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• EU szerte a tartós bentlakásos ellátások terén 
strukturális változások mennek végbe: 

 

▫ a nagy létszámú intézményes ellátásból a 
közösségi lakhatásba történő átmenet 

 

▫ az informális gondozók fokozott támogatása 

 

▫ a prevenció, a rehabilitáció és az önálló 
életvitel erősítése a szociálpolitika eszközeivel 

 



Cél: hozzáférhetőség biztosítása a  

megfelelő, megfizethető és minőségi  

tartós bentlakásos ellátáshoz.  

 



Évtizedeken keresztül úgy tűnt, hogy a nagy 
létszámú intézményi ellátás a 
legmegfelelőbb a fogyatékos személyek és más 
sérülékeny csoportok számára. 

 

Mostanra empirikus kutatások támasztották alá, 
hogy a közösségi lakhatási szolgáltatások 
magasabb életminőséget biztosítanak az 
ellátottaik számára. 



A közösségi lakhatásba való költözés hatása az 

életminőségre – angolszász kutatások (Kozma et al. 2016) 

• Együtt járhat  önellátási képességek fejlődésével 
 

• Nagyobb választási szabadság, önállóság, autonómia 
a hétköznapokban 
 

• Élénkebb közösségi részvétel és integráció 
 

• Kiterjedtebb családi és társas kapcsolatok – bár 
kétséges az interakciók gyakorisága és mélysége 
 

• Negatív a hatás az „egészségmagatartásra” 



Fogyatékossággal élő emberek 

életminősége – TÁRKI kutatás 2016. 

Több szempontból is újszerű kutatás: 
▫ Magánháztartásban élő és intézményes lakhatásban élő 

személyek életminőségét vizsgálta 

▫ Proxy válaszadók helyett maguk az érintettek nyilatkoztak 

 
Az intézményes ellátás, ezen belül a lakóotthon 
kedvezőbb jellege mutatkozott. A lakóotthonban élő 
értelmi fogyatékos felnőttek jellemzően: 

▫ gyakrabban vesznek részt közösségi programokban 

▫ jobban ismerik a jogaikat 

▫ kevésbé aggódnak amiatt, hogy valaki bántalmazza őket 

▫ hobbijukkal szabadon foglalkozhatnak 

 
 



Szabályozási, stratégiai keretek 

• Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezmény 
 

• 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosítása (2010): a kiváltás törvényi szintű 
kötelezettsége. 
▫ „a Kormány által meghatározott rendben”, az „egyezmény 19. cikkében 

meghatározottak figyelembevételével kell végrehajtani”.  
 
• Kiváltási stratégia 2011-2041 (1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat) 
 
• 2015-2025. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosságügyi 

Programról szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozatot.  
▫ a fogyatékossággal élő személyek lakhatása tekintetében „különös súllyal kell 

figyelembe venni az önrendelkezés és a társadalmi integráció alapelvét” 
▫ „az erről szóló kormányzati stratégia alapján folytatni szükséges az (…) intézményi 

férőhelyek kiváltását (…), ezzel párhuzamosan fontos fejlesztési irány a támogatott 
lakhatás elterjesztését szolgáló fejlesztések indítása”. 



• OFP 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési 
Terve (1653/2015. (IX. 14.) Korm. Határozat) 
▫ 7.3. Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely a 

szociális intézmény férőhely kiváltás koordinatív 
módszertani támogatását biztosítja. > EFOP 1.9.1 
 

▫ 7.5. Projektet kell indítani a tartós bentlakást nyújtó 
szociális intézményi férőhelyek személyközpontú, tényleges 
kiváltása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 
érdekében. > EFOP 2.2.2, 2.2.5; VEKOP 6.3.2 

  
• Kiváltási koncepció 2017-2036. (1023/2017. (I. 24.) 

Korm. Határozat)  
 

Szabályozási, stratégiai keretek 



Gyakorlati megvalósítás 

A kiváltási koncepció megvalósítása a gyakorlatban nagyon komplex feladat:  
 
• a párhuzamos rendszerekben biztosítani kell a stabil ellátáshoz való 

hozzáférést 
• a közszolgáltatások hozzáférhetőségének fejlesztése 
• tananyagfejlesztés és a segítő szakemberek tovább / átképzése 
• professzionális segítő szolgáltatások fejlesztése 

 
 

• közösségi alapú szolgáltatások infrastruktúrájának kialakítása 
• a már meglévő közösségi alapú szolgáltatások kapacitásának és 

minőségének fejlesztése 
• a lakások akadálymentesítése 
• … 
 
Ez az összetettség jelenik meg a projektek tervezésében is. 



Kiket érint? 

  Fogyatékossággal élő 

személy 

Pszichoszociális 

fogyatékossággal élő személy 

Összesen 

Magyarországon 

 490 578 

(forrás: KSH 211) 

ebből értelmi fogyatékos 42 779 

autista: 5120 

 46 265  

(forrás: KSH 211 – mentálisan sérült 

a fogyatékossággal élő kategórián 

belül) 

ebből: a célcsoport 

számára ápolást-

gondozást nyújtó, 

50 főnél nagyobb 

intézményben él 

 11 067 

(forrás: KENYSZI 2017. február) 

 7551 

(forrás: KENYSZI 2017. február) 

ebből: Támogatott 

lakhatásban él 

 979 

(forrás: KENYSZI 2017. február) 

384 

(forrás: KENYSZI 2017. február) 



Uniós források felhasználása 
• EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 

való áttérés fejlesztése  
▫ 21,8 Mrd. forint  
▫ 2500 férőhely 
▫ teljes kiváltás 
▫ felfüggesztve 

 
• VEKOP-6.3.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 

való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás  
▫ 730 millió forint  
▫ közép magyarországi régió 
▫ első benyújtás határidő: 2017. június 30. 

  
• EFOP 2.2.5  

▫ 55,42 Mrd. forint 
▫ további 7500 férőhely  
▫ első benyújtási határidő: 2017. június 30. 

 



Uniós finanszírozás után 

• A kiváltási koncepció a teljes folyamatról szól  
 

• Az uniós forrás fontos eszköz, de nem az 
egyetlen 
 

• Már most gondolkodni kell a 2021. után szükséges 
lépésekről és forrásokról. 
 

• „Alulról jövő kiváltás” 
 

• A TOPhÁZ-ügy hozadéka 
 



Köszönöm a figyelmet! 


