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A modul célja 

Összegyűjti a lakókra vonatkozó információkat, alapadatokat, feltárja a 
természetes támogató környezetüket, valamint a lakók jelenlegi és a kiváltáshoz 
kapcsolódóan prognosztizálható támogatási szükségleteit, szolgáltatási igényeit, 
valamint jövőbeni elképzeléseit, preferenciáit. 

A modul 
eszközei 

Elemzendő dokumentumok, egyéb adatforrások megnevezése. 
Szempontsor a dokumentumelemzéshez és adatgyűjtéshez (kérdőív). 
Interjúkérdések a lakók alapvető elképzeléseinek, preferenciáinak 
összegyűjtéséhez. 
Adatrögzítésre és az adatok összegzésére szolgáló Excel-adatbázis. 
Kitöltési és használati útmutatók. 
Adatvédelmi szabályzat és hozzájárulás az adatkezeléshez. 

Személyi 
feltételek 

A lakót jól ismerő személy, aki ismeri a személyközpontú felmérés és tervezés 
alapjait, valamint a lakó interjúkérdéseihez szükséges alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközöket vagy más segítő technológiákat; például 
fejlesztőpedagógus, szociális munkatárs, mentálhigiénés munkatárs, 
pszichológus vagy pedagógus. Egy szakemberhez maximum 30 lakó felmérése 
tartozzon! 

Tárgyi 
feltételek 

Nyomtató a kérdőív és az interjúkérdések kinyomtatásához, nyugodt helyiség az 
interjúzáshoz, Excel-kompatibilis számítógép. 

A felmérés 
elkészítésének 
időigénye 

3 óra/ lakó 

 
 

Bevezető 

 
Az intézményi férőhely kiváltási program egy lehetőség minden olyan ember számára, aki eddig a 
társadalmon kívül, a többség számára láthatatlan módon és sokszor nem méltó körülmények között 
élt. Egy lehetőség arra, hogy ezek az emberek életüket és „hangjukat” visszakapják, hogy 
meghallgassák a véleményüket, és végre számítson az ő nézőpontjuk is. Szándékunk és célunk, hogy 
az emberek életét és sorsát végleg eldöntő kérdések ne magas, elérhetetlen és távoli szinteken 
szülessenek, hanem ott, helyben, a személy saját vágyainak és törekvéseinek, az ő elképzeléseinek 
megfelelően. Ezen hosszú folyamat első lépése, legelső állomása a jelen módszertani anyag, melyet 
reméljük, hogy sok ezer fogyatékos személy életminőségének javítása érdekében használnak majd az 
intézmények, elsősorban arra, hogy közelebb kerüljenek az emberhez, jobban megismerjék és 
megértsék őt, miközben újragondolják saját működésüket is.  
 
Az önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete érdekében valamennyi szolgáltatás, támogatás 
fejlesztésénél figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a fogyatékos ember – meglévő képességei és 
lehetőségei határain belül – maga rendelkezhessen élete célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, a 
megvalósítandó emberi és morális értékeiről. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a 
tulajdon és a saját test feletti önrendelkezésre. A támogatások és szolgáltatások kialakításának és 
átalakításának nem szabad megfosztania a fogyatékos embereket mindattól, amit önállóan is el 
tudnak érni, amit önállóan is képesek megvalósítani. Az intézmények átalakításánál a lakókat minden 
őket érintő kérdésbe, minden lépés során be kell vonni. Ehhez szükséges a személyes szükségletekre 
alapozott, átgondolt, életminőség-fókuszú felmérés és tervezés. 
  

AZ INTÉZMÉNY LAKÓINAK FELMÉRÉSE 
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Összhangban az IFKT-módszertan általános fejezeteiben (Szakpolitikai háttér, Alapelvek) bemutatott 
nemzetközi egyezményekkel, a Stratégiával

1
 és a Koncepcióval

2
, a közelmúlt hazai jogi és szakmai 

dokumentumaival, a fogyatékos személyek számára nyújtott mindennemű szolgáltatás tervezésének 
alapvetően az egyén szükségleteire, elképzeléseire kell reagálnia, azokat kiindulópontként 
felhasználva. 
 
Az individuum a maga teljességében szemlélendő, oszthatatlan egység, ezért a felmérésben az élet 
mindhárom fő területére – otthon, szabadidő és munka – reagálunk, hangsúlyozva mindhárom terület 
jelentőségét, felhívva a figyelmet arra, hogy teljes, minőségi életről csak e hármas egység 
mindegyikének megléte esetén beszélhetünk. 
 
Az intézményben élő fogyatékos személyek felmérésének célja összegyűjteni a lakókra 
vonatkozó információkat, feltárni a természetes támogató környezetüket, valamint a lakók 
jelenlegi és a kiváltáshoz kapcsolódóan prognosztizálható szolgáltatási igényeit, támogatási 
szükségleteit, valamint jövőbeni elképzeléseit, preferenciáit.  
 
A lakók felmérésének célja tehát alapvetően kettős: 
 
- egyrészt átfogó információkat kapunk a lakókról és szükségleteikről az egyéni igényekre alapuló 
kiváltási folyamat intézményi szintű megtervezéséhez; 
- másrészt támpontot nyújt a kiváltási folyamat időszakában a lakót érintő beavatkozások 
tervezéséhez és az egyéni kiváltási terv elkészítéséhez. 
 
Ez a felmérés biztosítja az első és legalapvetőbb tájékozódási pontot az Intézményi Férőhely Kiváltási 
Terv elkészítéséhez. Célja, hogy a legszükségesebb egyéni tényezők összegyűjtésével, elemzésével 
és rendszerezésével a kiváltás, valamint a hosszabb távú tervezés az egyéni szükségletekre 
reflektálva történjen. Ez a felmérés egyfajta első lépcső. A kiváltás folyamatjellege azt kívánja, hogy a 
különböző területek felmérései és az ezekre épülő tervek a folyamatba ágyazva kövessék egymást, és 
szükség esetén felülvizsgálatra kerüljenek – a szükségletek vagy a külső környezet változásának 
megfelelően –, eredményeik beépüljenek a jelenlegi egyéni gondozási/fejlesztési tervbe, valamint 
majd a TL-szolgáltatás alapját jelentő egyéni szolgáltatási tervekbe. 
 
A teljes IFKT-módszertan a lakók egyéni szükségleteire, elképzeléseire támaszkodik, azt 
kiindulópontként használja. Minden további tervezési eljárás alapvetően a lakók egyéni 
igényeire és szükségleteire reagál. A sikeres intézményi férőhely kiváltási folyamat kulcsa, hogy 
mindazon közösségi szolgáltatások elérhetővé váljanak a TL lakói számára, amelyek képesek az 
egyént középpontba állítva, az egyéni életminőség maximalizálására törekedve, az egyén 
önrendelkezését támogatva adekvát szolgáltatásokkal reagálni a szükségletekre. A lakók 
felmérésének eredményei ezáltal nem csupán az egyéni kiváltási tervben, hanem az IFKT egyéb 
terveiben is markánsan megjelennek, így jelentős információkkal szolgálnak elsősorban: 

- a szolgáltatási gyűrűhöz és a szolgáltatásfejlesztési tervhez; 
- az intézményi HR-tervhez; 
- az ingatlanportfólió elkészítéséhez. 
 
A kiváltási folyamat lakókra, munkatársakra és a szolgáltatási struktúrára vonatkozó, egyéni 
igényeken és szükségleteken alapuló tervének pénzügyi megvalósítását tartalmazza az Intézményi 
Férőhely Kiváltási Terv költségterve, a megvalósításhoz szükséges belső és külső kommunikációs 
tevékenységeket pedig a kommunikációs terv. Az egyes eszközök, módszerek, felmérések és tervek 
egymásra épülését és kapcsolatát részletesen bemutatja Az IFKT módszertan általános bemutatása 
című fejezet. 
 
A felmérés kimenete egy olyan információhalmaz, amelyre reagálni tud az egyéni kiváltási terv, 
valamint a szolgáltatási gyűrű és a szolgáltatásfejlesztési terv. Alapvető információk és tények a 
lakók egyéni igényeiről és elképzeléseiről, valamit helyzetéről és az aktuálisan biztosított intézményi 

                                      
1
 A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati 
feladatokról. 
2
 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. 
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szolgáltatásokról, igénybe vett egyéb közszolgáltatásokról és az egyéni támogatói hálóról. Az Excel 
adatbázis kitöltésével egy kereshető, belső használatra alkalmas adatbázis jön létre a lakókra 
vonatkozó releváns adatokkal. 
 
Alapvetően tehát két kimenete lesz a felmérésnek: 

- A felmérésen alapuló, lakónként elkészülő Egyéni kiváltási tervhez kapunk adatokat és 
inputokat. 
- Összesített, minden lakóra vonatkozó adatbázis elkészítése, melyben összesítve találhatóak 
meg az adatok, statisztikai elemzésre, további tervek készítésére, intézményi szintű tervezésre 
alkalmas formában.  
 
A Komplex támogatási szükségletmérés, amely a támogatott lakhatás igénybevételének alapja, és a 
szükségletalapon biztosított szolgáltatási elemek mértékét hivatott meghatározni, jogszabályban 
meghatározott folyamat. A szociális törvény és a kapcsolódó rendeletek szerint a támogatott lakhatás 
működési engedélyének megkérésével egy időben, az intézményvezető kezdeményezésére történik.  
 
Az IFKT Egyéni kiváltási szükségletfelmérése és Egyéni kiváltási terve kifejezetten a kiváltási 
folyamathoz kapcsolódik, a Komplex támogatási szükségletmérés a létrejövő támogatott lakhatás mint 
szociális szolgáltatás engedélyeztetéséhez kapcsolódik, és a szolgáltatásnyújtás tartalmi 
meghatározását célozza. 
 

A lakók felmérésének szemléleti keretei 

 
A fogyatékos személyek felméréséhez szükséges meghatároznunk azt az alapvető gondolkodási 
keretet, amelybe behelyezhető a felmérés és a tervezés. Ebben a szemléleti keretben kell 
gondolkodnunk az IFKT-módszertan egyéb területein is, így a következő elvek szintézisteremtő 
funkcióval is bírnak. 
 
A normalizációs elv az egyik legkorábbi, fogyatékos személyek ellátásával, életének támogatásával 
foglalkozó alapelv. Vezérgondolata alapján lehetővé kell tenni, hogy a fogyatékos személyek olyan 
életet élhessenek, amely hétköznapi feltételeinek és kiteljesedésének tekintetében nem tér el a többi 
polgár társadalmilag elismert életvitelétől. A normalizációs elv hangsúlyozza, hogy a fogyatékosságot 
az emberi élet „normális” variánsaként, alkotórészeként kell elfogadnunk, és a társadalom érvényes 
normáit, előírásait, struktúráit úgy kell megváltoztatnunk, hogy a fogyatékos személyek minden 
korlátozás nélkül részt vehessenek az adott társadalom szociális és kulturális életében (Schwarte- 
Oberste-Ufer, 1999). Valójában a normalizáció „az ember elfogadását jelenti a társadalomban, 
fogyatékossága ellenére, azonos jogokkal, azonos felelősséggel és a mások számára is 
rendelkezésre álló azonos lehetőségekkel” (Nirje B. – Perrin B., 1995, 53). Nyilvánvaló, hogy az 
intézményi férőhely kiváltás teljes folyamatát a normalizációs elvnek megfelelő módon szükséges 
tervezni, a prioritásokat ez alapján kell meghatározni.  
 
A kiváltás folyamatában döntő jelentőségű, hogy a megszüntetett intézményi ellátás helyett valódi 
alternatívát kínáljunk: egy kellő módon megszervezett, megtervezett közösségi szolgáltatási formát, 
melyben a fogyatékos emberek támogatása szükségleteikhez igazodóan, rugalmasan biztosított. 
Tehát az intézettelenítés többet kell, hogy jelentsen, mint az intézmények bezárását: egy megfelelően 
átgondolt támogatási rendszer kiépítése elengedhetetlen a sikeres társadalmi integráció és az 
életminőség javításának szempontjából (Van Loon, J., 2005). Az IFKT-módszertan minden eleme e 
komplex tervezési folyamat megvalósításához nyújt segítséget az intézmények részére.  
 
 

Támogatott döntéshozatal 
 
A kommunikációs tervben rögzített szempontok mentén a lakók tájékoztatása során biztosítani kell a 
támogatott lakhatással kapcsolatos információkat és a támogatott döntéshozatalt ahhoz, hogy a 
lakók releváns véleményt, elképzeléseket, igényeket tudjanak megfogalmazni. A támogatott 
életvitellel és jövővel kapcsolatos kérdésekre csak akkor tudnak válaszolni, ha van koncepciójuk arra 
vonatkozóan, hogy mi az az új típusú életvitel, amelyre a kérdések irányulnak. A jól tervezett kiváltási 
folyamat része a lakók tájékoztatása, informálása, aktív bevonása a teljes folyamatba. Ennek 
eszköztára a kommunikációs modulokban, illetve az IFKT folyamatát leíró fejezetekben található meg. 
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A támogatott döntéshozatal elvének az élet minden területén érvényesülnie kell. A 
döntéshozatalban meg kell adni a lakóknak minden segítséget, hogy olyan döntések 
szülessenek az egyes kérdésekben, amelyek a saját akaratukat fejezik ki. A támogatott 
döntéshozatal lefektetett alapelvei szerint a támogatott döntéshozatal nem egyetlen modell, hanem a 
cselekvőképesség egy paradigmája, amely a fogyatékos személy bevonására alapozódik. A 
támogató nem hoz döntéseket a fogyatékos személy helyett, hanem azt facilitálja annak érdekében, 
hogy a saját döntését hozza meg.  
 
A Stratégia és a Koncepció alapján támogatni kell döntéseik meghozatalát az olyan kérdésekben, mint 
például a lakótársak megválasztása, a szabadidő eltöltése. A kiváltási folyamat eredményeként 
létrejövő – és egyébként a jogi szabályozás talaján a jövőben a fogyatékos személyek bentlakásos 
intézményi ellátásában meghatározó szolgáltatási forma –, támogatott lakhatás jogszabályi szinten 
deklaráltan biztosítja a döntés szabadságát (a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével), 
az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában. A 
támogatott lakhatás jogi szabályozása az érintettek szolgáltatástervezésbe történő bevonására 
kiemelt hangsúlyt fektet. A támogatott lakhatásban a komplex szükségletfelméréstől a 
szolgáltatástervezésen át a szolgáltatásnyújtásig szinte nincs olyan mozzanat, amely ne építene az 
igénybevevők bevonására: az egyéni szolgáltatási terv alapján nyújtott szolgáltatás az ellátást 
igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására épít, biztosítva a 
döntések meghozatalához szükséges segítséget, a támogatói háló tagjai – a természetes 
(családtagok, barátok stb.) és professzionális támogató környezet (szakemberek, gyámhivatal által 
kirendelt támogató stb.) – bevonását (Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Pordán Ákos, 2016). 
 
A kiváltási folyamat, illetve az új struktúrában való működés alapelveiről és szemléleti 
kereteiről további információkat talál az olvasó Az intézményi ellátásról a közösségi 
szolgáltatások igénybevételére való áttérés, illetve az Alapelvek című fejezetekben.  
 
 

Adatgyűjtés köre 

 
Az egyéni kiváltási szükségletfelmérés három részből áll: 

I. Szociodemográfiai adatok 
II. Jelenlegi szolgáltatási struktúra 
III. Jövőbeli tervek 

 
Az I. és II. részre vonatkozó kérdések magukba foglalják az alábbiakat: 

- szociodemográfiai adatok; 
- életútelemek; 
- természetes kapcsolati (támogatói) háló; 
- foglalkoztathatóság dokumentumalapú vizsgálata; 
- foglalkoztatással kapcsolatos preferenciák és tapasztalatok; 
- a lakó által használt segítő technológiák; 
- gondnoksági státuszvizsgálat. 

 
A III. részben a lakó és a vele közvetlen kapcsolatban álló segítő(k) jövőbeli elképzeléseit, 
véleményét vizsgáljuk meg. 
 
Az egyéni kiváltási szükségletfelmérés, a lakók jelenlegi állapotának feltérképezése elsősorban a 
meglévő intézményi információk és adatok összegyűjtése, strukturálása révén, az életminőség 
koncepciójához igazodva 3 fő életterületre koncentrálva (otthoni élet, munka, szabadidő), főként a 
rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a lakókhoz kapcsolódó ismeretek, tapasztalatok 
összegyűjtésével és elemzésével történik. 
 
A kérdéseket az I. és II. részben, illetve a III. rész egyik felében elsősorban az intézményi 
dokumentumok alapján, illetve a lakót jól ismerő személy tapasztalatai alapján lehet 
megválaszolni. A felmérés III. területén bizonyos kérdéseket a lakó számára interjúkérdésként 
kell feltenni. 
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Az adatgyűjtés és -elemzés fő információforrásai: 

 
1. Intézményi dokumentumok 

 

Információ forrása A felmérés mely területéhez kapcsolódik 

Szakorvosi szakvélemény 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés szakorvos, 
kezelőorvos szakvéleménye 

Diagnózisok; egészségügyi kockázatok 

Alapvizsgálat Szt. 70. § (5) bekezdés, 92/2008. 
(IV. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 

Diagnózisok, életút, személyes gondoskodást 
nyújtó szakosított ellátás iránti szükséglet 

Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI.24.) SzCsM 
rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. melléklet II. 
rész 

A lakó jövedelmével kapcsolatos kérdések 

Egyéni fejlesztési terv 1/2000 (I.7.) SZCSM 
rendelet 7. § (6), 12. §, 92/2008. (IV. 23.) Korm. 
rendelet 9. § 

Egyéni fejlesztésre vonatkozó kérdés; jelenlegi 
szolgáltatási struktúra – támogatások az egyes 
életterületeken (gondozási anamnézis) 

Gyógyszerfelhasználás nyilvántartása 1/2000 
(I.7.) SZCSM rendelet 51.§ (1) bekezdés, 9. 
számú melléklet szerinti Egyéni gyógyszer-
felhasználási nyilvántartó lap 

Gyógyszerek szedésére vonatkozó kérdés. 

Egészségügyi személyi lap 1/2000 (I.7.) 
SZCSM rendelet 53.§ (1) bekezdés 

Általános egészségügyi állapot, jelenlegi 
betegségei, egészségügyi kockázatok 

Ápolási anamnézis, ápolási terv Diagnózisok, egészségügyi kockázatok; 
mobilitás, szakápolási szükséglet 

Gondozási terv 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet Jelenlegi szolgáltatások, önkiszolgálás, 
háztartási tevékenységek, mobilitás; viselkedési 
kockázatok 

Korlátozó intézkedés dokumentálása 1/2000 
(I.7.) SZCSM rendelet 101/A. § (3)-(8) 
bekezdés, 6. számú adatlap – Adatlap korlátozó 
intézkedés elrendeléséhez 

Viselkedési kockázatok 

Térítési díj nyilvántartási törzslap (29/1993. 
(II.17.) Kormányrendelet 19.§, 3. sz. melléklet 
szerinti Térítési díj nyilvántartási törzslapja 

Összes jövedelemre, személyi térítési díjra 
vonatkozó kérdés 

Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat 
92/2008 (IV.23.) Korm. rendelet 

Diagnózisok, életút, személyes gondoskodást 
nyújtó szakosított ellátás, foglalkoztatás iránti 
szükséglet 

Előgondozás 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 
4. §-9. §, 2. sz. melléklet 

Lakó családi állapota, iskolai végzettsége; 
gondnokság; egészségügyi kockázatok; 
mobilitás; segédeszköz-szükséglet; magatartási 
kockázatok; szükséges szolgáltatások; 
szabadidő; vallásgyakorlás 

Tájékoztatás térítési díjról Szt. 115. § (2) 
bekezdés 2013.03.31-ig az ellátás 
igénybevételét megelőzően, 2014.04.01-től a 
megállapodás megkötésekor, 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés 

Személyi térítési díj összege 
 

ORSZI, RSZSZ, Szakértői és Rehabilitációs 
Biztosságok szakvéleményei 

Diagnózisok; segédeszköz-szükséglet 

 
2. További dokumentumok 

 
Egyes dokumentumok és állapotfelmérő eszközök speciális célcsoportok, illetve társuló problémák 
esetén állhatnak rendelkezésre. Ezek nem általánosan és minden esetben elérhető dokumentumok, 
azonban amennyiben rendelkezésre állnak, további információval szolgálhatnak az igénybevevő 
állapotát illetően.  
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- Pszichoszociális fogyatékosságban érintett és szenvedélybeteg emberek esetében, 
amennyiben gondnokság alatt van a személy: Igazságügyi orvosszakértő által elkészített 
vizsgálat összefoglalója. 
 

Addiktológiai szociális ellátásban a következő állapotfelmérő lapokból tájékozódhatunk: 
- Képalkotó lap: a lakó bio-pszicho-szociális állapotának felmérésére irányul, az alábbi 
szempontok alapján: Testi állapota (megjelenése, gesztusai, egészségi állapota). Lelkiállapota 
(attitűdje, önismerete, önértékelése). Szociális állapota (családon belüli kapcsolatai, családon 
kívüli kapcsolatai, lakhatási körülményei, egzisztenciális helyzete. Tanulmányai (iskolái). 
- TDI: Kezelési szükségletet méri 
- CAGE: az alkoholizmus és az ezzel összefüggő problémák szűrését célozza meg 
- ASI: Addiktológiai súlyossági index 

 
Pszichoszociális fogyatékosságban érintett és szenvedélybeteg emberek esetében, amennyiben 
gondnokság alatt van a személy, jól használható az igazságügyi orvosszakértő által elkészített 
vizsgálat összefoglalója. 
 
Ezenkívül használható még a motivációs interjú, ami nem állapotfelmérő eszköz, hanem a személy 
változásra való készségét nézi, ennek elsősorban a tervezés során van jelentősége. 
 
Mindkét célcsoport esetében kötelező a fizikai és mentális állapot felmérése, valamint a foglalkoztatás 
és szabadidős tevékenységek felmérése is. 
 

3. Munkatársak beszámolója: személyes reflexiók és tapasztalatok 
 

4. Lakó személyes dokumentumai 

 
5. Interjúkérdések a lakók számára 

 
A lakók felmérésének kidolgozása során arra törekedtünk, hogy olyan eszközt biztosítsunk az 
intézmények számára, melynek használata nem ró irreálisan nagy terhet az intézményre, de még 
optimálisan képes a felmérés céljainak megvalósítására, az intézményi szintű és egyéni szintű 
tervezéshez szükséges információk összegyűjtésére. Figyelemmel voltunk arra a veszélyre, hogy 
amennyiben a felmérés kivitelezésére nem áll rendelkezésre megfelelő humánerőforrás és elegendő 
idő az intézményekben, úgy szükségszerűen redukcionista megvalósítással találkozhatunk, mely 
mindenekelőtt a lakók érdekét sértené. Olyan reálisan megvalósítható felmérést kellett terveznünk, 
mely csak a kellő mélységben elemzi a lakók egyéni életútját, szükségleteit és elképzeléseit, de még 
éppen elegendő információt biztosít a tervezéshez.  
 
A kiváltási folyamat tervezésének fázisában nem volt célunk a lakók támogatási és képzési 
szükségleteinek mély, átfogó feltárása, mivel ez optimálisan csak egy hosszabb, több módszertani 
elemet magában foglaló (pl. interjú, megfigyelés) folyamat eredményeként születhet meg. Továbbá 
kiemelendő, hogy jelen módszertanban megjelennek az egyén foglalkoztatással kapcsolatos 
szükségletei, foglalkoztatási életút elemekkel, mégsem tekinthető semmilyen mértékben elegendő 
alapnak ahhoz, hogy az egyén foglalkoztatási tervét ez alapján készítsük el, vagy erre építsünk 
foglalkoztatási portfóliót. Jelen módszertan alkalmazása nem helyettesítheti a kiváltási folyamat során 
elvégzendő komplex, több területre kiterjedő, mély strukturális szükségletfeltárást. 
 

Fontos szem előtt tartanunk, hogy ez a felmérés nem helyettesíti a lakók későbbi, mélyebb, 
egyéni szükségleteket komplex módon feltáró, interjúval, élethelyzet alapú megfigyeléssel 
egybekötött felmérését, mely részletesen feltárja az egyes életterületeket, egyéni 
képességeket és készségeket, célokat és preferenciákat. Az IFKT-módszertan lakókra 
vonatkozó felmérése kiindulási alapot képez az optimális kiváltási folyamat 
megtervezéséhez, egy pályázati megvalósítási tanulmány elkészítéséhez. 

 
Ezenkívül fontos szempont volt a kidolgozás során, hogy az adatlapon rögzített adatok a 
későbbiekben hatékonyak és könnyen kezelhetőek, sokrétűen felhasználhatóak legyenek. Ennek 
érdekében igyekeztünk – amennyire lehetséges – szakmai konszenzus alapján egységes fogalmakat, 
kategóriákat megadni, melyekből a felmérést végző, kitöltő személy választ. Ez nemcsak a kitöltést 
könnyíti meg, hanem egyben biztosítja az egységes adatfelvételt, az összehasonlítható és könnyen 
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kereshető adatbázist, egységes fogalomhasználatot is a felhasználó számára. A kategóriákra osztás 
azonban elkerülhetetlenül azzal jár, hogy bizonyos részinformációk elvesznek, vagy nem kellően 
árnyaltan jelennek meg. Mivel emberek felmérését végezzük, a kitöltő könnyen érezheti, hogy az 
egyéni életútelemek, apróbb mozzanatok elvesznek, nincs a felsorolt kategóriák között az a lehetőség, 
amely leginkább illene a lakó helyzetére. Ezért is biztatjuk a kitöltőket, hogy használják a szabad 
szöveges bevitelt minden esetben, ahol az adatlap lehetővé teszi, és erre szükség van. Ezenkívül 
mindhárom fő terület végén a megjegyzés rovatba rögzíthető bármilyen szempont, információ, ami a 
felmérő megítélése szerint külön említést érdemel. A lakók válaszát minden esetben szabad szöveges 
bevitellel, lehetőség szerint szó szerint rögzítjük.  
 

Jelen kérdőív a fent részletezett korlátok miatt szükségszerűen nem fog tudni reagálni teljes 
körűen minden egyéni szükségletre, ez nem is célja. Az előre meghatározott kategóriák 
szükségszerűen korlátozott mértékben képesek megjeleníteni az egyéni variációkat, 
ugyanakkor nagymértékben alkalmasak a tervezés, előkészítés megvalósítására.  

 
 
A felmérés korlátai 
 
A szükségleteket alapvetően két tényező befolyásolja:  

1. az egyén képességei, készségei, individuális funkcionalitásának szintje; 
2. a környezet, amelyben az egyénnek tevékenykednie kell. 

 
Jelen felmérés csak az aktuális környezetben, a jelen körülmények között tudja vizsgálni az 
egyént, nem képes elképzelt, jövőbeli környezeti tényezőkre reagálni. Feltételezett 
élethelyzetekre nem reagálhatunk. A kiváltási folyamat során szükségszerűen mindkét tényező 
változni fog: képzések, fejlesztések, felkészítések részese lesz a lakó, melynek során képességei 
fejlődni fognak, tudása növekszik, ismeretei bővülnek, praktikus készségei javulnak. A környezete, 
amelyben élettevékenységeit folytatni fogja, szükségszerűen gyökeresen átalakul a kiváltás nyomán. 
A szükségletek természetüknél fogva számos tényező által befolyásoltak, és az élethelyzeteknek, 
illetve az egyén igényeinek megfelelően folyamatosan változnak. Ezt mind a felmérés, mind a terv 
kialakítása során figyelembe kell venni. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy jelen felmérés csak 
egy pillanatképet tud adni az egyén jelenlegi szükségleteiről, a kapott szolgáltatásokról és aktuális 
preferenciáiról, de mindenképpen hangsúlyozandó, hogy ezek a folyamat során szükségszerűen 
változni, alakulni fognak, ezért elengedhetetlen a későbbi szakaszokban történő felmérés, kontroll, a 
szükségletek változásának nyomon követése az egyéni tervben.  
 
 

Adatgyűjtés módja 

 
Alapvetésünk, hogy az intézmény rengeteg adattal, információval rendelkezik lakóiról, ezek jelentős 
információforrások lehetnek az egyéni kiváltási terv és az IFKT szempontjából is. A felmérés első két 
része tehát elsősorban a rendelkezésre álló dokumentumok elemzéséből, az adatok gyűjtéséből 
és szisztematikus rendszerezéséből áll. Ezenkívül feltételezzük, hogy az intézményi dolgozók 
rendelkeznek rengeteg tudással, tapasztalattal lakóikról, ezek azonban gyakran nem összpontosulnak 
egy kézben. Minden munkatárs a saját tevékenységének, szakterületének megfelelő információval 
rendelkezik az egyénről, így gyakran egyszempontú képe van róla. Fontos, hogy az egyes 
munkacsoportok minden egyes lakó esetében összedolgozzanak, és megosszák információikat 
egymással. A Belső Szakmai Team multidiszciplináris összetételű, így alkalmas arra, hogy a több 
helyen megjelenő információt összeillessze, szükség szerint kiegészítse. 
 
Az adatgyűjtés során elkerülhetetlen lesz, hogy a lakó egyéb, természetes és professzionális 
támogatóit is bevonjuk a felmérésbe. Ez a támogatói háló sok olyan információ birtokában lehet, 
amelynek a kitöltő (vagy a Belső Szakmai Team tagja) nincsen birtokában, azonban mindenképpen 
képesnek kell lennie feltárni és felkeresni ezeket az információforrásokat is. A felmérés során rá kell 
mutatni a lakó életének olyan területeire is, amelyeken hiányzó adatokkal találkozunk, ez szintén a 
felmérő feladata és kompetenciája kell, hogy legyen.  
 
Sok esetben a rendelkezésre álló adatok új szempontú elemzése, más megközelítési mód 
alkalmazása válik szükségessé. Példaként a gondozási tevékenységek újragondolása említhető: a 
támogatási paradigma szellemében azt kell elemezni, hogy a lakó milyen típusú támogatást kap a 
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hétköznapi élete, tevékenységei során jelenleg az intézményben. Ezek a figyelemmel kíséréstől a 
teljes fizikai támogatásig terjedőek lehetnek, ennek megfelelően kell meghatározni a tevékenységek 
tartalmát és a hozzájuk rendelhető támogatás intenzitását. A gondozási feladatokat ellátó 
szakemberek jelenleg komplex tevékenységeket végeznek, általában nem szűkíthető le munkájuk a 
szigorúan vett fizikai szükségletek kielégítését célzó gondozási feladatokra. Jelen módszertan elvárja, 
hogy az intézmény gondolja át ezen tevékenységeit, és – összhangban a kiváltás folyamatának 
feladataival, valamint a majdani TL szolgáltatási elemeivel és annak szabályozásával – szűrje le és 
rendszerezze újra azokat a tevékenységeket, amelyek valóban a gondozás tevékenységi körébe 
tartoznak, illetve egyéb szolgáltatási elemekkel fedhetőek le. Ez a szemlélet szükségszerűen magával 
hozza, hogy a tevékenységek szervezését, munkaköröket és a tevékenység végzéséhez szükséges 
kompetenciákat újra kell gondolni. Tehát sok esetben át kell gondolni a tevékenységek és fogalmak 
tartalmát, újra kell definiálni bizonyos szerepeket és feladatokat. Ehhez a feladathoz az Intézményi 
munkatársak felmérése és a HR-terv fejezetekben további információk szerepelnek, melyben 
részletesen tájékozódhatunk az egyes tevékenységek tartalmáról, a szükséges kompetenciákról, a 
szociális szolgáltatási elemekről.  
 
A felmérést végző személy:  A felmérést és információgyűjtést végző személynek 

elsősorban nem speciális kompetenciákkal, hanem 
inkább az adatok összegyűjtéséhez szükséges 
komplex, holisztikus szemléletmóddal kell 
rendelkeznie. Emellett elengedhetetlen, hogy 
rendelkezzen megfelelő felhatalmazással és 
hozzáféréssel az adatok összegyűjtéséhez és 
rendszerezéséhez. 
Mindezen tényezők figyelembevétele mellett 
kiemelten fontos a kérdőívet felvevő személye. 
Fontos, hogy olyan munkatárs legyen, aki ismeri a 
támogatott döntéshozatal alapelveit, jártas az 
önrendelkezés elősegítésében, és amennyiben 
szükséges, az adott lakó alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközeinek (AAK)

3
 használatában 

vagy más segítő technológia alkalmazásában.  
 
Az intézmény munkatársainak felmérése modulban felvázolt Belső Szakmai Team tagja a lakó 
felméréséért felelős, az adatokat összegyűjtő, az adatokat rögzítő és az interjút kivitelező, a lakót jól 
ismerő személy. Továbbá fontos, hogy a kitöltésért felelős személy egyben a lakó jövőtervéért, egyéni 
kiváltási tervéért is felelős ember legyen. Kívánatos volna, ha ez a személy lenne a későbbiekben is a 
lakó kiváltásának folyamatáért felelős, a lakó „egyéni kiváltási esetfelelőse”.  
 
A megfelelő minőségű és mélységű, a lakók egyéni szükségleteit és jellemzőit feltáró felmérés 
kivitelezéséhez elengedhetetlen, hogy a felmérés során egy szakemberhez maximum 30 lakó 
felmérése tartozzon, így biztosítható a valódi, egyéni, közvetlen kapcsolat. A felmérés 
elvégzésére rendelkezésre álló időtől függően kell megtervezni a szakemberek számát. Ideális 
esetben egy szakemberhez 5-10 lakó felmérése tartozik, egyéb esetben se lépjük túl az ajánlott 30 
lakó felmérését szakemberenként. Fontos, hogy a felmérés mindhárom részét ugyanaz, a lakót jól 
ismerő személy végezze el. 
 
A felmérést elvégző intézményi szakember tehát: 

 minden esetben a lakó érdekeit veszi figyelembe; 

 ismeri a személyközpontú felmérés és tervezés alapjait; 

 képes a szükséges adatok összegyűjtésére, a felmérőlap útmutatónak megfelelő kitöltésére, 
az interjú kivitelezésére;  

 kész arra, hogy ha szükséges, konzultál, információt kér egyéb intézményi szakemberektől; 

 kész kapcsolatba lépni a lakó informális kapcsolati hálójába tartozó emberekkel és 
intézményekkel, más szolgáltató szervezetekkel és közösségekkel; 

                                      
3
 Ilyen például: jelnyelv, gesztusnyelv, Bliss nyelv, PECS, stb. Amennyiben az olvasó további információkat 

szeretne megtudni az AAK eszközökről és rendszerekről javaslom figyelmébe: Erdélyi Andrea (2008). Az 
augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) mint a kommunikációtudományok egyik legifjabb 
részdiszciplinája. Gyógypedagógiai Szemle, 1., 14-26. 



12 

 

 képes a dokumentumokból hiányzó információkat a megfelelő személy megkeresésével, 
kikérdezésével pótolni; 

 rendelkezik a kitöltéshez megfelelő felhatalmazással és hozzáféréssel; 

 képes prioritások felállítására; 

 ismeri a lakó interjúkérdéseihez szükséges alternatív-augmentatív kommunikációs eszközöket 
vagy más segítő technológiákat; 

 ismeri a lakót legalább 1 éve, annak érdekében, hogy a személyes szükségletekre irányuló 
kérdéseket megfelelően meg tudja válaszolni, és az interjúkérdéseket a lakó egyéni 
kommunikációs és megértési szintjéhez tudja igazítani; 

 elkötelezett a teammunka mellett, szorosan együttdolgozik más szakemberekkel a lakó 
érdekeiért. 

 
Ezenkívül a kérdések jellegéből és a szükséges információk természetéből adódóan elengedhetetlen, 
hogy magasabb végzettségű szakember legyen például fejlesztőpedagógus, szociális munkatárs, 
mentálhigiénés munkatárs, pszichológus vagy pedagógus. Bár a kitöltési útmutató részletesen 
bemutatja a felmérésben használt fogalmakat, szakkifejezéseket, elengedhetetlen, hogy ezeket a 
szakember ismerje, gyakorlati tapasztalattal rendelkezzen használatukról.  
 
A felmérés célcsoportja:  A felmérés célcsoportja az intézményi férőhely 

kiváltást tervező intézményben élő felnőtt korú lakó. 
A tervezéshez minden lakót fel kell mérni. 

 
A felmérés időtartama:   3 óra/lakó 
 
Kitöltés módja:  A kitöltés személyenként történik, közvetlenül az 

Excel-adatbázisban vagy a Dokumentumtárban 
található nyomtatható kérdőív kitöltésével és 
rögzítésével. Az interjúkérdések szintén 
megtalálhatóak a Dokumentumtárban is. Fontos, 
hogy az adatokat és az interjúkérdésre adott 
válaszokat egy személy esetében egyszerre kell 
rögzíteni, ezért ezeknek már rendelkezésre kell állnia 
az adatbázis feltöltésekor. 

 
Ütemezés: A lakók felmérése a felmérési-tervezési folyamat 

egyik legelső lépése, a munkavállalók felmérésével 
párhuzamosan folyhat, ebben az esetben azonban 
sok többletkapacitás biztosítására lesz szükség 
azonos időben. 

 
A felmérés során szenzitív, személyes adatokkal dolgozunk. Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvényben foglaltak szerint, az 
adatkezelési szabályzatnak megfelelően történik, és a felmérésben részt vevő lakók vagy gondnokuk 
hozzájáruló nyilatkozata szükséges (lásd Dokumentumtár). 
 
 

A felmérés eszközei 

 
A lakókra vonatkozó releváns adatokat, információkat az IFKT-módszertan részét képező, 
speciálisan e feladatra készített, belső használatra szánt Excel-adatbázis kitöltésével lehet 
rögzíteni. Az adatbázis lakókra vonatkozó részei: 
 

a) a fent bemutatott három területre vonatkozó adatbeviteli mezők,  
b) az adatokat összegző és eredményeket bemutató táblázatok és diagramok (ezeket az Excel 

maga generálja),  
c) valamint a rögzített adatokat tartalmazó háttéradatbázis. 
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Az adatbázisban, illetve az azonos tartalmú nyomtatható kérdőívben szereplő kérdések megadják a 
fentiekben felsorolt dokumentumok, információk elemzési szempontjait, és tartalmazzák az 
interjúkérdéseket is.  
 
Az adatfelvétel történhet közvetlenül az Excel-adatbázisba való rögzítéssel, azonban valószínű, hogy 
az információkat, adatokat csak több forrásból lehet összegyűjteni, és a lakók megkérdezéséhez időre 
van szükség. Célszerű tehát a Dokumentumtárban található kérdőívet (Kérdőív a lakók felméréséhez) 
kinyomtatni, és a válaszok összegyűjtése nyomán az adatokat személyenként rögzíteni. 
 
 

Kitöltési és használati útmutató 

 

I. SZOCIODEMOGRÁFIAI ADATOK 
 
Ez a rész elsősorban zárt kérdéseket tartalmaz, a kitöltő számára a legtöbb helyen előre 
meghatározott válaszlehetőségekkel. Ezt a részt az intézmény munkatársa tölti ki a rendelkezésre 
álló adatok, információk alapján. 
 

I. Szociodemográfiai adatok 

Kérdés Útmutató 

Adatrögzítő neve Az a személy, aki a lakó felméréséért felelős, és az adatlap kitöltését végzi 

Lakó neve A lakó teljes neve 

TAJ szám Kitöltése nem kötelező. Az adatbázis csak érvényes TAJ számot fogad el. 

Neme A későbbi adatelemzés során, statisztikai célokra felhasználható.  

Születési helye Város neve 

Születési ideje Formátum: év, hónap, nap 

Jelenlegi lakcíme Az intézményi alapadatoknál rögzített székhely vagy telephely közül 
válassza ki! 

Mobiltelefonszáma Kitöltése nem kötelező. Amennyiben rendelkezik a lakó mobiltelefonnal 

E-mail cím Kitöltése nem kötelező. Amennyiben rendelkezik a lakó e-mail címmel 

A lakó gondokság 
alatt áll-e? 

Amennyiben nem, úgy támogatott döntéshozatalban részesül-e?  
Amennyiben igen, milyen típusú gondnokság alatt áll? A gondnokságról 
szóló információk a gondnoki kirendelő határozaton találhatóak. Vegyük 
figyelembe, hogy a Ptk. módosítása nyomán az új és a régi gondnoksági 
kategóriákkal is találkozhatunk az intézményben. A listából válassza ki a 
megfelelő választ!  
Nevezze meg az ügycsoportokat, amelyekre a korlátozás kiterjed! 

Gondnok/támogató 
adatai 

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a lakó gondnokság alatt áll. 
A név és telefonszám szabad kitöltéses. A listából válassza ki, hogy a 
gondnok milyen kapcsolatban áll a lakóval (pl. szülő)! 
Amennyiben a lakó támogatóval rendelkezik (lásd előző kérdés), úgy itt a 
kijelölt támogató személy adatait tüntesse fel! 

Gondnokság 
következő 
felülvizsgálatának 
időpontja 

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a lakó gondnokság alatt áll. Mikor 
esedékes a következő bírósági felülvizsgálat?  

Vészhelyzet esetén 
értesítendő 
személy 

Másolhatja a gondnok/támogató adatait, vagy kitöltheti, ha a vészhelyzet 
esetén értesítendő személy eltér a gondnoktól. Az értesítendő személy 
neve, telefonszáma, kapcsolata a lakóval. A név és telefonszám szabad 
kitöltéses. A listából válassza ki a kapcsolatot! 

Lakó családi 
állapota 

A felsorolásból válassza ki a lakó családi állapotát! A Házas, Élettársi 
kapcsolatban él, Elvált, Özvegy kategóriákat a lakóra vonatkozó 
dokumentumokból ismerhetjük meg. A Tartós kapcsolatban él vagy 
Egyedülálló kategóriákhoz szükséges a személy kapcsolati rendszerének 
ismerete, mivel a „tartós kapcsolat” nem hivatalos kategória. Amennyiben 
bizonytalanok vagyunk, kérdezzük meg a lakót ismerő segítő-támogató 
személyzet egy tagját! 
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I. Szociodemográfiai adatok 

Kérdés Útmutató 

Gyermekek Jelölje, hogy van-e a lakónak saját, 18 éven aluli gyermeke! Amennyiben 
igen, töltse ki a gyermekre és a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat! A 18 
éven felüli gyermeket – amennyiben van kapcsolat – a következő 
kérdésnél, a lakó számára egyéb fontos személynél kell jelezni. 

A lakó számára 
egyéb fontos 
személy 

Ennél a résznél jelenítse meg azt a fontos személyt a lakó életében, aki 
nem a lakó gondnoka, nem a vészhelyzet esetén értesítendő személy, és a 
lakó számára fontos, kiemelt szerepet tölt be az életében, közeli 
kapcsolatban állnak, és nem az intézmény dolgozója! 
Itt kérjük részletezni, ha a lakónak van házas- vagy élettársa, tartós 
kapcsolata. Itt részletezzük, amennyiben a lakónak van felnőttkorú 
gyermeke. Lehet ezenkívül szülő, családtag, rokon, akivel a lakó 
rendszeresen tartja a kapcsolatot valamilyen formában, egy régi barát vagy 
egyéb támogató személy, aki különösen fontos szerepet tölt be a lakó 
életében. Lényeges szempont lehet a családtagok, valamint ezen kiemelt 
személyek lakóhelyének ismerete is. 

Mikroközösség Tagja-e a lakó valamilyen számára fontos mikroközösségnek? Ez lehet az 
intézményen belüli vagy kívüli szubkulturális csoport, tematikus klub, 
sportklub, vallási közösség. A közösséghez tartozást a kiváltás 
tervezésekor szükséges figyelembe venni. 

A lakó rendszeres 
havi jövedelme 

Minden olyan jövedelem összegszerű felsorolása, amelyet a lakó saját 
jogon kap. Jelöljük, amennyiben a lakó nem rendelkezik rendszeres 
jövedelemmel! 
 
A jövedelmekről a KézenFogva Alapítvány Infóbázisából tájékozódhat: 
http://info.kezenfogva.hu/  
 
A leggyakrabban előforduló jövedelmeket, pénzbeli juttatásokat válassza ki 
a felsorolásból:  

- Fogyatékossági támogatás 
- Rehabilitációs ellátás  
- Rokkantsági járadék 
- Rokkantsági ellátás 
- Vakok személyi járadéka  
- Emelt összegű családi pótlék 
- Árvaellátás 
- Munkajövedelem 
- Aktív korúak ellátása 
- Egyéb: itt jelölje, amennyiben a lakónak egyéb forrásból származó 

jövedelme van, például öregségi nyugdíj, vállalkozásból származó 
jövedelem stb. 

Az összeget pontok és szünet nélkül kell beírni a cellába! 
A jövedelmek összesítését az Excel-táblázat automatikusan elvégzi.  
A jövedelmek összesítése során képet kaphatunk arról, hogy esetleg van-e 
olyan jövedelem, pénzbeli juttatás, amelyre a lakó jogosult lenne, de 
jelenleg nem kap. 

Rendszeres, nagy 
összegű kiadások 
 

Ezt a részt csak akkor töltse ki, amennyiben a lakónak rendszeres havi, 
nagy összegű tartozása, levonása van a jövedelméből. Elsősorban 
hiteltartozás, tartásdíj, nagy összegű és rendszeres gyógyszerköltségek 
vagy jövedelem elvonása bármely jogcímen. Jelenítsen meg minden nagy 
összegű, rendszeresen jelentkező kiadást, mely a lakó havi jövedelmének 
minimum 20%-át érinti! 
Nevezze meg a rendszeres kiadást, és írja be a havi összeget! 
A térítési díjat nem itt kell megjeleníteni! 

A lakó 
legmagasabb 
iskolai végzettsége 

Nem teszünk különbséget a speciális és a többségi iskolák között, tehát 
nem kell külön jelölni, amennyiben valaki speciális iskolát végzett (pl. 
speciális szakiskola, speciális készségfejlesztő szakiskola stb.). Válassza ki 
a felsorolásból a megfelelő választ! 

http://info.kezenfogva.hu/
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I. Szociodemográfiai adatok 

Kérdés Útmutató 

A lakó 
szakképzettsége 

Szakképzettséget igazoló okirat alapján soroljunk fel minden 
szakképzettséget, amellyel a lakó rendelkezik! 

A lakó diagnózisa Minden fogyatékosság, tartós betegség felsorolása, orvosi 
szakvélemények, ORSZI, NRSZH, RSZSZ által kiállított szakvélemény, 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvélemény alapján. 
 
Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan 
érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással 
– illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, 
társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és 
másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja (1998. évi 
XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról).  
 
Ennek értelmében halmozottan fogyatékos személy mindenki, akinek 
egynél több területen fennáll a funkcióképesség megváltozása, tehát az 
adatbázisban mindenki, akinek egynél több fogyatékossága van, 
halmozottan fogyatékosnak minősül.  
 
Minden fennálló fogyatékosságot külön jelöljünk! 

- Értelmi fogyatékosság 
- Autizmus spektrum zavar 
- Mozgássérülés 
- Látássérülés 
- Hallássérülés 
- Beszédfogyatékosság 
- Pszichoszociális fogyatékosság 
- Szenvedélybetegség 

 
A fenti kategóriák részletes magyarázatát megtalálja a Fogalomtárban! 
Figyelem! Az orvosi dokumentáció sokszor eltérő – a modern 
fogyatékosságtudomány és szociális szakma által nem használt – 
nyelvezetet használ, mint például a „mentális retardáció” – ez az értelmi 
fogyatékosság orvosi megnevezése, ezért értelemszerűen ott kell jelölni. 
Írjon le minden olyan krónikus betegséget, amelyről a lakónak diagnózisa 
van, pl. diabetes, hipertónia stb.! 
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I. Szociodemográfiai adatok 

Kérdés Útmutató 

Segédeszköz-
szükséglet 

A lakó számára az önálló életvitelhez szükséges segédeszközök, 
segítő technikák felsorolása (amennyiben releváns).  
 
Segédeszköz: a fogyatékos személy fizikai vagy érzékszervi képessége 
részleges vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását szolgáló 
eszköz. 
 
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. Ezek a technológiák akkor a leghatékonyabbak, ha 
összhangban vannak a használó preferenciáival, és figyelembe veszik a 
környezetet is, ahol alkalmazzák vagy üzembe helyezik ezeket. A segítő 
technológiák és gyógyászati segédeszközök központi szerepet játszanak a 
fogyatékos személyek közösségi életvitelében. Az elektronikus készülékek 
és információs rendszerek (intelligens otthonok) terén elért hatalmas 
előrelépés hatékonyan támogatja a romló egészségi állapotú vagy fokozott 
gondozási igényű személyek önálló életvitelét, mivel ezek az eszközök 
megelőzik, hogy kiszolgáltatottá váljanak és elhanyagolják magukat, 
valamint képessé teszik őket arra, hogy a lehető leginkább önállóan, a 
legnagyobb biztonságban, méltósággal éljenek, és fenntartsák társadalmi, 
személyes kapcsolataikat. 
 
Az akadályozottság kompenzálására olyan segítő eszközökre, 
technológiákra van szükségük a fogyatékos személyeknek, amelyek 
biztosíthatják az önállóbb életvitelt, csökkenthetik a külső segítség 
igénybevételének mértékét, életminőségük javítását szolgálva.  
 
Jelöljünk minden olyan eszközt, technológiát, amelyet az egyén 
jelenleg használ, illetve azokat is, amelyek jelenleg nem állnak 
rendelkezésre, de használata indokolt lenne, akár szakvéleményben, 
szakértői véleményben meghatározottak alapján. 
 
A felsorolás célja, hogy megjelenítsük azokat a legfontosabb eszközöket, 
amelyek elengedhetetlenek a lakók önálló életvitele szempontjából, és a 
tervezés során költségigénnyel járhatnak. 
 
Értelmi fogyatékos személyek 

a. vizuális segítségek a hétköznapok során: a tárgyi és szociális 
környezet jobb megértését segítő, a hétköznapi tevékenységek 
kivitelezését támogató vizuális rendszerek. Ilyen például: napirend, 
hetirend, folyamatábrák, folyamatleírások, vizuális 
munkaszervezés, tevékenységek és tárgyak jelölését, 
használatának támogatását segítő egyéb vizuális jelek, 
piktogramok, képek.  

b. beszédet helyettesítő, kiegészítő alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközök: alternatív-augmentatív kommunikáció 
(AAK) minden, a beszéden kívüli nyelvi forma, amely segít a 
személynek a szociális-kommunikációs interakció során. Ilyen 
módszerek vagy eszközök lehetnek:  

- képek cseréjén alapuló kommunikációs rendszerek, 
- kommunikációs kulcskártyák, 
- beszédhang keltésére alkalmas kommunikációs segédeszközök, 

kommunikátorok, 
- gesztusok vagy kézjelek felhasználásával kialakított nyelvi 

rendszer.  
c. speciális IKT eszköz: különféle mobilalkalmazások és applikációk, 

adathordozó eszközök, melyek a vizuális segítségek és az AAK 
eszközök előnyeit ötvözik, mobil, hordozható, modern formában, 
hasonló funkciókkal.  

 
Egyéb: minden egyéb, a felsorolásban nem megjelenített eszköz vagy 
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I. Szociodemográfiai adatok 

Kérdés Útmutató 

Akadálymentesítési 
szükséglet 

Mozgássérült személyek 
- Teljes fizikai akadálymentesítés: kerekesszéket használó személyek 
esetében. 
- Részleges fizikai akadálymentesítés: egyéb esetben. 
 
Látássérült személyek info-kommunikációs akadálymentesítés: Braille-
feliratok, tapintható jelzések (vak és aliglátó személyek részére), jelölések 
és megvilágítás (aliglátó és gyengénlátó személyek részére). 
 
Hallássérült személyek info-kommunikációs akadálymentesítés: 
indukciós hurokerősítő: Az indukciós hurok vagy hangfrekvenciás 
hurokerősítő-rendszer olyan elektronikus eszköz, mely a hanginformációkat 
teszi érthetőbbé, lehetővé téve azok problémamentes befogadását és 
megértését. Lehet fixen telepített vagy mobil, hordozható. 
 
Fényjelző készülék: pl. ajtó/kapucsengő-jelző, vészjelző stb. 

A lakó olyan 
fogyatékossága, 
betegsége, 
állapota, melyről 
nincs diagnózis, de 
kivizsgálást igényel 

Előfordulhat, hogy a lakó valamilyen problémáról, nehézségről számol be, 
amely egészségi állapotát érinti. Idősebb életkorban szintén előfordulhat, 
hogy romlik a látás, hallás, mozgásszervi nehézségek alakulnak ki. Itt 
jelölendő minden olyan gyanú, panasz, amely a lakó saját beszámolója 
vagy a személyzet megfigyelése alapján figyelemre tart számot.  
 
A fel nem derített fogyatékosságok, tartós egészségkárosodások 
szakorvosi kivizsgálást tehetnek szükségessé. Az eddig ki nem vizsgált 
fogyatékosságokat, betegségeket jelöljük, figyelembe véve azt, hogy 
ezeknek jelentős hatásuk lehet az egyén önálló életvitelére, közösségi 
lakhatásának körülményeire. Például a rendezetlen, nem esztétikus fogazat 
megnehezíti a közösségi beilleszkedést. A romló hallás vagy látás plusz 
veszélyforrást jelenthet a közlekedés során. Ezen szempontokat 
mérlegelve gondoljuk át, hogy milyen szakorvosi kivizsgálás, kontroll lehet 
szükséges a probléma feltárása érdekében. Válassza ki a listából az 
összes szükséges szakorvosi kivizsgálást! 

A lakó szed-e 
gyógyszert? 

Nem tartoznak ide az eseti, igény szerint, nem rendszeresen szedett 
gyógyszerek. Számoljuk össze, hogy hány különböző típusú gyógyszert 
szed a személy! Ezenkívül jelöljük, hogy a lakó mely napszakokban szed 
gyógyszert! A gyógyszerszedéshez nyújtott segítséget nem itt, hanem a II. 
részben kell jelölni. 
A gyógyszerekről a következő dokumentumokból tájékozódhatunk: 
intézményi gyógyszer lista, gyógyszer felhasználás nyilvántartása. 

Mióta él 
intézményben? 

Az az évszám, amióta a lakó intézményi ellátásban részesül. Amennyiben 
időközben a lakó más intézménybe, telephelyre, más lakóegységbe 
költözött, akkor a legelső beköltözés időpontját tüntesse fel! Amennyiben 
intézményi ellátásában egy évnél hosszabb ideig nem részesült a lakó, az 
azt követő beköltözés időpontját tüntesse fel! Egy évnél kisebb szünetet 
nem szükséges feltüntetni. Amennyiben lényeges az az információ, hogy a 
lakó családból érkezett vagy mely intézményekben élt korábban, azt 
rögzítse a Megjegyzés rovatba! 

Térítési díj Az intézményi térítési díjat az Excel-adatbázisban az Intézményi 
alapadatoknál lehet megadni, ebben az esetben itt is megjelenik. A lakó 
esetében a személyi térítést is lehet itt rögzíteni. Amennyiben megadják az 
adatot, a lakó havi költőpénzét automatikusan kiszámolja az adatbázis (ld. 
Havi költőpénz összege). 

Havi költőpénz 
összege 

Az Excel-adatbázis automatikusan kiszámolja (a számítás alapja: havi 
jövedelem – nagy összegű kiadások – személyi térítési díj). Nem egyenlő a 
törvény szerint biztosítandó havi zsebpénzzel. Figyelem! Negatív összeg is 
lehet! 
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II. JELENLEGI SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA 
 
Ez a rész elsősorban zárt kérdéseket tartalmaz, a kitöltő számára a legtöbb helyen előre 
meghatározott válaszlehetőségekkel. Ezt a részt az intézmény munkatársa tölti ki a rendelkezésre álló 
adatok, információk alapján. 
 
A jelenlegi szolgáltatási struktúra feltárása során főként azt vizsgáljuk, hogy a személy jelenleg milyen 
támogatásokat, segítségeket kap az intézménytől, illetve természetes támogatóitól. 
 

II. Jelenlegi szolgáltatási struktúra 

Kérdés Útmutató 

Önellátás 
A kérdések megválaszolása során nagymértékben támaszkodunk a dokumentumelemzés mellett a 

segítő-támogató személyzet saját tapasztalataira, napi gyakorlatára a lakó támogatásával 
kapcsolatban. 

A kérdések megválaszolása során nem törekszünk a szükséglet, támogatási igény eredetének 
meghatározására, ilyen értelemben nem részletezzük, hogy a személy például mozgásának 

akadályozottsága, kognitív képességei vagy egyéb tényezők miatt nem végzi az adott 
tevékenységet önállóan. Itt pusztán a beavatkozás, a nyújtott segítség jellegére vagyunk 

kíváncsiak. 
A teljes fizikai támogatás: tevőleges, fizikai beavatkozás a lakó önellátási tevékenységei során, a 
tevékenység elvégzése a lakóval közösen vagy a lakó helyett. 

Öltözködés Milyen típusú támogatást igényel a személy jellemzően a ruházat fel- és 
levételében? 
 
0 = Önálló: a lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. 
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) figyelmeztetni szükséges a lakót a ruházat megigazítására, 
esetenként emlékeztetni kell az időjárásnak megfelelő viseletre, de ez a 
fajta támogatás esetleges, és nem is elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. 
 
+ = Támogatást igényel: a lakó támogatást igényel a tevékenység 
kivitelezésében, de ennek intenzitása gyenge és/vagy nem rendszeres, 
nem igényel folyamatos jelenlétet.  
Csak időnként van szüksége minimális szóbeli figyelmeztetésre, utólagos 
ellenőrzésre, esetleg korrekcióra, mely segítség elengedhetetlenül fontos a 
személy életminősége szempontjából. VAGY segédeszközzel önállóan 
végzi a tevékenységet, például folyamatábrát használ.  
 
++ = Támogatást igényel: a lakó támogatást igényel a tevékenység 
kivitelezésében, ez rendszeres, intenzívebb támogatás, de nem jelent teljes 
fizikai beavatkozást. Rendszeresen szüksége van szóbeli irányításra, 
motiválásra, személyes jelenlétre a tevékenység során, esetleg részleges 
fizikai támogatást igényel, pl. cipzár felhúzása. Támogatás a tevékenység 
végzésének figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok adása és/vagy 
részleges fizikai támogatása. Öltözés során például a tevékenység szóbeli 
irányítása, a ruházat előkészítése, a személy számára átadása, a 
sorrendiség tartásában nyújtott segítség, az öltözködés rendszeres 
ellenőrzése vagy figyelemmel kísérése szükséges. Az is ide tartozik, 
amennyiben esetenként be kell avatkoznunk a tevékenységbe, például a 
fejen átsegítjük a szűkebb pólókat, de alapvetően a személy végzi a 
tevékenységet.  
 
+++ = Teljes fizikai támogatást igényel: a lakónak a tevékenység 
kivitelezéséhez a segítő szakember aktív, tevőleges, fizikai beavatkozására 
van szükség, „öltöztetés”.  
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II. Jelenlegi szolgáltatási struktúra 

Kérdés Útmutató 

Bizonytalanság esetén inkább a nagyobb mértékű támogatási 
szükségletet jelöljük, megjegyezve, hogy valószínűleg olyan kérdésről 
van szó, ahol célzott fejlesztéssel előrelépést érhetünk el a személy 
önállóságának irányába. A leginkább jellemző támogatási típust jelöljük, 
tehát azt, amely leginkább jellemzi a személyt (ha például előfordult már 
néhány alkalommal, hogy aktív fizikai beavatkozásra volt szükség, de 
mégis általában elég a figyelemmel kísérés, akkor azt vegyük figyelembe, 
amely leginkább jellemző a személyre). 
 
A fenti meghatározás alapján átgondolva, újragondolva a lakó számára 
nyújtott szükséges támogatást, a teljes fizikai támogatásra fordított 
időtartamot jelöljük meg. Természetesen amennyiben nem igényel ilyet a 
lakó a tevékenység kivitelezéséhez, akkor a szükséges óraszám 0. 
 
A tevékenység napi szinten végzendő, ezt összesítve egy átlagos heti 
óraszámot írjunk be, figyelembe véve az elmúlt 1 év gyakorlatát. 
Figyelem! Az óraszámokat az Excel-táblázatban egész számra 
kerekítve kell rögzíteni! Szükségszerűen a válasz bizonyos mértékben 
becslésen alapul, egyfajta átlaga lesz a napi szinten jelentkező, akár napról 
napra változó mértékű támogatási időtartamnak.  

Tisztálkodás, 
személyi higiénia 

A napi rendszerességű tisztálkodási és személyi higiéniával összefüggő 
tevékenységekben jellemzően milyen típusú támogatást igényel a személy? 
Ide tartozik: fürdés, zuhanyozás, mosakodás, kézmosás, WC-használat. 
 
0 = Önálló: a lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. 
Önállóan tisztálkodik és önállóan használja a WC-t.  
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) figyelmeztetni szükséges a lakót a tisztálkodási feladatok 
elvégzésére, fel kell hívni a figyelmét az alaposságra, de ez a fajta 
támogatás nem rendszeres, és nem is elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. 
 
+ = Támogatást igényel: a lakó támogatást igényel a tevékenység 
kivitelezésében, de ennek intenzitása gyenge és/vagy nem rendszeres, 
nem igényel folyamatos jelenlétet, de elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. 
Csak időnként van szüksége minimális szóbeli figyelmeztetésre, utólagos 
ellenőrzésre, esetleg korrekcióra, mely segítség elengedhetetlenül fontos a 
személy életminősége szempontjából. VAGY segédeszközzel önállóan 
végzi a tevékenységet, például folyamatábrát használ.  
 
++ = Támogatást igényel: a tisztálkodás és a személyi higiéniai 
tevékenységek során folyamatos felügyeletet vagy rendszeres szóbeli 
irányítást, motiválást igényel, de nem igényel teljes fizikai támogatást egy 
részterület esetében sem. Támogatás a tevékenység végzésének 
figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok adása és/vagy részleges 
fizikai támogatása, mely segítség elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. Tisztálkodás során például a tevékenység 
szóbeli irányítása, a víz hőmérsékletének beállítása, a sorrendiség és 
alaposság tartásában nyújtott segítség, a tisztálkodási tevékenység 
eredményének rendszeres ellenőrzése vagy figyelemmel kísérése 
szükséges. Kísérő támogatás az is, ha esetenként be kell avatkoznunk a 
tevékenységbe, például segítünk a ki- és beszállásnál a kádba, de 
alapvetően a személy végzi a tevékenységet.  
 
+++ = Teljes fizikai támogatást igényel: a lakónak a tevékenység 
kivitelezéséhez a segítő szakember aktív, tevőleges, fizikai beavatkozására 
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van szükség, pl. „fürdetés”, pelenkacsere, WC-használat. Amennyiben a 
területen egy résztevékenység esetében teljes fizikai támogatásra van 
szükség, akkor is ezt a kategóriát jelöljük.  
 
Bizonytalanság esetén inkább a nagyobb mértékű támogatási 
szükségletet jelöljük, megjegyezve, hogy valószínűleg olyan kérdésről 
van szó, ahol célzott fejlesztéssel (esetleges környezeti átalakítással, 
akadálymentesítéssel) előrelépést érhetünk el a személy önállóságának 
irányába. A leginkább jellemző támogatási típust jelöljük, tehát azt, amely 
leginkább jellemzi a személyt (ha például előfordult már néhány 
alkalommal, hogy aktív fizikai beavatkozásra volt szükség, de mégis 
általában elég a figyelemmel kísérés, akkor azt vegyük figyelembe, amely 
leginkább jellemző a személyre)! 
 
Amennyiben vegyes szükségletei vannak a területen, mert például a WC-
használatban részleges fizikai támogatás elegendő, de a tisztálkodás során 
teljes fizikai támogatásra van szüksége, akkor szintén a nagyobb 
támogatási szükségletet jelöljük! 
 
A fenti meghatározás alapján átgondolva, újragondolva a lakó számára 
nyújtott szükséges támogatást, a teljes fizikai támogatásra fordított heti 
időtartamot jelöljük meg! Természetesen amennyiben nem igényel ilyet a 
tevékenység kivitelezéséhez, akkor a szükséges óraszám 0. 
 
A tevékenység egy hétre vetített átlagos óraszámát írjuk be, figyelembe 
véve az elmúlt 1 év gyakorlatát! Szükségszerűen a válasz bizonyos 
mértékben becslésen alapul, egyfajta átlaga lesz a teljes fizikai 
támogatásra fordított időnek.  

Étkezés Az étel és ital elfogyasztásában jellemzően milyen támogatást igényel a 
személy? Az étel elkészítése, tálalása, az étkezés utáni elpakolás nem 
tartozik ide! 
 
0 = Önálló: a lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. A 
lakó jelenleg önállóan végzi a tevékenységet, egyedül étkezik. 
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) figyelmeztetni szükséges a lakót a tiszta étkezésre, fel kell 
hívni a figyelmét a tempóra, de ez a fajta támogatás nem rendszeres és 
nem is elengedhetetlenül fontos a személy életminősége szempontjából.  
 
+ = Támogatást igényel: a lakó támogatást igényel a tevékenység 
kivitelezésében, de ennek intenzitása gyenge és/vagy nem rendszeres, 
nem igényel folyamatos jelenlétet, de elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. 
Csak minimális szóbeli figyelmeztetésre, utólagos korrekcióra, figyelemre 
van szüksége az étkezés során, VAGY segédeszközzel önállóan végzi a 
tevékenységet, például folyamatábrát használ. 
 
++ = Támogatást igényel: az étkezés során folyamatos felügyeletre, 
figyelemre, szóbeli támogatásra, motiválásra van szüksége, mert például 
nem fejezi be az étkezést, könnyen eltérül stb. Ilyen támogatás a 
tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok 
adása és/vagy részleges fizikai támogatása, mely segítség 
elengedhetetlenül fontos a személy életminősége szempontjából. Étkezés 
során például a nagyobb húsok felvágása, a rendszeres folyadékbevitelre 
történő figyelmeztetés, vagy az étkezés figyelemmel kísérése szükséges. 
Támogatás az is, ha esetenként be kell avatkoznunk a tevékenységbe, 
például ha le kell turmixolni az ételt, vagy pohárba töltés esetén meg kell 
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támasztanunk a lakó kezét, biztosítva a pontosságot.  
 
+++ = Teljes fizikai támogatást igényel: a lakónak a tevékenység 
kivitelezéséhez a segítő szakember aktív, tevőleges, fizikai beavatkozására 
van szükség, „etetés”.  
 
Bizonytalanság esetén inkább a nagyobb mértékű támogatási 
szükségletet jelöljük, megjegyezve, hogy valószínűleg olyan kérdésről 
van szó, ahol célzott fejlesztéssel (esetleges környezeti átalakítással, 
akadálymentesítéssel) előrelépést érhetünk el a személy önállóságának 
irányába. A leginkább jellemző támogatási típust jelöljük, tehát azt, amely 
leginkább jellemzi a személyt (ha például előfordult már néhány 
alkalommal, hogy aktív fizikai beavatkozásra volt szükség, de mégis 
általában elég a figyelemmel kísérés, akkor azt vegyük figyelembe, amely 
leginkább jellemző a személyre)! 
 
Amennyiben vegyes szükségletei vannak a területen, mert például az étel 
elfogyasztásában teljes fizikai támogatást igényel, de az ivás során nem, 
akkor szintén a nagyobb támogatási szükségletet jelöljük! 
A fenti meghatározás alapján átgondolva, újragondolva a lakó számára 
nyújtott szükséges támogatást, a teljes fizikai támogatásra fordított heti 
időtartamot jelöljük meg! Természetesen amennyiben nem igényel ilyet a 
tevékenység kivitelezéséhez, akkor a szükséges óraszám 0. 
 
A tevékenység egy hétre vetített átlagos óraszámát írjuk be, figyelembe 
véve az elmúlt 1 év gyakorlatát! Szükségszerűen a válasz bizonyos 
mértékben becslésen alapul, egyfajta átlaga lesz a teljes fizikai 
támogatásra fordított időnek. 

Segédeszközök 
használata, tisztán 
tartása 

A személy által használt segédeszközök, segítő technológiák 
használatában jellemzően milyen típusú támogatásra van szüksége? A 
személy által használt segédeszközök tisztán tartásában jellemzően milyen 
típusú támogatásra van szüksége?  
Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a személy használ 
segédeszközt.  
 
0 = Önálló: a lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. 
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) figyelmeztetni szükséges a lakót a segédeszköz tisztítására, 
fel kell hívni a figyelmét az alaposságra, de ez a fajta támogatás nem 
rendszeres és nem is elengedhetetlenül fontos a személy életminősége 
szempontjából.  
 
+ = Támogatást igényel: a lakó támogatást igényel a tevékenység 
kivitelezésében, de ennek intenzitása gyenge és/vagy nem rendszeres, 
nem igényel folyamatos jelenlétet, de elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. Csak minimális támogatást, például 
emlékeztetést, szóbeli figyelmeztetést vagy figyelemmel kísérést igényel.  
A segédeszköz használatában például az eszköz átadása, az eszköz 
használatára biztatás. A segédeszköz tisztán tartásában a szükséges 
tevékenység elvégzésére ösztönzés, motiválás, figyelmeztetés.  
++ = Támogatást igényel: szóbeli utasítások kellenek a 
használathoz/tisztán tartáshoz rendszeresen. Részleges fizikai segítség 
kell a használathoz vagy tisztán tartáshoz.  
 
+++ = Teljes fizikai támogatást igényel: a lakónak a tevékenység 
kivitelezéséhez a segítő szakember aktív, tevőleges, fizikai beavatkozására 
van szükség. Például átülés a kerekesszékbe, protézisek felhelyezése stb. 
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A segédeszközök használata, pl. testközeli eszközök felhelyezésében 
és/vagy a tisztán tartásban teljes fizikai támogatást igényel. 
 
Bizonytalanság esetén inkább a nagyobb mértékű támogatási 
szükségletet jelöljük, megjegyezve, hogy valószínűleg olyan kérdésről 
van szó, ahol célzott fejlesztéssel (esetleges környezeti átalakítással, 
akadálymentesítéssel) előrelépést érhetünk el a személy önállóságának 
irányába. A leginkább jellemző támogatási típust jelöljük, tehát azt, amely 
leginkább jellemzi a személyt (ha például előfordult már néhány 
alkalommal, hogy aktív fizikai beavatkozásra volt szükség, de mégis 
általában elég a figyelemmel kísérés, akkor azt vegyük figyelembe, amely 
leginkább jellemző a személyre)! 
 
Amennyiben vegyes szükségletei vannak a területen, akkor szintén a 
nagyobb támogatási szükségletet jelöljük! 
 
A fenti meghatározás alapján átgondolva, újragondolva a lakó számára 
nyújtott szükséges támogatást, a teljes fizikai támogatásra fordított heti 
időtartamot jelöljük meg! Természetesen amennyiben nem igényel ilyet a 
tevékenység kivitelezéséhez, akkor a szükséges óraszám 0. 
 
A tevékenység egy hétre vetített átlagos óraszámát írjuk be, figyelembe 
véve az elmúlt 1 év gyakorlatát! Szükségszerűen a válasz bizonyos 
mértékben becslésen alapul, egyfajta átlaga lesz a teljes fizikai 
támogatásra fordított időnek.  

Háztartási tevékenységek 
A kérdések megválaszolása során nagymértékben támaszkodunk a dokumentumelemzés mellett a 

segítő-támogató személyzet saját tapasztalataira, napi gyakorlatára a lakó támogatásával 
kapcsolatban. 

A kérdések megválaszolása során nem törekszünk a szükséglet, támogatási igény eredetének 
meghatározására, ilyen értelemben nem jelenítjük meg, hogy a személy például mozgásának 

akadályozottsága, kognitív képességei vagy egyéb tényezők miatt nem végzi az adott 
tevékenységet önállóan. Itt pusztán a beavatkozás, a nyújtott segítség jellegére vagyunk 

kíváncsiak.  
Szintén csak érintőlegesen reagál arra a kérdőív, hogy az intézmény által biztosított 

tevékenységeket képes lenne-e a lakó valamilyen mértékben önállóan végezni. Ennek pontos 
felderítése, megítélése sokkal összetettebb és hosszabb időt igénybe vevő módszertani feladat, a 

felmérés ezen szakaszában erre nincs mód. 

Étel elkészítése 
 

Az ételek elkészítését, ide értve a hideg ételek elkészítését és a sütést-
főzést is, jellemzően milyen típusú támogatással végzi a személy? Csak a 
jelen helyzetet vegyük figyelembe, az elmúlt 1 évet alapul véve.  
 
0 = Önálló: A lakó jelenleg is maga gondoskodik étkezéseiről (azok 
nagyobb részéről). Az étkezések jellege, tartalma a lakó preferenciáinak 
megfelelő, azaz nem elvárás, hogy saját készítésű főtt ételek legyenek. A 
lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges beavatkozás a 
segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. Önállót jelöljünk 
abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden alkalommal) kontroll 
vagy tanácsadás szükséges, de ez a fajta támogatás nem rendszeres és 
nem is elengedhetetlenül fontos a személy életminősége szempontjából. A 
személy az étkezései nagy részét önállóan elkészített étellel oldja meg. (Az 
alapanyagok beszerzése nem itt jelölendő!) 
 
+ = Támogatást igényel: A lakó jellemzően maga gondoskodik 
étkezéseiről, az ételek elkészítéséről, de ebben támogatást igényel. A lakó 
támogatást igényel a tevékenység kivitelezésében, amennyiben teljes 
fizikai segítséget nem igényel, de szüksége lehet részleges fizikai, szóbeli 
támogatásra, mely segítség elengedhetetlenül fontos a személy 
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életminősége szempontjából. Támogatás a tevékenység végzésének 
figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok adása és/vagy részleges 
fizikai támogatása. A főzés és ételkészítés során a tanácsadás, ellenőrzés, 
figyelemmel kísérés, illetve részfeladatok elvégzése esetén is támogatást 
jelöljünk! 
 
++ = Intézmény biztosítja számára: Jelenleg az intézmény biztosítja 
számára az étkezéseket. A lakó jelenlegi egészségi/mentális/fizikai állapota 
és életkora nem akadályozza jelentősen, hogy bekapcsolódjon az étel 
elkészítésének folyamatába (bármilyen szinten), és/vagy van a lakónak 
releváns előzetes gyakorlati tapasztalata, ismerete.  
 
+++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, és a lakó egészségi/mentális/fizikai állapota, életkora jelentősen 
akadályozza a tevékenység elvégzésében.   

Takarítás 
 

Milyen típusú támogatást igényel a személy a saját közvetlen 
lakókörnyezete (szoba, fürdőszoba) tisztán tartása, háztartási eszközök (pl. 
porszívó) és tisztítószerek használata során? Ide tartozik: felmosás, 
porszívózás, portörlés.  
 
0 = Önálló: A lakó jelenleg maga takarítja a saját lakrészét, szobáját, 
fürdőszobáját, ehhez nem igényel rendszeresen támogatást. A lakó a 
tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges beavatkozás a segítő 
személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. Önállót jelöljünk abban 
az esetben is, ha esetenként (de nem minden alkalommal) kontroll vagy 
tanácsadás szükséges, de ez a fajta támogatás nem rendszeres és nem is 
elengedhetetlenül fontos a személy életminősége szempontjából. A 
személy a takarítási tevékenységeket jellemzően önállóan végzi.  
 
+ = Támogatást igényel: A személy jellemzően maga végzi a takarítást, 
de ebben támogatásra van szüksége. A lakó maga takarítja a saját 
lakrészét, szobáját, fürdőszobáját, ehhez azonban rendszeresen 
támogatást igényel (szóbeli segítség, részleges fizikai támogatás, 
figyelmeztetés, motiválás, utólagos kontroll). A lakó támogatást igényel a 
tevékenység kivitelezésében, amennyiben teljes fizikai segítséget nem 
igényel, de szüksége lehet részleges fizikai, szóbeli támogatásra, mely 
segítség elengedhetetlenül fontos a személy életminősége szempontjából. 
Támogatás a tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és/vagy 
szóbeli promptok adása és/vagy részleges fizikai támogatása. A takarítás 
során támogatást jelölünk, amennyiben a tisztítószerek adagolásában vagy 
a takarítás eredményének ellenőrzésében rendszeresen támogatást kap a 
személy, illetve akkor is, ha a takarítás kivitelezésében szóbeli irányítást 
igényel.  
 
++ = Intézmény biztosítja számára: Jelenleg az intézmény biztosítja 
számára a takarítást, a lakó nem végzi a tevékenységet. A lakó jelenlegi 
egészségi/mentális/fizikai állapota és életkora nem akadályozza jelentősen, 
hogy bekapcsolódjon a takarítás folyamatába (bármilyen szinten), és/vagy 
van a lakónak releváns előzetes gyakorlati tapasztalata, ismerete.  
 
+++ = Intézmény biztosítja számára: Jelenleg az intézmény biztosítja 
számára a takarítást valamilyen formában, a lakó nem végzi a 
tevékenységet, és egészségi/mentális/fizikai állapota, életkora jelentősen 
akadályozza a tevékenység elvégzésében.  

Lakókörnyezet 
rendben tartása 
 

Jellemzően milyen típusú támogatással végzi a lakókörnyezet rendben 
tartását a személy? Ide tartozik: ruhák, használati eszközök elpakolása, 
rend fenntartása.  
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0 = Önálló: A lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. 
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) kontroll vagy figyelmeztetés szükséges, de ez a fajta 
támogatás nem rendszeres és nem is elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából! A személy a lakókörnyezet rendben tartását 
maga végzi.  
 
+ = Támogatást igényel: A személy jellemzően maga végzi a 
lakókörnyezet rendben tartását, de ebben támogatásra van szüksége. A 
lakó támogatást igényel a tevékenység kivitelezésében, amennyiben teljes 
fizikai segítséget nem igényel, de szüksége lehet részleges fizikai, szóbeli 
támogatásra, mely segítség elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. Támogatás a tevékenység végzésének 
figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok adása és/vagy részleges 
fizikai támogatása. A lakókörnyezet rendben tartása során a szóbeli 
figyelmeztetés, rendszeres ellenőrzés esetén is a kísérő támogatást 
jelöljük! 
 
++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, vagy akár lakótársa, szobatársa végzi el helyette. A lakó 
jelenlegi egészségi/mentális/fizikai állapota és életkora nem akadályozza 
jelentősen, hogy bekapcsolódjon a rendrakás folyamatába (bármilyen 
szinten), és/vagy van a lakónak releváns előzetes gyakorlati tapasztalata, 
ismerete.  
 
+++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, vagy akár lakótársa, szobatársa végzi el helyette, és 
egészségi/mentális/fizikai állapota, életkora jelentősen akadályozza a 
tevékenység elvégzésében. 

Mosás, ruházat 
tisztán tartása 

Jellemzően milyen típusú támogatással végzi a személy a ruházat 
mosását? Ide tartozik a mosógéphasználat, a kézi mosás, teregetés.  
 
0 = Önálló: A lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. 
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) kontroll vagy figyelmeztetés szükséges, de ez a fajta 
támogatás nem rendszeres és nem is elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából! A személy az elszennyeződött ruházat 
tisztítását önállóan végzi.  
 
+ = Támogatást igényel: A személy jellemzően maga végzi az 
elszennyeződött ruházat tisztítását, de ebben támogatásra van szüksége. A 
lakó támogatást igényel a tevékenység kivitelezésében, amennyiben teljes 
fizikai segítséget nem igényel, de szüksége lehet részleges fizikai, szóbeli 
támogatásra, motiválásra, mely segítség elengedhetetlenül fontos a 
személy életminősége szempontjából. Támogatás a tevékenység 
végzésének figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok adása és/vagy 
részleges fizikai támogatása. Az elszennyeződött ruházat tisztítása, mosás 
esetén a szóbeli figyelmeztetés, rendszeres ellenőrzés, esetleg a mosógép 
beprogramozásában nyújtott segítség esetén is támogatást jelöljünk! 
++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, vagy akár lakótársa, szobatársa végzi el helyette. A lakó 
jelenlegi egészségi/mentális/fizikai állapota és életkora nem akadályozza 
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jelentősen, hogy bekapcsolódjon a mosás folyamatába (bármilyen szinten), 
és/vagy van a lakónak releváns előzetes gyakorlati tapasztalata, ismerete.  
 
+++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, és egészségi/mentális/fizikai állapota, életkora jelentősen 
akadályozza a tevékenység elvégzésében. 

Bevásárlás Jellemzően milyen típusú támogatással végzi a személy az alapvető 
élelmiszerek bevásárlását? 
 
A személy pénzkezelését külön kérdésben tárgyaljuk, így itt nem jelöljük, 
hogy hogyan jut hozzá a pénzhez, azzal hogyan gazdálkodik.  
 
0 = Önálló: A lakó a tevékenységet önállóan végzi, azaz nem szükséges 
beavatkozás a segítő személyzet részéről a tevékenység kivitelezéséhez. 
Önállót jelöljünk abban az esetben is, ha esetenként (de nem minden 
alkalommal) kontroll vagy figyelmeztetés szükséges, de ez a fajta 
támogatás nem rendszeres és nem is elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából! A személy az élelmiszerek megvásárlását 
rendszeresen önállóan végzi. 
 
+ = Támogatást igényel: A személy jellemzően maga végzi a bevásárlást, 
de ebben támogatásra van szüksége. A lakó támogatást igényel a 
tevékenység kivitelezésében, amennyiben szüksége lehet részleges fizikai, 
szóbeli támogatásra, mely segítség elengedhetetlenül fontos a személy 
életminősége szempontjából. Támogatás a tevékenység végzésének 
figyelemmel kísérése és/vagy szóbeli promptok adása és/vagy részleges 
fizikai támogatása. A bevásárlás esetén a személy elkísérése, a szóbeli 
figyelmeztetés, rendszeres ellenőrzés szükségessége esetén is támogatást 
jelöljünk! 
 
++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, de jelenlegi egészségi/mentális/fizikai állapota és életkora nem 
akadályozza jelentősen, hogy bekapcsolódjon a bevásárlás folyamatába 
(bármilyen szinten), és/vagy van a lakónak releváns előzetes gyakorlati 
tapasztalata, ismerete.  
 
+++ = Intézmény biztosítja számára: A személy nem végzi a 
tevékenységet, mert azt az intézmény biztosítja számára valamilyen 
formában, és egészségi/mentális/fizikai állapota, életkora jelentősen 
akadályozza a tevékenység elvégzésében. 

Szakápolás, 
egészségügyi 
tevékenységek 

Van-e, és ha igen, akkor milyen típusú szakápolásra, egészségügyi 
szaktevékenységre van szüksége a lakónak? 
Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, 
kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. 
 
A leggyakoribb tevékenységek a felsorolásból választhatóak, ezen felül az 
egyéb kategória kitöltése szükséges. 

- Szondán át történő táplálás és folyadékfelvétel 
- Tracheális kanül tisztítása, betét cseréje 
- Állandó katéter cseréje, rendszeres katéterezés, hólyagöblítés 
- Intravénás folyadék- és elektrolitpótlás 
- Decubitus kezelése 
- Intravénás és/vagy intramuszkuláris injekció 
- Gyógytorna 
- Fizikoterápia 
- Logopédia 
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- Egyéb szakápolási tevékenység: Részletezze, hogy milyen egyéb 
szakápolási tevékenységre van szüksége a lakónak!  

 
A szakápolási tevékenységre fordított átlagos heti óraszámot jelölje!  
Az információgyűjtéshez felhasználható dokumentumok: 

- Ápolási lap 
- Fizioterápiai dokumentációs lap 

Gyógyszerek 
szedése 

A szociodemográfiai adatlapon jelölt gyógyszerek adagolásában és 
szedésében jellemzően milyen típusú támogatásra van szüksége a 
személynek? A gyógyszer felíratása és kiváltása nem tartozik ide. 
 
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a lakó szed gyógyszert!  
 
0 = önállóan adagolja és szedi gyógyszereit: A lakó gyógyszerszedése 
és adagolása során nem igényel támogatást.  
 
+ = Támogatást igényel: A gyógyszerek adagolásában vagy szedésében 
felügyeletre, kontrollra van szüksége, de alapvetően önállóan végzi a 
tevékenységet. Feltétel, hogy a lakó a gyógyszeres dobozból maga 
adagolja ki a gyógyszereit, a szükséges időpontban beveszi azokat.  
 
++ = Fizikai támogatást igényel: A gyógyszerek adagolását az intézmény 
szakemberei végzik, a lakó önállóan veszi be a gyógyszereit. A számára 
kiadagolt gyógyszert megbízható módon önállóan beveszi.  
 
+++ = Fizikai támogatást igényel: A gyógyszerek adagolását a 
szakemberek végzik, a lakó fizikai, mentális állapota miatt nem képes 
önállóan a gyógyszerek bevételére, illetve a bevételt is fizikailag támogatni 
kell, vagy csak teljes figyelem mellett veszi be. 

Fejlesztés A fejlesztőpedagógus / gyógypedagógus / gyógytornász-mozgásterapeuta / 
mentálhigiénés munkatárs által végzett fejlesztő szaktevékenység 
gyakorisága és tartalma. 
 
Fejlesztés alatt értjük a kognitív készségek, társas készségek, 
kommunikációs készségek, akadémikus készségek fejlesztését, 
mozgásfejlesztést, önálló életviteli készségek fejlesztését, mindent, amit a 
gyógypedagógiai, pedagógiai, fejlesztőpedagógiai, mozgásterápiás 
tevékenységek körébe sorolunk, egyéni és csoportos formában. 
 
Ide tartoznak a különféle terápiás, mentálhigiénés foglalkozások is, például 
művészetterápiák, zeneterápia, állatasszisztált terápiák, pszichoedukáció 
stb. 
 
Jelölje a fejlesztésre fordított heti időtartamot! Röviden összegezze a fő 
fejlesztési területeket! 
 
Az információgyűjtéshez felhasználható dokumentum: Fejlesztési terv 

Mobilitás 
 

A személy mobilitásával, közlekedésével kapcsolatos szükségletek. 
 
Intézményen belüli közlekedés:  
0 = Amennyiben a lakó mozgásállapota nem korlátozza jelentősen a 
helyzet- és helyváltoztató mozgásban, úgy önállót jelölünk. Amennyiben a 
személy segédeszközt használ (pl. támbot), és annak segítésével önálló, 
akkor is önállót jelölünk.  
+++ = Támogatást igényel: Támogatást igényel a lakóegységen belüli 
közlekedéshez. 
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Településen belüli közlekedés (gyalogosan, kerékpárral): Azt jelöljük, 
hogy a személy a településen belüli közlekedéshez milyen támogatást 
igényel. A településen belüli tömegközlekedés használatát nem itt jelöljük.  
 
0 = Önálló: Amennyiben a személy nem igényel kísérést vagy szállítást a 
közlekedésben, önállót jelölünk.  
 
+ = Támogatást igényel: Amennyiben a személy a településen belüli 
közlekedéshez kísérést igényel, támogatást jelölünk. Akkor is ezt jelöljük, 
ha a kísérést nem intézményi szakember, hanem egyéb – természetes – 
támogató biztosítja a személy számára (pl. lakótárs). A lakó 
egészségügyi/mentális/fizikai állapota nem akadályozza jelentősen az 
önálló közlekedésben.  
 
++ = Támogatást igényel: Amennyiben a személy a településen belüli 
közlekedéshez kísérést igényel, támogatást jelölünk. A lakó 
egészségügyi/mentális/fizikai állapota jelentősen és alapvetően 
akadályozza az önálló közlekedésben.  
Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek esetén a mobilitás 
minden formáját akadályozhatja a tevékenységhez kapcsolódó szorongás 
és kóros gondolatok, amelyek jó fizikai adottságok esetén is fennállhatnak. 
Vegye számba, hogy a mobilitás kapcsán milyen benyomásai voltak egy-
egy személy esetében, pl. vegetatív tünetek, inadekvát félelem! A 
felmérésben a problémaelemzés segítséget nyújthat, ezáltal megbízható 
eredményt kapunk a támogatás intenzitásának meghatározásához. 
  
+++ = Szállítást igényel: Amennyiben a személy kísérővel sem tud 
önállóan közlekedni a településen, szállítást igényel.  
 
Településen kívül, tömegközlekedés használata: Azt jelöljük, hogy a 
személy a településen kívüli közlekedéshez milyen támogatást igényel. Ide 
tartozik a tömegközlekedés használata is. Itt jelöljük azt is, ha a személy a 
településen belüli tömegközlekedés igénybevételéhez igényel támogatást. 
 
0 = Önálló: Amennyiben a személy nem igényel kísérést vagy szállítást a 
közlekedésben településen kívül, a tömegközlekedési eszközöket önállóan 
használja, önállót jelölünk.  
 
+ = Támogatást igényel: Amennyiben a személy a településen kívüli 
közlekedéshez, tömegközlekedés használatához kísérést igényel, 
támogatást jelölünk. A lakó egészségügyi/mentális/fizikai állapota nem 
akadályozza jelentősen az önálló közlekedésben. 
 
++ = Támogatást igényel: Amennyiben a személy a településen kívüli 
közlekedéshez, tömegközlekedés használatához kísérést igényel, 
támogatást jelölünk. A lakó egészségügyi/mentális/fizikai állapota 
jelentősen és alapvetően akadályozza az önálló közlekedésben. 
 
+++ = Szállítást igényel: Amennyiben a személy kísérővel sem tud 
önállóan közlekedni a településen, szállítást igényel. 
 
A leggyakrabban előforduló közlekedési útvonalakat vegyük figyelembe, 
tehát általában gyakrabban fordul elő, hogy a szomszédos településre vagy 
a közeli nagyvárosba kell utazni, mint a hosszabb, távolibb útvonalakon.  
A szállítás átlagos heti óraszámát jelöljük, alapul véve az elmúlt 1 hónapot, 
elsősorban a támogató szolgálat adatai alapján.  

Foglalkoztatás A lakó jelenlegi foglalkoztatási státuszának feltérképezése, a foglalkoztatási 
alapadatok összegyűjtése.  
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Jelenlegi foglalkoztatás 
Foglalkoztatásnak tekintjük a nyílt munkaerőpiaci, védett-akkreditált vagy 
szociális foglalkoztatási formákban való részvételt, illetve a 
közfoglalkoztatást.  
 
Amennyiben a lakó jelenleg nem vesz részt semmilyen jellegű 
foglalkoztatásban, jelölje, hogy a lakó aktív korú inaktív vagy nem aktív 
korú (nyugdíjas)! Amennyiben a lakó nem aktív korú, abban az esetben a 
további foglalkoztatásra vonatkozó kérdéseket nem kell kitölteni!  
 
Amennyiben a lakó jelenleg foglalkoztatva van, jelölje, hogy a lakó 
jelenleg milyen típusú foglalkoztatásban, milyen munkaviszonyban, mióta, 
hol, milyen munkakörben és milyen óraszámban dolgozik! 
 
1. Nyílt munkaerőpiaci munkáltató: Nyílt munkaerőpiaci 

foglalkoztatónak tekinthetjük:  
- a versenyszférában működő szervezetek; a közszféra intézményei 

és a nem kifejezetten rehabilitációs célra létrejött nonprofit 
szervezetek; 

- azok a szervezetek, amelyek eladható termékeket állítanak elő 
vagy szolgáltatásokat nyújtanak, és azokkal meg is jelennek a 
piacon; 

- azok a szervezetek, amelyeknek nem a hátrányos helyzetű (pl. 
fogyatékos) emberek foglalkoztatása az elsődleges célja, hanem 
termékek előállítása, szolgáltatások nyújtása; 

- illetve ahol a foglalkoztatottak döntő hányada nem hátrányos 
helyzetű, fogyatékos ember. 

Ezért a kijelölt célszervezetek, a foglalkoztatási célú nonprofit 
szervezetek nem tekinthetők nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatóknak. 
- Amelyek egyenlő esélyeket biztosítanak a foglalkoztatásban, azaz 

a bérezésben, előmenetelben, a munkavállalói jogok 
gyakorlásában, a kötelezettségek teljesítésében. 

- Speciális eljárás csak abban az esetben fogadható el, ha az a 
tartósan akadályozott ember foglalkoztatásához (annak 
elősegítéséhez) szükséges (pl. munkahely, munkaeszköz 
átalakítása, segédeszközök, speciális szoftverek stb. biztosítása). 

- Ahol a foglalkoztatás munkaviszonyban, határozott vagy 
határozatlan idejű munkaszerződés megkötésével történik, és a 
munkavállaló számára munkajövedelmet biztosít. 

 
2. Szociális foglalkoztatás esetén válassza ki a megfelelő típust, és 

röviden írja le, milyen jellemző feladatokat lát el a lakó munkája során! 
Például: összeszerelés, precíziós munka, kisgépek kezelése, 
árupakolás, szőnyegszövés stb. Írjon le minden olyan jellemző 
tevékenységet, amelyet a lakó általában végez munkája során.  
- munka-rehabilitáció 
- fejlesztő-felkészítő 

 
3. Fejlesztő foglalkoztatás 2017. április 1-től:: 1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 99/B.§ (1) szerint: 99/B. 
§ (1) „A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve 
rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, 
korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és 
foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az 
önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedésre”. 
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4. Akkreditált munkáltató: A megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának 
szabályairól szóló külön jogszabály szerint lefolytatott akkreditációs 
eljárás alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal (azaz alap vagy 
rehabilitációs, illetve kiemelt vagy feltételes tanúsítvánnyal) rendelkező 
munkáltató.  
- tartós 
- tranzit 

 
A 2., 3. és 4. típuson belül jelölje, hogy az intézmény biztosítja-e a 
foglalkoztatást (intézményen belüli foglalkoztatás)! 
 
5. Közfoglalkoztatásban vesz részt 

 
6. Egyéb: Az egyéb kategóriába soroljon fel minden olyan foglalkoztatási 

formát, amelyben a lakó részt vesz, de nincs a felsorolásban (ilyen 
lehet például családi vállalkozásban betöltött munkakör; alkalmi, 
idényszerű munka; önkéntes munka, egyéni vállalkozó, őstermelő, 
távmunka, szociális szövetkezeti tagság, szociális farm stb.).  
 

Írja be a munkáltató nevét, címét, a munkakör megnevezését, a heti 
munkaidőt, a munkaviszony kezdetét! Szociális foglalkoztatás esetében a 
főbb tevékenységeket is írja be!  
 
Jelölje, hogy a lakó rendelkezik-e komplex minősítéssel a 7/2012. (II. 14.) 
NEFMI-rendelet alapján! Amennyiben igen, írja be, hogy milyen 
minősítéssel, mely kategóriába sorolták a lakót! 
Rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot). 
B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51–60% közötti 
egészségi állapot). 
B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön 
jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem 
foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (51–60% közötti 
egészségi állapot). 
C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31–50% közötti 
egészségi állapot). 
C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a 
külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem 
foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (31–50% közötti 
egészségi állapot). 
D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott 
munkaképességű munkavállaló (1–30% közötti egészségi állapot). 
E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben vagy egyáltalán nem 
képes. 
 
Korábbi munkatapasztalatok 
A korábbi munkatapasztalatoknál jelöljön minden releváns, a jelenlegi 
foglalkoztatásától eltérő ismert foglalkoztatási formát, és az utolsó betöltött 
munkakört! A kategóriák tartalma azonos a jelenlegi munkakörre vonatkozó 
felsorolással. 
 
Az egyéb kategóriába soroljon fel minden olyan foglalkoztatási formát, 
amelyben a lakó részt vett, de nincs a felsorolásban (ilyen lehet például 
családi vállalkozásban betöltött munkakör; alkalmi, idényszerű munka; 
önkéntes munka stb.)! 
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Pénzkezelés A rendelkezésre álló pénzösszeg önálló kezelése és beosztása 
 
0 = Pénzével maga rendelkezik, és a rendelkezésre álló összeget 
önállóan osztja be: nincs gondnokság alatt, vagy a részlegesen korlátozó 
gondnokság nem terjed ki a pénzkezelés ügycsoportra, és a teljes 
jövedelmét önállóan osztja be, csak neki van hozzáférése a jövedelméhez.  
 
+ = Pénzével maga rendelkezik, de a rendelkezésre álló összeg 
beosztásában támogatást igényel: nincs gondnokság alatt, vagy a 
részlegesen korlátozó gondnokság nem terjed ki a pénzkezelés 
ügycsoportra, de a jövedelme beosztásában segítik őt az intézmény 
dolgozói vagy természetes támogatója. Támogatást kap a pénzkezelésben, 
amennyiben a teljes havi jövedelmét nem egészben kapja, hanem valaki 
segít a beosztásban. Vagy amennyiben tanácsadást, rendszeres 
ellenőrzést, kontrollt igényel a költései felett.  
 
++ = Pénzével maga rendelkezik, de mások osztják be helyette/nem 
kezeli azt: nincs gondnokság alatt, vagy a részlegesen korlátozó 
gondnokság nem terjed ki a pénzkezelés ügycsoportra, de nem kezeli a 
pénzét, vagy csak a pénze egy részét kezeli, kapja készhez, és/vagy nincs 
beleszólása abba, hogy a jövedelme mire fordítódjon.  
 
0 = Pénzével nem rendelkezik önállóan, de a zsebpénzt maga osztja 
be: korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, pénzéhez nem férhet hozzá, 
de a kapott zsebpénzt önállóan, támogatás nélkül osztja be.  
 
+ = Pénzével nem rendelkezik önállóan, a zsebpénz beosztásában 
támogatást igényel: korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, pénzéhez 
nem férhet hozzá, és a kapott zsebpénz beosztásában támogatást igényel, 
például nem egy összegben kapja a havi zsebpénzt, hanem részletekben, 
vagy a kapott zsebpénz elköltésében tanácsadást, felügyeletet igényel.  
 
++ = Pénzével nem rendelkezik önállóan, a pénzét mások osztják be 
helyette/nem kezeli azt/minimális beleszólása van: korlátozó vagy kizáró 
gondnokság alatt áll, pénzéhez nem férhet hozzá, és nincs zsebpénze, 
vagy van zsebpénze, de annak eldöntésében, hogy mire költi, más 
személyekre kell hagyatkoznia, nem kezeli azt. 
 
 
 
 
 
 

Szabadidő 
A lakó szabadidős tevékenységeinek feltérképezése, a gyakori tevékenységek megjelölése, 
jellemző támogatási formák és a közösségi – integrált – tevékenységekben való részvétel 

megjelenítése. 
A szabadidőnek alapvetően három funkciója van: a személyes fejlődés biztosítása, a szórakozás és 

a felüdülés-felépülés. 

Sport, 
mozgásélmény 

Meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként vagy 
hivatásszerűen végzett testedzés, illetve szellemi gyakorlat, alkalmilag vagy 
szervezett formában, fizikai, illetve szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja. A 
mozgásélmény fontos meghatározója a sportnak ebben az esetben, így ide 
soroljuk súlyosabban sérült személyek esetében a sétát, a passzívabb 
tornáztatást, mozgáselemek gyakorlását is. 
 
A lakó részvételének gyakorisága, az igényelt támogatás és a 
sportesemény közösségi vagy intézményen belüli formáinak jelölése. Ide 
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tartozik a rehabilitációs célú, speciális, terápiás jelleggel végzett 
gyógytorna, terápiás lovaglás vagy gyógyúszás is. 
 
Sporttevékenységben, mozgásélményben való részvétel gyakorisága: 
Jelölje azt a választ, ami leginkább jellemzi a lakó sporttal kapcsolatos 
aktivitását az elmúlt 1 év során! 
 
Sporttevékenységben, mozgásélményben igényelt támogatás: A lakó 
sporttevékenységben önálló, amennyiben a sporteseményen való 
részvétel során nem igényel támogatást. Nem számít, hogy hogyan jut el a 
sportesemény helyszínére, illetve hogy a szervezés hogyan történik, 
elsősorban a részvétel önállóságát nézzük. Akkor is önállót jelölünk, ha 
esetenként tanácsadásra, figyelemmel kísérésre van szüksége.  
 
Támogatást igényel: A sportolás során az edzői tevékenységet nem 
számítjuk ide, tehát ha valakit csupán az edző támogat a feladatok, 
gyakorlatok megfelelő kivitelezésében, az ütemezésben és motiválásban, 
azt önállónak jelöljük. Támogatást jelölünk, amennyiben az edzésen, 
sporteseményen történő részvételben nem a sporttevékenységgel és a 
gyakorlatokkal összefüggő támogatásra van szüksége, hanem például a 
részvételhez egy személy folyamatos, csak rá irányuló figyelme szükséges, 
vagy a gyakorlatok elvégzése során a lakó részleges fizikai támogatása 
szükséges.  
 
Sporttevékenység, mozgásélmény helye:  
Jellemzően az intézmény telephelyén vagy az intézmény által szervezett 
belső sporteseményen, nem integrált formában történik a részvétel. 
 
Vagy az intézményen kívül, esetenként integrált formában, a közösségben, 
nem fogyatékos emberekkel közösen, önszerveződő vagy professzionális 
sportegyesületek, sportklubok szervezésében. Ide tartozik az is, ha a lakó 
egy mindenki számára igénybe vehető közösségi sportklub speciális 
edzésén vesz részt.  

Kultúra Ide tartozik: könyvtár, filmszínház, színház, koncert, múzeum, kiállítás, 
szakkör, műhely, alkotó közösségek, ünnepek kultúrájának gondozása stb.  
 
Kulturális szolgáltatások igénybevételének gyakorisága: Jelölje azt a 
választ, ami leginkább jellemzi a lakó kulturális tevékenységgel kapcsolatos 
aktivitását az elmúlt 1 év során! 
 
Kulturális szolgáltatások igénybevételében igényelt támogatás: A lakó 
kulturális tevékenység végzésében önálló, amennyiben a tevékenységben 
való részvétel során nem igényel támogatást. Nem számít, hogy hogyan jut 
el a helyszínre, illetve hogy a szervezés hogyan történik, elsősorban a 
részvétel önállóságát nézzük. Akkor is önállót jelölünk, ha esetenként 
tanácsadásra, figyelemmel kísérésre van szüksége, de ez nem rendszeres.  
 
Támogatást igényel: Amennyiben a lakó a tevékenységben való részvétel 
és a hozzáférés során személyes támogatást igényel, például a könyvek 
kikölcsönzésében, a külső programok látogatásában, figyelemmel kísérést, 
szóbeli promptok adását, részleges fizikai támogatást (pl. az alkotó 
tevékenység során kezének vezetése) igényel, a részvétel során nem 
önálló. 
 
Kulturális szolgáltatások igénybevételének helye:  
Jellemzően az intézmény telephelyén vagy az intézmény által szervezett 
formában, nem integrált formában történik a részvétel és a szolgáltatások 
igénybevétele (pl. intézményi könyvtár, intézményi filmklub).  
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Vagy az intézményen kívül, esetenként integrált formában, a közösségben, 
nem fogyatékos emberekkel közösen, önszerveződő vagy professzionális 
kulturális egyesületek, közintézmények szervezésében, közszolgáltatások 
igénybevételével történik.  

Vallásgyakorlás A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más 
meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a 
szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos 
cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 
egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben 
kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 
 
A lakó vallását aktívan gyakorolja, amennyiben az elmúlt 1 évben akár egy 
alkalommal is részt vett vallásos cselekményen, szertartáson, vagy ilyen 
irányú meggyőződését kinyilvánította. 
Amennyiben a lakó a vallását aktívan gyakorolja, jelölje, hogy mely vallási 
felekezet tagja! 

Hobbi, kedvelt 
szabadidős 
tevékenység 

A hobbitevékenység célja az önmegvalósítás, a vágyak kiélése, a 
személyes célok megvalósítása, az ismeretek és élmények gyarapítása. 
Ide sorolhatjuk többek között a tömegkommunikációs eszközök használatát 
(újságok, DVD, rádió, TV, internet), tárgyak gyűjtését, a barkácsolást, 
kézművességet stb. Jellemzően nem szervezett keretek között, hanem az 
egyén öntevékeny aktivitásának következménye a tevékenységben való 
részvétel. Jegyezzük fel, hogy mik azok a tevékenységek, amelyekkel a 
lakó szívesen és rendszeresen tölti szabadidejét (kivéve a már fent említett 
sport- és kulturális tevékenységeket)! 
 
Jelölje, hogy jellemzően ezen tevékenységek kivitelezéséhez igényel-e 
támogatást a személy! 

Természetes 
támogatók 

Természetes támogatók azok a személyek, akik kapcsolatban állnak a 
lakóval, lehetőség szerint önkéntes alapon és valamilyen életterületen 
segítik, támogatják őt. Természetes támogató lehet családtag, rokon, barát, 
ismerős, szomszéd, régi osztálytárs vagy munkatárs, önkéntes, a közösség 
bármely tagja, akinek alapvetően nem fizetett feladata a lakó segítése, 
támogatása. Támogatás lehet tevőleges, fizikai beavatkozás (pl. kimosom a 
szennyes ruháit); pénzbeli, anyagi támogatás; érzelmi támogatás (pl. fel 
tudom hívni, ha valamit szeretnék megbeszélni, meghallgat, megért); 
tanácsadás (pl. nehéz döntési helyzetekben kikérem a véleményét); kísérés 
(pl. hosszabb utakra elkísér, hogy ne legyek egyedül és ne tévedjek el). 
Szinte bármilyen emberi tevékenység, ami a személy érdekében, az ő 
segítsége érdekében történik, támogatás lehet. Elemezze, hogy 
rendelkezik-e a lakó természetes támogatóval, támogatókkal! Ha igen, 
akkor a fent részletezett tevékenységek mentén gondolja végig és jelölje a 
felsorolásból, hogy a lakó jelenleg mely területeken kap támogatást ezektől 
a személyektől! 

Intim-szexuális 
szükségletek, 
amelyekkel 
kapcsolatban 
láthatóan 
megjelenik 
speciális 
támogatási igény, 
és amelyek 
befolyásolják a 
támogatott lakhatás 
előkészítését, 
kialakítását 

Jegyezze le, amennyiben a lakónak támogatási szükséglete mutatkozik a 
szexualitás, intimitás megélésében! Például mozgássérült személyek 
esetében a szexuális aktus kivitelezése fizikai akadályokba ütközhet, 
melyek leküzdéséhez speciális támogatásra lehet szükség. 
 
Nem rögzíthető: a lakó nemi identitása, szexuális orientációja, 
preferenciája. Csak olyan tényt rögzítsünk, amelyhez konkrét támogatási 
szükséglet rendelhető, és valamely módon befolyásolja a támogatott 
lakhatás kialakítását, a fizikai vagy személyi környezetet.  
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Kockázatok 
Azokat a viselkedéses és egészségügyi kockázatokat, tényezőket jelöljük, melyek jelenléte a 
személy általános támogatási szükségleteinek szintjét módosítja, többlettámogatást generál. 
Bármely kockázat jelenléte jelentősen módosítja az egyén támogatási szükségleteit, ezért az 

egyéni tervnek és beavatkozásoknak is reagálniuk kell rá. 

Egészségügyi 
kockázatok, 
támogatási 
szükségletek 

A lakó egészségével összefüggő, további támogatási szükségletet generáló 
állapot, tényező megjelenítése.  
Azokat a kockázatokat jelenítsük meg, amelyek valóban gyakran okoznak 
problémát a lakó számára, ezért plusz figyelmet, felügyeletet, egészségügyi 
beavatkozást, kísérést, prevenciós tevékenységet, egyéb rendszeres 
beavatkozást tesznek szükségessé, legalább havonta, a 
szolgáltatásszervezést befolyásolva! 
A pszichoszociális fogyatékossággal élők esetében az egészségügyi 
dokumentáció pontos tájékoztatást ad a lakó állapotrosszabbodásairól, 
illetve ezek következményeiről. Jó esetben rögzítésre kerültek azok az 
életesemények, stresszhelyzetek, amelyek kb. egy hónapon belül 
visszaesést okozhatnak, valamint hagyatkozhatunk azon 
megfigyeléseinkre, amelyek a lakó viselkedésére és a napi életritmus 
változásaira vonatkoznak, ha ezt követően megjelent a pszichotikus állapot. 
Amennyiben az intézményben töltött évek alatt a visszaesést jelző korai 
figyelmeztető tünetek felmérésre kerültek, az egészségügyi kockázat is 
csökkenthető. Kockázatot jelentenek a lakók által nem jelzett szomatikus 
megbetegedések is, ezért végig kell gondolni, hogy hány esetben fordult 
elő olyan súlyos megbetegedés, amely intenzív megfigyeléssel elkerülhető 
lett volna, valamint megfigyelhetők-e komoly gyógyszermellékhatások, amik 
életveszélyes állapotokat is okozhatnak. 

 Epilepsziás rohamok: a gyógyszeres beavatkozással sem 
tünetmentes. 

 Táplálkozási zavarok: súlyos, egészségi állapotot veszélyeztető 
zavar, például extrém obesitas, bulimia, anorexia nervosa. 

 Súlyos allergia: tápláléktól, rovarcsípéstől; anafilaxiát okozó állapot 
kialakulása lehetséges. 

 Mozgáskoordinációs zavar miatt fokozott balesetveszély: a lakó 
mozgáskoordinációja (akár mozgásszervi, akár idegrendszeri eredet 
miatt) gyenge, ezért gyakran fordulnak elő balesetek, esések. 

 Ájulással, eszméletvesztéssel járó állapot: a lakó elveszíti 
eszméletét. 

 Egészségügyi probléma, rosszullét esetén nem jelez: a lakó nem 
jelez, amennyiben megsérül vagy rosszul van, ennek következtében 
fokozott figyelmet igényel.  

 Krónikus betegségből, egészségi állapotból adódó egyéb 
támogatási szükséglet, figyelem: írja le, hogy a fenti állapotokon felül 
milyen egyéb egészségügyi kockázatokkal kell számolni a lakó 
esetében, mely jelentősen befolyásolja önálló életvezetését, 
életminőségét! 

Rendszeres járóbeteg-szakellátásra van szüksége a következő 
területeken: A fent megjelenített állapotok miatt rendszeres járóbeteg-
szakellátás iránti szükséglete van.  
Járóbeteg-szakellátás: Olyan szakellátás, amely kizárólag járóbetegek 
részére (azaz a beteget csak az ellátási idejéig hospitalizálóan) nyújtja az 
ellátást. Az 1997. évi az egészségügyről szóló CLIV törvény alapján 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. 

- pszichiátria 
- neurológia 
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- kardiológia 
- endokrinológia 
- diabetológia 
- gastroenterológia 
- bőrgyógyászat 
- angiológia 
- nefrológia 
- fül-orr-gégészet 
- nőgyógyászat 
- sebészet  
- egyéb 

Viselkedési 
kockázatok  

A viselkedési kockázatok felderítésénél arra vagyunk kíváncsiak, hogy van-
e valamilyen, a szükségletek kielégítését vagy a szolgáltatás 
megszervezését, a tervezést alapvetően befolyásoló tényező, viselkedési 
sajátosság. Törekedjünk arra, hogy valóban a befolyással bíró és 
permanensen megjelenő viselkedéseket rögzítsük! Minden leíró jellegű 
adatrögzítés esetében fontos, itt pedig kiemelt jelentősége van annak, hogy 
tényeket, ne pedig véleményeket rögzítsünk! 
 
Az objektivitást segíti az alábbi pontok átgondolása, mit minősítünk 
problémás viselkedésnek. Amennyiben a viselkedés az alábbi felsorolás 
legalább egy kritériumának megfelel, úgy viselkedésproblémáról 
beszélhetünk: 

1. A viselkedés, vagy annak súlyossága nem felel meg a személy 
életkorának vagy fejlettségi korának. 

2. A viselkedés veszélyt jelent magára a személyre vagy másokra. 
3. A viselkedés jelentős hátrányt jelent a személynek, mert 

lehetetlenné teszi azt, hogy fontos új készségeket sajátítson el, 
illetve kizárja őt fontos tanulási lehetőségekből. 

4. A viselkedés jelentős stresszt okoz a személy környezetében 
élő/dolgozó embereknek, és elfogadhatatlan mértékben károsítja 
életminőségét. 

5. A viselkedés ellenkezik a szociális normákkal (Janoch Monika, 
2009). 

 
Jelöljön minden olyan viselkedési kockázatot, mely az elmúlt fél évben 
legalább egyszer megjelent! 
 
Fontos, hogy csak olyan viselkedéses kockázatot jelöljön, amely nem 
a személy elsődleges problémája, betegsége, tehát például 
alkoholbeteg személyek esetén nem kell itt ismét jelölni a 
szerhasználatot, hiszen ez nem többlettámogatási igény, hanem az 
alapvető indikáció.  
 
A viselkedési kockázatot érdemes két szempontból elemezni: az egyik 
szempont, hogy a lakó a betegsége miatti állapotváltozások következtében 
tanúsít problémás viselkedést, a másik, amikor a lakónak indulatkezelési 
nehézségei vannak, amely alapvetően a személyiség alacsony szintű 
szervezettségéből adódik, ami személyiség- és készségfejlesztéssel 
módosítható.  
 
Lopás: a lakó rendszeresen elvesz más tulajdonában álló tárgyakat. 
Önbántalmazás: súlyos autoagresszív megnyilvánulások, öncsonkítás, pl. 
falcolás, hajtépkedés, fejnek falba ütögetése stb. 
Dührohamok: a lakó nem tudja indulatait megfelelően kezelni, ez 
dührohamok formájában jelentkezik, mely nem feltétlenül veszélyes mások 
vagy saját maga számára (ez külön jelölendő), de a környezetéből félelmet, 
szorongást, averziót vált ki.  
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Destruktív magatartás (tárgy ellen irányuló): heteroagresszió, mely 
tárgyak rongálásában, tönkretételében nyilvánul meg. 
Más személyekre irányuló veszélyes viselkedés: más személyek felé 
irányuló agresszív viselkedés, mely beavatkozás nélkül mások testi 
épségét veszélyezteti, bántalmazáshoz vezet.  
Konfliktuskezelés: konfliktusai gyakran elmérgesednek, beavatkozás 
szükséges. Nem feltétel, hogy mások testi épsége veszélybe kerüljön. Ide 
tartozik a verbális agresszió, zsarolás, rendszeres áldozattá válás stb.  
Szerhasználat (alkohol, droghasználat): Kockázatot jelent az alkohollal és 
a droggal való visszaélés (abúzus): alkalmilag túlzott mennyiség vagy túl 
gyakori fogyasztás, ami egészségkárosodáshoz vezet, valamint a sóvárgás 
jelenléte: kényszeres vágy a szer megszerzésére. 
Dohányzás: csak abban az esetben jelöljük, amennyiben dohányzási 
szokásai külső kontrollt, támogatást igényelnek, önmaga nem tudja 
kontrollálni a fogyasztást, vagy a dohánytermékhez való hozzájutás 
beavatkozást igénylő helyzeteket generál (pl. csikkgyűjtés, csikkekkel 
kereskedés stb.). 
Szuicid kockázat: arra keressük a választ, hogy foglalkozott-e már az 
öngyilkosság gondolatával, ha igen, van-e kész terve ennek kivitelezésére. 
Ugyancsak meg kell vizsgálni, hogy követett-e el öngyilkosságot, hányszor 
és milyen módon, mi volt ennek a kiváltó oka. Ha a felmérő jól ismeri a 
lakót, és tudja, hogy gyakran fenyegetőzik öngyilkossággal, érdemes azt is 
végiggondolni, hogy ezt a céljai elérése érdekében teszi-e, vagy 
problémáira nem tud más megoldást. Szenvedélybetegeknél gyakori 
önsértő viselkedés a falcolás, a célcsoport vonatkozásában ezt a kérdést 
kellő gondossággal körbe kell járni. A családjában előforduló öngyilkossági 
kísérletekre vagy befejezett öngyilkosság esetén a szociális tanulás révén a 
tényleges szuicid veszély nagyobb.   
Szökés, csavargás: rendszeresen elhagyja vagy igyekszik elhagyni az 
intézmény területét, önmagára veszélyes, nem talál vissza, vagy nem 
képes önmagát ellátni.  
Félelem, szorongás miatt támogatást, személyi jelenlétet igényel: 
rendszeres, indokolatlan félelmek és szorongások kerítik hatalmába, mely 
során személyes jelenlétre, megnyugtatásra van szüksége. 
Inadekvát szexuális viselkedés: nem megfelelő helyen kivitelezett, 
társadalmilag nem elfogadott szexualitással összefüggő viselkedés, mely 
jelentősen megnehezíti a közösségi részvételt (pl. nyilvános maszturbáció, 
magamutogatás stb.). 
Közösségi részvételt nehezítő aszociális jegyek: higiénia, szabály-, 
illetve egészségkövetés súlyos hiánya, pl. teljes elzárkózás bizonyos 
tisztálkodási tevékenységektől. 
Veszélyérzet hiánya, saját képességeinek túlbecslése: torz énképe és 
torz képességértékelése folytán rendszeresen veszélyes helyzetekbe kerül. 
Önnön képességeinek alulbecslése, kezdeményezőkészség hiánya 
miatt támogatást igényel: extrém visszahúzódó, nem rendelkezik asszertív 
készségekkel, könnyen válik áldozattá. 
Társadalmi normák, együttélési szabályok be nem tartása: inadekvát 
viselkedés közösségben, mely megnehezíti a közösségi beilleszkedést, 
társas részvételt, alapvető társas normák elutasítása.  
Krónikus betegség miatti viselkedésproblémák: állapotromlás 
következtében, átmenetileg jelentkező viselkedésprobléma, amely az 
alapbetegségből, és nem az alapszemélyiség jegyeiből eredeztethető. 
Szenzoros túlérzékenység és/vagy ingerkeresés: a szenzoros zavarok 
olyan mértékűek, hogy megnehezítik a hétköznapi tevékenységekben való 
részvételt, például órákon keresztül meredt figyelem a szenzoros ingerre, 
minden egyéb ingert kizárva.  
Új helyzetekre/emberekre/ismeretlen tárgyakra félelemmel, 
szorongással vagy elutasítással reagál: jelentős támogatást és 
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előkészítést igényel az új helyzetekben való részvétel, apró dolgok is 
jelentős frusztrációt, feszültséget okoznak a személy számára. 
Rögeszmés ragaszkodás tárgyakhoz, szokásokhoz: szertartásos 
viselkedés, kényszeres viselkedés, mely jelentősen megnehezíti a 
hétköznapi tevékenységekben való részvételt. 
Egyéb 

Kritikus 
életesemények 

Itt megjeleníthetőek (amennyiben releváns) az élettörténetben fellelhető, 
ismert kockázatok, amelyeket a fenti felsorolás nem tartalmaz. Pl. abúzus, 
zaklatás, bűncselekmény, baleset, trauma, családi traumák, gazdasági 
vagy egyéb visszaélés, melyben áldozat vagy elkövető volt, és amely 
esemény (vagy annak hatása) még jelenleg is befolyásolhatja társas 
beilleszkedési képességét, kommunikációját, konfliktuskezelését, 
összességében a kiváltási folyamatot. 
Itt szükséges megemlíteni, amennyiben krízishelyzet esetén egyéni 
kezelési mód vagy igény merül fel. 

Éjszakai felügyelet A fent megjelenített egészségügyi és viselkedési kockázatokat figyelembe 
véve gondolja végig, hogy a személynek van-e olyan támogatási 
szükséglete, amely indokolttá teszi éjszakai felügyeletét! 
 
A jelenleg kapott szolgáltatás (tehát hogy jelenleg van-e éjszakai 
felügyelete) nem releváns a kérdés szempontjából. Elemezze és rögzítse, 
hogy mely tényező(k) teszi(k) valóban indokolttá a lakó éjszakai 
felügyeletét! Elemezze és rögzítse, hogy – amennyiben szükséges – a 
felügyelet feltétlenül személyes jelenlétet igényel, vagy távfelügyelettel 
esetleg megoldható lenne! 

Vészhelyzetek 
kezelése 

Az önálló életvitel egyik kritikus pontja a veszélyhelyzetek kezelése. 
Gondolja végig saját tapasztalatait felhasználva, hogy a lakó hogyan 
viselkedik vészhelyzetek esetén! 
Vészhelyzet lehet természeti katasztrófa, tűzeset, rosszullét, baleset stb. 
Vészhelyzet esetén: 

- megfelelő személyt értesít – jelzi a jelenlévő segítő személynek, 
támogatónak a helyzetet; 

- hatóságot értesít – képes telefonon értesíteni a megfelelő 
hatóságot; 

- szükséges óvintézkedéseket önállóan megteszi – menekülés, az 
épület elhagyása, alapvető elsősegély-nyújtási technikák; 

- támogatásra van szüksége. 

 
 

III. JÖVŐBELI TERVEK 
 
Ez a rész egyaránt tartalmaz zárt és nyitott (interjú)kérdéseket. Ez utóbbiak a lakók egyéni interjúja 
során kerülnek megválaszolásra. Ezt a részt az intézmény munkatársa tölti ki a lakóval történt 
beszélgetés alapján. 
 
A Jövőbeli tervek rész célja, hogy feltérképezze a lakó elképzeléseit, preferenciát a jövőjével 
kapcsolatban, egyúttal a tervezést segítse néhány életterület átgondolásával.  
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Kérdés Útmutató 

Lakótárs 
(interjúkérdés) 
 

Van-e preferenciája azzal kapcsolatban, hogy kivel szeretne élni? (Lakó 
válaszát rögzítjük.) 
 
Azt szeretnénk megtudni, hogy kivel szeretne együttlakni a támogatott 
lakhatásban. 
 
A lakó egyéni kommunikációs szintjének és preferenciájának megfelelően 
megfogalmazott és szükség szerint módosított kérdést tegyen fel a lakónak, 
az egyén megértési szintjéhez igazítva – szükség szerint kiegészítve 
alternatív-augmentatív kommunikációs eszközökkel! Jelöljük, hogy az 
intézmény egy másik lakóját említi, vagy egyéb személyt! 
 
Előfordulhat, hogy ezen a ponton nem kapunk választ, nem tud a lakó 
megnevezni senkit, mivel kevés információval, tudással rendelkezik a 
jövőjét illetően. Fontos, hogy ezt a kérdést minden esetben kezeljük 
prioritásként a lakhatás tervezése során, és időről időre térjünk vissza rá a 
későbbiekben is.  

Lakóhely 
(interjúkérdés) 
 

Van-e preferenciája azzal kapcsolatban, hogy hol, mely településen 
szeretne élni? (Lakó válaszát rögzítjük.)  
 
Azt szeretnénk megtudni, hogy van-e olyan település, amelyhez a lakó 
kötődik, amelyen el tudná képzelni az életét a jövőben. 
 
A lakó egyéni kommunikációs szintjének és preferenciájának megfelelően 
megfogalmazott és szükség szerint módosított kérdést tegye fel a lakónak, 
az egyéni megértési szintjéhez igazítva – szükség szerint kiegészítve 
alternatív-augmentatív kommunikációs eszközökkel! 
 
Előfordulhat, hogy ezen a ponton nem kapunk választ, nincs elképzelése, 
vagy nem tudja megfogalmazni a lakó. Ezt a kérdést kezeljük prioritásként, 
térjünk vissza rá a későbbiekben is! 
 
Rögzítsük azokat a körülményeket, háttértényezőket, melyek a válaszhoz 
tartoznak! Pl. egy település megnevezése esetén írjuk le, hogy az lehet az 
oka, hogy a lakó ott nőtt fel, saját ingatlannal rendelkezik a településen stb. 

Foglalkoztatás 
(részben 
interjúkérdés) 

A lakó és a segítő személyzet elképzeléseit rögzíti a lakó jövőbeli 
foglalkoztatásával kapcsolatban. Vegyük figyelembe az I. részben jelölt 
foglalkoztatási formákat és foglalkoztatási státuszt! 
 
Amennyiben a lakó dolgozik: 
 
Jelenlegi munkájával elégedett? Miért? Interjúkérdés, a lakó válaszát 
rögzítjük. Ezt a kérdést tágabb beszélgetésbe ágyazottan kell feltenni, mely 
során a lakó válaszadását értelmező, tájékoztató információk, lehetőségek 
felvázolásával kell támogatnunk. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha 
jelenleg részt vesz foglalkoztatásban (lásd. I. Szociodemográfiai adatok 
részben). 
 
Milyen, a jelenlegitől eltérő munkatevékenységeket tudna elképzelni a 
lakó számára? Ez jelentősen eltérő lehet a jelenlegi munkakörétől, 
tevékenységeitől, de lehet ahhoz hasonló is. Gondolja végig, hogy ön 
milyen jellegű munkát, feladatokat tudna elképzelni a lakó számára, mi 
illeszkedne saját meglátása szerint a lakó erősségeihez, képességeihez! 
Elsősorban milyen területen? Fontos, hogy a jelenlegi foglalkoztatási 
lehetőségektől függetlenül, valóban olyan típusú munkát jelöljön, amely a 
lakó számára megfelelő lehet. Erre a kérdésre akkor is válaszolni kell, ha a 
lakó aktív korú, de jelenleg nem vesz részt foglalkoztatásban.  
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Milyen munkaformát tartana reálisnak a jövőben a lakó számára? 

- nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás 

- akkreditált foglalkoztatás 

- fejlesztő foglalkoztatás 

- közfoglalkoztatás 
- egyéb (pl. szociális szövetkezet, szociális farm, stb.) 

A kérdés megválaszolása során figyelembe kell venni számos tényezőt: a 
lakó képzettségét, preferenciáit, társas és egyéb készségeit, 
munkatapasztalatait, stb. Javasoljuk egyéb, kiegészítő felmérések 
alkalmazását, pl. Lantegi módszertan.  
 
Milyen jellegű, típusú munkát tudna elképzelni? Interjúkérdés, a lakó 
válaszát rögzítjük. Amennyiben nem elégedett, vagy szeretne változtatni 
valamin a lakó, rögzítsük, hogy milyen munkakört, feladatokat tudna 
elképzelni magának, ha van ilyen! 
Amennyiben nem vesz részt jelenleg foglalkoztatásban, akkor is kérdezzük 
meg, hogy milyen típusú munkakörben, milyen feladatokat tudna magának 
elképzelni a lakó! 
 
A munkatársak, intézményi szakemberek véleményének birtokában fontos 
annak megjelenítése, hogy a jelenlegi munkavégzés megfelelő-e a lakó 
igényeinek, szükségleteinek, adottságainak (munkatársak megkérdezése, 
foglalkoztatási terv javaslatai alapján). Az új intézményi és ellátási 
struktúrában változások történhetnek a foglalkoztatásban, ezért is fontos, 
hogy akkor is válaszoljanak a kérdésre, ha a lakó jelenleg stabil 
munkahellyel rendelkezik.  
 
A felmérés eredményeként feltételezett képet kell kapniuk arról, hogy a lakó 
számára a kiköltözés után (tudatos felkészítést, fejlesztést feltételezve) 
milyen foglalkoztatási típus/ok/, illetve munkakör/ök/ lennének megfelelőek, 
milyen foglalkoztatási forma lenne a lakó számára ideális és preferált.  
 
Amennyiben a lakó nem dolgozik (csak akkor kell kitölteni, ha aktív 
korú a lakó, és jelenleg nem vesz részt foglalkoztatásban): 
 
Miért nem vesz részt a lakó a foglalkoztatásban? (csak abban az 
esetben kell kitölteni, ha a II. részben azt jelölte, hogy nem vesz részt 
foglalkoztatásban, és aktív korú). Jelölje, hogy jelenleg mi az oka annak, 
hogy a lakó nem vesz részt foglalkoztatásban! Használja az első két 
kategóriát: 

- nem rendelkezik a foglalkoztatáshoz szükséges szakvéleménnyel; 
- nem áll rendelkezésre megfelelő munkakör, munkalehetőség. 

Csak nagyon indokolt esetben – amennyiben a fenti két kategória egyike 
sem igaz – használja az „egyéb” kategóriát, de ebben az esetben indokolja 
döntését! 
 
Milyen jellegű, típusú munkát tudna elképzelni? Interjúkérdés, a lakó 
válaszát rögzítjük. 
 
Milyen jellegű munkatevékenységet tudna elképzelni a lakó számára? 
(Bővebben ld. a fentiekben!) 
 
Milyen munkaformát tartana reálisnak a jövőben a lakó számára? 
(bővebben ld. a fentiekben) 
 

Felkészítési 
igények 

Ebben a kérdésben azt szeretnénk feltárni, hogy a lakónak – egyéni 
készségeihez, preferenciáihoz illeszkedően – milyen felkészítési, képzési 
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(részben 
interjúkérdés) 

szükségletei, igényei jelentkeznek, melyekkel a támogatott lakhatásra 
történő felkészítés során számolnunk kell. 
 
Milyen típusú, milyen témaköröket érintő képzéseken, felkészítésen 
szeretne részt venni? Interjúkérdés, a lakó válaszát rögzítjük. Fontos, 
hogy támogassuk a lakót abban, hogy milyen témakörökben gondolkodhat, 
amennyiben rögtön nem tud válaszolni. Segítségként használhatjuk a 
következő kérdések listáját, illetve a II. rész fő területeit.  
 
Tervezi-e, hogy a közeljövőben iskolarendszerű képzésben vegyen 
részt, továbbtanuljon? Interjúkérdés, a lakó válaszát rögzítjük. Arra 
számíthatunk, hogy viszonylag kevés lakónak lesz ilyen elképzelése, 
szükséglete, de vegyük számításba, hogy akár egy megkezdett általános 
iskola befejezése vagy egy új szakma megszerzése is ide tartozhat.  
 
Felkészítés területei: A II. rész területeit végiggondolva, melyek azok a 
területek, amelyeken mindenképpen szüksége lenne a lakónak 
felkészítésre, képzésre a támogatott életvitel megvalósításához, a nagyobb 
fokú önállóság és függetlenség eléréséhez az ön megítélése szerint? 
Amennyiben valamelyik területen a II. részben azt jelölte, hogy „önálló”, 
gondolja végig, hogy szükséges lehet-e mégis felkészítés! Minden egyéb 
válasz esetében valószínűsíthető, hogy szükséges lesz a felkészítés. 
Jelölje a felsorolásban a felkészítés területeit! 
 

 Önellátás, ide tartozik: öltözködés; tisztálkodás és személyi higiénia; 
étkezés; segédeszközök használata és tisztán tartása. 

 Háztartás, ide tartozik: étel elkészítése (főzés); takarítás; 
lakókörnyezet rendben tartása; mosás; bevásárlás. 

 Közlekedés, ide tartozik: közlekedés a településen belül; közlekedés a 
településen kívül; tömegközlekedés használata. 

 Pénzkezelés, pénz értékének felismerése; pénz használata; pénz 
beosztása, gazdálkodás. 

 Szabadidő, ide tartozik: sport, kulturális tevékenységek; hobbi; 
közszolgáltatások igénybevétele. 

 Társas kapcsolatok, szociális készségek, ide tartozik: 
interperszonális viszonyok; informális kapcsolatok; partneri viszony; 
segítség kérése; konfliktuskezelés; társas szabályok; kommunikációs 
csatornák stb. 

 Információs-kommunikációs technológiák (IKT) használata, ide 
tartozik: számítógép-kezelés; IKT használata a személyi 
támogatásban; egyénre szabott IKT-eszközök; biztonság és IKT. 

 Természetes támogató háló: Természetes támogató háló felépítése, 
megerősítése vagy újjáépítése.  

 Támogatott döntéshozatal, önrendelkezés: A lakó önálló döntéseit, 
választási képességét segítő, önrendelkezést erősítő, nagyobb 
felelősségvállalásra felkészítő tréning, képzési program, jellemzően 
tapasztalati szakértők bevonásával.  

 Foglalkoztatás: Felkészítés a TL-kiköltözést követő új munkahelyen 
megvalósuló munkavállalásra. 

Személyes 
támogatás 
(interjúkérdés)  

Azt szeretnénk megtudni, jelenleg van-e olyan professzionális támogatója a 
lakónak, akivel a jövőben is szívesen dolgozna együtt a támogatott 
lakhatásban.  
 
Van-e preferenciája azzal kapcsolatban, hogy kitől szeretné kapni a 
személyes támogatást a jövőben? (Lakó válaszát rögzítjük.) 
 
A lakó egyéni kommunikációs szintjének és preferenciájának megfelelően 
megfogalmazott és szükség szerint módosított kérdést tegye fel a lakónak, 
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az egyéni megértési szintjéhez igazítva – szükség szerint kiegészítve 
alternatív-augmentatív kommunikációs eszközökkel! (Lásd részletesen az 
interjúkérdéseknél!)  

Jövő (interjúkérdés) 
 

Azt szeretnénk megtudni, hogy van-e olyan további szempont, amely a lakó 
számára kiemelten fontos az egyéni tervezés során – akár a jövőbeli 
lakhatással, akár személyi támogatással, akár szolgáltatásszervezéssel 
kapcsolatban.  
 
Van-e olyan fontos szempont, amit a jövőjével kapcsolatban szeretné, ha 
rögzítenénk az egyéni tervében? (Lakó válaszát rögzítjük.) 
 
A lakó egyéni kommunikációs szintjének és preferenciájának megfelelően 
megfogalmazott és szükség szerint módosított kérdést tegye fel a lakónak, 
az egyéni megértési szintjéhez igazítva – szükség szerint kiegészítve 
alternatív-augmentatív kommunikációs eszközökkel! 
 
Itt van lehetőség arra, hogy a lakó vágyait, kívánságait, esetleges 
aggodalmait, kétségeit is rögzítsük, melyre a későbbiek során megoldást 
keresünk. Akkor is rögzítsük a lakó válaszát, ha úgy érezzük, nincs reális 
lehetőség a jövőben ennek figyelembevételére! 

Megjegyzés Minden rész végén a megjegyzés rovatba írjon fel minden olyan 
körülményt, tényt vagy meghatározó szempontot, amely az adatlap 
kitöltése során felmerült! Jegyezze fel, ha bizonyos kérdésekre nem tudott 
válaszolni, ezt röviden indokolja!  

 
 

Szempontok az interjú készítéséhez 
 
Vegyük figyelembe, hogy a felmérés elkészítésekor – az előzetes tájékoztatás ellenére is – a lakók 
minimális információkkal rendelkeznek a folyamatról, a közösségi életvitelről és a támogatott 
lakhatásról, támogatott életvitelről. Ezért könnyen előfordulhat, hogy nem lesz preferenciájuk sok 
kérdésben, nem tudják még elképzelni az új életformát, sőt ez sok esetben félelmetes is lehet 
számukra, az első reakció akár az ellenállás is lehet. Ennek következtében a válaszok 
inkonzisztensek, következetlenek lehetnek a felmérés során, az is előfordulhat, hogy nem kapunk 
választ egy-egy kérdésre. Mivel ismeretlen, sok esetben számukra elképzelhetetlen életforma 
kialakításáról kérdezzük őket, a válaszok megbízhatóságánál ezt mindenképpen szem előtt kell 
tartanunk. A kiváltási folyamat előrehaladtával a lakók egyre több információval rendelkeznek majd, 
több gyakorlati tapasztalatuk és elképzelésük lesz az új modellről. Ennek következtében preferenciáik 
akár jelentősen meg is változhatnak, szükségleteik pedig szükségszerűen változni fognak. Tartsuk 
szem előtt, hogy ez egy első felmérés, a lakó válaszai, preferenciái a kiváltási folyamat során változni 
fognak, így a mostani válaszokat nem tekinthetjük véglegesnek, ezen kérdéseknek a teljes folyamat 
során újra és újra elő kell majd kerülniük. Ennek megfelelően a szolgáltatásainkat a kereteken belül 
kellő rugalmasság mellett szükséges alakítanunk.  
 
A felmérés interjú részének elkészítése során figyelembe kell venni néhány olyan tényezőt, amely a 
lakók hosszú intézményi életének következménye lehet: a válaszadás során a megfelelési vágy, a 
„tekintélyszemély” vélt vagy valós elvárásaihoz való igazodás erős lehet. A hosszas hospitalizáció és 
az intézményi életforma során tapasztalható tanult tehetetlenség abban erősítheti meg a lakókat, hogy 
nincs valódi ráhatásuk az életükre, döntéseik nem relevánsak életük alakulása szempontjából. Mindez 
a valódi válasz megadását megakadályozhatja, a válaszokat torzíthatja.  
 
Az alapprobléma (a fogyatékosság, a pszichiátriai probléma vagy a szenvedélybetegség jellege) 
szintén befolyásolhatja, szegényessé vagy túlzóvá, torzzá teheti a választ. Ezzel együtt nem szabad 
túlhangsúlyozni az ebből fakadó torzítást vagy interjúzási nehézségeket. A lakók hatalommal való 
felruházása épp azt jelenti, hogy döntési lehetőséget adunk a kezükbe, és támogatjuk őket abban, 
hogy a döntéseikkel és választásaikkal, azok következményeivel, máskor azok meghozatalához 
szükséges információk megadásával támogatjuk önállóságuk és önrendelkezésük kibontakozását. 
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Az interjúhelyzet új lehet a lakók és a munkatársak számára is. Az interjú ebben az adatgyűjtési 
rendszerben azt jelenti, hogy kb. fél óra időtartamban a munkatárs figyelmet szentel a lakónak. 
Számos felmérés és vizsgálat készül a lakókról az intézményekben időről időre. Amire a mostani 
interjú elkészítése során mindenképp fel szeretnénk hívni a figyelmet, az az elmélyült, személyes 
figyelem biztosítása. Legyen ez az interjú egy közös tanulás és a felkészülési folyamat első lépése a 
jövőbeni új lakhatási forma kialakítása érdekében. 
 
A kiváltási folyamat tanulási folyamat is egyben. Az interjúhelyzet beszélgetésre, informálódásra, 
döntések meghozatalára, kérdések feltevésére, közös válaszok keresésére és együttműködésre ad 
lehetőséget. Meggyőződésünk, hogy a jól és lelkiismeretesen lefolytatott interjú garanciális eleme a 
lakókat középpontba helyező tervezési folyamatnak. 
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A személyes interjú körülményei 
 
A beszélgetési helyzet legyen kötetlen, informális, ne okozzon felesleges feszültséget vagy 
aggodalmat a lakó számára. Valamennyi lakó számos felmérésben és vizsgálaton vett már részt 
korábban, ezek közül több komoly következményekkel járt (pénzbeli ellátást vagy járadékot, 
valamilyen intézményi bekerülést határoztak meg), és elsősorban az elvesztett vagy hiányzó 
képességekre, deficitekre fókuszált. Szeretnénk, ha ez a felmérés nem a hiányokkal foglalkozna 
elsődlegesen, a hiányzó képességeket a felmérőnek úgy kell kezelnie, mint a szükséges 
beavatkozások megtervezéséhez szükséges neutrális információkat. Olyan helyzetet és miliőt kell 
kialakítani, amelyben a lakó bátran kifejezheti igényeit és szükségleteit, kérdéseket tehet fel, és 
megkaphatja a döntéséhez szükséges valamennyi információt. 
 
Készítsük fel előzetesen a lakót, hogy kérdezni fogunk, és tájékoztassuk a felmérés céljáról! 
Biztosítsuk a lakót, hogy sem az értékelés, sem a minősítés nem célunk, nincsenek jó és rossz 
válaszok, az ő elképzeléseire, gondolataira, vágyaira, terveire vagyunk kíváncsiak. Szükség 
esetén adjunk lehetőséget arra, hogy több alkalommal üljünk le. Alkalmazkodjunk a lakó általános 
napirendjéhez az interjú időpontjának megtervezése során, bizonyosodjunk meg róla, hogy alapvető 
szükségletei kielégítettek (nem éhes vagy nem fáradt), nem vonjuk el őt kedvenc időtöltésétől! 
 
Biztosítsuk a lakó és a felmérő számára is a nyugodt környezetet, amelyben koncentrált és 
felszabadult beszélgetés folytatható! 
 
Az interjút egyfajta beszélgetésként kezelve kötetlen helyzetet biztosíthatunk, melyben könnyebben 
meg tud nyílni a lakó, így háttér-információkat is könnyebben kaphatunk. Feltétlenül kerüljük az 
előkészítetlen, váratlan helyzeteket, a „semmiből nekiszegezett” kérdések könnyen ellenállást és az 
együttműködés hiányát válthatják ki a lakóból. A kérdéseket helyezzük kontextusba – például 
amennyiben tudjuk, hogy az intézményi élet előtt otthon, családban élt, segítsünk neki feleleveníteni 
ezeket az emlékeket, megtámogatva a válaszadást!  
 
Mielőtt elkezdjük az interjút, mindenképp gondoskodjunk az alábbi feltételek meglétéről: 

 Ismerjük meg előzetesen a kitöltendő kérdőívet, ne akkor olvassuk először a kérdéseket! 
Tanulmányozzuk át az útmutatót, minden kétséget kizáróan értsük meg, hogy mire irányul az 
adott kérdés! 

 Az interjúhelyzet egy rövid beszélgetéssel kezdődik, fontos, hogy a lakó komfortosan érezze 
magát a helyzetben.  

 Először érdemes kitölteni azokat a kérdéseket, amelyekre a választ egyéb forrásból szerezzük 
be, csak ezután üljünk le a lakóval az interjúhoz! Segítséget jelenthet, ha az interjú idejére 
már több információt, adatot összegyűjtöttünk a lakóról, ezeket felhasználhatjuk a kérdezés 
során. 

 Az interjúkérdéseket érdemes magunknak kinyomtatni, előzetesen tanulmányozni, abba 
jegyzeteket készíteni.  

 Gondoljuk át előre, hogy konkrétan mit fogunk kérdezni a lakótól! Semmiképpen ne csak a 
kérdést olvassuk fel neki! A kitöltő személy jól ismeri a lakó kommunikációs stílusát, 
kommunikációs módját, egyéni megértési szintjét. Legyünk nagyon rugalmasak a kérdezés 
során, használjunk bátran segítő, támogató eszközöket, technológiákat, alternatív 
módszereket (például a kérdéseket – amennyiben a lakó számára ilyen módon érthetőbb – 
mutassuk neki írásban; bizonyos lakóktól kérhetjük a választ is írásban; használjunk könnyen 
érthető formában készült leírásokat; képeket és piktogramokat a megértés támogatása 
érdekében). 

 Az interjúkérdések sorrendjén módosíthatunk, de a válaszok adatbázisba rögzítésekor 
ügyeljünk arra, hogy a megfelelő helyre rögzítsük a választ! 

 A hozzátartozók, a lakó számára fontos személyeket a kommunikációs tervben megjelölt 
szempontok mentén előzetesen tájékoztassuk, és adjunk nekik lehetőséget a 
bekapcsolódásra az interjú során!  

 
Pszichoszociális fogyatékossággal küzdők esetében is, csakúgy, mint más célcsoportnál, 
kiemelten fontos, hogy a felmérést végző személy olyan munkatárs legyen, akivel a lakó bizalmi 
kapcsolatban van, vagy képes a bizalmi légkör kialakítására, és minden esetben empatikusan 
viszonyul az érintett személyhez. A beszélgetés megindítását segítheti, ha semleges dolgokról váltunk 
néhány mondatot, és így közelítünk a személyes tartalmak felé. Kerülni kell a direkt kérdésfeltevést, 
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közvetett módon a különböző tématerületekhez fűzött megjegyzésekkel érjük el, hogy a beszélgetés a 
szükséges irányba haladjon! Kérdéseinket érdemes úgy megfogalmazni, hogy a lakó utolsó 
mondatainak kifejezéseit használjuk. Inkoherens, töredezett gondolkodás és beszéd esetén ne 
próbáljunk kérdéseinkkel értelmet vinni az összefüggéstelen mondatokba, inkább figyeljünk, hogy az 
elszórt foszlányokban megtaláljuk a számunkra szükséges információt! A lakó saját életével 
kapcsolatos nézeteit, patológiás tartalmait, a belső valóságát sosem szabad megkérdőjelezni, az 
ebből adódó „szenvedéseit” komolyan kell venni, és együttérzően szükséges reagálni rá. Törekedni 
kell a barátságos légkör fenntartására, soha ne vitatkozzunk! 
 
Szenvedélybeteg emberek esetében gyakori, hogy az önmagukról alkotott kép jelentősen eltér a 
külső személy által észlelt személyiségjegyektől, amely szükségessé teszi, hogy a felmérést olyan 
munkatárs végezze, aki jól ismeri a lakót, és képes tapintatosan a realitások felé terelni. A józan 
szerhasználók gyakran élnek meg szégyent a korábbi viselkedésük miatt, ezért ügyelni kell arra, hogy 
az erre utaló megjegyzéseit ne kommentáljuk, az esetleges játszmákat mindenképp kerüljük el! A 
jelenlegi életvitelét, esetleges botlásait ne minősítsük, de ne is bagatellizáljuk, ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a szerhasználat betegség! 
 
 

Nehézségek, akadályok az interjú során 
 
A célcsoport tagjainak egyéni funkcionális akadályozottsága miatt a megértés, az egyéni 
élettapasztalatok köre korlátozott lehet. A felmérést végző szakember feladata, hogy a rendelkezésre 
álló segítő technikák alkalmazásával biztosítsa a lakó saját gondolatainak, minél teljesebb önálló 
megjelenésének a lehetőségét a felmérésben. A támogatott döntéshozatal érvényesítése a folyamat 
során elengedhetetlen a lakó hatékony bevonása, bevonódása érdekében. 
 
A kérdéseket egyénre kell szabni. A felmérést végző szakember feladata, hogy szakmai 
kompetenciái birtokában, a lakó kommunikációs preferenciáit és egyéni megértési szintjét 
ismerve a kérdéseket érthetővé, értelmezhetővé tegye a lakó számára.  
 
Példaként az autizmus spektrum zavarban érintett személyek esetén tapasztalható egyéni 
különbségeket hozhatjuk, mely szemlélteti, hogy mennyire változatos és egyéni lehet a 
kommunikációs megértési és kifejezési szint. Van olyan személy, aki írásban szereti kapni a 
kérdéseket, melyekre szóban válaszol; van olyan személy, aki írásban szereti kapni a kérdéseket, 
melyekre írásban válaszol; van, aki a saját kommunikátorát használja; van, aki a NikiTalk-ot, van, aki a 
PictoVerb-et; van, aki szóban tud kommunikálni; van olyan, aki gesztusokkal, van, aki tárgyakkal; van, 
aki képes-szóképes kártyacserével. Aki szóban kommunikál, az is lehet, hogy echolál, ez lehet 
funkcionális vagy nem funkcionális és így tovább. Ebből a példából is látszik, hogy semmilyen 
előzetesen meghatározott célcsoport-specifikus szabály nem érvényesül a kommunikáció csatornáit, 
módját illetően, azt mindig az egyéni preferenciákat figyelembe véve kell megtervezni. Az 
leszögezhető, hogy ha használ a lakó AAK-t, akkor a felmérés során is használjuk, és igazodjunk az 
egyén stílusához, szükségleteihez, preferenciáihoz! Abból az előfeltevésből indulunk ki, hogy a lakót a 
felmérést elvégző személy ismeri a legjobban. 
 
A célcsoportba súlyosan akadályozott személyek is tartoznak, akik esetében a személyes reflexiók is 
súlyosan akadályozottak. Ebben az esetben is törekedni kell arra, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben bevonjuk a felmérésbe, személyessé tegyük számára is a tervezést, ugyanakkor az ő 
esetükben nagyobb hangsúly helyeződik a dokumentumelemzésre, adatgyűjtésre és a környezet 
beszámolójára.  
 
Ismeretlen és új élethelyzetek kerülhetnek elő a felmérés során, amelyekkel kapcsolatban hiányos 
tapasztalatokkal rendelkeznek a lakók. Az ezekre való válaszadás nagyobb nehézséget jelenthet, 
bizonytalanságot és frusztrációt is okozhat. Biztosítsunk annyi információt a jövőbeni lehetőségekről, 
amelyek befogadhatóak, reálisak, nem terhelik túl a lakót, azonban elégségesek ahhoz, hogy 
kompetens döntést hozzon! 
 
Fontos, hogy a teljes felmérés során a releváns életterületen jelentkező szükségletekhez igazítható 
támogatásokról, szolgáltatásokról beszélünk. Valós és meglévő szükségleteket, illetve jelenlegi 
szolgáltatásokat lehet megjelölni, azzal a fontos megjegyzéssel, hogy a szükségletek 
természetszerűleg változnak az élethelyzet, állapotok, életkor vagy bármely más befolyásoló 
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tényező változásának függvényében. Az eszköz egy pillanatnyi támogatási igényt, szolgáltatási 
kört és a rendelkezésre álló erőforrások körét rögzíti. A támogatási és beavatkozási szükségletet 
érdemes „felültervezni” egyes esetekben, és a lakó fejlődésével párhuzamosan folyamatosan, 
rugalmasan változtatni a támogatási körön. 
 
Előfordulhat, hogy egy lakó nem szeretne az adott kérdésre válaszolni. Ezt minden esetben tartsuk 
tiszteletben, és rögzítsük az adatlapon! 
 
Vegyük figyelembe, hogy még a körültekintő tájékoztatás ellenére is előfordulhat, hogy a lakó a 
felmérés során nem tud válaszolni az egyes kérdésekre, vagy válaszai nem tűnnek relevánsnak, 
esetleges félelmeit, aggodalmait tükrözi. Fontos, hogy rögzítsünk minden választ, és a lakó részéről 
felmerülő minden további kérdésre igyekezzünk válaszolni, aggodalmait eloszlatni.  
 
 

Kapcsolódási pontok 

 
Az lakók felmérésének eredményei, a dokumentumelemzésből és adatgyűjtésből származó 
információk alapvetően három szinten jelentkeznek, három különböző módon tudja az intézmény 
felhasználni azokat: 

- A lakók egyéni felméréséből származó, területenként összesített eredményeket és adatokat 
az Excel-adatbázis lakókra vonatkozó összesítő táblázatai (eredmények munkalap) 
tartalmazzák (pl. hány fő autizmus spektrum zavarral érintett lakó van az intézményben; hány 
lakó szed rendszeresen gyógyszert stb.). Ezek elsősorban a kiváltási folyamat tervezéséhez, 
az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítéséhez, valamint egy esetleges pályázati 
megvalósíthatósági tanulmány megírásához használhatóak fel. Az összesített egyéni 
eredmények értelmezését, felhasználásának lehetőségeit A lakók egyéni kiváltási terve c. 
modul Tervezési segédletek fejezetben található 11. sz. táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.  

- A felmérési adatok a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési tervhez, valamint az 
ingatlanok kiválasztásához adnak bemeneti információt. A felmért támogatási szükségleteket 
és a szükségletekre reagáló, a TL által nyújtott vagy a környezetből igénybe vett 
szolgáltatásokat a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv mutatja be, az összesített 
eredmények ebben a dokumentumban is megjelenítésre kerülnek. 

- Minden egyes lakó egyéni felméréséből, adatainak elemzéséből minden lakóra 
lebontott egyéni kiváltási terv készül. 

 
A lakók felméréséből származó adatok a következő módon kapcsolódnak az IFKT-módszertan 
további moduljaihoz: 
 
HR-terv: 

- Teljes fizikai támogatás heti óraszámmal megadva  
- Egyéb támogatás szükségessége: szóbeli prompt, részleges fizikai támogatás stb. 

(tevékenységtípushoz rendelve, pl. önellátás, háztartási tevékenységek stb.) 
- Szakápolási szükségletek, egészségügyi szaktevékenységek óraszámmal  
- Éjszakai felügyelet szükségessége, fejlesztés szükségessége, heti óraszámmal 
- Szállítás (társadalmi részvételt biztosító szolgáltatások) 
- Lakó preferenciája, hogy kitől kapja a támogatást (jövőbeli esetfelelős személyére ajánlás) 
- Áttételesen foglalkoztatáshoz szükséges létszámra irányadó 
- Egészségügyi és viselkedéses kockázatok (speciális kompetenciák) 

 
Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv: 

- Foglalkoztatási státusz (dolgozik-e, és milyen típusú foglalkoztatásban vesz részt) 
- Foglalkoztatási preferenciák (mit szeretne, milyen területen, milyen tevékenységeket végezni, 

milyen végzettsége/szakképesítése van) 
- Rendszeres szakorvosi kivizsgálás, kontroll szükségessége, járóbeteg-szakellátás iránti 

szükséglet 
- A lakó természetes támogatói  
- Szakápolási szükséglet 
- Képzési, felkészítési szükséglet 
- Közlekedés, szállítási igény 
- Szabadidős szükséglet (sport, kultúra és vallásgyakorlás)  



45 

 

Ingatlanportfólió: 
- akadálymentesítési szükségletek  
- településpreferencia  
- lakótárs-preferencia  
- viselkedési kockázatok 
- felügyelet és távfelügyelet (távolság miatt) 

 
Költségterv: 

- felmérést végző személyek költségei 
- segédeszköz-szükséglet 
- akadálymentesítési szükséglet  
- támogatott lakhatás által nem kötelezően nyújtott szolgáltatások iránti szükséglet 
- képzési, felkészítési szükségletek  
- szakápolási igény 
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A modul célja 

Biztosítja, hogy az érintett személy támogatása megfeleljen a szükségleteinek, 
kívánt életmódjának, elősegítse és támogassa a nagylétszámú bentlakásos 
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérést. 
Iránymutatást (inputokat) ad, hogy az egyénnek milyen támogatásra, 
felkészítésre, szolgáltatásokra van szüksége, hogy felkészüljön a támogatott 
lakhatásra (TL). Információkat nyújt a szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv kialakításához. 

A modul 
eszközei 

A lakók adatait tartalmazó és összegző Excel-adatbázis 
Tervsablon 
Kitöltési útmutató 

Személyi 
feltételek 

A lakó egyéni kiváltási tervét ugyanaz a személy készíti el, aki az egyéni 
kiváltási felmérést is elkészítette – „egyéni kiváltási esetfelelős”  

Tárgyi feltételek 
Szükség esetén nyomtató, Excel-kompatibilis számítógép, szövegszerkesztő 
program 

A terv 
elkészítésének 
időigénye 

3 óra/lakó 

 
 

Bevezető 
 
Az egyéni (kiváltási) terv célja annak biztosítása, hogy az érintett személy által kapott támogatás 
megfeleljen az ő szükségleteinek, kívánt életmódjának, elősegítse és támogassa az intézményi 
ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére történő sikeres átmenetet (Közös Európai 
Útmutató, 2012). 
 
A tervezés során fontos döntéseket kell hozni az igénybevevők életével kapcsolatban. Létfontosságú, 
hogy ezeket a döntéseket a lakók, és adott esetben támogatóik aktív bevonásával hozzák meg, 
lehetővé téve számukra az életük és ezáltal a kapott támogatás feletti irányítást. 
 
A lakókkal nem csupán konzultálni kell a tervezés, végrehajtás és monitoring során, hanem lehetővé 
kell tenni számukra, hogy döntéseket hozhassanak saját életükről, az általuk igényelt támogatásról és 
e támogatás nyújtásának módjáról. Az ENSZ Egyezmény alapelvként rögzíti a veleszületett 
méltóságot, az egyéni autonómia tiszteletét, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és 
a személyek függetlenségét.  
 
A megfelelő (sorstársaiktól, illetve szakmai konzultációval együtt kapott) támogatás biztosítása, a 
tájékoztatás és a segítségnyújtás kulcsfontosságú feltétel a lakók érdemi részvételének 
megvalósításához. Így a beszédben akadályozott személy részvételét például alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközök bevonásával biztosíthatjuk. A támogatott döntéshozatali megoldások 
bevezetésével az értelmi fogyatékos személyek számára is lehetővé tehető, hogy saját döntéseket 
hozzanak. Amennyiben az érintett nem képes közvetlenül részt venni a döntéshozatali folyamatban, 
egy, a bizalmát élvező személy képviselheti őt. 
 
Az egyéni kiváltási terv célja alapvetően kettős: (1) iránymutatást, inputokat ad arra vonatkozóan, 
hogy az egyénnek milyen támogatásra, felkészítésre, szolgáltatásokra van szüksége, hogy 
felkészüljön a támogatott lakhatásra, (2) illetve célja, hogy meghatározza, hogy előreláthatóan milyen 

A LAKÓK EGYÉNI KIVÁLTÁSI TERVE 
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szolgáltatásokra és tevékenységekre lesz szükség a TL tervezése és megvalósítása során. Egyszerre 
segíti az egyéni felkészülést a támogatott lakhatásra és támogatja a szolgáltatási portfólió 
kialakítását.  
 
Az egyéni kiváltási terv egy egyénileg, minden lakóról elkészülő dokumentum. 
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A tervkészítés alapelvei 
 
Az életminőség javításának eszköze az egyéni támogatás, a közösség pedig a minőségi élet 
kontextusa. A szervezeteknek úgy kell magukra tekinteni, mint egy összekötő kapocs, híd a 
közösség felé. A szolgáltatások nyújtásának gyakorlata magában foglalja a személyközpontú 
tervezést, az individualizált támogatások nyújtását és a fogyasztó (szociális szolgáltatást igénybe 
vevő) bevonását a szolgáltatások tervezésébe és értékelésébe (Schalock, et.al., 2008). A 
rendszergondolkodás biztosítja az alapot ahhoz, hogy átlássuk a kölcsönös kapcsolatokat az 
individuum szükségletei, céljai, a szervezet és a nagyobb ellátórendszer között. 
 
A felmérések és a tervezés során minden esetben figyelembe kell venni az alábbi elveket: 

- A lakók és adott esetben családjaik, gondozóik vagy érdekképviselőik bevonása a jövőjükkel 
és támogatási szolgáltatásaikkal kapcsolatos döntéshozatalba. A szükségletfelmérés és 
tervezés nem végezhető el pusztán egy dokumentum áttanulmányozása és a gondozókkal 
vagy szakemberekkel folytatott beszélgetés alapján.  

- A családok vagy (adott esetben) az érdekképviselők érdemi részvétele a teljes folyamatban, 
ideértve a megfelelő támogatáshoz való hozzáférés biztosítását számukra is. Fontos, hogy 
lehetőség szerint vonjuk be a terv készítésének folyamatába az érintett lakó mellett a Belső 
Szakmai Teamből a lakók képviselőjét is. Ő hitelesen támogathatja, segítheti a tervezési 
folyamatot, és az adott lakó esetleges kérdéseire, kétségeire választ adhat. Biztosítja, hogy a 
teljes folyamat során a lakók érdekei folyamatosan előtérben maradjanak, hogy a fókusz a 
lakók egyéni életminőségének javítása legyen. 

- Holisztikus megközelítés, amely az egész személyt, és nem csupán fogyatékosságát veszi 
figyelembe. A fogyatékosságon vagy csökkent funkcióképességen felül az egyén számtalan 
vonással, tudással, tulajdonsággal és aspirációval rendelkezik, senki sem jellemezhető 
pusztán a fogyatékossága mentén. A fogyatékosság ténye önmagában szinte semmit nem 
árul el az egyénről, csupán egy része a teljes képnek.  

- Az egyén erősségeinek és erőforrásainak figyelembevétele szükségletei és nehézségei 
mellett. A korábbi deficitorientált fogyatékosságkép helyett az embert mint egyént, mint 
személyiséget szükséges a középpontba állítani, és az ő egyéni szükségleteiből, céljaiból és 
vágyaiból kiindulni a tervezés során. A beavatkozások tervezése során az egyén azon 
képességeire és kapacitásaira szükséges építeni, amelyek mint erősségek ragadhatóak meg. 

 
 

Tervkészítés módja 
 
Jelen terv legfőképpen abban különbözik a hagyományos, személyközpontú tervtől, hogy alapvető 
célja és a terv fókusza egyrészt a felkészülés a támogatott életvitelre, másrészt a támogatott 
lakhatás szolgáltatásainak megtervezése. A szolgáltatások, támogatások rendszerének 
megtervezése során ezen fő célt szem előtt tartva, az egyén saját céljait, kívánságait és vágyait 
beépítve, az egyéni szükségletekre reagálva kell a szükséges támogatások, szolgáltatások körét és a 
stratégiákat meghatározni. Az emberek a fogyatékos személyek mindennapi életét gyakran – 
leegyszerűsítő módon – pusztán a személyes higiénia, az öltözködés és az étkezés összességeként 
szemlélik. Szeretnénk bemutatni, érzékeltetni, hogy az ember élete ennél sokkal több, nem 
redukálható egyszerű fizikai szükségletek kielégítésére. Kiemelkedő szerepe van az értelmes és 
értékteremtő munkavégzésnek, a szabadidőnek, rekreációnak és a társas kapcsolatoknak, melyekre 
az egyéni tervnek mind reagálnia kell.  
 
A terv egy aktuális, pillanatnyi állapotra reflektál, mely a kiváltási folyamat során szükségszerűen 
változni fog. A változások főbb területei: 

- az egyén vágyai, elképzelései, tervei (csakúgy, mint mindannyiunknak) folyamatosan 
változhatnak; 

- az egyén szükségletei változnak: változnak készségei, képességei, és a környezet, amelyben 
tevékenykedik; 

- a fentiek nyomán változik a szükséges beavatkozás és támogatás jellege, intenzitása is. 
 
Az egyéni kiváltási terv egy bemeneti terv, egy többlépcsős folyamat első lépése, melyet több mérési 
és felmérési ciklus követ egészen a támogatott lakhatásba történő kiköltözésig. Elsődleges feladata a 
kiváltás folyamatában a lakók egyéni szükségleteinek figyelembevételével történő individuális tervezés 
megalapozása és a kiváltási projekt elkészítéséhez szükséges alapvető célok és feladatok rögzítése.  



49 

 

 
Számolnunk kell azzal, hogy a támogatott lakhatás megvalósításáig hosszú idő fog eltelni, ez alatt 
szükségszerűen változni fognak a fenti körülmények, ennek értelmében jelen terv hatóköre 
elsősorban a kiváltási projekt megvalósításának első néhány hónapja. Ez után szükségszerű a 
tervezést újragondolni, a változásokat rögzíteni, és ennek megfelelően módosítani a tervet.  
 
A terv elkészítéséért felelős:  Az egyéni kiváltási tervet az adott lakó egyéni 

kiváltási szükségletfelmérését elvégző személy 
készíti. Ez a személy a lakó „egyéni kiváltási 
esetfelelőse”, aki ideális esetben a teljes folyamaton 
végigkíséri a lakót, az első felméréstől kezdődően a 
kiköltözésig. Ennek érdekében a személy kijelölése 
során ugyanazon szempontok érvényesek, 
amelyeket a lakók egyéni felmérésénél is jeleztünk (a 
kiválasztás részletes szempontjait és a szükséges 
kompetenciákat lásd: Az intézmény munkatársainak 
felmérése c. modulban). 

 
A tervhez szükséges információforrások: Az egyéni kiváltási terv alapvetően az egyéni kiváltási 

szükségletmérésre épül. Ezenfelül szükséges, hogy 
a tervet készítő szakember tisztában legyen az 
egyén általános képességeivel, erősségeivel, 
preferenciáival, azaz jól ismerje őt, így erősen 
támaszkodhat előzetes tapasztalataira a lakóval. A 
terv elkészítése során a felmérésből nyert adatokat 
feltáró, elemző munka során, a szakember előzetes 
ismeretei és tudása alapján szintetizálni szükséges. 
Elengedhetetlen az együttműködés és a megfelelő 
információáramlás a Belső Szakmai Team tagjai 
között, ezen a ponton elsősorban a települések és a 
releváns szolgáltatások szempontjából szükséges a 
megfelelő információkkal rendelkeznie a tervet 
készítő személynek.  

 
A terv elkészítéséhez szükséges idő:   3 óra/lakó 
 
A tervkészítés ütemezése:  Az egyéni kiváltási terv elkészítéséhez már 

rendelkezésre kell állnia a következőknek: környezeti 
felmérés; szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv; ingatlanportfólió. 

 
A terv elkészítésének időpontjában már kiválasztásra 
kerültek azok a települések, amelyeken támogatott 
lakhatás kerül kialakításra, és döntés született az 
intézmény szolgáltatási portfóliójáról, ezen belül a 
biztosított foglalkoztatási lehetőségekről. 
Rendelkezésre állnak a leendő ingatlanok típusának, 
nagyságának, elosztásának részletei is, mivel az 
egyéni terv elkészítéséhez már konkrétan meg kell 
határozni, hogy a lakó kivel, hol, milyen lakóformában 
fog lakni (az egyéni kiváltási terv helyét az IFKT 
elkészítésének folyamatában részletesen bemutatja 
a 2. ábra). 

 
A terv egyénenként készül, kitölthető papíralapon, nyomtatott formában, vagy Word formátumban, 
számítógépen, a mellékletben található tervsablon alapján. Az egyéni tervet ideális esetben a lakóval 
közösen, vele együtt készítjük el. Ez alól kivételt képeznek azok a területek, amelyek a jogszabályban 
meghatározott, és a kitöltő számára kevés mozgásteret hagyó szolgáltatási elemeket azonosítják a 
szükséges támogatások mentén. Fontos, hogy szánjunk bőségesen időt az egyéni terv elkészítésére, 
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ha szükséges, térjünk vissza rá később. Az elkészült tervet a terv készítéséért felelős szakember 
mellett a lakó is minden esetben aláírásával hitelesíti. 
 

Az egyéni kiváltási terv kitöltési útmutatója 
 
Az egyéni kiváltási terv hat nagyobb részből áll:  

I. Szociodemográfiai adatok 
II. Választott település 
III. Lakóforma 
IV. Kommunikációs szükségletek 
V. Társas kapcsolatok rendszere 
VI. Tervezett szolgáltatások és felkészülés 

 
Az első öt területet a tervkészítés során szöveges formában kell elkészíteni, a hatodik terület 
kidolgozásához a tervsablon egy táblázatot tartalmaz. Az egyéni kiváltási terv korábban meghatározott 
célja kettős: egyrészt a támogatott lakhatás megtervezésére szolgál, másrészt a kiváltási folyamat 
során az egyéni felkészülés időszakára ad támpontokat a szakmai feladatokra vonatkozóan. Ennek 
értelmében az alapvető életterületekhez kapcsolódóan két fő tervezési cél mentén dolgozik. 
 
Az egyéni kiváltási terv elkészítéséhez: 

1. Vegye elő az adott lakó egyéni kiváltási szükségletmérési adatlapját (továbbiakban röviden 
felmérés) vagy az adatokkal feltöltött Excel-adatbázist! 

2. Tanulmányozza, szükség esetén nyomtassa ki a Dokumentumtárban szereplő egyéni kiváltási 
tervsablont! 

3. A kitöltéshez használja segítségül a modul Tervezési segédletek fejezetében található 
táblázatokat! 

4. Készítse el a tervet papíralapon vagy elektronikus változatban az alábbi útmutatások alapján! 
 
 

I. Szociodemográfiai adatok 
 
Az I. terület kitöltése a felmérés I. részének válaszai alapján történik. 
 
Alapadatok  

- Név 
- TAJ szám 
- Születési dátum  

 
Diagnózisok felsorolása 
Ahol releváns, írja be a súlyosságot is, illetve az alkategóriát! 
 
További szakorvosi kivizsgálás szükségessége 
Jelölje, hogy milyen további kivizsgálás javasolt a személy számára, és ez milyen határidővel 
teljesíthető! 
 
Segédeszközök 
Sorolja fel az összes segédeszközt, amelyet a felmérésben jelölt! Külön jelölje: 

- Jelenleg rendelkezésre álló segédeszközök: Azokat a felmérésben megnevezett 
eszközöket írja fel, amelyekkel a személy rendelkezik és cseréje nem aktuális! 

- Jelenleg rendelkezésre nem álló segédeszközök: Azokat a felmérésben megnevezett 
eszközöket írja fel, amelyekkel a személy nem rendelkezik, vagy cseréje aktuális! Minden 
segédeszköz esetén válasszon a következő lehetséges akciók közül: fel kell íratni; el kell 
készíteni; további szakembert kell bevonni; anyagi fedezetet kell keresni; kölcsönözni 
szükséges; használtan beszerezni szükséges stb. 

- Tervezett tevékenységek: Soroljon fel minden olyan teendőt, amely a lakó segédeszközhöz 
jutásához vagy annak használatához fontos a tervezés során! Ilyen szempont lehet például, 
hogy a segédeszközök tárolására – elsősorban mozgássérült személyek esetén – tervezzünk 
megfelelő méretű helyiséget. A segédeszközök felírását szigorúan szabályozzák az ortopéd 
orvosok számára, ezért a hozzájutás ilyen módon – saját eszköz – gyakran akadályokba 
ütközik. Ugyanakkor ma már rendelkezésre állnak kölcsönzési lehetőségek (pl. Guruló – 
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Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely 
és szolgáltatási hálózat), illetve használt eszközök vásárlásának a lehetősége is fennáll.  
 

Akadálymentesítési szükségletek 
Írja le a lakó akadálymentesítési szükségleteit a felmérésben megjelölt kategóriák alapján, a lehető 
legrészletesebb módon!  
 
A lakó jövedelme – költőpénz 
A rendszeres levonások és a személyi térítési díj után maradó jövedelmet tüntesse fel! (Az Excel-
adatbázis az adatbevitelt követően automatikusan kiszámolja.) 
 
 

II. Választott település 
 
Nevezze meg azt a települést, amelyen a lakó támogatott lakhatását tervezik! Ennek kiválasztásához 
alapvetően az egyén választása, a szociogram és az ingatlanportfólió adnak útmutatást. 
 
 

III. Lakóforma 
 
Az egyéni kiváltási szükségletmérés III. részének 1. kérdésére adott válasz, illetve az ingatlanportfólió 
alapján. Írja le, hogy milyen lakóformában (családi ház, apartman stb.), kivel, kikkel, milyen nagyságú 
szobában fog élni a lakó! 
 
 

IV. Kommunikációs jellemzők és szükségletek 
 
Jellemezze átfogóan a lakó általános kommunikációját! Segítségként használja a lakóval történő 
interakciók során szerzett tapasztalatait! A következő szempontokat kérjük feltüntetni: 

- beszélt nyelvet nem használ; 
- beszélt nyelvet használ; 
- egyéb nyelvet, pl. jelnyelv, gesztusnyelv, Bliss-nyelv, használ; 
- alternatív-augmentatív kommunikációs eszközt használ, ha igen, írja le, pontosan mit (például 

képcserés kommunikáció, tárgyas kommunikáció, kommunikátor); 
- expresszív – kifejező kommunikáció szintje, jellemzői; 
- receptív – megértő kommunikáció szintje, jellemzői; 
- megfigyelhető-e eltérés a személy kommunikációjában a társas helyzet függvényében: 

kétszemélyes helyzetben, csoportban, ismert személyek között, ismeretlen személyek között, 
lakótársakkal, szakemberekkel, családtagokkal stb.; 

- beszélt nyelv esetén a beszéd érthetősége, relevanciája, kölcsönösség az interakcióban, 
echoláliák, ismétlések jelenléte; 

- minden egyéb, a lakó kommunikációja szempontjából fontos információ. 
 
Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek esetén további szempontok: 
Gyakori lehet az inkoherencia, az összefüggéstelen beszéd, amely – miután a fogyatékosságot 
mentális betegség okozza – a betegség folyamatának megfelelően változik. Szintén a célcsoport 
kommunikációjában figyelhetőek meg a szokatlan, bizarr kifejezések, téves és megdönthetetlen 
állítások. 
 
Szenvedélybeteg emberek esetén további szempontok: 
Gyakran jellemző a konfabuláció, a „meseszövő” kommunikáció, amikor a lakó a hiányos emlékeit 
nem valós élményekkel, eseményekkel egészít ki. Alkoholbetegek kommunikációjában a korai 
demencia következtében megfigyelhető a meglassult beszéd, amelyhez gyakran társulnak 
szókihagyások, ami a közléseket érthetetlenné teszi. 
 
 

V. Társas kapcsolatok rendszere – intézményen belüli és kívüli kapcsolatok 
 
Részletezze a lakó szociális kapcsolatrendszerét, a kapcsolatok típusát, jellemzőit! Információt talál az 
egyéni felmérés I. és II. részében a lakó számára fontos személyekről, a lakó természetes 
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támogatóiról. Jellemezze a lakó kapcsolatát a többi lakóval, segítő személyzettel, családtagjaival, 
egyéb emberekkel! Írja le a lakó pozitív és negatív kapcsolatait egyaránt! Térjen ki a következő 
kérdésekre: Van-e a lakó életében olyan személy, aki negatív hatással van rá? Van-e a lakó életében 
olyan személy, aki pozitív hatással van rá? Kik a lakó legfőbb támogatói? Kivel van kitüntetett 
kapcsolata a lakónak? Inkább egyedül, magányosan szeret tevékenykedni, vagy jobban szereti, ha 
van vele valaki? Hogyan reagál a lakó ismeretlen személyekre? Ezenkívül jegyezzen fel minden 
fontos, releváns információt a lakó társas kapcsolati rendszeréről! 
 
 

VI. Tervezett szolgáltatások és felkészülés 
 
1. Életterületek 
 
Ebben az oszlopban a fő életterületeket találja felsorolva, és az ezeken belül meghatározható 
releváns tevékenységeket. Ezek megegyeznek az egyéni kiváltási szükségletmérés II. részében 
vizsgált életterületekkel. Ezeken a területeken belül kell majd meghatározni a támogatott lakhatás és a 
közösségi életvitel tervezett szolgáltatásait, illetve a támogatott lakhatásra történő felkészülés 
tartalmait, alapul véve a felmérés III. részében meghatározott jövőbeli terveket, egyéni preferenciákat. 

- Otthoni élet: A támogatott lakhatás, a személy otthonában történő támogatások, 
szolgáltatások megjelenítése. Ide tartozik: önellátás; háztartási tevékenységek; lakóhelyen 
belüli mobilitás; pénzkezelés.  

- Munka: A foglalkoztatásban fontos szempont, hogy a kiváltás nyomán lehetőség szerint egy 
foglalkoztatási formával feljebb lépjen az egyén – képességei és szükségletei alapján. Tehát 
amennyiben valaki intézményen kívüli, védett foglalkoztatásban dolgozik, úgy cél lenne a nyílt 
munkaerőpiacra kilépés. Ugyanakkor cél lehet például a jelenlegi foglalkoztatási forma 
megtartása is. A cél meghatározása minden esetben egyéni mérlegelésen alapul. A tervben 
az ehhez szükséges beavatkozásokat, lépéseket kell megjeleníteni. A tervezés során 
kiindulópontként az egyén által az egyéni felmérés III. részében kitöltött interjúkérdések az 
irányadóak (mennyire elégedett jelenlegi munkájával, milyen területen tudná magát elképzelni 
stb.). Ide tartozik a releváns, elérni kívánt foglalkoztatási forma; településen belüli, illetve 
településen kívüli mobilitás. A foglalkoztatási formáknál azt a sort kell kitölteni, amelyet a lakó 
TL-be költözését követően előreláthatólag célként kívánunk elérni. (Tehát ha például jelenleg 
akkreditált foglalkoztatásban vesz részt, és marad is ebben a foglalkoztatási formában a lakó, 
akkor ehhez szükséges eszközöket és célokat kell rendelni. Amennyiben jelenleg nem 
dolgozik, de célként jelöljük, hogy a jövőben részt vegyen szociális foglalkoztatásban, akkor 
ebben a sorban kell jelölni a releváns felkészítési, felkészülési területeket és szolgáltatásokat.)  

- Szabadidő: A kikapcsolódás, a pihenés, a feltöltődés, a személyes fejlődés, a rekreáció 
területei. Ide tartoznak: sport, kultúra, vallásgyakorlás; településen belüli közlekedés; 
településen kívüli közlekedés.  

- Egészség és biztonság: A teljes támogatási rendszert, a teljes tervet nagymértékben 
befolyásolja, illetve módosítja az ezeken a területeken jelentkező támogatási igény. Ide 
tartozik: egészségügyi kockázatok, viselkedési kockázatok, éjszakai felügyelet.  

 
 
2. Tervezett szolgáltatások a támogatott lakhatásban 
 
Ez a szekció jeleníti meg, hogy a támogatott lakhatásban a lakó jelenleg feltárt szükségleteit és az 
aktuálisan nyújtott szolgáltatásokat figyelembe véve milyen intenzitású, milyen típusú szolgáltatásokra 
lesz prognosztizálható igénye. Fontos figyelembe venni, hogy a jelenleg feltárt szolgáltatási struktúra 
és szükségletek egy bemeneti, kiindulópont, mely szükségszerűen változni fog az elkövetkezendő 
időszakban. Mivel kiindulópontként a jelenlegi szolgáltatásokat, támogatásokat vesszük, ez alapján 
inkább felültervezésre lehet számítani. Az egyén szükségletei a felkészítés következtében jelentősen 
változni fognak – ezt egy későbbi felmérés részletesen fel tudja majd tárni. Arra is számítani kell, hogy 
a kiköltözés után közvetlenül megemelkedik a lakó támogatási szükséglete a legtöbb életterületen, 
hiszen egy teljesen új környezetben kell majd élnie, tevékenykednie. Ez a támogatási szükséglet a 
későbbiekben – ahogy a mindennapi élet rutinná válik, a tevékenységek begyakorolódnak – várhatóan 
fokozatosan csökkenni fog, amennyiben valóban az önállóságot és függetlenséget támogató, 
funkcionális készségekre építő (lásd erről szóló fejezet) támogatást kap a lakó.  
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Az egyéni terv készítése során célszerű először ezt a 2. szekciót (Tervezett szolgáltatások a 
támogatott lakhatásban) elkészíteni minden életterületre, majd ezután elkészíteni a 3. szekciót 
(Felkészülés a támogatott lakhatásra). 
 
2.a. Jelenlegi támogatások intenzitása 
 
A jelenlegi támogatások intenzitását az egyszerűbb és áttekinthetőbb terv érdekében a következő 
módon jelöljük: 
 
0 –  a személy önálló a tevékenység végzésében 
+ – a személy minimális támogatást igényel a tevékenység végzésében 
++ – a személy részleges fizikai, intenzívebb támogatást igényel a tevékenység végzésében 
+++ – a személy teljes (fizikai) támogatást igényel a tevékenység végzésében 
 
Az egyes tevékenységekhez szükséges támogatások intenzitásának megítéléséhez, az oszlop 
kitöltéséhez részletes, területenkénti leírást talál a Tervezési segédlet fejezetben található, 11. számú 
táblázatban. 
 
2.b. Támogatott lakhatás szolgáltatási elem 
 
Ebben az oszlopban tüntesse fel az adott életterületen releváns és az adott támogatási szükségletnek 
megfelelő szolgáltatási elemet, mely lehet: 

- felügyelet, 
- étkeztetés, 
- gondozás, 
- készségfejlesztés, 
- tanácsadás, 
- pedagógiai segítségnyújtás, 
- gyógypedagógiai segítségnyújtás, 
- szállítás, 
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás. 

 
A támogatott lakhatáson belül a „lakhatás” szolgáltatást nem szükséges külön megjeleníteni, hiszen 
értelemszerűen erre minden lakónak szüksége lesz.  
 
2.c. Természetes támogatók 
 
Jelölje x-szel, hogy az adott életterületen az adott tevékenység elvégzése során van-e a lakónak 
természetes támogatója! Ebben segítséget nyújt az egyéni kiváltási szükségletmérés II. részének 
természetes támogatókra vonatkozó kérdése.  
 
2.d. Szolgáltatási gyűrű 
 
Írja le, hogy mely, a környezetben megtalálható szolgáltatás igénybevétele válik szükségessé a lakó 
szükségleteinek kielégítéséhez, a lakó támogatásához az adott életterületen. Jelen modul Tervezési 
segédlet című fejezetében található 12. sz. táblázatban a támogatási szükséglethez kapcsolható 
releváns szolgáltatásokat találja felsorolva. Ezek alapján válassza ki, hogy a lakó számára szükséges-
e, és ha igen, milyen külső szolgáltatás bevonása (pl. foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások, 
egészségügyi alap- és szakellátás, szabadidős szolgáltatások stb.)! 
 
Természetesen amennyiben az adott életterületen jelentkező támogatási igény a TL keretében 
nyújtott szolgáltatással kielégíthető, úgy az adott életterületnél nem szükséges kitölteni az adott sort. 
Például: amennyiben a lakónak a tisztálkodás, személyi higiénia területén szüksége van támogatásra, 
és ezt a TL keretén belül gondozás tevékenységgel lefedjük, ebben az esetben nincs szükség további 
szolgáltatási elem bevonására a szolgáltatási gyűrűből. Ugyanakkor, ha a lakó nyílt munkaerőpiaci 
elhelyezkedéséhez munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás igénybevételére van szükség, akkor ezt a 
szolgáltatási gyűrű oszlopban kell megjeleníteni. 
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3. Felkészülés a támogatott lakhatásra 
 
Valószínűsíthető, hogy mivel az életterületek és a színhelyek minden személy esetében gyökeresen 
átalakulnak, illetve alapvetően megváltozik az élet szervezése a támogatott lakhatásban (intézményi 
ellátásból közösségi részvétel), minden lakónak minden életterületen szüksége lesz – valamilyen 
mértékű – felkészítésre a sikeres átmenethez és a közösségi beilleszkedéshez. Jelen terv csak egy 
elsődleges tájékozódási pont az átmeneti időszakra tervezendő beavatkozásokhoz, felkészítésekhez. 
Ezek részletes feltárása egy következő felmérési és tervezési szakasz feladata.  
 
Fontos szem előtt tartanunk a felkészülés és tervezés során az élethosszig tartó tanulás, fejlődés 
szükségességét mint alapértéket és eszmét.  
 
3.a. Személyes célok 
 
Ahogy korábban említettük, igen nehéz elképzelni, hogy valamely lakónak egyáltalán ne lennének 
vágyai, közeli s távoli tervei, melyeket meg szeretne valósítani, illetve ne lenne szüksége 
felkészítésre, támogatásra a költözést megelőzően valamely életterületen. Arra is utaltunk, hogy jelen 
terv sajátosságát az adja, hogy fő fókusza a támogatott életvitel kialakítása és az arra történő 
felkészülés. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a szinte végtelen számú lehetőség közül ezen a 
ponton a tervet készítő személy prioritásokat állítson fel, és válasszon, melynek kiindulópontját 
elsősorban a lakó preferenciái jelentik. A prioritások felállításához a szakember tapasztalatai mellett 
az egyéni kiváltási szükségletmérés III. részének felkészülésre, képzésre vonatkozó kérdése ad 
támpontot. 
 
Jelölje x-szel, hogy mely életterületeken, és ezeken belül mely tevékenységekben van jelentős 
szerepe a felkészítésnek, illetve jelölje azokat a területeket, amelyek jelenleg prioritást élveznek 
(például a lakó személyi higiéniája terén történő fejlődés előnyt élvez a vasalás megtanulásával 
szemben). Tehát minden cél fontos, különösen a lakó személyes céljai, de a szakembernek 
döntéseket kell hoznia, hiszen az idő korlátozott, és fontossági sorrendet kell felállítania a területek 
között. Itt azokat a területeket jelölje, amelyek elengedhetetlenek a sikeres költözés, társadalmi 
részvétel érdekében (előző példával élve: a vasalást a későbbiekben, már a támogatott lakhatásban is 
meg lehet tanulni, ugyanakkor, ha a személyi higiénia hiányosságai nem teszik lehetővé a személy 
közösségi részvételét, az végleges, visszafordíthatatlan következményekkel járhat). 
 
3.b. Beavatkozások, tevékenységek belső erőforrások bevonásával 
 
Részletezze, hogy a megjelölt, a felkészítés szempontjából prioritást élvező életterületeken és 
tevékenységeken belül milyen konkrét beavatkozásokat, stratégiákat, módszereket, eljárásokat tervez 
a személy számára a sikeres felkészülés érdekében, melyeket az intézmény belső erőforrásból, 
jelenleg rendelkezésre álló humánerőforrás és eszközrendszer bevonásával reálisan meg tud 
valósítani! Jelen felsorolás nem teljes körű, tovább bővíthető:  

- segédeszköz beszerzése, használat megtanítása; 
- segítő technológia beszerzése, használat megtanítása; 
- személyes támogatás: tanácsadás, információnyújtás; 
- készségfejlesztés: egyéni fejlesztés, csoportos fejlesztés; 
- tanítás – pl. önálló közlekedés tanítása; 
- képzés, felkészítés: elméleti, gyakorlati, vagy a kettő ötvözete; 
- speciális terápia (pl. viselkedésterápia, étkezésterápia, zeneterápia, logopédiai terápia stb.); 
- pszichoedukáció. 

 
A szükséges beavatkozások tervezéséhez szempontokat talál a Tervezési segédletek fejezetben 
található, 11. sz. táblázatban. 
 
3.c. Beavatkozások, tevékenységek (módszerek, stratégiák, eljárások) külső erőforrások 
bevonásával 
 
Részletezze, hogy a megjelölt, a felkészítés szempontjából prioritást élvező életterületeken és 
tevékenységeken belül milyen konkrét beavatkozásokat, módszereket, eljárásokat tervez a személy 
számára a sikeres felkészülés érdekében, melyek külső erőforrások igénybevételét teszik 
szükségessé a felkészülés ideje alatt! Külső erőforrás alatt értünk hiányzó kompetenciákat, hiányzó 
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humánerőforrást, hiányzó szaktudást, eszközöket. Jellemzően ilyenek lehetnek a tervezett képzések 
megvalósítása, speciális terápiák, speciális segédeszközök és ezek használatának megtanítása, 
munkaerőpiaci szolgáltatásokban való részvétel (pl. munkahelyi gyakorlat program, munkahelyi 
mentorálás stb.).  
 
A szükséges beavatkozások tervezéséhez szempontokat talál A lakók egyéni kiváltási terve c. modul 
Tervezési segédletek fejezetben található, 11. sz. táblázatban. 
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Tervezési segédletek 
 
A következő táblázat összefoglalja az egyéni szükségletfelmérés kérdéseit – fő területeit –, válaszlehetőségeit, és szempontokat ad a felmérési eredmények 
értékeléséhez egyéni szinten, illetve támpontokat ad az erre alapozó tervezéshez, a lakók egyéni tervének elkészítéséhez. A táblázat utolsó oszlopa az 
összesített eredmények felhasználását segíti intézményi szinten, támpontokat adva az IFKT elkészítéséhez. 
 
A tervezési segédlet felhasználási lehetőségei tehát: 

1. A lakók egyéni kiváltási tervének elkészítése során, az egyéni felmérés eredményeit és azok tartalmát alapul véve 
2. Az IFKT elkészítése során az összesített eredményeket és válaszokat alapul véve 

 
1. táblázat – Szempontok az egyéni kiváltási szükségletfelmérés eredményeinek felhasználásához 

 

Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

Lakók neme    

A lakók nemek szerinti megoszlását az IFKT-ban, 
illetve egy pályázatban be kell mutatni. A 
támogatott lakhatás tervezése során nem javasolt 
teljesen különválasztani a nőket a férfiaktól, a 
természetes nemi megoszlás és életvitel 
figyelembevétele mellett érdemes tervezni több 
„vegyes” lakóegységet is.  

Lakók 
gondnoksági 
státusza 

  

A közösségi szolgáltatások és az önálló életvitel 
alapelvei között is szerepel, és a módszertani 
útmutatóban többször utalunk rá, hogy az 
önrendelkezés mentén igyekeznünk kell minden lakó 
esetében a számára legkevésbé korlátozó 
gondnoksági státuszt elérni. Ennek érdekében sok 
esetben az intézmény aktivitására, együttműködésre 
is szükség van. Természetesen nem lehet minden 
lakó esetében célkitűzés a gondnokság 
megszüntetése, de feltétlenül szükséges a jelenlegi 
gyakorlattal ellentétben a korlátozó gondnoksági 
státuszokat felülvizsgálni és az egyén 
önrendelkezését támogatni, akár támogató 
kijelölésével. 

Az összesített adatok a lakók gondnoksági 
státuszára vonatkozóan segíthetnek átfogó tervet 
készíteni a gondnoksági státuszok 
felülvizsgálatához, támogatások megtervezéséhez.   

Lakók leg-
magasabb 

   
Az iskolai végzettségek a kiváltás megvalósítási 
szakaszában a képzések tervezésénél lehetnek 



57 

 

Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

iskolai 
végzettsége 

fontos támpontok. Mindenképpen cél a fejlődés, 
tanulás, ennek érdekében a jelenlegi végzettségek 
és egyéni szükségletek határozzák majd meg az 
egyéni és csoportos oktatási programok tartalmát.  

Lakók 
diagnózisa 

   

A diagnózis önmagában keveset árul el a 
személyről, ugyanakkor, amennyiben egy 
intézményben jelentős túlsúlyban vannak bizonyos 
fogyatékossággal rendelkező személyek, úgy a 
tervezés és a lakóingatlanok kialakítása során is 
fontos szempontokat jelent (pl. akadálymentesítés). 
Ezenkívül fontos, hogy a dolgozók rendelkezzenek 
a szükséges célcsoport-specifikus ismeretekkel a 
hatékony támogatás érdekében. Az eredményeket 
érdemes összevetni a HR-felmérés eredményeivel. 

Akadály-
mentesítési 
szükségletek  

   

Elsősorban a lakóépületek tervezésénél, a 
költségvetés tervezésénél lesz jelentős szerepe 
annak, hogy jellemzően milyen jellegű 
akadálymentesítési szükségletek fordulnak elő az 
intézmény lakói esetében. 

Segéd-
eszköz-
szükségletek 

   

A költségvetés tervezése során, illetve a 
munkakörök kialakítása során lesz fontos az 
intézmény számára. A jellemző segédeszközök 
használatához belső képzéseket, 
továbbképzéseket tervezhet, konkrét költségeket 
rendelhet hozzá.  
Nagyobb segédeszközök esetén fontos az épületek 
tervezésekor a tárolásra alkalmas helyiség 
kialakítására is gondolni. 

Gyógyszer-
szedés 

   

Egy esetleges későbbi felmérést jól megalapozhat 
a gyógyszerszedés jelenlegi mértéke, össze-
hasonlítva (évekkel később) a közösségi 
életvitelben szükséges mennyiségű gyógyszer 
szedésével. 

Önellátás –  
Öltözködés 

Önálló 0 
Gondoljuk végig, hogy képes-e az évszaknak, 
időjárásnak, alkalomnak megfelelő ruházatot 

Az önellátás, öltözködés területén látható 
támogatási szükségletek konkrét munkaerő-
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Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

kiválasztani, megfelelő időközönként cseréli-e! 
A közösségi életben különös jelentősége lesz a 
különféle tevékenységekhez igazított öltözet 
kiválasztásának, pl. munkaruha, szabadidőruha, 
közösségi programon, kulturális tevékenységek 
során viselt alkalmi ruházat. Szintén fontos 
szempont, hogy a lakó életkorának megfelelő 
ruhadarabokat visel-e. Az ettől eltérő, szokatlan 
viselet könnyen a környezet rosszallását, 
megbélyegzést vonhat maga után, mely 
kirekesztéshez vezethet. 

szükségletben is megmutatkoznak.  
Az önálló, illetve kisebb támogatási szükséglettel 
rendelkező lakók támogatását az adott életterületen 
megfelelő szervezéssel könnyen elláthatja akár egy 
munkatárs is több lakó esetében.  

 
Támogatást 
igényel  

+/++ 

Gondoljuk végig a környezeti támpontok, személyek 
szerepét a folyamatban! A támogatott lakhatásban 
gyökeresen megváltozik a tárgyi-személyi környezet, 
nem ugyanazok a környezeti támpontok lesznek, 
valószínűleg a körülötte lévő személyek is 
megváltoznak. Gondolja végig, hogy a költözés után 
a változó körülmények között milyen támogatás 
mellett fogja tudni a lakó elvégezni önállóan a 
tevékenységet, illetve hogy milyen felkészítésre lesz 
szüksége a lakónak! 
 
Gondolja végig, hogy lehet-e csökkenteni a 
személyes támogatást, a személyi jelenlétet, például 
azáltal, hogy a ruházatot odakészítjük, az öltözködést 
tanítással megtámogatjuk, majd sokkal több időt 
hagyunk az egyénnek, hogy önállóbban fel tudjon 
öltözni! Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaz-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén! 
 
Pszichoszociális fogyatékossággal élők esetében 
leginkább a patológiás tartalmai akadályozhatják a 
tevékenység kivitelezésében. Ha valamely 
ruhadarabhoz olyan élmények társulnak, amik hamis 
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Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

ítéleten alapulnak (téveszmék, mint a kóros 
jelentőségadás vagy a kóros vonatkoztatás), pl. nem 
veszi fel ősszel a pulóverét, ami zöld színű, és másik 
nem áll rendelkezésre, nincs értelme vitatkozni, 
inkább meg kell kérdezni, hogy mióta van rossz 
érzése a zöld színnel kapcsolatosan, és ekkor mi 
történt, vagy meggyőződése szerint mi történhet. 
Ezekre a kérdésekre gyakran kapunk téveszmés 
választ (pl. mert ha zöld színt veszek fel, kórházba 
kerülök, vagy amikor legutóbb ilyen színűben voltam, 
akkor is hívták a mentőt, hogy rosszul vagyok). 
Ebben az esetben téveszmével állunk szemben, így 
a határozottság vagy a meggyőzés nem lesz 
eredményes, viszont hatékony, ha körbejárjuk, hogy 
mi is vezetett ehhez a hamis ítélethez, és más 
eszközt alkalmazunk, pl. pszichoedukáción 
hallottakra utalunk vissza. 

 

Teljes 
fizikai 
támogatást 
igényel 

+++ 

Amennyiben a lakó mutat motivációt az aktívabb 
részvételre az öltözködésben, gondolja végig, hogy 
elérhető-e egy magasabb szintű önállóság, akár apró 
lépésekkel is! Van-e olyan segédeszköz, segítő 
technológia, amit jelenleg nem használnak, de 
növelné a lakó önállóságát, önálló életvitelét ezen a 
területen? 
Elemezze a fejlesztési terv területeit, abból a 
szempontból, hogy tartalmaz-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén!  

A teljes fizikai támogatáshoz rendelt óraszámok azt 
mutatják, hogy az adott személy adott 
tevékenységének elvégzéséhez a megadott 
óraszámon belül egy teljes ember munkájára van 
szükség. 

Önellátás –  
Tisztálko-
dás, 
személyi 
higiénia 
 

Önálló 0 

A személyi higiénia a közösségi életvitelben 
kiemelten fontos szerepet fog kapni. A megfelelő, 
ápolt megjelenés az alapfeltétele annak, hogy 
sikeresen támogassuk a lakó közösségi részvételét, 
integrációját. Gondolja végig, hogy van-e olyan 
terület a személyi higiénia, tisztálkodás terén, mely 
esetleg megnehezíti a beilleszkedést, együttélést és 
beavatkozást igényel! 

Az önellátás, tisztálkodás területén látható 
támogatási szükségletek konkrét munkaerő-
szükségletben is megmutatkoznak.  
Az önálló, illetve kisebb támogatási szükséglettel 
rendelkező lakók támogatását az adott életterületen 
megfelelő szervezéssel könnyen elláthatja akár egy 
munkatárs is több lakó esetében. 
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Támogatást 
igényel  

+/++ 
 

Gondolja végig a környezeti támpontok, személyek 
szerepét a folyamatban! A támogatott lakhatásban 
gyökeresen megváltozik a tárgyi-személyi környezet, 
nem ugyanazok a környezeti támpontok lesznek, 
valószínűleg a körülötte lévő személyek is 
megváltoznak. Gondolja végig, hogy a költözés után 
a változó körülmények között milyen támogatás 
mellett fogja tudni a lakó elvégezni önállóan a 
tevékenységet, illetve hogy milyen felkészítésre lesz 
szüksége a lakónak! 
Elemezze a fejlesztési terv területeit, abból a 
szempontból, hogy tartalmaz-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén! 
A motiváció kérdése szintén nagyon fontos tényező 
lehet, mivel előfordulhat, hogy a lakó önállóan végzi 
a tevékenységet, de nem motivált annak 
elvégzésére, a rendszeres kontroll hiánya esetleg a 
higiénia elhanyagolásához vezethet. 
 
A pszichoszociális célcsoport esetében is igazak 
lehetnek a fent leírtak, illetve támogatást generálhat 
a negatív tünetek megléte, amely eredményezheti az 
elhanyagoltságot. Ebben a helyzetben 
támaszkodjunk a pszichiáter véleményére is! 
 
Amennyiben a lakó támogatást igényel az öltözködés 
terén, gondolja végig a fenti támpontok mentén, hogy 
a támogatott lakhatásba költözve milyen 
felkészítésre, támogatásra lehet szüksége, 
mennyiben várható változás az önellátásban! 

 

 

Teljes 
fizikai 
támogatást 
igényel 

+++ 

Amennyiben a lakó mutat motivációt az aktívabb 
részvételre a tisztálkodásban, a személyi higiénia 
területén, gondolja végig, hogy elérhető-e egy 
magasabb szintű önállóság, akár apró lépésekkel is! 
Van-e olyan segédeszköz, segítő technológia, amit 

A teljes fizikai támogatáshoz rendelt óraszámok azt 
mutatják, hogy az adott személy adott 
tevékenységének elvégzéséhez a megadott 
óraszámon belül egy teljes ember munkájára van 
szükség. 
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jelenleg nem használnak, de növelné a lakó 
önállóságát, önálló életvitelét ezen a területen? 
Elemezze a fejlesztési terv területeit, abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén! 

Önellátás –  
Étkezés 

Önálló 0 

A támogatott életvitel során, a közösségi életben 
több lehetősége lesz a lakónak nyilvános helyeken 
étkezni (pl. étterem, büfé stb.). Gondolja végig, hogy 
készen áll-e a lakó az ilyen jellegű helyzetekre, az 
étkezés jellegét (pl. tempó és tisztaság) figyelembe 
véve! Van-e szükség beavatkozásra ezen a 
területen? 
Gondolja végig az ételek adagjait! Milyen mértékben 
képes a lakó kontrollálni fogyasztását, különösen 
amennyiben jelenleg előre meghatározott adagban 
kapja az ételt? Képes lesz-e önállóan meghatározni 
a szükséges mennyiséget?  

Az önellátás, étkezés területén látható támogatási 
szükségletek konkrét munkaerő-szükségletben is 
megmutatkoznak.  
Az önálló, illetve kisebb támogatási szükséglettel 
rendelkező lakók támogatását az adott életterületen 
megfelelő szervezéssel könnyen elláthatja akár egy 
munkatárs is több lakó esetében. 

 
Támogatást 
igényel  

+/++ 

Gondoljuk végig a környezeti támpontok, személyek 
szerepét a folyamatban! A támogatott lakhatásban 
gyökeresen megváltozik a tárgyi-személyi környezet, 
nem ugyanazok a környezeti támpontok lesznek, 
valószínűleg a körülötte lévő személyek is 
megváltoznak. Gondolja végig, hogy a költözés után 
a változó körülmények között milyen támogatás 
mellett fogja tudni a lakó elvégezni önállóan a 
tevékenységet, illetve hogy milyen felkészítésre lesz 
szüksége a lakónak!  
Az étkezések helye, formája gyökeresen meg fog 
változni, valószínűleg kevéssé kötött idejű, nagyobb 
önrendelkezést és szabadságot, választást biztosító 
helyzet lesz (saját konyha, hűtőszekrény stb.). 
Gondolja végig, hogy milyen felkészítésre, 
támogatásra lehet szüksége az új életvitel során! 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
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fejlesztést az önellátás területén! 
Amennyiben a lakó támogatást igényel az étkezés 
terén, gondolja végig a fenti támpontok mentén, hogy 
a támogatott lakhatás esetén milyen felkészítésre, 
támogatásra lehet szüksége, mennyiben várható 
változás az önellátásban! 

 

Teljes 
fizikai 
támogatást 
igényel 

+++ 

Gondolja végig, hogy akár segédeszköz 
bekapcsolásával, akár a környezet átalakításával 
növelhető-e a személy önállósága ezen a területen 
(például speciálisan kialakított, kézre erősíthető 
evőeszközök)! 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén! 

A teljes fizikai támogatáshoz rendelt óraszámok azt 
mutatják, hogy az adott személy adott 
tevékenységének elvégzéséhez a megadott 
óraszámon belül egy teljes ember munkájára van 
szükség. 

Önellátás –  
Segéd-
eszközök 
használata, 
tisztán 
tartása 

Önálló 0 

Amennyiben a lakó használ segédeszközt, akkor is 
gondolja végig, hogy nincs-e olyan technológia, 
eszköz, amelyet jelenleg nem használ, de esetleg a 
lakó önállóságát növelné! Segítségként használja a 
felmérésben található táblázatot (fogyatékossági 
csoportonként vannak feltüntetve a segédeszközök, 
segítve a választást)! 
 

Az önellátás, segédeszközök használata területén 
látható támogatási szükségletek konkrét munkaerő-
szükségletben is megmutatkoznak.  
Az önálló, illetve kisebb támogatási szükséglettel 
rendelkező lakók támogatását az adott életterületen 
megfelelő szervezéssel könnyen elláthatja akár egy 
munkatárs is több lakó esetében 

 
Támogatást 
igényel  

+/++ 
 

A támogatott életvitel során, a minél nagyobb fokú 
önállóság elérése érdekében a segédeszközök, 
segítő technológiák fontos támogatást jelentenek.  
Gondolja végig, hogy van-e olyan beavatkozás, 
amellyel ezt a folyamatot önállóbban végezheti a 
lakó! Például figyelmeztető kártyák, emlékeztetők, 
folyamatábrák stb.  
 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén! 

 

 
Teljes 
fizikai 

+++ 
Amennyiben teljes fizikai támogatást igényel, 
gondolja végig, hogy milyen módon lehetne 

A teljes fizikai támogatáshoz rendelt óraszámok azt 
mutatják, hogy az adott személy adott 
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támogatást 
igényel 

elősegíteni a lakó önállóságát ezen a területen! 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést az önellátás területén! 

tevékenységének elvégzéséhez a megadott 
óraszámon belül egy teljes ember munkájára van 
szükség. 

Háztartási 
tevékeny-
ségek – Étel 
elkészítése 

Önálló 0 

A háztartási tevékenységek egy jelentős része 
jellemzően intézményi feladat, ugyanakkor a 
háztartási tevékenységek alapvető részét képezik 
hétköznapi feladatainknak (lásd funkcionális 
készségek), így a támogatott életvitel során kiemelt 
feladat lesz ezek elsajátítása. A támogatott életvitel 
egyik alappillére a háztartás, ezen belül is az ételek 
önálló elkészítése. Az új környezetben, az új 
lakásban, új eszközökkel mindenképpen szükséges 
lesz a felkészítés azok számára is, akik most 
önállóak, vagy saját maguk aktívan részt vesznek a 
főzésben. A balesetvédelem szintén olyan átfogó 
szempont, melyre minden esetben szükség lesz 
külön felkészíteni a lakót.  
Az étkezési, ételkészítési repertoár bővítése 
folyamatos, állandó szempont és cél lehet, csakúgy, 
mint az egészséges étkezés. 

A háztartási tevékenységek végzése során nagyon 
fontos látni, hogy hány lakó végzi már jelenleg is a 
tevékenységet (0 vagy +), illetve hány lakó helyett 
végzi el jelenleg az intézmény. Ennek fontos anyagi 
és szakmai következményei lesznek a 
felkészítések, képzések során. A háztartási 
tevékenységek jelentős részét eddig az intézmény 
biztosította számukra, a támogatott lakhatásban 
azonban szükséges a lakók aktív bevonása, 
bekapcsolódása a folyamatba. 

 
Támogatást 
igényel 

+ 

Amennyiben most lehetősége van az önálló 
ételkészítésre, a megváltozott környezetben, új 
eszközökkel szükség lesz felkészítésre, a meglévő 
tudás és ismeretek adaptálására a kiköltözés során.  
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a háztartási tevékenységek területén! 

 

 
Intézmény 
biztosítja 
számára 

++ 
 
 
 
 
 
 

Itt fontos megkülönböztetnünk azt, aki helyett 
elvégzik a tevékenységet, de a szakember 
megítélése szerint egészségi/mentális/fizikai állapota 
lehetővé tenné, hogy nagyobb mértékben 
bekapcsolódjon. Az élettörténetet elemezve tárja fel, 
hogy a lakó vezetett-e háztartást, vagy részt vett-e 
valaha háztartási tevékenységekben, főzésben. A 

Az étkeztetés szolgáltatást meg kell jeleníteni a 
szolgáltatási gyűrű tervben, azaz be kell mutatni, 
hogy előreláthatólag a jelenlegi lakók közül hány 
lakónak lesz szüksége az étkeztetésre.  
Már ebben a fázisban érdemes az étkezésre 
alternatív megoldási lehetőségeket keresni a 
szociális étkezésen felül, hiszen a közösségi 
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+++ 

régi élmények, tapasztalatok könnyen újra 
előhívhatóak, míg amennyiben sosem volt 
lehetősége a tevékenység gyakorlására, sokkal 
mélyebb, az alapoktól kezdődő felkészítésre lesz 
szüksége.  
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a háztartási tevékenységek területén! 
Amennyiben a lakó egészségi/mentális/fizikai 
állapota nem teszi lehetővé, hogy bekapcsolódjon az 
ételek elkészítésébe, úgy mindenképpen az 
étkeztetés szolgáltatást kell majd igénybe vennie a 
támogatott lakhatásban.  

szemlélet alapján csak abban az esetben szabad 
szociális szolgáltatással beavatkozni, amennyiben 
más megoldás nem áll rendelkezésre. Ez az 
étkezés terén hatványozottan igaz, keressünk a 
lakókörnyezetben megfelelő közösségi étkezési 
lehetőségeket (étterem, kifőzde, büfé stb.)! 
 

Háztartási 
tevékeny-
ségek – 
Takarítás 

Önálló 0 

Gondolja végig, hogy az új lakhatási formában, 
teljesen új eszközökkel és helyen végzett 
tevékenység során milyen mélységben és milyen 
területeken lesz szüksége a lakónak előzetes 
felkészítésre! A balesetvédelem különösen fontos 
szempont (minden háztartási tevékenység esetén).  
Amennyiben a lakó teljesen önálló a tevékenység 
végzésében, előfordulhat, hogy az új életterületen 
már elméleti felkészítésre nem, csak gyakorlati 
oktatásra, felkészítésre lesz szüksége.  

A háztartási tevékenységek végzése során nagyon 
fontos látni, hogy hány lakó végzi már jelenleg is a 
tevékenységet (0 vagy +), illetve hány lakó helyett 
végzi el jelenleg az intézmény. Ennek fontos anyagi 
és szakmai következményei lesznek a 
felkészítések, képzések során. 

 
Támogatást 
igényel 

+ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a háztartási tevékenységek területén! 
Milyen támogatással vagy felkészítéssel lehetne 
biztosítani a lakó nagyobb fokú önállóságát ezen a 
területen? 

 

 
Intézmény 
biztosítja 
számára 

++ 
 
 
 
 
 

Itt fontos megkülönböztetnünk azt, aki helyett 
elvégzik a tevékenységet, de a szakember 
megítélése szerint egészségi/mentális/fizikai állapota 
lehetővé tenné, hogy nagyobb mértékben 
bekapcsolódjon. 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
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+++ 

szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a háztartási tevékenységek területén! 
Természetes támogatók szerepe a folyamatban – 
Elemezze, hogy jelenleg van-e a lakónak 
természetes támogatója, aki a tevékenység 
kivitelezésében segíti! 
Gondolja végig, hogyan lehetne a lakót aktívan 
bekapcsolni a tevékenységbe, milyen segítség vagy 
támogatás szükséges ahhoz, hogy részese legyen a 
háztartási munkáknak, segítő technológia, 
segédeszköz bevonásával növelhető-e a személy 
önállósága! 
Amennyiben a lakó egészségi/mentális/fizikai 
állapota nem teszi lehetővé, hogy bekapcsolódjon a 
takarításba, úgy mindenképpen intenzív és 
rendszeres támogatásra lesz szüksége a támogatott 
lakhatásban.  

Háztartási 
tevékeny-
ségek – 
Lakó-
környezet 
rendben 
tartása 

Önálló  0 

A lakókörnyezet alatt a lakó által használt közvetlen 
helyiségeket értjük. A támogatott lakhatásban 
jellemzően változni fog azoknak a helyiségeknek a 
köre, amelyek a lakó közvetlen életterét jelentik. Így 
valószínűleg lesz saját, vagy csak 1-2 másik 
személlyel megosztott fürdőszobája, konyha és 
nappali is tartozik a „normál” lakáshoz. Amennyiben 
ezen helyiségek jelenleg nem tartoznak a lakó 
közvetlen környezetébe (mert pl. üzemi konyha van), 
akkor ezek rendben és tisztán tartása új, ismeretlen 
feladat lehet a lakónak. Amennyiben a lakó teljesen 
önálló a tevékenység végzésében, előfordulhat, hogy 
az új életterületen már elméleti felkészítésre nem, 
csak gyakorlati oktatásra, felkészítésre lesz 
szüksége. 

A háztartási tevékenységek végzése során nagyon 
fontos látni, hogy hány lakó végzi már jelenleg is a 
tevékenységet (0 vagy +), illetve hány lakó helyett 
végzi el jelenleg az intézmény. Ennek fontos anyagi 
és szakmai következményei lesznek a 
felkészítések, képzések során. 

 
Támogatást 
igényel 

+ 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a háztartási tevékenységek területén! 
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származó összesített adatok felhasználása 

Gondolja végig, hogy a lakót a tevékenység 
elvégzésében segíti-e természetes támogató 
(például szobatárs)! Milyen támogatással vagy 
felkészítéssel lehetne biztosítani a lakó nagyobb fokú 
önállóságát ezen a területen? 
 

 
Intézmény 
biztosítja 
számára 

++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Itt fontos megkülönböztetnünk azt, aki helyett 
elvégzik a tevékenységet, de a szakember 
megítélése szerint egészségi/mentális/fizikai állapota 
lehetővé tenné, hogy nagyobb mértékben 
bekapcsolódjon, és azt a helyzetet, amikor a lakó 
mentális/egészségi/fizikai állapota alapvetően nem 
teszi lehetővé a tevékenység elvégzését.  
Gondolja végig, van-e olyan segítő technológia, 
eszköz (például napirend), amit a folyamatba 
bekapcsolva növelhető a személy önállósága! 
Elemezze, hogy van-e a lakónak tapasztalata a 
tevékenységben, volt-e korábban olyan életszakasz, 
amikor önállóbb volt benne! 
A pszichoszociális fogyatékossággal élők gyakran 
hivatkoznak arra, hogy számukra nincs jelentősége a 
lakókörnyezet rendjének vagy rendetlenségének. Az 
új helyzetben azonban érdemes hivatkozni a 
környezeti elvárásokhoz és az ehhez való 
alkalmazkodáshoz, ami támogatja az integrációt. 
Fontos, hogy a munkatársak vegyék számításba, 
hogy a betegség a korai életszakaszban alakult ki. 
Talán lehetősége sem volt ebben jártasságot 
szerezni, így az ismételt készségfejlesztés és pozitív 
megerősítés eredményes lehet. 
Amennyiben a lakó egészségi/mentális/fizikai 
állapota nem teszi lehetővé, hogy bekapcsolódjon a 
lakókörnyezet rendben tartásába, úgy mindenképpen 
intenzív és rendszeres támogatásra lesz szüksége a 
támogatott lakhatásban.  

 



67 

 

Kérdés- 
terület 
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Háztartási 
tevékeny-
ségek – 
Mosás, 
ruházat 
tisztán 
tartása 

Önálló 0 

Amennyiben maga végzi a ruházat tisztán tartását, 
ebbe beleértjük a mosógép kezelését is, szennyes 
ruhák szétválogatását, teregetést is. Az új 
lakóformában valószínűleg új eszközöket kell majd 
használnia – Gondolja végig, hogy milyen típusú 
felkészítésre lesz szüksége az önállóság 
megőrzéséhez ezen a területen! 

A háztartási tevékenységek végzése során nagyon 
fontos látni, hogy hány lakó végzi már jelenleg is a 
tevékenységet (0 vagy +), illetve hány lakó helyett 
végzi el jelenleg az intézmény. Ennek fontos anyagi 
és szakmai következményei lesznek a 
felkészítések, képzések során. 

 
Támogatást 
igényel 

+ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a háztartási tevékenységek területén! 
Gondolja végig, hogy a lakót a tevékenység 
elvégzésében segíti-e természetes támogató 
(például szobatárs)! Milyen támogatással vagy 
felkészítéssel lehetne biztosítani a lakó nagyobb fokú 
önállóságát ezen a területen? 

 

 
Intézmény 
biztosítja 
számára 

++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

A mosás jellemzően intézményi feladat, azonban ez 
alapvetően része a mindennapi életünknek. A 
támogatott lakhatásban minden esetben fel kell 
készíteni a lakókat saját ruházatuk tisztán tartására. 
Gondolja végig, hogy milyen felkészítés, támogatás 
szükséges a lakónak ahhoz, hogy minél nagyobb 
kompetenciát érjen el ezen a területen! Gondolja 
végig, van-e olyan segítő technológia, eszköz 
(például folyamatábra, beszélő eszközök, vizuális 
támpontok), amit a folyamatba bekapcsolva 
növelhető a személy önállósága! Elemezze, hogy 
van-e a lakónak tapasztalata a tevékenységben, volt-
e korábban olyan életszakasz, amikor önállóbb volt 
benne! 
 
Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek 
esetén a háztartási gépek használatához (ez tehát a 
takarítás, főzés területén is releváns) gyakran 
társulnak félelmek, amik lehetnek az ismeretlen 
eszközhöz társuló reális aggodalmak, valamint 
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származó összesített adatok felhasználása 

patológiás tartalmak is. Ennek eldöntésében segíthet 
a problémaelemzés. Szükséges végiggondolni, hogy 
a háztartási eszközök használatának kitartó oktatása 
hoz-e érdemi változást, vagy a kóros és indokolatlan 
félelmet speciális beavatkozással 
(deszenzitizálással) lehet megszüntetni. Ez 
befolyásolja a támogatás intenzitását. 
 
Amennyiben a lakó egészségi/mentális/fizikai 
állapota nem teszi lehetővé, hogy bekapcsolódjon a 
mosásba, úgy mindenképpen intenzív és rendszeres 
támogatásra lesz szüksége a támogatott 
lakhatásban.  

Háztartási 
tevékeny-
ségek – 
Bevásárlás 

Önálló 0 

Amennyiben a lakó jelenleg is önállóan végzi a 
tevékenységet, gondolja végig, hogy a költözés után 
lesz-e lehetősége ugyanabba a boltba járni, mint 
jelenleg! Lehet, hogy az önállóságot befolyásolja az 
ismert helyszín is, mely változhat, ez esetben 
felkészítésre lehet szüksége a személynek. 

A szolgáltatási gyűrű terv bemutatja a helyi 
bevásárlási lehetőségeket. Gondoljuk végig, hogy 
milyen bevásárlási lehetőségekre lesz szükség a 
környezetben, és oda hogyan jutnak el a lakók! 

 
Támogatást 
igényel 

+ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a bevásárlás területén! Gondolja végig, 
hogy a lakót a tevékenység elvégzésében segíti-e 
természetes támogató (pl. szobatárs)! Milyen 
támogatással vagy felkészítéssel lehetne biztosítani 
a lakó nagyobb fokú önállóságát ezen a területen? 
Jelenleg mely résztevékenységekben kell támogatni, 
mely résztevékenységekben szükséges fejlesztés 
(pl. lista készítése, fizetés, kommunikáció az eladóval 
stb.)? 

 

 
Intézmény 
biztosítja 
számára  

 
++ 
 
 
 

Előfordulhat, hogy a napi bevásárlást nem, de kisebb 
vásárlásokat végez a személy jelenleg is. Ez 
mindenképpen egy erős kiindulópont lehet a további 
tervezéshez, felkészítéshez.  
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IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Amennyiben a lakó egyáltalán nem jár vásárolni, de 
egészségi/mentális/fizikai állapota nem akadályozza 
ebben jelentősen, gondolja végig, hogy mely 
területen van nehézsége, amely beavatkozást, 
támogatást igényel! Például lehet, hogy nem tud 
önállóan közlekedni, vagy a közeli bolt nem 
akadálymentes. Az is lehet, hogy a pénzkezeléssel 
vagy pénzbeosztással van nehézsége, esetleg a 
számolás területén van elakadása. A beavatkozás 
tervezésénél vegyünk figyelembe minden tényezőt, 
akadályt, amely jelenleg megakadályozza a lakó 
önállóságát ezen a területen! Gondolja végig, van-e 
olyan segítő technológia, eszköz (például 
folyamatábra, beszélő eszközök, vizuális támpontok), 
amit a folyamatba bekapcsolva növelhető a személy 
önállósága! Elemezze, hogy van-e a lakónak 
tapasztalata a tevékenységben, volt-e korábban 
olyan életszakasz, amikor önállóbb volt benne! 
 
Amennyiben a lakót egészségi/mentális/fizikai 
állapota jelentősen akadályozza a tevékenység 
elvégzésében, úgy mindenképp intenzív és 
rendszeres támogatásra lesz szüksége a területen. 
Érdemes számba venni az esetleges természetes 
támogatókat, a lakókörnyezet által nyújtott segítség 
lehetőségét is.  

Szak-
ápolási, 
egészség-
ügyi tevé-
kenységek 

A szak-
ápolási, 
egész-
ségügyi 
tevékeny-
ségek 
felsorolása 

Nem releváns  

A szolgáltatási gyűrű tervhez fontos szempont lesz 
a szükséglet. Meg kell vizsgálni, hogy az intézmény 
milyen tevékenységeket tud nyújtani saját ellátásai 
keretében, mely tevékenységeket tud elvégezni 
saját ellátásban, melyet kell kiszerződni. A 
szakápolási, egészségügyi szükségletek kielégítése 
a település kiválasztását is jelentősen 
befolyásolhatja. Fontos, hogy az intézmény lássa, 
pontosan hány lakójának milyen területen van 
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IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

szüksége szakápolásra, illetve egészségügyi 
tevékenységre. Ennek jelentős költségvetési 
vonzatai lesznek.  
Az egészségügyi végzettségű szakszemélyzet 
szükséges létszámára ad jelentős inputokat az 
összesített óraszám.  
A szolgáltatási gyűrű tervben fel kell tüntetni a 
szükséges szakápolási tevékenység biztosításának 
lehetőségeit a településen, és az egészségügyi 
szolgáltatókat is. 

Gyógysze-
rek szedése 

Önállóan 
adagolja 
és szedi 
gyógy-
szereit 

0 

A gyógyszerek kiadagolása összetett feladat, 
befolyásolják a kognitív/mentális képességekek és a 
fizikai (mozgásállapot) is, illetve itt is jelentős 
szerepet játszik a motiváció, a betegségbelátás.  
A pszichiátriai gyógyszerek esetében 
(hangulatjavítók, antipszichotikumok) a támogatott 
életvitelre való áttérés után jelentős csökkenést 
figyelhetünk meg általában. 

Az egészségügyi végzettségű szakszemélyzet 
szükséges létszámára, a fejlesztések és 
beavatkozások irányvonalára ad jelentős inputot.  

 

Támoga-
tást 
igényel 
 

+ 

Amennyiben a lakó maga végzi a gyógyszerek 
adagolását és beszedését, abban csak támogatást 
kap (utólagos kontroll, ellenőrzés, szóbeli 
figyelmeztetés), gondolja végig, hogy milyen további 
beavatkozás lehet szükséges ahhoz, hogy minél 
nagyobb fokú önállóságot érjen el a személy! Ilyen 
lehet például naptár, figyelmeztető beállítása stb. 
A gyógyszerszedés időpontja információval szolgál, 
hogy a támogatásra mely napszakokban lesz 
szüksége a lakónak. 
A pszichoszociális fogyatékossággal élők esetében, 
az ápoló-gondozó otthonokban a gyógyszerek 
szedése minden esetben ellenőrzött körülmények 
között történik, ami nem azt jelenti, hogy fizikai 
és/vagy mentális állapota nem tenné lehetővé a 
gyógyszerszedést. A gyógyszerszedéssel való 
együttműködésről reális képet csak akkor kaphatunk, 
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IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

ha felmérjük a lakó gyógyszerszedéssel kapcsolatos 
ismereteit, mit gondol a gyógyszerek alkalmazásának 
előnyeiről, milyen hátrányokat tapasztalt ezzel 
összefüggésben, mit gondol, miért szükséges a 
gyógyszerszedés. A pszichiátriai otthonokban a lakó 
akár több évtizedet is eltölthetett már, ennek ellenére 
nem tudja, miért itt kell élnie, betegségbelátása 
hiányos, vagy akár egyáltalán nincs. Ezekben az 
esetekben a gyógyszerek megbízható szedését 
segítheti a pszichoedukáció, ami a lakó 
betegségismeretét szolgálja, és lényegében 
lehetőséget teremt arra, hogy az így megszerzett 
ismereteknek köszönhetően képes legyen saját 
betegségét menedzselni, ami a felépülés egyik 
eleme.  
Az önálló gyógyszerszedést segítő tevékenység a 
gyógyszercomplaense tréning. 
A szenvedélybetegek esetén a gyógyszerek bevétele 
többnyire nem okoz problémát. A célcsoporthoz 
tartozók függő személyiségszerkezettel bírnak, így 
arra lehet számítani, hogy ha erős a sóvárgás, 
esetleg egymás között „kereskednek a 
gyógyszerekkel”, ennek okán kell intenzívebb 
támogatást nyújtani a lakóknak. 

 

Fizikai 
támoga-
tást 
igényel 

++ 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Amennyiben a kiadagolt gyógyszert önállóan 
beveszi, gondolja végig, hogy a gyógyszerek 
adagolásában milyen segítséget, támogatást kaphat 
a lakó a minél nagyobb fokú önállóság elérése 
érdekében! Különféle eszközök, pl. gyógyszer-
adagoló használatának tanításával, figyelmeztető 
eszközök beiktatásával növelhető a személy 
önállósága.  
 
Amennyiben a lakó nem tudja megbízhatóan 
önállóan bevenni gyógyszereit, az e mögött 
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meghúzódó ok feltárásával segíthető a nagyobb fokú 
önállóság (például terápiával a betegségbelátás 
javítható, ezáltal a motiváció növelhető). Gyakori, 
hogy ebben a tevékenységben a későbbiekben sem 
lesz megbízhatóan önálló a lakó, továbbra is 
támogatni kell őt. 

Mobilitás –  
Intézmé-
nyen belüli 
közlekedés 

Önálló 
 
 
 
Támogatást 
igényel 

 
0 
 
 
 
 
 
+++ 

Gondolja végig, hogy a lakó új lakásba költözése 
során lesz-e szüksége felkészítésre az új 
lakókörnyezetben való tájékozódáshoz, 
közlekedéshez! 
Gondolja végig, hogy van-e olyan segédeszköz, 
amellyel növelhető a lakó önállósága, mobilitása az 
épületen belül! 

A teljes fizikai támogatás a lakóegységen belüli 
mobilitáshoz speciális dolgozói kompetenciákat és 
eszközöket kíván.  

Mobilitás – 
Településen 
belüli 
közlekedés 
(gyalogo-
san, 
kerékpárral) 

Önálló  
 
 
 
 
 
 
 
Támogatást 
igényel 
(kísérés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szállítást 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
+/++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Amennyiben a településen belüli közlekedésben 
jelenleg önálló, gondolja végig, hogy egy esetleges 
településváltás milyen következményekkel járhat a 
személy mobilitására, milyen felkészítésre lenne 
szüksége! Amennyiben gyalogosan közlekedik, 
szeretné-e esetleg valamilyen egyszerű közlekedési 
eszköz (pl. kerékpár) használatát elsajátítani? 
 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a közlekedés területén! Gondolja végig, 
hogy a lakót a tevékenység elvégzésében segíti-e 
természetes támogató (például szobatárs, lakótárs)! 
Milyen támogatással vagy felkészítéssel lehetne 
biztosítani a lakó nagyobb fokú önállóságát ezen a 
területen, milyen segítő technológiák vagy eszközök 
kapcsolhatóak be a folyamatba (pl. térképhasználat, 
interaktív eszközök stb.)? 
 
A szállítási szolgáltatások tervezése során vegyük 
figyelembe, hogy a társadalmi inklúzió, a közösségi 

Ha a lakók a közlekedésben kísérést igényelnek 
(++), annak fontos következményei lesznek a 
munkaerő tervezésében.  
A felkészítések, fejlesztések során szintén fontos 
kiindulópont a lakók közlekedési szükségleteinek 
ismerete.  
 
Fontos, hogy a jelenlegi szállítási szükségletnél 
mindenképpen többre lehet majd számítani a 
közösségi életvitel során, ezt a tervezéskor 
mindenképpen szükséges figyelembe venni.  
A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
szállítás szolgáltatást (társadalmi részvételt 
biztosító szolgáltatás). 
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IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

igényel részvétel és az elszórt szolgáltatások miatt 
valószínűleg sokkal nagyobb mértékben, több 
óraszámban lesz szükség szállításra, mint jelenleg!  

Mobilitás – 
Településen 
kívül, 
tömegköz-
lekedés 
használata 

Önálló 
 
 
 
 
Támogatást 
igényel 
(kísérés) 
 
 
 
 
 
 
 
Szállítást 
igényel 

0 
 
 
 
 
 
 
+/++ 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

Gondolja végig, hogy egy esetleges településváltás 
esetén milyen felkészítési, támogatási szükséglete 
lenne a személynek önállósága megőrzéséhez! 
 
Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a közlekedés, tömegközlekedés 
használata területén (pl. útvonaltanítás)! Gondolja 
végig, hogy a lakót a tevékenység elvégzésében 
segíti-e természetes támogató (például szobatárs, 
lakótárs)! Milyen támogatással vagy felkészítéssel 
lehetne biztosítani a lakó nagyobb fokú önállóságát 
ezen a területen, milyen segítő technológiák vagy 
eszközök kapcsolhatóak be a folyamatba (pl. 
térképhasználat, interaktív eszközök stb.)? 
 
A szállítási szolgáltatások tervezése során vegyük 
figyelembe, hogy a társadalmi inklúzió, a közösségi 
részvétel és az elszórt szolgáltatások miatt 
valószínűleg sokkal nagyobb mértékben, több 
óraszámban lesz szükség szállításra, mint jelenleg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
szállítás szolgáltatást. 

Fejlesztés   

A jelenlegi fejlesztési területek egyrészt 
kiindulópontot adnak a további fejlesztések 
irányvonalához, másrészt valószínűleg várható egy 
hangsúlyeltolódás a támogatott életvitel során 
szükséges funkcionális készségek elsajátítása és 
gyakorlása irányába. 

A jelenlegi fejlesztési óraszámokat a jelenlegi 
munkaerővel összefüggésben feltárhatja az 
intézmény (hány óra fejlesztést hány 
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus stb. végez). 
Ez a későbbi szolgáltatási elemek szempontjából 
fontos lesz.  

Foglalkoz-
tatás 

Nyílt 
munkaerő-
piaci 
foglalkoz-
tatás 

Nem releváns 

Elsődleges cél a munkahely megőrzése, amennyiben 
a lakó elégedett jelenlegi munkakörülményeivel és 
foglalkoztatásával. Ugyanakkor elsődlegesen a lakó 
elképzeléseit és vágyait figyelembe véve tervezhető 
támogatás, szolgáltatás ebben az esetben is (pl. 

Fontos szempont az IFKT, illetve egy pályázat 
elkészítéséhez, különösen az intézmény által 
jelenleg foglalkoztatott személyek száma, mivel 
részükre valószínűleg a továbbiakban is biztosítani 
kell a foglalkoztatást.  
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munkahelyváltás). 

 

Akkreditált 
foglalkoz-
tatás (tartós 
vagy 
tranzit) 

Nem releváns 

A nyílt foglalkoztatással megegyező szempontok 
érvényesek itt is. Különös figyelmet kell fordítani a 
tranzit foglalkoztatottakra a jövő tervezése során. 
Gondolja végig, hogy milyen munkaerőpiaci 
szolgáltatásokra lehet szükség! 

 

Szociális 
foglalkozta-
tás (munka-
rehabili-
táció vagy 
fejlesztő-
felkészítő) 

Nem releváns 

A szociális foglalkoztatás, különösen amennyiben az 
intézményen belül történik, egy állomás. Lesznek 
olyan lakók, akiknek képességeik és szükségleteik 
nem teszik lehetővé a továbblépést, de alapvetően 
célként fogalmazható meg a továbblépés a 
foglalkoztatásban egy magasabb szintre.  

 
Köz-
foglalkoz-
tatás 

Nem releváns 

A közfoglalkoztatás csak egy átmeneti megoldás, 
minden esetben szükséges tervezni a továbblépésre, 
a tartós foglalkoztatásba való bekapcsolódásra. 
Gondolja végig, hogy milyen tevékenységekre, 
munkaerőpiaci szolgáltatásokra lehet szükség a 
sikeres elhelyezkedéshez! 

 

Nem vesz 
részt 
foglalkozta-
tásban 
jelenleg  

Nem releváns 

Fontos cél és prioritás, egyben az életminőség 
jelentős mutatója a produktivitás, a 
kompetenciaérzés, a foglalkoztatottság. Néhány 
esetben természetesen nem jelentkezik 
szükségletként a foglalkoztatásban való részvétel, 
például idősödés, súlyos fogyatékosság egyes 
eseteiben. Ezektől eltekintve azonban minden lakó 
életének teljességéhez jelentősen hozzájárul a 
munka, mint az egyik fő életterület.  
Gondolja végig, hogy milyen tevékenységekre (pl. 
készségfejlesztés, iskolarendszerű képzések, 
informális képzések és felkészítések stb.), 
munkaerőpiaci szolgáltatásokra lehet szükség a 
sikeres elhelyezkedéshez! 

Fontos megvizsgálni, hogy hány olyan lakó van, aki 
jelenleg nem vesz részt semmilyen 
foglalkoztatásban (és aktív korú). Az ő részükre 
feltétlenül szükséges szociális foglalkoztatási 
létszámot tervezni. Ez alól kivételt képez, aki 
életkora vagy állapota (komplex vélemény) alapján 
nem vehet részt foglalkoztatásban. 

Pénzkezelés 
Pénzével 
maga 

0 
Amennyiben önállóan osztja be a pénzét, gondolja 
végig, hogy a gazdálkodás egy magasabb szintjére 
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Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
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származó összesített adatok felhasználása 

rendelkezik, 
és a 
rendelke-
zésre álló 
összeget 
önállóan 
osztja be 

lesz szükség a támogatott lakhatásban! Az önállóság 
megőrzése és a hatékony gazdálkodás 
szempontjából milyen felkészítésre lesz szüksége a 
személynek? 

 

Pénzével 
maga 
rendelke-
zik, de a 
rendelke-
zésre álló 
összeg 
beosztásá-
ban 
támogatást 
igényel 

+ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit, abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a pénzkezelés, gazdálkodás területén! 
Gondolja végig, hogy a lakót a tevékenység 
elvégzésében segíti-e természetes támogató 
(például családtag)! Milyen támogatással vagy 
felkészítéssel lehetne biztosítani a lakó nagyobb fokú 
önállóságát ezen a területen (pl. tervezési eszközök 
használatának tanítása)? Mely jövedelem, 
pénzmennyiség az, amit biztonságosan kezel, 
hogyan lehet ezt esetleg növelni? 

 

 

Pénzével 
maga 
rendelke-
zik, de 
mások 
osztják be 
helyette / 
nem kezeli 
azt 

++ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit, abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a pénzkezelés, gazdálkodás területén! 
Milyen támogatással vagy felkészítéssel lehetne 
biztosítani a lakó nagyobb fokú önállóságát ezen a 
területen (pl. tervezési eszközök használatának 
tanítása)? 

 

 

Pénzével 
nem 
rendelkezik 
önállóan, 
de a 
zsebpénzt 
maga 
osztja be 

0 

Amennyiben önállóan osztja be a zsebpénzét, 
gondolja végig, hogy a gazdálkodás egy magasabb 
szintjére lesz szükség a támogatott lakhatásban! Az 
önállóság megőrzése és a hatékony gazdálkodás 
szempontjából milyen felkészítésre lehet szüksége a 
személynek? 
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Pénzével 
nem 
rendelkezik 
önállóan, a 
zsebpénz 
beosztásá-
ban 
támogatást 
igényel 

+ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a pénzkezelés, gazdálkodás területén! 
Gondolja végig, hogy a lakót a tevékenység 
elvégzésében segíti-e természetes támogató 
(például családtag)! Milyen támogatással vagy 
felkészítéssel lehetne biztosítani a lakó nagyobb fokú 
önállóságát ezen a területen (pl. tervezési eszközök 
használatának tanítása)? 

 

 

Pénzével 
nem 
rendelkezik 
önállóan, a 
pénzét 
mások 
osztják be 
helyette / 
nem kezeli 
azt / 
minimális 
beleszólása 
van 

++ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a pénzkezelés, gazdálkodás területén! 
Milyen támogatással vagy felkészítéssel lehetne 
biztosítani a lakó nagyobb fokú önállóságát ezen a 
területen (pl. tervezési eszközök használatának 
tanítása)? 

 

Szabadidő – 
sport 

Jellemzően 
külső 
helyszínen 
sportol, 
támogatást 
nem 
igényel 

0 

A sporttevékenységben való részvétel gyakoriságát 
erősen befolyásolja a lehetőségek száma. A 
közösségi életvitel során több új lehetőség nyílhat a 
személy számára a sportra, melyek felkutatásában 
és a bekapcsolódásban azonban támogatásra lehet 
szüksége.  

A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
sportolási lehetőségeket. 

 

Jellemzően 
külső 
helyszínen 
sportol, 
támogatást 
igényel 

+ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznaknak-e felkészítést, 
fejlesztést a sporttevékenységekkel kapcsolatban! 
Gondolja végig, hogy milyen beavatkozásokkal, 
felkészítéssel lehet növelni a személy önállóságát 
ezen a területen! 
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Jellemzően 
intézmé-
nyen belül 
sportol, 
támogatást 
nem 
igényel 

++ 

A támogatott lakhatás során a fő törekvés a 
közösségi részvétel elősegítése, az intézményben, 
„kapun belül” végzett tevékenységek és programok 
kiváltása közösségi, integrált lehetőségekkel. A 
sportprogramok terén is érvényes, hogy fel kell 
kutatni és támogatni kell a lakókat a közösségi 
részvételben, inklúzióban, közszolgáltatások 
igénybevételében. A sportolás különösen jó eszköze 
lehet a társadalmi integrációnak, remek lehetőség a 
bekapcsolódásra a helyi közösség életébe. Gondolja 
végig, hogy milyen konkrét beavatkozások, 
tevékenységek tudják elősegíteni az inkluzív, 
közösségi sportolást a lakó esetében, hogyan tudja a 
hozzáférést segíteni, támogatni az intézmény! 
Az új lakókörnyezetben a közösségi programok 
látogatását nehezítheti a mentális problémák miatt 
fellépő szorongás és önstigmatizáció, ami magas 
intenzitású támogatást eredményezhet, de 
készségfejlesztéssel ez csökkenthető! 

 

 

Jellemzően 
intézmé-
nyen belül 
sportol, 
támogatást 
igényel 

+++ 

Elemezze a fejlesztési terv területeit abból a 
szempontból, hogy tartalmaznak-e felkészítést, 
fejlesztést a sporttevékenységekkel kapcsolatban! 
Gondolja végig, hogy milyen beavatkozásokkal, 
felkészítéssel lehet növelni a személy önállóságát 
ezen a területen! Gondolja végig, hogy milyen 
konkrét beavatkozások, tevékenységek tudják 
elősegíteni az inkluzív, közösségi sportolást a lakó 
esetében, hogyan tudja a hozzáférést segíteni, 
támogatni az intézmény! 

 

Szabadidő – 
kultúra 

Jellemzően 
intézmé-
nyen kívüli 
kulturális 
tevékeny-
ségekben 

0 

A kulturális programokon való részvétel gyakoriságát 
erősen befolyásolja a lehetőségek száma. A 
közösségi életvitel során több új lehetőség nyílhat a 
személy számára a kulturális életre, melyek 
felkutatásában és a bekapcsolódásban azonban 
támogatásra lehet szüksége. 

A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
kulturális intézményeket, közintézményeket. 
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vesz részt, 
támogatást 
nem 
igényel 

 

Jellemzően 
intézmé-
nyen kívüli 
kulturális 
tevékeny-
ségekben 
vesz részt, 
támogatást 
igényel 

+ 
Gondolja végig, hogy milyen beavatkozásokkal, 
felkészítéssel lehet növelni a személy önállóságát 
ezen a területen! 

 

 

Jellemzően 
intézmény 
által 
szervezett, 
intézmé-
nyen belüli 
kulturális 
tevékeny-
ségekben 
vesz rész, 
nem 
igényel 
támogatást  

++ 

A TL során a fő törekvés a közösségi részvétel 
elősegítése, az intézményben, „kapun belül” végzett 
tevékenységek és programok kiváltása közösségi, 
integrált lehetőségekkel. A kulturális programok terén 
is érvényes, hogy fel kell kutatni és támogatni kell a 
lakókat a közösségi részvételben, inklúzióban, 
közszolgáltatások igénybevételében. Gondolja végig, 
hogy milyen konkrét beavatkozások, tevékenységek 
tudják elősegíteni az inkluzív, közösségi kulturális 
programokon való részvételt a lakó esetében, 
hogyan tudja a hozzáférést segíteni, támogatni az 
intézmény! 

 

 

Jellemzően 
intézmény 
által 
szervezett, 
intézmé-
nyen belüli 
kulturális 
tevékeny-
ségekben 

+++ 

Gondolja végig, hogy milyen beavatkozásokkal, 
felkészítéssel lehet növelni a személy önállóságát 
ezen a területen! Gondolja végig, hogy milyen 
konkrét beavatkozások, tevékenységek tudják 
elősegíteni az inkluzív, közösségi részvételt a lakó 
esetében, hogyan tudja a hozzáférést segíteni, 
támogatni az intézmény! 
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vesz rész, 
nem 
igényel 
támogatást 

Szabadidő – 
vallásgya-
korlás 

Vallását 
aktívan 
gyakorolja 

Nem releváns 

Amennyiben a lakó vallási felekezet tagja, vallását 
aktívan gyakorolja, szükséges ennek biztosítása a 
továbbiakban is. A település kiválasztása során 
fontos szempont lesz, hogy a lakó tudja vallását 
gyakorolni, azaz legyenek a helyi közösségben erre 
szolgáló helyszínek. Amennyiben a lakó eddig az 
intézményen belüli helyszínen tudta vallását 
gyakorolni, ennek kiváltása szükséges lesz a 
településen.  

A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
vallásgyakorláshoz kapcsolódó közösségek, 
felekezetek, istentisztelet helyszíneit, lehetőségeit. 

Szabadidő – 
hobbi 

Hobbi, 
kedvelt 
szabadidős 
tevékeny-
ség végzé-
sében 
önálló 

0 

A hobbi, kedvelt szabadidős tevékenység 
gyakorlásához szükséges helyszín meglétéről meg 
kell győződni a település kiválasztása során. Fontos 
szempont a tervezés során, hogy van-e a 
tevékenységnek konkrét helyiséghez kötött 
helyigénye (pl. ilyen lehet a varrás, barkácsolás). 
Gondolja végig, hogy amennyiben új, közösségi 
helyszínen, más társas környezetben gyakorolja 
hobbiját a lakó, milyen jellegű felkészítésre lesz 
szüksége az önállóság megtartása érdekében! 
Esetleg milyen új hobbi, szabadidős tevékenység 
végzésére lesz lehetőség, amelyre eddig nem volt, 
ehhez milyen felkészítés kapcsolható? Van-e a lakó 
hobbijához köthető egyéb képzés, továbbképzés (pl. 
informatikai képzés).  

A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni az 
egyéb szabadidős lehetőségeket. 

 

Hobbi, 
kedvelt 
szabadidős 
tevékeny-
ség 
végzésé-
ben 

+ 

A hobbi, kedvelt szabadidős tevékenység 
gyakorlásához szükséges helyszín meglétéről meg 
kell győződni a település kiválasztása során. 
Gondolja végig, hogy amennyiben új, közösségi 
helyszínen, más társas környezetben gyakorolja 
hobbiját a lakó, milyen jellegű támogatásra lesz 
szüksége! Esetleg milyen új hobbi, szabadidős 
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Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

támogatást 
igényel 

tevékenység végzésére lesz lehetőség, amelyre 
eddig nem volt, ehhez milyen felkészítés 
kapcsolható? 

Természet-
es 
támogatók 

Amennyi-
ben van a 
lakónak 
természe-
tes 
támogatója 

Naponta,  
hetente 
többször, 
heti egyszer, 
havonta, 
ritkábban, 
alkalom-
szerűen 

A közösségi, támogatott életvitel egyik fő eleme a 
lakó természetes támogató kapcsolatainak 
megerősítése, vagy – amennyiben ezzel nem 
rendelkezik – ennek újjáépítése, kialakítása. Ehhez 
kapcsolható tevékenységek a kapcsolatok 
megerősítése, kapcsolattartás támogatása, 
hálózatépítés, önkéntestoborzás, de gondolhatunk 
akár egyénileg info-kommunikációs kompetenciák 
fejlesztésére, kommunikációs készségek 
fejlesztésére vagy szociális készségek fejlesztésére 
is az elérendő cél érdekében. A természetes 
támogatók jelentős szerepet játszanak a lakó 
életében a TL-ben, adott esetben a professzionális 
támogatást is kiválthatják. Ez az intézményi férőhely-
kiváltási folyamat kívánt és deklarált célja.  

A természetes támogatói háló kiépítése, 
megerősítése vagy újjáépítése a felkészülés 
időszakának fontos feladata lesz, ehhez nyújt 
információkat a lakók jelenlegi természetes 
támogatóinak rendelkezésre állása.  

Egészség-
ügyi 
kockázatok 

Egészség-
ügyi 
kockázatok 
felsorolása 

Nem releváns 

Egy egészségügyi kockázat jelenléte minden 
esetben növeli a támogatási szükségleteket. Minden 
esetben gondos egyéni mérlegelés kérdése, hogy 
milyen módon történik a beavatkozás, reagálás a 
kockázatra. Az egészségügyi szakellátás iránti 
szükséglet a támogatott lakhatás során jelentősen 
növelheti például a szállítás időtartamát, 
szükségességét is.  

Hány lakónak lesz szüksége egészségügyi 
járóbeteg-szakellátásra? 
 
A szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
rendelkezésre álló egészségügyi szakellátásokat. 

Viselkedési 
kockázatok 

 Nem releváns 

A viselkedési kockázat jelenléte minden esetben 
növeli a támogatási szükségleteket. Minden esetben 
gondos egyéni mérlegelés kérdése, hogy milyen 
módon történik a beavatkozás, reagálás a 
kockázatra. Adott esetben jelentősen megnövelheti a 
személyes jelenlét, felügyelet szükségességét, illetve 
sok esetben speciális, terápiás beavatkozásokat 
vagy különleges környezeti tervezést tesz 
szükségessé.  

A viselkedési kockázatok plusz támogatási igényt, 
ezáltal plusz munkaerőigényt is jelenthetnek. A 
viselkedéses kockázatok kezelése esetenként 
speciális kompetenciákat is feltételezhet, így 
jelentős szerepe lehet a humánerőforrás-
tervezésben. 



81 

 

Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

Javasolt kockázatkezelési terv készítése a személy 
részére.  
A pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek a 
legtöbb esetben nem agresszívak, illetve a 
kockázatos viselkedést leginkább nem a betegségük 
okozza. Veszélyt jelenthetnek az erőteljes 
hanghallások, amik pl. negatívan kommentálják a 
lakó pillanatnyi viselkedését, vagy a parancsoló 
hangok, amelyek autó- és heteroagressziót egyaránt 
eredményezhetnek. 
Gondolja végig, hogy a lakónál a betegség (mentális 
állapot) okozta-e a viselkedési kockázatot, vagy 
konfliktusok mentén alakult ki! Tanulmányozza át a 
dokumentációt, hogy történt-e erre vonatkozólag 
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, asszertív 
tréning vagy pszichoedukáció, mert a fentiek 
hatékonyan tudják befolyásolni a viselkedést. 
Szenvedélybeteg célcsoport esetében a sóvárgás, 
illetve annak intenzitása nagyban hozzájárul a 
kockázatos viselkedéshez. Tekintse át, hogy a 
kritikus viselkedést megelőzően a dokumentációban 
rögzítésre kerültek-e sóvárgásra utaló viselkedési 
problémák, valamint a lakó jelezte-e az 
állapotváltozást, mielőtt a kritikus helyzet kialakult! 
Tájékozódjon a gondozási tervből, hogy vett-e részt a 
személy pszichoedukáción, relapsus-prevenciós 
tréningen, vagy alkalmazták-e a motiváció fokozás 
technikáját, ezek hatékony beavatkozási módszerek 
lehetnek.  

Kritikus 
élet-
helyzetek 

Szabad 
kitöltés, 
lehet 
például: 
abúzus 
áldozata 

 

A lakó biztonsága szempontjából elemezzük és 
mérlegeljük azokat a kritikus múltbéli eseményeket, 
amelyek hatása akár a jelenben is fellelhető, illetve a 
környezeti faktorok szerepét a folyamatban! Gondolja 
végig, hogy van-e olyan körülmény, helyzet, esetleg 
személy, amit kerülni szükséges a jövőben, illetve 
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Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
intenzitás 
jelölése 

Szempontok az egyéni beavatkozások és 
felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
lehetséges tervezési feladatok 

IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

volt; 
börtönben 
volt; 
bűncselek-
mény 
áldozata 
volt 

amely kiválthat bizonyos negatív reakciókat a lakóból 
(ilyen lehet például akár kriminális sodródás 
veszélye, mely esetben az informális kapcsolatoknak 
nagy szerepe lehet, és fennállhat 
veszélyeztetettség)! 

Éjszakai 
felügyelet 

A lakó 
éjszakai 
felügyelete 
nem 
indokolt 

0 
Nem tekinthető indokoltnak az olyan reálisan 
mindenki számára fennálló kockázat, mint például a 
baleset.  

 

 

A lakó 
éjszakai 
felügyelete 
indokolt 

+ 
 
 
 

Az éjszakai felügyelet biztosítható személyes 
jelenléttel (épületen belül) vagy távfelügyeleti 
rendszerrel. 
A távfelügyeleti rendszernek lehetnek infrastrukturális 
következményei (jelzőrendszer kiépítése), 
használatát mindenképpen tanítani kell.  

A lakóházak, épületek kialakításakor fontos 
szempont, hogy a szükséges számban legyen 
lehetőség az éjszakai felügyeletet ellátó személyzet 
tartózkodására – plusz helyiségigény. A 
szolgáltatási gyűrű tervben be kell mutatni a 
jelzőrendszeres és távfelügyeleti lehetőségeket. 

  +++ 

A személyes jelenlétnek a humánerőforrás-tervezés 
és az ingatlan megtervezése során van jelentősége, 
hiszen a segítőnek szükséges helyiséget biztosítani 
az éjszakai tartózkodáshoz.  

HR-tervezés, ingatlan kialakítása szempontjából 
releváns információ a lakók éjszakai felügyelete. 

Vészhely-
zetek 
kezelése 

Megfelelő 
személyt 
értesít 
 
Hatóságot 
értesít 
 
Szükséges 
óvintézked
éseket 
önállóan 
megteszi   
 

 

Az az alapvetés, hogy balesetvédelmi oktatásra 
mindenkinek szüksége lesz. Szintén szükség lesz az 
új lakás eszközeinek, berendezései kezelésének 
megtanulására is, azoknak is, akik most jól képesek 
a vészhelyzeteket kezelni.  
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Kérdés- 
terület 

Válasz- 
lehetőség 

Támogatás- 
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jelölése 
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felkésztések tervezéséhez, a közösségi, 

támogatott életvitel szempontjából fontos 
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IFKT-kapcsolódás – lakók felméréséből 
származó összesített adatok felhasználása 

 
Támogatás
ra van 
szüksége 

   

Jövőbeli 
tervek – 
foglalkoz-
tatás 

   

Az összesített tevékenységekből kirajzolódhat, 
hogy ha az intézmény foglalkoztatást tervez a lakók 
számára, akkor milyen jellegű tevékenységekre 
érdemes gondolnia, milyen munkaköröket 
szükséges terveznie.  
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2. táblázat – Egyes szolgáltatási elemek nyújtására jogosult szolgáltatások, szolgáltatók 

 

Szolgáltatás Releváns szolgáltató típusa 

felügyelet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

támogató szolgáltatás 

nappali ellátás 

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 

pegagógiai segítségnyújtás támogató szolgáltatás 

nappali ellátás 

család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

gyermekek napközbeni ellátása 

gyógypedagógiai 
segítségnyújtás 

támogató szolgáltatás 

nappali ellátás 

család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

szállítás támogató szolgáltatás 

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

háztartási vagy háztartást 
pótló segítségnyújtás 

házi segítségnyújtás 

nappali ellátás 

támogató szolgáltatás 

egészségügyi alapellátás háziorvosi ellátás 

fogorvosi alapellátás 

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi ügyeleti ellátás 

gyógyszertár 

egészségügyi szakellátás járóbeteg-szakellátás 

fekvőbeteg-szakellátás 

ápolás-szakápolás szakápolás 

gyógytorna 

fizikoterápia 

logopédia 

foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás (munkaviszony) 

fejlesztő foglalkoztatás (fejlesztési jogviszony) 

megváltozott munkaképességű személyek akkreditált 
foglalkoztatása, tranzitfoglalkoztatás 

megváltozott munkaképességű személyek akkreditált 
foglalkoztatása, tartós foglalkoztatás 

védett foglalkoztatók 

nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás 

munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó természetes személyek és 
szervezetek 

rehabilitációs szolgáltató  

munkaerő-közvetítés megváltozott munkaképességű emberek 
számára 

munkaerő-közvetítés általános ügyfélkörnek 

munkaerő-kölcsönzés általános ügyfélkörnek 
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Szolgáltatás Releváns szolgáltató típusa 

munkaerő-kölcsönzés megváltozott munkaképességű emberek 
számára 

iskolarendszerű oktatás általános iskolai oktatás (nem sajátos nevelési igényű tanulók 
számára) 

sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása  

sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatása 

gimnáziumi oktatás (nem sajátos nevelési igényű tanulók számára) 

speciális szakiskola 

készségfejlesztő szakiskola 

pedagógiai szakszolgáltatás – fejlesztő nevelés-oktatás 

pedagógiai szakszolgáltatás – logopédiai ellátás 

pedagógiai szakszolgáltatás – konduktív pedagógiai ellátás 

pedagógiai szakszolgáltatás – gyógytestnevelés 

pedagógiai szakszolgáltatás – iskolapszichológiai, 
óvodapszichológiai ellátás 

pedagógiai szakszolgáltatás – tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottság 

szabadidő, sport, kultúra nyilvános könyvtári ellátás  

filmszínház (mozi)  

múzeum 

előadó-művészeti szervezet (pl. színjátszó csoport, néptánccsoport 
stb.) 

helyi közművelődési tevékenység, közművelődési intézmény 

helyi civil szervezetek 

helyi sportszervezetek 

helyi sportlétesítmények 

területen működő sportszövetségek  

rendszeres települési programok, rendezvények  

bolt 

posta 

bank, készpénzfelvételi lehetőség 

étterem 

vallásgyakorlás lehetősége 

érdekvédelem Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referens  

megyei (fővárosi) igazságügyi szolgálat 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Siketvakok Országos Egyesülete 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége 

Autisták Országos Szövetsége 

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 

Afázia Egyesület 

Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Egyesülete 

egyéb érdekvédelmi szervezet  
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Hozzájárulás adatkezeléshez, adatvédelmi szabályzat 
 
Ahhoz, hogy a támogatott lakhatást tervező szolgáltató/intézmény az IFKT-módszertan szerint 
készítse el az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet, támaszkodnia kell a lakókat és a munkatársakat 
érintő felmérésekre, amelyeket az egyes modulokban bemutatott kérdőívek, adatbeviteli felületek 
segítségével végez el. 
 
Ezek a felmérést segítő eszközök olyan személyes adatokra (ezen belül szenzitív adatokat, mint 
például a fogyatékosság, egészségi állapot) is kiterjednek, amelyek kezeléséhez az érintett személy 
írásbeli hozzájárulása nélkülözhetetlen. 
 
Az alábbiakban közölt hozzájárulás és adatvédelmi szabályzat minta az igénybevevők és a 
munkatársak esetén értelemszerűen alkalmazható. 
 
Amennyiben az érintett cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll vagy kiskorú, a hozzájárulás 
megadásában nélkülözhetetlen a törvényes képviselő közreműködése. 
 
Fontos, hogy a hozzájárulás megadását megelőzően az érintettet tájékoztassák a folyamatról, 
és arról, hogy a tervezésnek milyen komoly jelentősége van abban, hogy új típusú közösségi alapú 
támogatott lakhatásba költözzön vagy ott dolgozzon. 
 
Amennyiben az érintett számára a hozzájárulás és a szabályzat tartalmának megértése nehézséget 
jelent, úgy indokolt, hogy a tartalmat számára támogatói kompetenciákkal bíró személy elmagyarázza, 
és segítséget nyújtson abban, hogy döntését az adatkezelés terén kinyilvánítsa. 
 
Az adatkezelési hozzájárulásról való tájékoztatás során tartsuk szem előtt az alábbiakat: 

- Ismerjük meg a támogatott személy kommunikációs igényeit. A szóbeli interakciók során 
figyeljünk az alábbiakra: használjunk észszerű, rövid mondatokat, ne bonyolítsuk túl 
mondanivalókat.  

- Mondataink legyenek világosak és lényegre törőek. 
- Tanácsainkkal, tájékoztatásunkkal az érintett jognyilatkozatának megtételét segítsük elő. 
- Segítsünk a kommunikációs szükségleteknek megfelelően a döntéshez szükséges 

információk megadásában, adjunk tájékoztatást azokról a körülményekről, amelyek fontosak a 
megalapozott döntéshez. 

- Ismertessük a választási lehetőségeket, melyek segítenek megérteni az egyes döntések 
következményeit. 

- Magyarázzuk el azokat a tartalmakat, amelyek nem érthetőek a személy számára. 
- A tartalom elmagyarázásánál használjunk közismert szavakat, kerüljük az idegen szavak, 

bonyolult kifejezések használatát. 
- Mindig kérdezzük meg az érintett személyt, hogy érti-e, tudja-e követni a mondanivalót. 
- Támogassuk az érintettet a döntésének kialakításában és kinyilvánításában. 

 
A hozzájárulás minta és az adatvédelmi szabályzat minta az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen 
szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak. 
 
Adatkezelő az IFKT-módszertan alapján az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet (továbbiakban: IFKT) 
elkészítő szociális intézmény. Amennyiben az adatkezelők köre bővülne, úgy a hozzájárulásnak és az 
adatvédelmi szabályzatnak azt is tartalmaznia kell, hogy a további adatkezelők milyen céllal, mely 
adatokat és mennyi ideig kezelnek. A további adatkezelőknek feltétlenül be kell jelentkeznie az 
Adatvédelmi Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. 
 
Amennyiben az IFKT-módszertan vonatkozásában a kezelt személyes adatok köre módosulna, úgy 
nélkülözhetetlen az adatkezelési hozzájárulás módosítása is a kezelt személyes adatok körére, illetve 
az adatkezelés körülményeire vonatkozóan is. 

  

DOKUMENTUMTÁR 
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HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ 
 
Alulírott  
 
1. név:  ______________________________________________________________ 

születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

anyja neve:  ______________________________________________________________ 

állandó lakcíme: ______________________________________________________________ 

 
2. törvényes képviselő [szülő, gyám, gondnok]

4
 név: ____________________________________ 

születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

anyja neve:  ______________________________________________________________ 

állandó lakcíme: ______________________________________________________________ 

gondnoki
5
 kirendelő határozat száma: __________________________________________ 

 

3. mint az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet (továbbiakban: IFKT) elkészítő szociális 
intézmény  

 

Fenntartó adatai: 

 

Fenntartó neve: ______________________________________________________________ 

székhelye: ______________________ település _________________________ közterület neve 

______ szám ______ emelet ______ ajtó     irányítószám 

 

Szociális intézmény adatai: 

 

Intézmény (szolgáltató) neve:_____________________________________________________ 

székhelye: ______________________ település _________________________ közterület neve 

______ szám ______ emelet ______ ajtó     irányítószám 

 

[ellátottja] [az ellátott törvényes képviselője] [munkavállalója] [megbízottja] 
6
  

 
hozzájárulok / nem járulok hozzá

7
 

 
ahhoz, hogy a jelen hozzájárulás 3. pontban megjelölt szociális intézmény és fenntartója 
(továbbiakban: Adatkezelők), ezek alkalmazottjai, megbízottjai, teljesítési segédei a jelen 
hozzájárulás elválaszthatatlan mellékletét képző, az IFKT tervezés részét képző az [ellátottak] 
[munkavállalók] felmérését

8
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗_______c. adatlapban (kérdőívben, 

adatbázisban) szereplő és az adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adataimat  
 

az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítése érdekében folytatott felmérési és tervezési 
tevékenység keretében és azt követően a férőhelykiváltás folyamatában a feladat sikeres 

ellátásához szükséges mértékben és ideig kezeljék az adatkezelők a jelen hozzájárulás 
elválaszthatatlan részét képző adatkezelési szabályzatnak megfelelően. 

 

                                      
4
Amennyiben a nyilatkozattevő kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, a kitöltése kötelező. 

5
 Amennyiben a nyilatkozattevő cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll. 

6
 Megfelelő részek aláhúzandók.  

7
 Megfelelő rész aláhúzandó. 

8
 Megfelelő részek aláhúzandók.  
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Továbbá  

hozzájárulok / nem járulok hozzá
9
 

 
ahhoz, hogy az IFKT-tervezés folyamata során tartott rendezvényeken a rólam készült fotókat, 
videofelvételeket, velem készített interjúkat, nyilatkozatokat az adatkezelő nevem feltüntetésével 
felhasználja kommunikációs tevékenysége során. 
 
A jelen hozzájárulás kötelező mellékletét képző adatkezelési szabályzatot elfogadom. 
 
Mellékletek:  
IFKT-adatlap (kérdőív, adatbázis személyes adattartalma) 
Adatkezelési Szabályzat 
 
Kelt: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗, 20‗‗‗_____ év ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ hó ‗‗‗‗‗ nap 
 
 
   

aláírás 
ellátott 

 aláírás 
az ellátott törvényes képviselője 

   
 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: 

 

Tanú neve: 

Anyja neve: 

Állandó lakcíme: 

 

  

 

 

 

Aláírás: 

 

Tanú neve: 

Anyja neve: 

Állandó lakcíme: 

 
 
  

                                      
9 Megfelelő rész aláhúzandó 
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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

Jelen szabályzat az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és 
elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban 
megjelölt személyes és egyéb adatait kezelje.  
 
Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a 
megjelölt törvény rendelkezései irányadóak. 
 
Fogalmak: 
 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat: 
a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint 
a bűnügyi személyes adat; 

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat; 

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 
adat; 

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 



90 

 

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai 
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem 
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 
 
Az adatkezelést végző szervezetek neve, elérhetősége: 
 

Fenntartó adatai: 

 

Fenntartó neve: ______________________________________________________________ 

székhelye: ______________________ település _________________________ közterület neve 

______ szám ______ emelet ______ ajtó     irányítószám 

 

Szociális intézmény adatai: 

 

Fenntartó neve: ______________________________________________________________ 

székhelye: ______________________ település _________________________ közterület neve 

______ szám ______ emelet ______ ajtó     irányítószám 

 
Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, valamint az érintettek önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett 
írásbeli hozzájárulása. 
 
Kezelt adatok köre: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗c. IFKT-adatlapban (kérdőívben, adatbázisban) szereplő 
személyes és különleges adatok. 
 
Az adatkezelés célja: Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítése érdekében folytatott 
tervezési tevékenység keretében, a feladat sikeres ellátásához szükséges mértékben és ideig 
történik.  
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Az adatkezelési hozzájárulásokat a férőhelykiváltási folyamat későbbi szakaszaira – az ott 
releváns adatkezelési célok, adatkörök, adatkezelők és adatkezelési módok szerint ismételten 
fel kell venni. 
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy 
b. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti. 

 
Az adatkezelők a személyes azonosíthatóság kizárásával – oly módon, hogy az adatok 
természetes személlyel már nem hozhatók kapcsolatba –, a személyes adatnak nem minősülő 
adatbázisokat kutatások és statisztikák céljából továbbíthatják. Az adatok felhasználása 
anonim módon korlátlanul lehetséges. 
Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat 
helyreállítása lehetőségének végleges kizárását. 
 
Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül 
más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag az érintett kifejezett, 
előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – 
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 
 
Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének 
megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen 
megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden 
munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott 
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított 
személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a 
lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a 
tájékoztatást. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 

a. kezelése jogellenes; 
b. az érintett kéri; 
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, 
d. feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
e. az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 
f. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 
Az érintettek a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein bármikor, írásban kérhetik. 
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Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintettek ezt kérik, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely 
a személyes adat törlését kizárta. 
 
Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően módosíthatja.  
 
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: 
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. tartalmazza, ennek keretében 
az érintett a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat. 
 
Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) [jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési 
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés] 
 
Jelen szabályzat az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és 
elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban 
megjelölt személyes és egyéb adatait kezelje. 
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Kérdőív a lakók felméréséhez 
 

I. SZOCIODEMOGRÁFIAI ADATOK 

ALAPADATOK 
MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Kitöltő neve   

Kitöltés ideje   

Lakó neve   

TAJ szám   

Neme □ Nő □ Férfi  

Születési helye   

Születési ideje   

Jelenlegi lakcíme 
(szolgáltató címe - 
telephely) 

  

Mobil telefonszáma +36-_____(előhívó szám)-________________ (telefonszám)  

Email címe   

GONDNOKSÁG 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Gondnokság 

Nem áll gondnokság alatt 
Támogatóval rendelkezik (támogatott 
döntéshozatal)   Igen   Nem 
 
Gondnokság hatálya alatt áll 

 Cselekvőképesség részleges 
korlátozása, ügycsoportok:  
 

Gondnok neve: 

………………………………………………… 
Gondnok telefonszáma: 

………………………………………………… 
Gondnok kapcsolata a lakóval: 

hivatásos gondnok 
szülő 
nevelőszülő 
testvér 
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 Cselekvőképesség teljes korlátozása 

 Cselekvőképességet kizáró 

 Cselekvőképességet korlátozó 

házastárs/élettárs 
egyéb rokon 
egyéb, 
éspedig:…………………………………… 

Gondnokság 
következő 
felülvizsgálatának 
időpontja 

  

SZEMÉLYES KAPCSOLATOK 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Vészhelyzet esetén 
értesítendő 
személy 

Neve: 

……………………………..……………………… 
 
Telefonszáma: 

……………………………..……………………… 

Kapcsolata a lakóval: 

szülő 

nevelőszülő 

testvér 

házastárs/élettárs 

egyéb rokon 

egyéb, 
éspedig:…………………………………… 

 

Lakó családi 
állapota 

Egyedülálló 

Házas 

Élettársi kapcsolatban él 

Elvált 

Özvegy 

Tartós kapcsolatban él 

 

Lakó gyermekei, ha 
vannak (18 éven 
aluli) 

Gyermek születési ideje: Gyermek elhelyezése: 
Személyes kapcsolattartás 
gyakorisága: 

 

 
Intézményben szülővel 
Családjával 
Gyermekvédelmi/szociális ellátásban 

Hetente 
Havonta 
Ritkábban 
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Intézményben szülővel 
Családjával 
Gyermekvédelmi/szociális ellátásban 

Hetente 
Havonta 
Ritkábban 

 
Intézményben szülővel 
Családjával 
Gyermekvédelmi/szociális ellátásban 

Hetente 
Havonta 
Ritkábban 

A lakó számára 
egyéb fontos 
személy 

Neve: 

……………………………..……………………… 
 
Telefonszáma: 

……………………………..……………………… 

Kapcsolata a lakóval: 

szülő 

nevelőszülő 

testvér 

házastárs/élettárs 

egyéb rokon 

egyéb, 
éspedig:…………………………………… 

 

A lakó mely 
mikroközösség(ek) 
tagja? 

Sorolja fel! 
 
 
 

 

JÖVEDELMEK ÉS KIADÁSOK 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

A lakó havi 
jövedelme 

Nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel 
 
Rendelkezik rendszeres jövedelemmel: (válasszon a felsorolásból) 

 
 

Jövedelem típusa: Összege (Ft/hó) 

Fogyatékossági támogatás  

Rehabilitációs ellátás  

Rokkantsági járadék  

Rokkantsági ellátás  

Vakok személyi járadéka  

Munkajövedelem  

Emelt összegű családi pótlék  
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Árvaellátás  

Aktív korúak ellátása  

Egyéb, éspedig:………………………………………………… 

………………………………………………………………….... 
 

Rendszeres, nagy 
összegű kiadások 
(pl. hiteltartozás, 
tartásdíj, stb.) 

Kiadás típusa, jellege: Összege (Ft/hó) 

 

 
 
 
 
 

 

SZAKKÉPZETTSÉG 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK,  
KIEGÉSZÍTÉSEK 

A lakó 
legmagasabb 
iskolai végzettsége 

- 8 osztály, vagy annál kevesebb 
- szakiskola 
- érettségi 
- főiskola, egyetem 
- egyéb, éspedig: ………………………………………………. 

 

A lakó 
szakképzettsége(i) 

Sorolja fel! 
 
 
 

 

DIAGNÓZISOK 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK,  
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Diagnózis Segédeszköz szükséglet 
Akadálymentesítési 

szükséglet 
 

1. Értelmi fogyatékosság 

 Enyhe értelmi fogyatékosság 

 Középsúlyos értelmi fogyatékosság 

 Súlyos értelmi fogyatékosság 

- Vizuális segítségek a 
hétköznapok során 

- Beszédet helyettesítő 
alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközök 

- Speciális IKT eszközök 
- Egyéb:……………………...…

………………………………… 
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2. Autizmus spektrum zavar 

- Vizuális segítségek a 
hétköznapok során 

- Beszédet helyettesítő 
alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközök 

- Speciális IKT eszközök 
- Egyéb:……………………..…

…………………………………
……………………………….. 

  

3. Mozgássérülés 

 Veleszületett vagy gyermekkorban 
szerzett 4 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság 

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

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

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

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

járóbot, mankó, könyökmankó 

járókeret, rollátor 

mechanikus kerekesszék 

aktív kerekesszék 

elektromos kerekesszék 

moped 

kerekesszékhez segédeszközök 

csúszó lap vagy csúszópad 

kapaszkodók 

fürdető szék 

emelő 

betegfordító korong 

mobil rámpa 

kézhosszabbító- fogócsipeszek  

speciális elektronikai,  

info-kommunikációs eszközök 

Egyéb, éspedig: 

……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

Teljes fizikai 
akadálymentesség 

 

 

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

4. Látássérülés 

 Vak 

 Aliglátó 

 Gyengénlátó 

Tájékozódás és közlekedés 
segítése:  

- fehér bolt 
- vakvezető kutya 

- látóvezető 

 

- Beszélő eszközök 
- Speciális segédeszközök 
- Informatikai eszközök 
- Optikai segédeszközök 
- Egyéb:……………………..…

………………………………. 

Braille feliratok, tapintható 
jelzések 

 

Jelölések és megvilágítás 

 

 

Egyéb: 
…………………………………
…………………….………….. 

 

5. Hallássérülés 

 Nagyothalló 

 Súlyos fokú hallássérülés, siket 

- hallókészülék 
- jelnyelvet használ 
- írásban kommunikál 
- szájról olvasás segíti 
- Egyéb:……………………..…

………………………………. 

indukciós hurokerősítő 

fényjelző készülék 

Egyéb:…………………………
…………………………………
………………………………… 

 

6. Beszédfogyatékosság 

 Artikulációs-és hangképzési zavar 

 Beszédfolyamatosság zavara 

 Nyelvi zavar 

 Mutizmus 

alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszköz 
használata 

 

Egyéb:……………………………
……………………………………
…………………………………… 

  

7. Pszichoszociális fogyatékosság 

 Szkizofrénia 

 Perzistáló deluzív zavarok 

 Szkizoaffektív zavarok 
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 Nem organikus pszichózis 

 Hangulati élet zavarai / Affektív 
kórképek 

 Bipoláris I. zavar  

 Bipoláris II. zavar  

 Depressziós epizód 

 Recurrens, ismétlődő depresszió 

 Perzisztáló hangulati zavar  

 Egyéb hangulati affektív zavar 

 Egyéb: 
………………………………………………….. 

8. Szenvedélybetegség 

 Alkohol okozta mentális és 
viselkedészavarok 

 Ópiátok használata okozta mentális és 
viselkedészavarok  

 Cannabis és származékai által okozott 
mentális és viselkedés zavarok 

 Nyugtató és altató használata által 
okozott mentális és viselkedészavarok 

 Kokain használata által okozott mentális 
és viselkedészavarok 

 Egyéb stimulánsok által okozott 
mentális és viselkedészavarok 

 Hallucinogének által okozott mentális és 
viselkedészavarok 

 Illékony oldószer által okozott mentális 
és viselkedészavarok 

 Többféle drog/egyéb pszichoaktív 
anyag használata által okozott mentális 
és viselkedés zavarok 

 Kóros szokások és impulzus-kontroll 
zavarok 
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Krónikus 
betegségek 

Sorolja fel! 
 
 
 

 

Egyéb 
 
 
 

 

A lakó olyan 
fogyatékossága, 
betegsége, 
állapota, amelyről 
nincs diagnózis, de 
kivizsgálást igényel 

Sorolja fel! 
 

További szakorvosi kivizsgálás indokolt: 

pszichiáter 

belgyógyász  

addiktológus 

fogorvos 

szemészet 

fül-orr-gégészet 

audiológia 

ortopédia 

egyéb: ……………………………………. 

 

Gyógyszerszedés 

A lakó szed gyógyszert?  
Igen   Nem 

 
Hány féle különböző gyógyszert szed?  
 

……………………………………..db 
 
Mely napszakokban szedi?  

Reggel – délben – este  

 

Mióta él 
intézményben? 

(év)  

Térítési díj 
Intézményi térítési díj 
összege: 

 
 
 

Személyi térítési díj 
összege: 
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II. JELENLEGI SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA 

ÖNELLÁTÁS 
A megfelelő válaszokat írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Tevékenység 

Támogatási igény 
0 – önálló   
+ - támogatást igényel 
++ - támogatást igényel  
+++ - teljes fizikai támogatást igényel 

Teljes fizikai támogatásra 
(+++) fordított heti 
óraszám 

 

Öltözködés    

Tisztálkodás, személyi higiénia    

Étkezés    

Segédeszközök használta, tisztán tartása    

HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 
A megfelelő válaszokat írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Tevékenység 

Támogatási igény 
0 – önálló   
+ - támogatást igényel  
++ - intézmény biztosítja számára  
+++ - intézmény biztosítja számára 

 

Étel elkészítése   

Takarítás   

Lakókörnyezet rendben tartása   

Mosás, ruházat tisztán tartása   

Bevásárlás   

EGÉSZSÉGÜGYI SZÜKSÉGLETEK 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Szakápolási, 
egészségügyi 
tevékenységek 

Szondán át történő táplálás és folyadékfelvétel 

Tracheális kanül tisztítása, betét cseréje 

Állandó katéter cseréje, rendszeres katéterezés, hólyagöblítés 

Intravénás folyadék- és elektrolitpótlás 

Szakápolási, 
egészségügyi 
tevékenységre fordított 
átlagos heti óraszám: 
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Decubitus kezelése 

Intravénás és/vagy intramuszkuláris injekció 

Gyógytorna 

Fiziko-terápia 

Logopédia 

Egyéb szakápolási, egészségügyi tevékenység: 
……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Gyógyszerek 
szedése 

0 – önálló     

+- támogatást igényel 

++ - fizikai támogatást igényel  

+++ - fizikai támogatást igényel 

 

Fejlesztés 

Fejlesztési területek (Sorolja fel!) 
 
 
 

Heti óraszám: 

 

MOBILITÁS 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Intézményen belüli mobilitás 
0 – önálló    

+++ - támogatást igényel  
 

Településen belüli közlekedés 

0 – önálló  

+ - támogatást igényel (kísérés) 

++ - támogatást igényel (kísérés) 

+++ - szállítást igényel 

 

Településen kívüli közlekedés, 
tömegközlekedés használata 

0 – önálló   

+ - támogatást igényel (kísérés) 

++ - támogatást igényel (kísérés) 

+++ - szállítást igényel 

Szállítás átlagos heti 
óraszáma: 

 

FOGLALKOZTATÁS 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 
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Jelenlegi 
foglalkoztatás 

Jelenleg nem dolgozik: 

- Aktív korú inaktív 
- Inaktív korú (nyugdíjas) 

 

Jelenleg dolgozik: 

 

1. Nyílt munkaerő-piac 

 

2. Szociális foglalkoztatás 
- munka rehabilitáció 
- fejlesztő-felkészítő 
 
3. Fejlesztő foglalkoztatás 
(2017.04.01-től) 
- fejlesztési jogviszony 
- munkaviszony 

 

4. Akkreditált foglalkoztatás 
- tartós 
- tranzit 

 

5. Közfoglalkoztatás 

 

6. Egyéb, éspedig: 

…………………………………
………………………………… 
 

Intézmény biztosítja a 
foglalkoztatást? 
- Igen 
- Nem 

 

Amennyiben nem, a 
munkáltató neve: 

…………………………………
…………………………………
………………………………… 

 

 

A munkáltató címe: 

 

…………………………………
…………………………………
………………………………… 

Munkakör megnevezése: 
 
 
Munkaviszony kezdete (év): 
 
 
Heti munkaidő:……….óra 
 
 
Főbb munkatevékenységek:  
 

 

Rendelkezik-e 
komplex 
minősítéssel? 

Igen, kategória megnevezése:  
 
Nem 
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Korábbi munka-
tapasztalatok 

Nincs korábbi munkatapasztalata 

Van korábbi munkatapasztalata: 

 

1. Nyílt munkaerő-piac 

 

2. Szociális foglalkoztatás 
- munka rehabilitáció 
- fejlesztő-felkészítő 
 
3. Fejlesztő foglalkoztatás (2017.04.01-től) 
- fejlesztési jogviszony 
- munkaviszony 

 

4. Akkreditált foglalkoztatás 
- tartós 
- tranzit 

 

5. Közfoglalkoztatás 

 

6. Egyéb, éspedig: 

……………………………………………………… 

Utolsó betöltött munkakör megnevezése: 
 

 

Pénzkezelés 

0 - pénzével maga rendelkezik, és a rendelkezésre álló összeget önállóan osztja be 

+ - pénzével maga rendelkezik, de a rendelkezésre álló összeg beosztásában támogatást 
igényel 

++ - pénzével maga rendelkezik, de mások osztják be helyette/nem kezeli azt 

 

0 - pénzével nem rendelkezik, de a zsebpénzt önállóan osztja be 

+ - pénzével nem rendelkezik, a zsebpénz beosztásában támogatást igényel 

++ - pénzével nem rendelkezik, pénzt nem kezel/minimális beleszólása van 

 

SZABADIDŐ 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Sport, Sporttevékenységben, Sporttevékenységben, Sporttevékenység,  
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mozgásélmény mozgásélményben való 
részvétel gyakorisága: 
 
naponta 
hetente többször 
heti egyszer 
havonta 
ritkábban, alkalomszerűen 

mozgásélményben igényelt 
támogatás: 

 

0 – Önálló 

+ - Támogatást igényel 

mozgásélmény helye: 

 

- Intézményen belül 
-  
- Intézményen kívül 

Kultúra 

Kulturális szolgáltatások 
igénybe vételének 
gyakorisága: 
 
naponta 
hetente többször 
heti egyszer 
havonta 
ritkábban, alkalomszerűen 

Kulturális szolgáltatások 
igénybe vételében igényelt 
támogatás: 

 

0 – Önálló 

+ - Támogatást igényel 

Kulturális szolgáltatások 
igénybe vételének helye: 

- Intézményen belül 
 

- Intézményen kívül 
 

Vallásgyakorlás 

Vallását aktívan gyakorolja: 

 

Igen 

 

Nem 

Vallása: 

Római katolikus 

Görög katolikus 

Református 

Evangélikus 

Egyéb: ..…………………………………………………….. 

 

Hobbi, kedvelt 
szabadidős 
tevékenység 

Megnevezése:  
 
 
 

Hobbi, szabadidős tevékenységben igényelt támogatás 

0 - önálló 

+ - Támogatást igényel 

 

Természetes 
támogatók 

Van-e a lakónak természetes támogatója? Igen Nem  

Mely 
tevékenységekben 
támogatja a lakót? 
(Válasszon az alábbi 
felsorolásból) 

Kapott támogatás 
gyakorisága:  

naponta 
hetente többször 
heti egyszer 
havonta 
ritkábban 
alkalomszerűen 

Név 

Kapcsolata a 
lakóval: 

szülő 
nevelőszülő 
testvér 
egyéb rokon 
házastárs / 
élettárs 
munkatárs 
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barát 
egyéb 

Önellátás     

Háztartási 
tevékenységek 

    

Gyógyszerek szedése     

Mobilitás     

Pénzkezelés     

Szabadidő     

Intim, szexuális szükségletek, amelyekkel kapcsolatban láthatóan 
megjelenik speciális támogatási igény, és amelyek befolyásolják a 
Támogatott Lakhatás előkészítését, kialakítását 

 

KOCKÁZATOK 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Egészségügyi 
kockázatok, 
támogatási 
szükségletek 

Epilepsziás rohamok 

Táplálkozási zavarok 

Súlyos allergia 

Mozgáskoordinációs zavar miatt fokozott 
balesetveszély 

Ájulással, eszméletvesztéssel járó állapot 

Egészségügyi probléma, rosszullét esetén nem 
jelez 

Krónikus betegségből, egészségügyi állapotból 
adódó egyéb támogatási szükséglet, figyelem: 
(részletezze!) 

 

Rendszeres járóbeteg-szakellátásra van 
szüksége a következő területeken: 
 

pszichiátria 

neurológia 

kardiológia 

endokrinológia 

diabetológia 

gastroenterológia 

bőrgyógyászat 

angiológia 

nefrológia 

fül-orr gégészet 

nőgyógyászat 
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sebészet 

egyéb:………………………………………… 

Viselkedési 
kockázatok 

Lopás 

Önbántalmazás 

Dührohamok 

Destruktív magatartás (tárgy ellen irányuló), heteroagresszió 

Más személyekre irányuló veszélyes viselkedés 

Konfliktuskezelés 

Szerhasználat (alkohol, droghasználat) 

Dohányzás 

Szuicid kockázat 

Szökés, csavargás 

Félelem, szorongás miatt támogatást, személyi jelenlétet igényel 

Inadekvát szexuális viselkedés 

Közösségi részvételt nehezítő aszociális jegyek (pl.: higiénia, szabály-, illetve egészségkövetés 
hiánya) 

Veszélyérzet hiánya, saját képességeinek túlbecslése 

Önnön képességeinek alulbecslése, kezdeményezőkészség hiánya miatt támogatást igényel 

Társadalmi normák, együttélési szabályok be nem tartása 

Krónikus betegség miatti viselkedés problémák – Állapotromlás következtében, átmenetileg 
jelentkező viselkedésprobléma, amely az alapbetegségből, és nem az alapszemélyiség 
jegyeiből eredeztethető. 

Szenzoros túlérzékenység és/vagy ingerkeresés 

Új helyzetekre/emberekre/ismeretlen tárgyakra félelemmel, szorongással vagy elutasítással 
reagál 

Rögeszmés ragaszkodás tárgyakhoz, szokásokhoz 

Egyéb:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

 

Kritikus 
életesemények 

Részletezze! 
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Éjszakai felügyelet 

A lakó éjszakai felügyelete 
nem indokolt 

A lakó éjszakai felügyelete 
indokolt 

Amennyiben indokolt: 

- egészségügyi kockázat 
miatt 

- viselkedéses kockázat miatt 

Éjszaki felügyelete: 

- személyes jelenlétet 
igényel 

- távfelügyelettel 
megoldható 
 

- nem tudom eldönteni 

 

Vészhelyzetek 
kezelése 

Vészhelyzet esetén (húzza alá az összes releváns választ): 

 

Megfelelő személyt értesít 

Hatóságot értesít 

Szükséges óvintézkedéseket önállóan megteszi 

Támogatásra van szüksége 
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III. JÖVŐBELI TERVEK 
 

JÖVŐBELI TERVEK 
A megfelelő válaszokat húzza alá vagy írja be! 

MEGJEGYZÉSEK, 
JEGYZETEK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

Lakótársak 
 
Kivel szeretne a 
lakó együtt élni?  
(név, kapcsolata a 
lakóval) 

A lakó válaszát rögzítjük!  

Lakóhely  
 
Hol szeretne a lakó 
élni? (település, 
lakóforma stb.) 

A lakó válaszát rögzítjük!  

Foglalkoztatás – 
Ha a lakó jelenleg 
dolgozik 

Amennyiben a lakó jelenleg dolgozik: Jelenlegi munkájával elégedett? A lakó válaszát 
rögzítjük!  

Igen   Nem 

 

Amennyiben nem elégedett, milyen munkát tudna elképzelni magának? A lakó válaszát 
rögzítjük! 
 
 

 

Ön milyen jellegű, a jelenlegitől eltérő, egyéb munkatevékenységet tudna elképzelni a lakó 
számára? (válasszon a felsorolásból!) 

- nehéz fizikai munka 
- könnyű fizikai munka 
- manuális tevékenység 
- emberekkel kapcsolatos tevékenység 
- irodai, adminisztratív jellegű munka 
- szellemi munka  
- egyéb:…………………………………... 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

- nem tudok válaszolni 

 

Milyen munkaformát tartana reálisnak a jövőben a lakó számára? 

- nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás 
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- akkreditált foglalkoztatás 
- fejlesztő foglalkoztatás 
- közfoglalkoztatás 
- egyéb (pl. szociális szövetkezet, szociális farm, stb.):  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Foglalkoztatás – 
Ha a lakó jelenleg 
nem dolgozik 

Amennyiben a lakó jelenleg nem dolgozik, de aktív korú: Miért nem vesz részt a lakó 
foglalkoztatásban? 

- Nem rendelkezik a foglalkoztatáshoz szükséges szakvéleménnyel 
- Nem áll rendelkezésre megfelelő munkakör, munkalehetőség 
- Egyéb:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

Milyen jellegű munkát tudna elképzelni magának? A lakó válaszát rögzítjük! 

 

 

Ön milyen jellegű munkatevékenységet tudna elképzelni a lakó számára? (Válasszon a 
felsorolásból!) 

- nehéz fizikai munka 
- könnyű fizikai munka 
- manuális tevékenység 
- emberekkel kapcsolatos tevékenység 
- irodai, adminisztratív jellegű munka 
- szellemi munka 
- egyéb:………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

- nem tudok válaszolni 

 

Milyen munkaformát tartana reálisnak a jövőben a lakó számára? 

- nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás 
- akkreditált foglalkoztatás 
- fejlesztő foglalkoztatás 
- közfoglalkoztatás 
- egyéb (pl. szociális szövetkezet, szociális farm, stb.):  

…………………………………………… 

 

 

Felkészítési Milyen típusú, milyen témaköröket érintő felkészítésen, képzésen venne részt szívesen? A lakó  
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igények válaszát rögzítjük! 
 
 

Tervezi-e, hogy a közeljövőben iskolarendszerű képzésben vegyen részt, továbbtanuljon? A 
lakó válaszát rögzítjük! 
 
Igen   Nem 
 
Ha igen, milyen területen? 
 
 

 

Mely területeken lenne indokolt és szükséges a lakó felkészítése? 

- Önellátás 
- Háztartás 
- Közlekedés 
- Pénzkezelés 
- Szabadidő 
- Társas kapcsolatok, szociális készségek 
- Információs-kommunikációs technológiák használata 
- Természetes támogató háló  
- Támogatott döntéshozatal, önrendelkezés 
- Foglalkoztatás 
- Egyéb:……………………………………………………. 

 

Személyes 
támogatás 

Van-e preferenciája azzal kapcsolatban, hogy kitől szeretné kapni a személyes támogatást a 
jövőben? Lakó válaszát rögzítjük! 
 
 
 

 

Személyes tervek Van-e olyan fontos szempont, amit a jövőjével kapcsolatban szeretné, ha rögzítenénk az 
egyéni tervében? Lakó válaszát rögzítjük! 
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Interjúkérdések a lakók felméréséhez 
 
 
Az interjú felvételéhez segítséget nyújtanak a következő kérdések, szempontok és ajánlások az egyes 
témakörökön belül, ezeket az egyéni preferenciákat és szükségleteket figyelembe véve használhatja 
az interjú során. Minden esetben vegyük figyelembe a lakó múltját, tapasztalatait és azoknak 
megfelelően tereljük a beszélgetést, támaszkodjunk a lakó saját élményeire, tapasztalataira. A 
legfontosabb, hogy az interjúalanyunk megértse, hogy mire irányul a kérdés.  

 
Kérjük meg a lakót, hogy képzelje el, már felépültek az új lakóházak és költözni készülünk. Mi az 
elképzelése arra vonatkozóan, hogy hová költözik, kivel fog ott lakni, mit fog a költözés után dolgozni, 
ki fog önnek segíteni az új lakásban? 
 
 

 A lakó elképzelése a leendő lakótárs személyéről. 
Van-e elképzelése arról, hogy kit választana leginkább lakótársának, akivel szívesen élne együtt egy 
házban?  
 

 A lakó elképzelése a leendő településről. 
Meg tudná-e mondani, hogy melyik településen (melyik faluban, városban) élne a jövőben a 
legszívesebben, és miért pont ott? Ha tudjuk már, hogy feltehetően mely településeken lesz 
támogatott lakhatás, ezek közül melyikben élni legszívesebben, és miért? Van-e preferenciája azzal 
kapcsolatban, hogy hol, mely településen szeretne élni? Van-e olyan hely az életében, amely 
különösen fontos az Ön számára, amely különös jelentőséggel bír valami miatt? 
 
 
Amennyiben a lakó jelenleg dolgozik:  
 

 A lakó elégedettsége a munkájával.  
Jelenlegi munkájával elégedett? Szereti a mostani munkáját, szívesen jár dolgozni? Melyik munkáját 
szerette eddig a legjobban, mit szeretett leginkább csinálni ott és miért?  

 
 A lakó elképzelése a leendő munkájáról. 

Ha nem elégedett, akkor mi lenne az elképzelése? Miért nem elégedett a munkájával, és mivel 
szeretne inkább foglalkozni? Ha választhatna bármit, mit dolgozna szívesen? A mostani munkáját 
vagy másik munkát választana?  
 
 
Amennyiben a lakó jelenleg nem dolgozik: 
 

 A lakó elképzelése a leendő munkájáról. 
Milyen típusú munkát tudna elképzelni magának? Van-e ezzel kapcsolatban elképzelése? Ha 
korábban volt már munkája, melyiket szerette a legjobban, és miért?  

 
 A lakó elképzelése képzésekről, felkészítésről, tanulásról.  

Milyen képzésen, felkészítésen venne részt szívesen? Van-e olyan téma, ami különösen érdekli, olyan 
ismeret, amit szeretne megtanulni? Emlékezzen vissza, amikor még otthon lakott, mi hiányzik a 
legjobban a régi életből? Milyen felkészítésre van szüksége ahhoz, hogy önállóbb legyen? Mit 
szeretne megtanulni? Miről szeretne többet tudni?  

 
 A lakó elképzelése a továbbtanulásról.  

Tervezi-e a jövőben, hogy továbbtanul, iskolai képzésben vesz részt? Ha igen, mit szeretne tanulni? 
Gondolt-e már arra, hogy újra iskolába járjon? 

 
 A lakó elképzelése a támogató szakember személyéről.  

Van-e preferenciája azzal kapcsolatban, hogy kitől szeretné kapni a személyes támogatást a jövőben? 
Az elmúlt időszakban kinek a segítsége volt a legkedvesebb az Ön számára? Kivel szeretne 
mindenképpen kapcsolatban maradni a jövőben is? Melyik segítő/gondozó tud a legjobban segíteni 
Önnek?  
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 A lakó saját szempontja az egyéni tervhez. 
Van-e olyan fontos szempont, amit a jövőjével kapcsolatban szeretné, ha rögzítenénk az egyéni 
tervében? Van-e olyan dolog, amiről eddig nem beszéltünk, de fontos Önnek? Van-e valami, amit még 
mindenképpen szeretne elmondani a költözéssel kapcsolatban? Van-e bármilyen aggodalma, félelme 
a költözéssel, lakóhely-váltással kapcsolatban?  
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Egyéni kiváltási terv 
 
 
A terv készítéséért és a benne foglaltakért felelős személy: 

Dátum:  

 
I. Szociodemográfiai adatok 

 
– Név: 

– TAJ-szám: 

– Születési dátum:  

– Diagnózisok felsorolása:  

– További szakorvosi kivizsgálás szükségessége: 

– Szakorvosi kivizsgálás időpontja:  

– Segédeszközök: 

 Jelenleg rendelkezésre áll: 

 Jelenleg nem áll rendelkezésre:  

 Tervezett tevékenységek:  

– Akadálymentesítési szükségletek: 

– A lakó jövedelme (költőpénz):  

 

II. Választott település 
 
 

III. Lakóforma 
 

- Lakótárs(ak): 
 

- Lakóforma:  
 

- Lakóegység nagysága: 
 

- Egyéb: 
 

IV. Kommunikációs szükségletek 
 
 

V. Társas kapcsolatok rendszere – intézményen belüli és kívüli kapcsolatok  
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I. Tervezett szolgáltatások és felkészülés 
 

1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

OTTHONI ÉLET 

Önellátás 

 öltözködés       
 
 

 

 tisztálkodás, 
személyi 
higiénia 

       

 étkezés       
 
 

 

 segéd-
eszközök 
használata 

       

Háztartási tevékenységek 

 ételkészítés       
 
 

 

 takarítás       
 
 

 

 lakókörnyezet 
rendben 
tartása 
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

 mosás, 
ruházat tisztán 
tartása 

       

 bevásárlás       
 
 

 

Lakóhelyen 
belüli 
mobilitás 

        

Pénzkezelés        
 
 

 

MUNKA 

Foglalkoztatás 

 nyílt 
munkaerőpiac 

      
 
 

 

 védett, 
intézményen 
kívüli 
foglalkoztatás 

       

 intézményen 
belüli (fejlesztő 
felkészítő vagy 
munkarehabilit
áció)  
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

Településen 
belüli 
közlekedés 

       
 
 
 

 

Településen 
kívüli 
közlekedés 

       
 
 
 

 

SZABADIDŐ 

Sport        
 
 
 

 

Kultúra        
 
 
 

 

Vallás-
gyakorlás 

       
 
 
 

 

Településen 
belüli 
közlekedés 

        
 
 
 

 

Településen 
kívüli 
közlekedés 
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 

Egészség-
ügyi 
kockázatok 

        

Viselkedési 
kockázatok 

       
 
 

 

Éjszakai 
felügyelet 

       
 
 

 

Egyéb 
szükségletek 
(pl. szexua-
litás, kritikus 
élethelyzetek) 

        

1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1.a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2.a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2.b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2.c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2.d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3.a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3.b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3.c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

OTTHONI ÉLET 

Önellátás 

 öltözködés       
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

 tisztálkodás, 
személyi 
higiénia 

       

 étkezés       
 
 

 

 segéd-
eszközök 
használata 

       

Háztartási tevékenységek 

 ételkészítés       
 
 

 

 takarítás       
 
 

 

 lakókörnyezet 
rendben 
tartása 

       

 mosás, 
ruházat tisztán 
tartása 

       

 bevásárlás       
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

Lakóhelyen 
belüli 
mobilitás 

        

Pénzkezelés        
 
 

 

MUNKA 

Foglalkoztatás 

 nyílt 
munkaerő-piac 

      
 
 

 

 védett, 
intézményen 
kívüli 
foglalkoztatás 

       

 intézményen 
belüli (fejlesztő 
felkészítő vagy 
munka-
rehabilitáció)  

       

Településen 
belüli 
közlekedés 

       
 
 
 

 

Településen 
kívüli 
közlekedés 

       
 
 
 

 

SZABADIDŐ 
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

Sport        
 
 
 

 

Kultúra        
 
 
 

 

Vallás-
gyakorlás 

       
 
 
 

 

Településen 
belüli 
közlekedés 

        
 
 
 

 

Településen 
kívüli 
közlekedés 

       
 
 
 

 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 

Egészség-
ügyi 
kockázatok 

        

Viselkedési 
kockázatok 

       
 
 

 

Éjszakai 
felügyelet 
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1. 
ÉLET-

TERÜLET 

1. a. 
TEVÉKENY-

SÉG 

2. TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK A TÁMOGATOTT 
LAKHATÁSBAN 

3. FELKÉSZÜLÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA 

2. a. 
JELENLEGI 

TÁMOGATÁS-
OK INTENZI-

TÁSA 
0 / + / ++ / +++ 

2. b. 
TL 

SZOLGÁLTATÁSI 
ELEMEK 

2. c. 
TERMÉ-
SZETES 

TÁMOGATÓ 
(jelölje x-el) 

2. d. 
SZOL-

GÁLTATÁSI 
GYŰRŰ 

3. a. 
SZE-

MÉLYES 
CÉLOK 

(jelölje x-el) 

3. b. 
BEAVATKO-

ZÁSOK, TEVÉ-
KENYSÉGEK 
BELSŐ ERŐ-
FORRÁSBÓL 
(sorolja fel!) 

3. c. 
BEAVATKOZÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK 

KÜLSŐ 
ERŐFORRÁSBÓL 

(sorolja fel!) 

 

Egyéb 
szükségletek 
(pl. szexua-
litás, kritikus 
élethelyzetek) 

        

 
 
______________________________         ______________________________ 
 

A lakó aláírása            Szakember aláírása   
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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 
rögzítse, 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 munkaerőpiaci 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.

10
 

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) a kölcsönösséget igénylő szociális interakciókat, 
valamint (3) a rugalmas gondolkodást és viselkedésszervezést megalapozó 
kognitív készségek fejlődési zavara és késése jellemzi (autisztikus triász). Az 
„autisztikus zavar” (DSM–IV) és a „gyermekkori autizmus” (BNO–10), illetve a 
„pervazív 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. 
(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 A település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés 

                                      
10

 Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a, valamint a 168/1997 (X.6) Korm. rendelet 

FOGALOMTÁR 
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terület 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]. 

Beszédfogyatékos
ság 

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, értékrendszerei, 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 a 456/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet szerint zajlik. 

Építési engedély Az illetékes építési hatóság által a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 
lefolytatott eljárás alapján kiadott engedély, mely alapján egy épület 
felépíthető, amennyiben azt további jogszabályi feltételek is 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 
jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti 
telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető 
(elhelyezhetők). 
 



125 
 

FOGALOM LEÍRÁS 

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) 

Épületüzemeltetés A létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül a munkahely és a 
munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti 
kereslet és kínálat menedzselése a szervezet stratégiájának 
figyelembevételével. 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. 

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 
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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 irat, 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)pedagógia 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 elkülönült 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: 
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 
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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 Marianna 
– Simonovits Bori – Kozma Ágnes – Bernát Anikó – Verdes Tamás – 
Bugarszki Zsolt, 2016) 

Intézettelenítés 
(deinstitutionalisa
tion – DI) 

(1) Szakmapolitikai lépéssorozat (Bugarszki Zsolt, 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 Veronika 
– Bódy Éva – Csicsely Ágnes – Nyitrai Imre, 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 jelentheti 
(5) a társadalom valamely szféráját vagy alrendszerét (Farkas Zoltán, 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 nagylétszámú bentlakásos intézményeket 
fokozatosan kislétszámú 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 Csaba, 2014, 52.) 

Közösségi (alapú) 
szolgáltatás 

Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a 
közösségi életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben, 
hanem családi környezetben nőjenek fel. A közösség egészét segítő 
szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kellene 
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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. Ezen 
felül, 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 Marianna – Simonovits 
Bori- Kozma Ágnes – Bernát Anikó – Verdes Tamás – Bugarszki Zsolt, 
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 
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nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi személy által 
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, vécé), közlekedőhelyiségeit (előszoba, 
előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tárolóhelyiségeit (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 illemhelyhasználatot, 
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 m

2
 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) A 30 m

2
-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy 

lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m
2
-nek kell lennie. Ebbe és 

a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző- 
és az étkezőfunkció 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, illetve 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, 
amelyekkel 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%-os 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, illetve 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.  

Szenvedélybetegs
ég 

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 F10 
Ópiátok használata okozta mentális és viselkedészavarok F11 
Cannabis és származékai által okozott mentális és viselkedés zavarok F12 
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 F16 
Illékony oldószer okozta mentális és viselkedészavarok F18 
Többféle drog/egyéb pszichoaktív anyag használata által okozott 
mentális és viselkedés zavarok F19 
Kóros szokások és impulzuskontroll zavarok F63 (ide sorolandó 
játékszenvedély is) 

Szolgáltatási 

elem
11

 

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

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

                                      
11

 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 támogatás, fejlesztés, 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 
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információk beépítése, a változások facilitálása. A tanulószervezet 
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). 

Térinformatika 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. 

Változásmenedzs
ment 

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

12
 

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. 
(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.  

                                      
12

 Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a valamint a 168/1997 (X.6) Korm. rendelet 
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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 
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] 
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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. 

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 
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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: 
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., 
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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, 
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.  
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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 
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 
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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). 
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 Pszichoszociális fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki 
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fogyatékosság 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. 

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 
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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

13
 

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

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

                                      
13

 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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- 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 
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, 
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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 
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. 
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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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257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

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 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

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  
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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 

 


