján. Kötelező tartalmát 
jogszabály és szakmai szabályzatok tételesen előírják.  

Inklúzió Jelentése belefoglalás; befogadás. Először társadalompolitikai fogalomként 
jelent meg, majd átvette a (gyógy)pedagógiai is (inkluzív oktatás, nevelés). 
Az integrációtól abban különbözik, hogy nem különböző csoportok közötti 
kapcsolatokat feltételez, hanem a társadalom egészére egy heterogén 
csoportként tekint. Az inklúzió célja, hogy a különféle csoportok (szegények, 
nemi, etnikai, fogyatékossági, szexuális, életkori stb. csoportok) tagjai 
számára megteremtse az egyenlőséget. A befogadás fogalma és 
koncepciója még sokkal kevésbé kidolgozott, mint az integrációé. 

Integráció A szó beolvasztást, becsatolást, összevonást, egységesülést, összefonódást 
jelent. Többféle és többszintű integrációt lehet megkülönböztetni. Szélesebb 
értelemben a társadalmi integráció azt jelenti, hogy minden ember számára 
egyenlő jogok és lehetőségek biztosítottak. Szorosabb értelemben a 
társadalmi integráció növekvő szolidaritást és kölcsönös identifikációt 
(azonosulást), illetve az ennek érdekében tett erőfeszítéseket jelenti. Fő 
törekvése az elkülönül csoportok összeillesztése, ellentéte a kirekesztés, 
szegregáció. 

Intézet Minden olyan bentlakásos gondozási központ, ahol a lakók el vannak zárva 
a szélesebb közösségtől és/vagy kénytelenek együtt élni. Az ilyen 
intézményekben élőknek nincs kellő kontrolljuk saját életük, illetve az őket 
érintő döntések fölött, és magának a szervezetnek a követelményei 
jellemzően elsőbbséget élveznek a bentlakók egyéni igényeivel szemben. 
(Közös európai útmutató, 2012) 
Intézetnek tekintünk egy fogyatékos személyek számára kijelölt lakóhelyet 
akkor, ha az alábbi feltételeknek megfelel: 
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1. Fogyatékos személyek nagyobb számú homogén csoportja számára ad 
lakhatást életük egy részében vagy egészében. 
2. Az intézeti világ kulturálisan elkülönül a hétköznapi társadalomtól, és 
sajátos szabályaival, rituáléival, akár gyakorlati jogrendszerével egy 
elkülönített életvilágot alkot. Az intézetben más szabályok vonatkoznak az 
emberi kapcsolatokra, a munkára vagy az egyéni igények kielégítésének 
módjaira.  
3. Az intézetek fizikailag, esztétikailag elkülönülnek a lakókörnyezettől. 
4. Az intézetekben egy az intézmény érdekeinek és szervezeti igényeinek 
megfelelő napirend és rutin működik, amelynek alárendelik az ott élő 
emberek egyéni igényeit és szükségleteit. Az intézet vezetősége dönti el, ki 
mikor kel és fekszik, mikor van étkezés, milyen munkatevékenységet kell 
végezni, hogyan alakíthatók az emberi kapcsolatok.  
5. Az intézetben hierarchikus kapcsolatrendszerek a meghatározók. A 
fogyatékos személyek e hierarchia alján helyezkednek el. (Kopasz et al., 
2016) 

Intézettelenítés 
(deinstitutionalisa
tion - DI) 

(1) Szakmapolitikai lépéssorozat (Bugarszki, 2011), melynek célja az 
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés. 
Gyakran pusztán az intézmények bezárásaként értelmezik, azonban az 
„intézményi ellátások kiváltása” kifejezés a megelőzést is magában foglaló, 
közösségen belüli széleskörű szolgáltatások fejlesztésének, kiterjesztésének 
az intézeti ellátás szükségességének megszüntetése céljából folytatott 
tevékenységet jelöli (Közös európai útmutató, 2012).  
(2) Az ellátórendszer átalakítása, mely az egyéni szükségleteket, igényeket 
helyezi a középpontba, és az azok kielégítésére célzottan képes 
szolgáltatásokra épülő rugalmas rendszert vezet be (Andráczi-Tóth et al., 
2011).  
(3) A Közös európai útmutatón alapuló kisebb létszámú, lakókörnyezetbe 
integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az önálló életvitelhez 
szükséges képességekre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer 
irányába történő átalakulás. 

Intézmény A társadalomtudományokban használt sokféle, sokrétű és sokértelmű 
fogalom. Az egymástól nagyon különböző felfogások megegyeznek abból a 
szempontból, hogy az intézmény az egyének cselekvéseinek, és az egyének 
közötti kölcsönhatásoknak a rendszerességére, megfigyelhető 
szabályszerűségeire vonatkozik. Az intézmény fogalmának viszonylag széles 
körben elfogadott különböző értelmezései szerint az intézmény jelentheti (1) 
elvárások, illetve szabályok sajátos rendszerét, (2) a viselkedés 
megfigyelhető szabályszerűségét, a kölcsönhatások rendszerességét, (3) 
beállítottságok, értelmezési hajlandóságok valószínűségét. Az intézmény 
jelenthet továbbá (4) valamilyen csoportot vagy szervezetet, végül jelent-heti 
(5) a társadalom valamely szféráját vagy alrendszerét (Farkas, 2007).  
Az IFKT módszertan az intézmény utóbbi két meghatározást tekinti 
relevánsnak és az intézmény fogalmát megkülönbözteti az intézet fogalmától. 

Intézményi 
férőhely kiváltás 

Az a folyamat, melyben a nagy létszámú bentlakásos intézményeket 
fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. 
Az IFKT módszertan megkülönbözteti az intézet és intézmény fogalmát, 
valamint összhangban a Közös európai útmutatóval, javasolja és preferálja a 
„intézményi ellátások kiváltása”; „kiváltás”; „nagylétszámú bentlakásos 
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való 
áttérés” kifejezések használatát az „intézménytelenítés”, illetve a „kitagolás” 
helyett. 

Közfeladat A jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az 
arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek 
és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátását. (Feik 2014: 52) 

Közösségi (alapú) 
szolgáltatás 

Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a 
közösségi életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben, 
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hanem családi környezetben nőjenek fel. A közösség egészét segítő 
szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kellene 
lenniük, fogyatékosságuk jellegétől vagy a támogatás szükséges mértékétől 
függetlenül. Ez továbbá speciális szolgáltatásokat is jelöl, például a 
fogyatékossággal élő személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásokat, 
hozzátartozókat tehermentesítő gondozást és egyéb szolgáltatásokat. 
Ezenfelül, ide tartozik a családi alapú és a családi jellegű gyerekellátás, 
többek között a helyettesítő családi ellátás, valamint a korai beavatkozásra 
és a családtámogatásra irányuló megelőző intézkedések (Közös európai 
útmutató, 2012). 

Közösségi 
lakhatás 

Közösségi lakhatás alatt olyan szolgáltatások összességét értjük, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fogyatékos személyek ugyanolyan körülmények 
között éljenek, mint a nem fogyatékos állampolgárok az adott társadalmi-
gazdasági feltételek között. 
Közösségi lakhatásról akkor beszélünk, ha az alábbi feltételek teljesülnek:  
1. A lakhatást nyújtó szolgáltatást a többségi társadalom lakóhelyén, átlagos 
lakóingatlanokban nyújtják. A lakóingatlanok belterületen, lakott 
környezetben helyezkednek el, és átlagos minőségűek. Nem szükséges, 
hogy az ingatlanok jobbak, újabbak legyenek, mint a helyi lakosság által 
használt átlagos házak vagy lakások.  
2. A közösségi lakhatásnak minden fogyatékos személy számára 
hozzáférhetőnek kell lennie. A fogyatékosság típusa és súlyossága nem 
lehet indoka annak, hogy bárkitől megtagadják a közösségi lakhatásban való 
részvételt. A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek éppen úgy 
célcsoportja a közösségi lakhatásnak, mint az enyhe fokban fogyatékos 
személyek vagy a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek.  
3. A lakhatási szolgáltatások akadálymentesek és hozzáférhetők, és 
megfelelnek a felhasználó személyek egyéni igényeinek.  
4. A felhasználók maguk döntenek arról, hol és kivel kívánnak lakni. 
Döntéseiket nem pusztán figyelembe veszik, hanem ténylegesen ők 
rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges jogi kompetenciával, 
vagyis a polgári jog szerinti cselekvőképességgel. Ha döntéshozatalukban 
támogatásra van szükségük, ez a támogatás rendelkezésre áll (támogatott 
döntéshozatal).  
5. A felhasználók bármilyen segítséget megkapnak ahhoz, hogy részt 
vegyenek a helyi közösség életében. Ez azt jelenti, hogy hozzáférnek 
foglalkoztatással, közlekedéssel és személyes ügyeik intézéséhez 
szükséges támogatáshoz, asszisztenciához (Kopasz et al., 2016) 

Közszolgáltatás A közszolgáltatás olyan szolgáltatás, amelynek megszervezéséért végső 
fokon az állam vagy a helyi önkormányzat felel, és amely mindenki számára 
azonos feltételek mellett vehető igénybe.  
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról értelmező rendelkezései alapján: minden 
közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb 
közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az 
Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az 
Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a 
honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során 
kifejtett tevékenység. 

 az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati 
médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, 
kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, 
ellátás, illetve tevékenység, 

 a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett 
minden tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb 
közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat, a nem állami, helyi önkormányzati vagy 
nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi személy által 
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fenntartott, közfinanszírozásban részesülő intézmény által 
nyújtott szolgáltatás, ellátás, tevékenység 

 minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató 
tevékenység, továbbá 

 minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján 
végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy 
településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve 
nem korlátozható. 

Külterület a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, 
elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy 
különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés 
alatt nem álló természetközeli része [321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 1. § 6. 
pont]. 

Lakás 253/1997 Kor rendelet 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára 
szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, 
étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit 
(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, 
előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, 
gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok 
együttesen tegyék lehetővé 
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 
b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program 
szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás 
céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, 
egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). (2) A lakószoba 
a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, 
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos 
alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló 
munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 
(3)345 A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy 
lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe 
és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a 
főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos 
alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a 
rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani 
kell. 

Látássérülés A látószerv valamely részének organikus vagy funkcionális sérülése. 
Súlyosság szerint a vízus alapján lehet vakság, aliglátás és gyengénlátás. 
(V=0,1-0,3 és/vagy látótérszűkület); aliglátás (V<0,1 és/vagy látótérszűkület); 
vakság V=0 

Mozgássérülés A mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy 
funkciózavara, a mozgászavarok gyűjtőfogalma. A mozgássérült emberek 
esetében a struktúrák károsodásából adódóan sérülnek a funkciók, amelyek 
a képességre és a teljesítményre vannak hatással. Az önálló életvitelt ezek a 
tényezők erősen befolyásolhatják. 
A kategorizáció igen nehéz, mivel a megnyilvánulási formák és az önálló 
életvitelhez szükséges készségek szintje igen nagy egyéni variációkat mutat.  
Az idegrendszeri eredetű mozgászavar jellege szerint lehet plégia (bénulás), 
amikor mozgásképtelenség lép fel, paresis (hűdés), amikor a 
mozgásképesség csökkent, és hypermotilitás (túlmozgás).  
Kiterjedése szerint lehet monoplégia, illetve monoparesis (egy végtagra 
terjed ki), hemiplégia, illetve hemiparesis (a test fél oldalára terjed ki), 
paraplégia, ill. paraparesis (a két alsó végtagra terjed ki), di-, vagy 
tetraplégia, illetve di-, vagy tetraparesis (négy végtagra terjed ki). 
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Megjegyezzük, hogy a valóságban a legváltozatosabb átmeneti formák is 
lehetségesek, így ez a beosztás tájékoztató jellegű séma. 
Az izomtónus állapota szerint lehet spasticus (görcsös) és atóniás (petyhüdt). 
A sérülés helye szerint lehet centrális (agyi) és perifériás (gerincvelői). 
A módszertanban használt felosztás: 

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 4 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság 

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 2 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság: 
 alsó végtag sérült 
 felső végtag sérült 

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett enyhe vagy középsúlyos fokú 
mozgássérülés 

 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett 4 végtagot 
érintő súlyos mozgáskorlátozottság 

 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett 2 végtagot 
érintő súlyos mozgáskorlátozottság 
 alsó végtag sérült 
 felső végtag sérült 

 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett enyhe vagy 
középsúlyos fokú mozgássérülés 

 Nagymértékben romló tendenciát mutató mozgásállapot (pl. DMP, SM, 
stb.) 

Munkajövedelem Minden munkaviszonyból származó jövedelem.  

Pszichoszociális 
fogyatékosság 

Pszichoszociális fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó mentális károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 
társadalmi szerepvállalását. 
Mentális károsodás: a mentális működések és a viselkedés zavarai, amikkel 
az orvostudományon belül a pszichiátria foglalkozik. E zavarok 
klasszifikációja jelenleg a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) F 
fejezete alapján történik a leggyakoribb diagnózisok: 
Szkizofrénia F 20 
Perzistáló deluzív zavarok F22 
Szkizoaffektív zavarok F25 
Nem organikus pszichózis F 29 
Hangulati élet zavarai (Affektív kórképek) F30- F39 
- Bipoláris I. zavar F 30 
- Bipoláris II. zavar F 31 
- Depressziós epizód F 32 
- Recurrens, ismétlődő depresszió F 33 
- Perzisztáló hangulati zavar F34 
- Egyéb hangulati affektív zavar F 38 
- K.m.n. hangulati (affektív) zavar F 39 

Rehabilitációs 
ellátás 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (rehabilitációs ellátás 
vagy rokkantsági ellátás) jogosult az, akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy 
kisebb mértékű, és aki: a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül 
legalább 1095 napon át a biztosított volt; keresőtevékenységet nem végez; 
és rendszeres pénzellátásban nem részesül. Amennyiben a szakértői 
bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben 
véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak 
felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt 
rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet 
jogosultságot. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs 
hatósággal együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesítenie kell a 
rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. 
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Rokkantsági 
ellátás 

Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az 
egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és 
a rehabilitációt, nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet 
jogosult. 
Rokkantsági ellátást kell megállapítani, annak is, akinek az egészségi 
állapota 31-60% közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem 
haladja meg. 

Rokkantsági 
járadék 

Az új rendelkezések szerint rokkantsági járadékra az a személy jogosult, 
akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 
70 %-os mértékű (korábban ennek mértéke 80% volt), és nyugellátásban, 
baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásában nem részesül. Az új rendelkezések együttfolyósítási tilalmat 
vezetnek be a rokkantsági ellátás, ill. rehabilitációs ellátás, valamint a 
rokkantsági járadék tekintetében. A rokkantsági járadék megállapítását a 
nyugellátások és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 
egyaránt kizárják. Ez a korlátozás azonban csak a 2015. december 31-ét 
követően benyújtásra kerülő igények esetén érvényesül, a korábban 
megállapított ellátásokban való egyidejű részesülés nem zárja ki a 
rokkantsági járadékra való jogosultságot. 

Segítő 
technológiák 

Az akadályozottság kompenzálására olyan segítő eszközökre, 
technológiákra van szükségük a fogyatékos személyeknek, amelyek 
biztosíthatják az önállóbb életvitelt, csökkenthetik a külső segítség 
igénybevételét, életminőségük javítását szolgálva. A „segítő technológiák” 
kifejezés olyan termékekre és szolgáltatásokra utal, amelyek lehetővé teszik 
vagy megkönnyítik adott feladatok végrehajtását az igénybevevők számára, 
illetve növelik a személyek biztonságát. Ilyen technológiák többek között a 
következők: alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök, figyelmeztető 
rendszerek, beszédfelismerő szoftverek és egyéni vészhelyzeti beavatkozási 
rendszerek.  

Szenvedély-
betegség 

Szenvedélybetegségnek vagy addikciónak azokat a viselkedési formákat 
nevezzük, amelyek fölött a személy képtelen kontrollt gyakorolni, azokat 
kényszeresen újra és újra végrehajtja, illetve amelyek a személyre – és 
többnyire környezetére – káros következményekkel járnak. Kémiai addikciók 
pl. alkohol, nikotin, gyógyszer, drog; viselkedési addikciók pl. 
játékszenvedély, bulímia, pirománia, stb. 
Diagnózisok:  
Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok F 10 
Ópiátok használata okozta mentális és viselkedészavarok F11 
Cannabis és származékai által okozott mentális és viselkedés zavarok F 12 
Nyugtató és altató használata által okozott mentális és viselkedészavarok F 
13 
Kokain használata által okozott mentális és viselkedészavarok F14 
Egyéb stimulánsok által okozott mentális és viselkedészavarok F15 
Hallucinogének által okozott mentális és viselkedészavarok F 16 
Illékony oldószer okozta mentális és viselkedészavarok F18 
Többféle drog/egyéb pszichoaktív anyag használata által okozott 
mentális és viselkedés zavarok F19 
Kóros szokások és impulzus-kontroll zavarok F63 (ide sorolandó 
játékszenvedély is) 

Szolgáltatási 
elem

22
 

Szolgáltatási elem: a szakmai programban a szolgáltatás részeként 
megjelenő alábbi tevékenységek összessége: 

- tanácsadás: az igénybevevő bevonásával történő, jogait, 
lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, 

                                      
22

 Forrás: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. december 15. 
http://www.kormany.hu/download/5/89/e0000/min_r_csomag-honlapra.docx#!DocumentBrowse> 

http://www.kormany.hu/download/5/89/e0000/min_r_csomag-honlapra.docx#!DocumentBrowse
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szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat; a 
megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális 
felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, 
magatartásra ösztönöz, vagy nem kívánatos cselekvés, magatartás 
elkerülésére irányul, 

- esetkezelés: az igénybe vevő/k szükségleteinek kielégítésére 
(problémájának megoldására és/vagy céljai elérésére) irányuló, 
megállapodáson és/vagy együttműködésen alapuló, tervszerű segítő 
kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybevevő/k 
saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a 
szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, 
újabb problémák megelőzésébe, 

- pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, 
andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, 
folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és 
képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, 
gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybevevő lehetőséget kap 
képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére, 

- gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen 
alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, 
amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan 
rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely 
elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a 
családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését, 

- étkeztetés: gondoskodás hideg és/vagy meleg ételről 
alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, 
szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen, 

- gyógypedagógiai segítségnyújtás: a megismerésben és 
tanulásban akadályozottak pedagógiai szaksegítsége képességeik 
legteljesebb kibontakoztatásában, autonómiájuk megerősítésében; az 
akadályozottat gondozó, nevelő családtag részére speciális készségek 
átadása a rászoruló speciális fejlesztésének elsajátítása érdekében, 

- felügyelet: az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén, 
illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát 
szolgáló, személyes vagy technikai eszköz(ök)zel biztosított kontroll, 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe 
vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben 
tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes 
szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 
biztosítása, amennyiben ezt saját háztartásában vagy annak hiányában 
nem tudja megoldani, 

- szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe 
vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, 
szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok 
helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem 
oldhatóak meg, 

- készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi 
beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas 
készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására, 

- lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi 
állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási 
lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi 
méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi 
életben való részvételt és/vagy a családtagok közötti kapcsolat 
fenntartását, 

- megkeresés: szociális problémák által érintett vagy 
veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő 
elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás 
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céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt 
bármilyen okból elérni nem tudják, 

- közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség 
lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, 
kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra 
vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, 
közösségi együttműködéseket valósít meg. 

Szóbeli prompt Akkor használjuk, amikor valamilyen feladatot adunk, és ha a feladatot végző 
személy elakad, akkor úgymond „súgunk”, szóbeli utasításokat adunk, ezáltal 
segítve a feladat önálló megoldását 

Támogatott 
lakhatás 

A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek - ide 
nem értve a demens személyeket - és a szenvedélybetegek részére 
biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási 
képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve 
elősegítése érdekében biztosítja 

a) a lakhatási szolgáltatást, 
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, 

szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával 
végzett esetvitelt, 

c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más 
szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, 

d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény 
esetén 
da) a felügyeletet, 
db) az étkeztetést, 
dc) a gondozást, 
dd) a készségfejlesztést, 

de) a tanácsadást, 
df) a pedagógiai segítségnyújtást, 
dg) a gyógypedagógiai segítségnyújtást, 
dh) a szállítást, 
di) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást. 

A támogatott lakhatás  

 az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és 
professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével 
támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és 
fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,  

 személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, 
programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti 
megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén 
elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma 
megválasztásában, 

 az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi 
életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít 
az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. 

[1993.évi III. törvény 75. §-a, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. 

§-ai] 
Tanulószervezet A tanulószervezet jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan növeli, 

erősíti alkotókedvét és tehetségét A tanulószervezet a tudásmenedzsment 
egyik vívmánya, mely segít a megfelelő jövőkép kialakításában és annak 
elérésében, miközben jelentős innovációs kapacitást bocsát a szervezet 
rendelkezésére. A tanulószervezet olyan közösség, ahol az egyének 
törekednek képességeik folyamatos kiterjesztésére, az új gondolatok 
támogatásban részesülnek, a kollektív elképzeléseknek tág teret 
biztosítanak, és az egyes személyek a közös tanulás képességének 
elsajátításában is motiváltak. (Stocker, 2004). Egy hatékonyan működő 
tanulószervezet értékrendszerének alapköve a folyamatos tanulás, és az új 
információk beépítése, a változások facilitálása. A tanulószervezet 
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kultúrájának fő karakterisztikuma az innováció, a folyamatos kutatás és 
fejlődés biztosítása, a konkrét célok felállítása; felépítésére az 
együttműködés, a tervszerűség és a felelősség megosztása jellemző 
(Schalock, et.al., 2008).  

Telek Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület [1997. évi LXXVIII. tv. 2. 
§ 21. pont] (Az utcai is egy telek !) 

Telektömb olyan építési telkek összessége, melyeket minden oldalról utca vagy más 
közterület határol és nem egy másik telek. 

Településképi 
vélemény 

A véleményezési eljárás az engedélyezési eljárást megelőzően, a 
beruházás megvalósítása előtti jogosultsága a települési önkormányzat 
polgármesterének, amellyel a településképnek megfelelő épületek 
megvalósítása a cél. A véleményezési eljárás lefolytatásának számos 
előfeltétele van. Azt, hogy mire kell kérni Településképi Véleményt 
Önkormányzati rendelet írja elő. A rendelet neve általában HÉSZ (Helyi 
Építési Szabályzat) 

Tér-Informatika A térinformatika térbeli objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének 
feltárásával és elemzésével foglalkozó tudomány és módszer. A 
térinformatika magába foglalja a térbeli adatok gyűjtésének, adatok digitális 
előállításnak, integrálásának és elemzésnek folyamatát, illetve az elemzések 
megjelenítését. Azon rendszereket, amelyek a Földről, mint közvetlen 
környezetünkről tárolt térbeli információkat dolgozzák fel, földrajzi információs 
vagy geoinformációs rendszereknek nevezzük, a rövidítésére legtöbbször az 
angol GIS - Geographical Information Systems elnevezést alkalmazzák. 
Legegyszerűbb példája a Google Maps, amin egyes térképi pontokhoz egy 
adatbázist rendelnek megmutatva azt, hogy milyen intézmény található ott, 
milyen fényképek készültek ott. 

Vakok személyi 
járadéka 

Kifutó ellátás, 2001 óta nincs újabb megállapítás 

Változás-
menedzsment 

A változásmenedzsment jelentős, nagyszabású, magát a szervezetet, mint 
rendszert érintő változások menedzselésének lehetősége. Szervezeti 
változásnak tekinthető minden olyan átalakulás, amelyik a szervezet 
lényeges jellemzőiben következik be. Ilyen szervezeti jellemző lehet a 
szervezet stratégiája, a szervezeti struktúra, az alkalmazott technológia vagy 
módszerek, a szervezetben tevékenykedő emberek vagy a szervezet 
ügyfelei, partnerei, illetve a szervezeti kultúra. A változásmenedzsment a 
szervezeti változásokra irányuló döntések és cselekvések összessége. 
Értelmezhető mindazoknak a modelleknek, módszereknek, eszközöknek, 
technikáknak, stb. összességeként is, melyek segítségével a szervezeti 
változások sikeresen végrehajthatók. 
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Törvények, országgyűlési határozatok 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről  
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1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
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2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer, fejlesztéséről  

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
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módosításáról (Mmtv.) 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
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Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény 
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15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) 

 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
(Tr.) 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról 
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257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
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92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
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327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.) 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. a területszervezési eljárásról 

 

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 
szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos 
kormányzati feladatokról 

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú 
koncepcióról 

 

Miniszteri rendeletek: 

4/2000. (II. 25.) EüM rend. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci 
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet) 

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 
nyilvántartásáról 

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 
a szociális szakvizsgáról 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 
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