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A modul célja 

Bemutatja a fogyatékos személyek szükségleteinek leginkább megfelelő 
ingatlanok kiválasztási szempontjait, útmutatást ad a kiválasztás módjára, 
folyamatára, valamint a felmérésbe bevonandó szakemberekre vonatkozóan. Az 
ingatlanok felmérésének folyamata az ingatlanvásárlásra (építési telek vagy 
felújítandó/átalakítandó épület) vonatkozó előszerződés megkötésével vagy a 
kiválasztott ingatlanok megvásárlásával ér véget. 

A modulhoz 
ajánlott eszköz 

Folyamatleírás 
Szereplők azonosítása 
Szempontok az ingatlan kiválasztásához 

Személyi 
feltételek 

A felmérésért felelős: 

 Beruházó (fenntartó) 
 

A felmérés elkészítésében részt vesz: 

 Intézményvezető 

 Műszaki-építésügyi szakemberek, szakvállalkozók 

 Ingatlanszakértő/tanácsadó 

Tárgyi 
feltételek 

Számítógép. internet-hozzáféréssel, fénymásoló gép, telefon 

A felmérés 
elkészítésének 
időigénye 

2 hónap 

 

Bevezető 
 
Az IFKT módszertan Potenciális ingatlanok felmérése című modulja bemutatja a fogyatékos 
személyek szükségleteinek leginkább megfelelő ingatlanok kiválasztási szempontjait, 
útmutatást ad a kiválasztás módjára, folyamatára, valamint a felmérésbe bevonandó 
szakemberekre vonatkozóan. 
 
A Potenciális ingatlanok felmérése modul a Hol? kérdésre keresi a választ, alkalmazása során a lakók 
igényei és szükségletei, valamint az intézmény tervezett szolgáltatási portfóliója alapján a következő 
lépésekben nyújt segítséget: 

 települések kiválasztása, 

 településrészek, kiválasztása,  

 ingatlanok (építési telkek és átalakítandó épületek) kiválasztása. 
 
A Potenciális ingatlanok felmérése modul alapvető célja, hogy segítséget nyújtson olyan települések, 
településrészek kiválasztáshoz, ahol az objektíven meghatározható adottságok (szolgáltatási gyűrű 
megléte, szolgáltatások elérhetősége) mellett rendelkezésre áll a település vezetése és a 
véleményformálók (pl. civil szervezetek, egyházak stb.) támogatása, különös tekintettel a leendő 
szomszédok befogadó attitűdjére. 
 
A modul kitér a szolgáltatási célú ingatlanok kiválasztására, amennyiben azok szükségesek, a 
rendelkezésre álló források lehetővé teszik a létesítést és kialakíthatóak a lakhatási célú ingatlanok 
környezetében vagy azoktól olyan távolságra, mely a szolgáltatásnyújtás és az üzemeltetés 
szempontjából is megfelelő. 
 
A modul bemutatja, hogy a felmérés során hogyan juthatunk el a Hol? kérdésre adott jó válaszhoz, 
azaz hogy hol legyenek a támogatott lakhatás ingatlanjai, illetve melyek azok az építési-műszaki és 
építési-beruházói szempontok, amelyek az optimális ingatlanok kiválasztását és létesítését elősegítik, 
melyek azok az ingatlanok, amelyek megfelelnek: 

 a fogyatékos személyek lakhatással szemben támasztott igényeinek, szükségleteinek, 
valamint a jogszabályi környezet által meghatározott igényeknek adott pillanatban és hosszú 
távon; 

POTENCIÁLIS INGATLANOK FELMÉRÉSE 
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 a támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtók szakmai és humán szempontjainak, valamint 
annak az intézményi struktúrának, melyben ők a tevékenységüket kifejtik; 

 fenntarthatók legyenek, műszakilag és gazdaságilag a rendelkezésre álló és változó humán 
és gazdasági feltételek között; 

 az ingatlan megszerzésre és létesítésre vonatkozó jogszabályoknak, szakmai ajánlásoknak, 
valamint a megszerzés és létesítés folyamatában a kötelező gondosság elvének; 

 a rendelkezésre álló költségfedezetnek; 

 a mindenkor hatályos közbeszerzést szabályozó törvényi helyeknek, különösen a hatályos 
2015. évi CXLIII. törvénynek (törvény a közbeszerzésekről) és 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeletnek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól.  
 

A fönti célok érvényesülése érdekében az alábbi területeken foglaljuk össze a hasznos ismereteket, 
adunk információt: 

 támpont nyújtása az ingatlanok feltérképezésének módjára, az ebben segítséget nyújtó 
szereplők körére; 

 a kiváltás céltelepülések, illetve a településrészek kiválasztásának szempontjai; 

 a potenciális ingatlanok kiválasztásával szemben támasztott követelmények összegyűjtése és 
annak eldöntése, hogy a kiváltás meglévő ingatlan fejlesztésével, új ingatlan vásárlásával és 
építési beruházással vagy használt ingatlan megvásárlásával és átalakításával történik; 

 az ingatlan vásárlását megelőző és követő műszaki cselekmények körének bemutatása (a 
közműhálózat kapacitásnövelésétől az akadálymentesítésig); 

 útmutató megfogalmazása az ingatlankosár elkészítéséhez, mely bemeneti feltétele az 
ingatlanportfólió kialakításának. 
 

A modul bemutatja azokat a műszaki, gazdasági, jogi fogalmakat melyek a fönti folyamat sikeressége 
érdekében a fenntartónak, az intézményvezetőnek és a kiváltási projekt menedzsmentjének ismerni 
kell, hogy kommunikációja a folyamatban részt vevő szakmai team tagjaival és az eljáró hatóság 
képviselőivel eredményes legyen. 
 
A Potenciális ingatlanok felmérése modul támaszkodik a lakók felmérésének és az egyéni kiváltási 
terveinek, a szolgáltatási környezet felmérésének és a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési 
tervnek az eredményeire, valamint összhangban van a HR-tervvel. Az ingatlanok felmérésének 
folyamata az ingatlanvásárlásra vonatkozó előszerződés megkötésével vagy a kiválasztott ingatlan 
megvásárlásával ér véget. Az ingatlanok kiválasztását követi a beruházáshoz szükséges tervezési 
módszereket bemutató Ingatlanportfólió modul. A két modul összefüggéseit mutatja be az alábbi ábra.  
 

8. ábra – A Potenciális ingatlanok felmérése és az Ingatlanportfólió modulok lehatárolása 

  

• Lakók szükségleteinek 
összegyűjtése, TL + szolgáltatási 
portfólió igény kialakítása  

• Települések kiválasztása 

• Településrészek kiválasztása 

• Ingatlanok meglévő és új  (építési  
telkek és átalakítandó épületek) 
kiválasztása és megvásárlása 

• Tervezői team felállítása 

• Tervezési program összeállítása 

• Tervezés 

• Kivitelezés 

• Engedélyeztetés 

Ingatlan- 
portfólió 

Ingatlan-

vásárlás 

Lakhatási és 

szolgáltatási célú 
ingatlanok 



5 
 

Támogatott lakhatás 
 
Az intézettelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a nagylétszámú bentlakásos intézményeket 
fokozatosan kislétszámú szolgáltatásokkal váltják fel. Közösségi szolgáltatások az olyan 
szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a közösségi életvitelt, a gyerekek esetében 
pedig azt, hogy ne intézményben, hanem családi környezetben nőjenek fel. (Közös európai útmutató, 
2012).  
 
A nagylétszámú intézményi elhelyezés helyett a fogyatékos emberek számára olyan szolgáltatásokat 
kell kialakítani, amelyek a helyi közösségben való életvitelt támogatják, és csoportos megoldások 
helyett személyre szabott lakhatást és szolgáltatásokat kínálnak.  
 
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 alapelvek 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 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). 
 
 
A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület 2003. évi szociológiai vizsgálata alapján 
Magyarországon a lakás az életminőség egyik meghatározó tényezője: az élet fizikai kerete és a 
társadalmi státusz egyik meghatározó eleme is. A legtöbb háztartásban a lakás a legértékesebb 
vagyontárgy, ezért az ezzel kapcsolatos stratégia, döntések évekre, sőt évtizedekre meghatározhatják 
a háztartás életét. 
 
A támogatott lakhatást mint szociális ellátást a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról (Szt. vagy szociális törvény) rendelkezései szabályozzák. 
 

Támogatott lakhatás 
 
75. § (1) 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, 
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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. 
 
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket a fenntartó 
a) a (3) bekezdés szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel a 
szolgáltatási elem nyújtására kötött megállapodás útján, 
b) a támogatott lakhatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi feltételek teljesítésével, 
c) a szintén saját fenntartásában álló, (3) bekezdés szerinti szociális szolgáltatások útján, 
vagy 
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemekre kiterjedő tevékenységi köre 
szerinti, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett szervezet útján, az intézményi 
szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint 
biztosíthatja. 
 
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben 
a) a felügyeletet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás vagy nappali 
ellátás, 
b) az étkeztetést étkeztetés vagy nappali ellátás, 
c) a gondozást házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy 
nappali ellátás, 
d) a készségfejlesztést közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás, 
e) a tanácsadást közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- 
és gyermekjóléti szolgáltatás, 
f) a pedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás, család- és 
gyermekjóléti szolgáltatás vagy gyermekek napközbeni ellátása, 
g) a gyógypedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- 
és gyermekjóléti szolgáltatás, 
h) a szállítást támogató szolgáltatás vagy falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
i) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást házi segítségnyújtás, nappali ellátás 
vagy támogató szolgáltatás 
nyújtására a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés alapján jogosult szervezet útján lehet 
biztosítani. 
 
(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a szolgáltatási elemek olyan, a tevékenységi 
köre szerinti, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett szervezet útján láthatóak el, 
amelynek szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai között azonosíthatóan szerepel az 
(1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység megnevezése. 
 
(5) A lakhatási szolgáltatás 
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében 
biztosítható. 
 
(6) Támogatott lakhatás – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – a komplex szükségletfelmérés, 
illetve fogyatékos személy esetében a 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálat és a 
komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható. 
 
(7) Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből vagy ápoló-gondozó célú 
lakóotthonból kerül támogatott lakhatásba, az ellátott komplex szükségletfelmérését – 
folyamatos ellátása mellett – az intézményvezető végzi el. A komplex szükségletfelmérés 
alapján kell meghatározni az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket, annak 
eredménye azonban a támogatott lakhatásra való jogosultságot nem érinti. 
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(8) Ha az ellátott 50 férőhelyesnél nagyobb ápolást, gondozást nyújtó intézményből kerül 
támogatott lakhatásba, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény férőhelyszámát – a 
támogatott lakhatásba átkerülő ellátottak számával megegyezően – csökkenteni kell. 
 
(9) A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy 
a) az ellátás – a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan 
időtartamú, 
b) az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, a 85/B. §-t, a 94. § (1) bekezdés b)–d) pontját, valamint 
(2) és (3) bekezdését, a 94/A. § (4) bekezdését, a 99. §-t, a 99/A. §-t és a 105. §-t nem kell 
alkalmazni. 

 
A TL tárgyi feltételeit a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (szakmai rendelet) tartalmazza. 
 

A támogatott lakhatás tárgyi követelményei 
 
110/E. § (1) Támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek 
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló 
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és vécével, 
b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással), 
c) melegvíz-ellátással, és 
d) egyedi fűtési móddal 
rendelkezik. 
 
(2) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékossági 
típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes 
használatot. Az igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó 
akadálymentesítésről is gondoskodni kell. 
 
(3) Az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. 
§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el. 
(4) A közművesítettség szempontjából az (1) bekezdésnek megfelelő az a lakás is, amely a 
környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében alternatív módszerekkel (pl. napelem, 
geotermikus energia) biztosítja a villany- és vízellátást. 
 
110/F. § (1) Az Szt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatással 
összefüggő, az Szt. 75. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott szolgáltatásokat 
olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten 
helyezkedjenek el. 
(2) Az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatások másik, Szt. 75. § (2) 
bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatásokkal szomszédos földrészleteken nem 
biztosíthatók, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én működési 
engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre. 
(3) Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az 
ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését 
követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét. 

 
A fenti idézetekben a lakhatás céljául szolgáló ingatlanra a jogszabály lakásként, épületek 
együtteseként utal, ugyanakkor szakmapolitikai dokumentumok használják létszámtól függően a lakás 
(6 főig), a lakóotthon (7-12 fő), illetve a lakócentrum (50 főig) megjelölést. A módszertanban 
igyekszünk elsősorban a jogi terminológiát követni, azonban helyenként, ahol az ingatlan mérete 
valamilyen okból fontos, a lakás mellett a lakóotthon és lakócentrum kifejezéseket is használjuk. 
 
A TL lakó- és szolgáltatási célú ingatlanjait úgy kell kiválasztani és kialakítani, hogy a fenti 
elveknek és jogszabályoknak megfeleljenek. 
 
A tervezés és megvalósítás során minden esetben az egyetemes tervezés elvének és az egyéni 
szükségleteknek a szem előtt tartásával kell eljárni. A lakhatást és támogatást az életterek szintjén 
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is el kell választani, törekedni kell a decentralizált elhelyezésre a tömbösített, lakócentrumszerű 
elhelyezéssel szemben. A decentralizált elhelyezés ugyanolyan típusú és méretű lakásokat és 
házakat jelent, amilyenekben a többségi társadalom tagjai élnek, és amelyek decentralizáltan 
helyezkednek el a társadalom tagjai által lakott területeken. Úgy kell kialakítani számukra az 
életkörülményeket, hogy azok az adott társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető 
legteljesebb mértékben megfeleljenek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek 
ugyanolyan lakásokban, házakban élhetnek, mint nem fogyatékos társaik. Az ő életükben is 
különválnak a munka, a szórakozás és az otthon színterei. (Közös európai útmutató, 2012). 
 
 

Jogi szempontok 

Jogi területek és konkrét jogszabályok szabályozzák a férőhelykiváltás folyamatában résztvevők 
egymás közötti viszonyát, illetve törvényi hátteret adnak azon cselekményekhez, melyek a 
férőhelykiváltáshoz kapcsolódó ingatlanszerzéshez és ingatlanfejlesztéshez (építés, felújítás, 
átalakítás) szükségesek. 
A kiváltással járó beruházások szempontjából a szociális szolgáltatási jogi szempontok mellett 
legalább az alábbi jogszabályok ismerete, illetve ezen jogszabályok ismeretével rendelkező szakértő 
bevonása szükséges: 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.); 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK); 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; 

 91/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról; 

 hatályos nemzeti szabványok, a tervezési területre érvényes rendezési tervben, a helyi építési 
szabályzatban előírtak 

 

Tulajdonosi viszonyok tisztázása 
 
Az ingatlanok tulajdonlása sok szempontból (pl. engedélyeztetés során) kardinális lehet. Ezért alapos 
megfontolást igényel a bérelt vagy az állam (esetleg önkormányzat, egyház, civil szervezet, gazdasági 
társaság, magánszemély stb.) által bérbeadott, illetve egyéb jogcímen használatra átengedett ingatlan 
esete. Ilyen ingatlanon végzett beruházás során a jogi garanciák beépítése mellett tanácsos írásbeli 
állásfoglalást kérni a finanszírozótól, valamint a leendő engedélyező hatóságtól is. 
 

Lakó hozzájárulása 
 
Külön kérdéskörként merülhet fel a leendő lakói hozzájárulás mértéke és módja, amennyiben 
releváns. Ebben az esetben kiköthető ugyan a lakó tulajdonosi hányada, melyre azonban ugyancsak 
az alapos körültekintés javasoljuk. A hazai gyakorlatban a szolgáltatási szerződés és 
ingatlanhasználati szerződés kombinációja terjedt el. 
 

Az ingatlan létesítésének meghiúsulás vagy elhúzódás esetén keletkező kárigény 
 
A támogatott lakhatás célját szolgáló ingatlanok létesítése részben külső körülmények miatt (pl. 
közbeszerzési eljárás, építési folyamat stb.) elhúzódhatnak. A beköltözés és működés beindítása is 
elhúzódhat, hiába alkalmas a lakhatásra önmagában az ingatlan (pl. a támogatott lakhatás keretében 
nyújtott szolgáltatás nem érhető el az ingatlanban, azaz a külső konyháról élelmiszert szállító társaság 
közbeszerzéses kiválasztása nem történt meg). A késedelmek kockázata megfelelő előkészítéssel 
csökkenthető, de javasolt a vonatkozó szerződések „rugalmas” megfogalmazása, mely kezeli a 
csúszásokat és biztosítékokat épít be a késedelmek miatti kárigények fedezésre. Kárigény 
jelentkezhet akkor például, ha a fogyatékos személyeknek el kell hagyniuk eredeti lakhelyüket, de az 
új hely nem áll rendelkezésre egy kivitelezéssel kapcsolatos anomália miatt és az átmeneti lakhely 
költségeit ki kell majd valakinek fizetni. 
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Pénzügyi, számviteli kérdések 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 10. § d) pontja 
alapján „termékértékesítésnek minősül az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a 
teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.” Az 
ilyen ügyleteknek az Áfa tv. 10. § d) pontja alapján termékértékesítésként történő kezelését nem zárja 
ki az a körülmény, hogy – a felek megállapodásától függően – a konkrét értékesítés kapcsán 
részteljesítés, illetve előlegfizetés történik. 
 
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 50–51. pontjai alapján az 5%-os adómérték alá a következő új 
ingatlan értékesítések tartoznak: 
– többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos 
alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert; 
– egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 
négyzetmétert. 
 
Újnak minősül a 2 évnél nem régebbi használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan, vagy ha a 
használatbavétel tudomásulvételhez kötött, akkor a 2 évnél nem régebben lezárult tudomásulvételi 
eljárással érintett ingatlan, továbbá az olyan ingatlan, amelynél az előzőek szerinti eljárásra még nem 
került sor vagy az nem zárult le. 
 
Fentiek alapján tehát, ha az építtető és a kivitelező közötti szerződéssel az Áfa tv. 10. § d) pontja 
szerinti ügylet valósul meg, az ügyletre az 5%-os adómérték alkalmazandó a következő feltételek 
együttes fennállása esetén: 
Az adott ingatlan megfelel az Áfa tv. 259. § 12. pontjában meghatározott lakóingatlan fogalomnak: 
„lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel 
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás 
rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel 
egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.”  
 
Javasoljuk körüljárni, hogy az eltérő jogállású fenntartók/beruházók esetében az áfatörvény alapján a 
TL – „lakóépület” építését 5 vagy 27% áfa terheli-e. Ez a költségbecslés szempontjából jelentős 
megtakarítást is jelenthet. 

 
 

Adatgyűjtés köre 
 
Az ingatlankiválasztás folyamatában az alábbi területeken szükséges adatokat, információkat gyűjteni: 
 

1. Az intézmény jelenlegi lakói 
a) Szociodemográfiai adatok 
b) Lakhatásra vonatkozó elképzelések 
c) Támogatási szükségletek, szolgáltatási igények 
 

2. Az intézmény tervezett szolgáltatási portfóliója 
 
3. A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges humán erőforrás 
 
4. Településekre, településrészekre vonatkozó adatok, információk 

a) Az adott település, településrész általános jellemzői 
b) Az adott településen elérhető szolgáltatási gyűrű 

 
5. Konkrét ingatlanok jellemzői 

 
Az első négy területen az IFKT-módszertan lakókra, munkatársakra és szolgáltatási környezetre 
vonatkozó felmérési moduljai, illetve a felmérési eredményeket feldolgozó terveket (egyéni kiváltási 
terv, szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv, HR-terv) bemutató modulok adnak módszertani 
információt, illetve inputokat az alábbiak szerint.  
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24. táblázat – Az IFKT egyes moduljainak adatai, melyek a potenciális ingatlanok kiválasztását befolyásolják 

 

Potenciális ingatlanok 
felmérésének területe 

Elvárások, szempontok
1
 Adatforrás 

Település a) Lakók preferenciái (Szakmai 
rendelet) 

b) Munkatársak preferenciái 
c) Szolgáltatások elérhetősége 

(Koncepció) 
d) Tömegközlekedéssel való 

elérhetőség (szakmai rendelet) 

a) Lakók felmérése: hol, mely 
településen szeretne élni? 

b) Munkatársak felmérése: 
milyen elvárásai vannak a 
munkavégzés helyével 
kapcsolatban (távolság)? 

c) Környezeti felmérés 
d) Környezeti felmérés 

Településrész a) Decentralizált elhelyezkedés 
(Közös európai útmutató) 

b) Integrált elhelyezkedés 
(Stratégia, Közös európai 
útmutató) 

c) Közművesítés (szakmai 
rendelet) 

Környezeti felmérés, konkrét 
ingatlan tulajdonságai 

Konkrét ingatlan a) Lakók preferenciái (pl. 
családtag elhelyezése, szakmai 
rendelet) 

b) Lakók támogatási szükséglete 
(pl. akadálymentességi igény, 
szakmai rendelet) 

c) Lakók egyéb jellemzői, igényei 
(részvétel a lakás, 
lakókörnyezet kialakításában, 
Stratégia, Koncepció) 

d) Méret (szociális törvény, 
Szakmai rendelet) 

e) Funkció (pl. lakó és 
szolgáltatási funkció 
szétválasztása, szakmai 
rendelet) 

f) Fenntarthatóság (szakmai 
rendelet) 

a) Lakók felmérése: kivel 
szeretne együtt élni, családi 
állapot, gyermekek száma 
stb. 

b) Lakók felmérése, egyéni 
kiváltási terv 

c) Lakók felmérése, pl. 
akadálymentességi igény, 
hobbi, viselkedési kockázatok 
stb. 

d) Lakók felmérése, szociogram 
e) Szolgáltatási gyűrű és 

szolgáltatásfejlesztési terv 
f) Szempontok az 

Ingatlanportfólió modulban 

 
A bemeneti információk rendszerezése során az alábbiakat kell szem előtt tartani: 
 

 A lakók szociodemográfiai adatai, támogatási szükséglete és szolgáltatási igényei, valamint a 
lakhatásra vonatkozó preferenciái alapján nagyságrendileg hány darab és hány fős 
lakóingatlanra lesz szükség? 

 A lakók várhatóan hol fognak dolgozni, hol biztosított a foglalkoztatás? 

 Milyen szolgáltatásokat biztosít az intézmény, szükséges-e szolgáltató centrum létrehozása? 

 A kiváltásban érintett ingatlan(ok)at hogyan hasznosítják? 
  

                                      
1
 A hivatkozott dokumentumok (ld. még Irodalomjegyzék):  

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 (röviden: Stratégia) 
A kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozata a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról 
(Röviden: Koncepció1023/2017. (I. 24.) 
Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató (Közös európai 
útmutató) 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény) 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről (Szakmai rendelet) 
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A megfelelő ingatlanokra vonatkozó részletes szempontokat, a lakókról, munkatársakról és a 
környezetből összegyűjtött információk felhasználását, a mérlegelés és döntés szempontjait mutatja 
be a következő fejezet. 
 
 

Adatgyűjtés módja 
 
 

A beruházás szereplői 
 
A férőhelykiváltási folyamat során az ingatlanok kiválasztásában és kialakításában természetes és jogi 
személyek vesznek rész. Az érintett csoportokat öt kategóriába sorolhatjuk, a konkrét 
intézménykiváltás esetben szükséges az érintettek jellemzőinek vizsgálata. (Pl. az érintett személy 
életkora, neme esetről estre változik és ennek megfelelő lakhatási igényei lesznek, melyeket az 
építésügyi szakembereknek kell a műszaki szakma nyelvére „lefordítani”.) 
 

1. A közvetlen érintettek; a fogyatékos személyek, a TL igénybevevői 
 
Azok a személyek, akik számára készül az építési beruházás; akiknek az igényeit ki akarjuk elégíteni. 
Az előkészítés célja ezen igények feltárása és összehangolása az adottságokkal (potenciális 
ingatlankosár elemei) és lehetőségekkel (finanszírozás, csatlakozó fejlesztések) a konkrét erőforrások 
ismeretében (költség, határidő, munkaerő). A konkrét ingatlanok kiválasztásánál a célcsoport (leendő 
lakók) közvetlen bevonása kiemelkedő szempont.  
 

2. Az ingatlanfejlesztő  
 
Az a természetes személy vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, társulás, aki 
felelősséget és kockázatot visel a beruházással kapcsolatban, intézkedik az anyagi fedezetről és 
beszerzi vagy beszerezteti a szükséges ingatlant, összeállíttatja vagy összeállítja a tervezési 
programot, műszaki terveket és felügyeli vagy mással felügyelteti a kivitelezési folyamatot a minőség 
biztosítása céljából. Az építtető lehet az állam, az egyházak vagy civil szervezet is, a nevükre kiadható 
építési engedély és javukra tulajdon is bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba. 
 

3. A beruházás megvalósításában résztvevő műszaki-építésügyi szakemberek, 
szakvállalkozók 

 
A beruházás megvalósításában résztvevő műszaki-építésügyi szakemberek, szakvállalkozók, azaz a 
műszakiak és kapcsolódó gazdasági, jogi szakemberek és struktúrák képviselői, akik egy intézmény 
létesítésében vállalnak szerepet. Feladatuk szakkérdések megoldása és együttműködés 
eredményének dokumentálása. 
 
Az alábbi, 26. táblázat felsorolja a szakkérdéseket, a megválaszolás során együttműködőket és a 
válasz dokumentálását, egyfajta okirati eredményét az intézménykiváltás szándékától a TL lakhatási 
és szolgáltatási célú ingatlanok (építési telek vagy átalakítandó épület) megvásárlásig. Ezt az 
időszakot tekintjük a potenciális ingatlanok felmérésének. 
 
Itt kerülnek meghatározásra azok a szakembereket, szereplők, akik kompetenciái fontosak az alapos 
döntéshozatal előkészítéséhez. Pl. kik azok, akik meghatározzák az ingatlankiválasztás szakmai 
szempontjait, kik azok, akik eldöntik makroszinten, hogy mely terület (pl. megye, járás stb.) jöhet 
szóba, azon belül esetleg milyen egyéb szempontok lehetnek (lakosságszám, elérhető szolgáltatások 
stb.) és kik alakítják ki a leendő ingatlanportfólióra vonatkozó elvárásokat (hány és milyen lakóépületre 
és milyen egyéb szolgáltató épületre van szükség). A felsorolt szakemberek feltérképezik az 
ingatlanokat és kapcsolatot tartanak a beszállítókkal (ingatlanosok, települések, állami vagyonkezelő 
stb.), valamint előkészítenek egy ingatlankosarat (ingatlanok bemutatása, előnyök-hátrányok 
felsorolása), amiből különféle szempontok alapján lehet majd válogatni. Fontos kiemelni, hogy már itt 
szükség van műszaki szaktudásra az ingatlanok kiválasztása során. A team tagjait az 
ingatlanvásárlásért felelős vezető válogatja össze. 
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25. táblázat – Az ingatlanfelmérés lépései, résztvevői, dokumentációja 

 

Szakkérdés 
Együttműködő szakmák, 

pozíciók 
Dokumentálás 

A kiváltási folyamat ütemezése, az 
ütemezés tartalmazza az alábbi 
szakkérdések megválaszolását 
tartalmazó dokumentumok 
elkészülésének határidejét 

beruházáslebonyolító mérnök, 
közgazdász, fenntartó, 
intézményvezető 

Vonalas ütemterv 

Igénybevevők fogyatékosságának 
meghatározása, akadálymentességi 
igényei 

IFKT-felmérést végző 
intézményi munkatárs, 
rehabilitációs szakmérnök 

Javaslat az ingatlan 
közvetlen, illetve tágabb 
környezetére vonatkozó 
akadálymentesség 
szintjére 

Az igénybevevők pszichés-szociális 
jellemzőinek meghatározás 

pszichológus, szociológus, 
IFKT-felmérést végző 
intézményi munkatárs 

Szakvélemény, lakók 
felmérése 

A férőhelykiváltásra alkalmas 
optimális település kiválasztása 

közgazdász, település-
földrajzos, szociológus 

IFKT környezeti felmérés, 
Szakvélemény 

A lakóegységenkénti közösség 
várható tagjainak összeállítása, a 
lakóknak nyújtott szolgáltatásokat 
tartalmazó és a lakóközösség 
együttélését szabályozó 
dokumentumok tervezetének 
összeállítása 

pszichológus, 
gyógypedagógus, 
intézményvezető, érintett 
intézményi munkatárs 

Szakvélemény, 
Szolgáltatási fejlesztési 
terv és szolgáltatási 
gyűrű, Szervezeti 
Működési Szabályzat, 
Házirend,  

Alaprajzi-funkcionális rendszer és az 
ingatlan jellemzőinek 
meghatározása, becsült helyiség m

2
-

ek és bekerülési költségének 
meghatározása 

közgazdász, építészmérnök Szakvélemény 

Településen belül ingatlanok 
felkutatása 

ingatlanközvetítő, igazságügyi 
szakértő, ingatlan értékbecslő, 
polgármester vagy megbízottja 
építésügyben, civil szervezet, 
egyház vagy állami szervezet 

Ajánlatok 

Ingatlan kiválasztása  fenntartó, intézményvezető, 
jogász, építészmérnök, 
rehabilitációs szakmérnök 

Szakvélemény 

Az ingatlan árának letárgyalása 
A kínálati és vételi ár közötti 
különbség megbecsülésére javasolt 
szakvélemény készíttetése, hogy a 
nem szakmabeli intézményvezető 
döntéshozó a későbbiekben is 
döntése megalapozott mivoltát alá 
tudja támasztani, különösen mivel 
közpénz elköltésről lesz szó. 

fenntartó, intézményvezető, 
igazságügyi szakértő 
ingatlanértékelés területén 

Ingatlanérték-forgalmi 
szakvélemény vételi ár 
meghatározására 
Végleges árajánlat eladó 
részére 
Ártárgyalási jegyzőkönyv 

Ingatlan adás-vétel 
 

ügyvéd, az ügyvédi kamara 
tagja 

Adás-vételi szerződés, 
tulajdonjog bejegyzését 
igazolótulajdoni lap 

 
Szükséges kiemelni, hogy az ingatlannal kapcsolatos előszerződés vagy szerződés megkötése 
ügyvédi ellenjegyzést kíván. 
 
A folyamatok az intézményvezető vagy megbízottjának felügyelete alatt zajlanak mindaddig, amíg 
törvényi hely vagy a projektgazda másképpen nem rendelkezik. A megvásárolt építési telken vagy 
átalakítandó épületben megvalósuló építési tevékenységek tervezésére az Ingatlanportfólió modul 
nyújt útmutatást. 
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4. Az ingatlan környezetében élők 
 
Az ingatlan létesítése során számos esetben szükséges a közvetlen szomszédság beleegyezésének 
beszerzése, ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy az ingatlanok üzenetet hordoznak a támogatott 
lakhatásról a szélesebb értelemben vett környezet számára is, ezért például építés során érdemes a 
környezethez illeszkedő külső kialakítására törekedni. Fontos a helyi lakosság csoportjaival és más 
érdekvédőkkel (zöldek, műemlékvédők, városvédők stb.) felvenni a kapcsolatot a beruházás 
előkészítése során.  
 

5. Az értelmezők: sajtó, kommunikációs környezet, politikai szerepelők  
 
Azok a magánszemélyek vagy társadalmi csoportok, melyeknek nincs közvetlen érintettségük az 
ügyben, véleményük azonban meghatározó az építési cselekmény össztársadalmi értékelése 
szempontjából. Az ingatlanok végleges kiválasztása előtt történő bevonásuk számos későbbi 
problémát előzhet meg.  
 
 

Az ingatlanfelmérés folyamata és szempontjai 
 
A megfelelő ingatlanokra vonatkozó részletes szempontokat, a lakókról, munkatársakról és a 
környezetből összegyűjtött információk felhasználását, a mérlegelés és döntés szempontjait mutatja 
be a következő fejezet. Az ingatlan kiválasztása, létesítése során számba jöhető eseteket az 
alábbiakban foglalhatjuk össze: 

261. táblázat – Ingatlankiválasztás és -létesítés esetei 

 

Meglévő ingatlan* Építési telek  Lakhatási célú ingatlan Új építés (zöldmezős 
beruházás) 

Szolgáltatási célú ingatlan  Új építés (zöldmezős 
beruházás) 

Épület** Lakhatási célú ingatlan Átalakítás, bővítés 

Szolgáltatási célú ingatlan  Átalakítás, bővítés 

Új ingatlan 
vásárlása 

Építési telek Lakhatási célú ingatlan Új építés (zöldmezős 
beruházás) 

Szolgáltatási célú ingatlan  Új építés (zöldmezős 
beruházás) 

Épület Lakhatási célú ingatlan Átalakítás, bővítés 

Szolgáltatási célú ingatlan  Átalakítás, bővítés 

* Az intézmény vagy a fenntartója tulajdonában már meglévő, hasznosításra felkínált ingatlan 
**Elméletileg elképzelhető olyan ingatlan vásárlása is, amelyik teljesen megfelel a TL-szolgáltatás 
nyújtásának. 
 
A folyamat során szempontokat adunk a települések, településrészek és konkrét ingatlanok 
kiválasztásához, mely szempontokat az alábbi ábra foglalja össze. 
 

9. ábra – Az ingatlanfelmérés szempontjai 

 

  

Települések kiválasztása 

Településrész kiválasztása 

Konkrét ingatlanok 
kiválasztása 

•Települési adottságok 

•Szolgáltatási környezet 
felmérése 

•Befogadási készség vizsgálata 

•Társadalmi szempontok 

•Urbanisztikai szempontok 

•Piaci szempontok 

•Szomszédság 

•Telek/ház adottságai 

•Jövőbeni fejlesztési potenciál 
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I. Előkészítés 

 
A potenciális ingatlanok felméréséhez szükséges a fenntartó és az intézményvezetőség egyeztetése, 
a feladatok és felelősségi körök tisztázása, a bevonandó szakemberek körének és a bevonás 
módjának meghatározása. Ezt követően ki kell alakítani az ingatlanfelmérésre és -tervezésre 
vonatkozó ütemezést. Az ingatlanfejlesztésért felelős teamnek meg kell határoznia, hogy mekkora 
forrás áll rendelkezésre a vásárlásra és az építésre. Amennyiben pályázati forrásból valósul meg az 
ingatlanberuházás, a költségvetés belső korlátait is figyelembe kell venni. 
 
Az egyéni szükségletek és igények meghatározásához el kell végezni a lakók felmérését. A felmérés 
során számos olyan adat és információ gyűjthető össze, amelyek alapján megkezdődhet a szükséges 
ingatlanok tervezése. Példaként említhetők az alábbi kérdések, melyek alapján a fogyatékos személy 
számára megfelelő környezetben a lehetőségek közül a legmegfelelőbb ingatlan kerülhet 
kiválasztásra, megtervezésre: 

 Önellátás, egészségügyi és viselkedési kockázatok, vészhelyzetek kezelése (amennyiben a 
lakónak magas támogatási igénye van, fokozottabban van kitéve háztartási baleseteknek) 

 Egyedül él vagy párkapcsolatban? Vannak-e gyermekei? Tervez-e családalapítást? 

 Dolgozik-e, illetve hol szeretne dolgozni? 

 Vannak-e távolabb élő, de őt rendszeresen látogató barátai, családtagjai? 

 Van-e hobbija? 
 
A személyes adatok, szükségletek és igények ismeretében kerülhet sor az egy lakóegységbe költöző 
személyekből álló lakóközösség meghatározására, akik számára a továbbiakban az ingatlan 
felkutatása megindítható. 
 
A lakók személyes szükségletének függvényében kialakított lakócsoportok számára meghatározásra 
kerül az optimális ingatlanok csoportja. A lakóegységek alapterületi méretének meghatározása esetén 
két léptékrend elkülönítését ajánljuk. A lakás lépték esetében max. 6-8. fő elhelyezése lehet az 
irányadó, ami már egy nagyobb család vagy két generáció elhelyezését jelenti. Az ilyen létszám 
elhelyezését biztosító épületben a téralakítás jellemzően megoldható hosszabb folyosók, közlekedési 
célú átjáró-szobák nélkül. A 6-8 főnél nagyobb létszámú lakó vagy szállásépületekben (pl. szálloda, 
panzió, kollégium) jellemzőek a hosszú folyosók vagy közlekedők, melyekből a hálóegységek nyílnak.  
 
Az épületek rugalmas hasznosítása szempontjából a 6-8 fős lakás megengedi, hogy később, ha nem 
fogyatékos személyek elhelyezését szolgálja az ingatlan, általános célú támogatott vagy nem 
támogatott lakásként funkcionáljon. Amennyiben a fogyatékos lakók létszáma bármilyen okból 
csökken, a funkcióváltás kisléptékű lakóegységek esetén egyszerűbb. Új, kisebb léptékű egységek 
létesítéséhez könnyebb a telkek beszerzése, relatíve nagyobb a piaci kínálat, mert általánosságban a 
lakóházak létesítésre több a kis telek, mint a nagyobb.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelenleg a lakhatási szolgáltatás legfeljebb hat fő számára kialakított 
lakásban vagy házban vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban vagy legfeljebb 
ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható [szociális törvény 75. § 
(2)]. Szakmai szempontból a 4-6 fős lakások lennének legideálisabbak, ez az a létszám, mely 
megfelel egy normál család átlagos létszámának. Fenntarthatóság szempontjából jellemzően a 10-12 
fős lakások kivitelezése az ideális. 
 
Az alábbi példatáblázat bemutatja, hogy egy 74 fős intézmény esetében kiket és milyen jellegű 
egységbe lehet elhelyezni. A táblázatból kiszámítható, hogy összesen hány darab hány 
négyzetméteres

 
ingatlant kívánunk megvásárolni vagy építeni. Amennyiben abban a környezetben, 

ahol az érintett ingatlanokat el kívánjuk helyezni, ismerjük a használt és új építésű ingatlanok árát, 
megbecsülhetjük, hogy a tervezett alapterületű ingatlanok piaci viszonyok mellett milyen összegért 
vásárolhatók meg. Amennyiben a telekárak és új építésű ingatlanok önköltségi fajlagos árai is 
ismertek, akkor azt határozhatjuk meg, hogy amennyiben fel akarjuk építtetni az ingatlanokat, azok 
mennyibe fognak kerülni. 
 
Javasolható az Építéstudományi Tájékoztató Központ adataira tekintettel az új épület építésének, 
telek nélküli áraként 2016-ban a nettó 240 000Ft/m

2
 alkalmazása. Az értéket szükséges esetről esetre 

ingatlanos és építési szakember bevonásával felülvizsgálni. 
  



15 
 

27. táblázat – Példa lakóegységek kialakítására 

 

Sorsz. Lakó-
egység 
típusa 

Férő-
hely 

Lakóépület 
becsült m

2
 

igénye 

Lakók 
specifikumai 

Telek 
specifikumai 

Szolgáltatási 
igények 

1 lakás 4 100 leendő lakók 
dolgoznak X 
nagyvárosban 

városi 
elhelyezkedés 

nem releváns 

2 lakás 5 120 egyágyas 
szobák 

udvar, kert fokozott 
felügyelet 

3 lakás 5 120 ebből két fő 
párkapcsolatban 
él 

 távmunka 
vagy külső 
munkahely, 
nappali 
ellátás 

4 lakás 12 270 magasabb 
önállóságú 
heterogén 
csoport 

telken külső 
gazdasági 
épületek (műhely, 
garázs) és 
nagyobb udvar, 
kisállattartási 
igény (kutya, 
macska, 
baromfiudvar), 
kisebb kert 

nappali 
ellátás, 
foglalkoztatás  

5 lakás 10 240 középsúlyos 
értelmileg 
akadályozottak, 
jól összeszokott 
csoport 

nagyobb telek 
szükséges 
önellátó kertészeti 
tevékenység miatt  

szállítás, 
nappali 
ellátás 

6 lakócentrum 18 400 súlyosabb 
fokban érintett 
csoport 

napos telek, nagy 
udvar 

nappali 
ellátás, 
egészségügyi 
és ápolási 
szolgáltatás, 
szállítás 

7 lakócentrum 20 400 idősödő 
célcsoport 

napos telek, nagy 
udvar  

kórház 
közelsége, 
elérhetősége 
szükséges 

 
A fönti táblázat ismeretében kiszámolható, hogy a lakhatási célú ingatlanok építés esetén telek nélkül 
1650*240 000 Ft = 396 000 000 Ft-ra (nettó ár!) lesz szükségünk. A rendelkezésre álló forrás 
ismeretében döntést hozhatunk, hogy elindítjuk a telekkeresést, módosítjuk igényünket a m

2-
ket 

illetőleg vagy más intézkedést hozunk. Pl. Egyes ingatlanokat megkísérlünk nem a szabadpiacról 
beszerezni, a piaci árnál olcsóbban vagy bérlés, esetleg felajánlás is szóba jöhet. Hangsúlyos, hogy a 
fajlagos ár pusztán tájékoztató, de egyfajta minimum, hiszen telkenként vannak olyan adottságok, 
melyek a költségeket emelhetik: pl. régi épület bontása, rossz talajviszonyok miatti alapozási többlet 
vagy szomszédokkal történő kapcsolatépítés jegyében épített köztéri padok, grillező telepítésének az 
ára. 
 
Az épület méreténél figyelembe kell venni, hogy összesen hány fő fog benne lakni. Döntést kell hozni 
arról, hogy emeletes vagy földszintes legyen a kialakítás. A TL-házban lehetőség szerint a nappali, 
konyha, egyéb kiszolgálóhelyiségek a földszinten kapjanak helyet. Lehet felső szint (lehetőleg nem 
tetőtér), ahol lakószobák és fürdőszobák helyezkednek el. 
 
A támogatott lakhatásra vonatkozó jogszabályok előírják, hogy lakhatási szolgáltatás legfeljebb hat fő 
számára kialakított lakásban vagy házban vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy 
házban vagy legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható 
[szociális törvény 75. § (2)].  
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Lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű 
lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a 
főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és vécével 
rendelkezik. Egy a fenti paraméterekkel rendelkező lakásban (lakóegységben) legfeljebb két személyt 
lehet elhelyezni. 
 
Szakmai szempontból a 4-6 fős lakások lennének legideálisabbak, mely megfelel egy normál család 
átlagos létszámának. Fenntarthatóság szempontjából jellemzően a 10-12 fős lakások kivitelezése az 
ideális. A fentieket figyelembe véve az átlag 10 fő számára min. 5 szoba szükséges melynek 
alapterülete összesen: 5×12 m

2 
= 60 m

2
. Ugyanakkor a megfelelő komfort miatt érdemes inkább 90 m

2
 

körüli értékkel tervezni. A fürdőszobák, nappali, konyha, előszoba, gardrób, kamra, esetleg 
mosókonyha, vendégszoba stb. legalább még egyszer ennyi, így 10 fő számára a TL-ház nagysága 
200 m

2
 körül fog mozogni. 

 
Stratégiai, szakmai és pénzügyi kérdés, hogy milyen komfortfokozatú (pl. egyágyas szobák saját 
fürdőszobával) TL-lakóépületeket képzelünk el. Magyarországon jelenleg 405 lakás jut 1000 
személyre, azaz átlagosan 2,5 fő jut egy lakásra. EU-s összehasonlításban e tekintetben a 
„középmezőnyben” helyezkedünk el. Ennél lényegesen kevesebb lakás jut 1000 főre pl. Portugáliában 
és Írországban (310 és 327 lakás/1000 fő). Az EU-tagállamok nagy részében ugyanakkor sokkal több 
lakás jut ennyi emberre, a legjobb a helyzet Franciaországban, Spanyolországban és a skandináv 
országokban (467-491 lakás/1000 fő). 
 
A telek nagysága szintén stratégiai kérdés: nem csak egy TL-épületről lehet szó, hanem egy komplex 
élettér kialakításáról. Fontos lehet a telek kiválasztásakor a kert mint a relaxációs hely és az 
önfenntartás lehetséges eszköztárának biztosítása. 6-10 fő számára a 400 m

2
 nagyságú telek kicsi, a 

2000 m
2
 nagyságú telek fölötti nagyság akár már teher is lehet (amennyiben nem gazdálkodnak rajta). 

Az átlagos telekméret lakóházakra az egy- vagy kétlakásos lakóépület elhelyezését szolgáló 700-720 
m

2
-es telek, 30-40%-os beépíthetőséggel. 

 
A lakóegységek mellett fontos meghatározni azt is, hogy hány darab és milyen funkciójú szolgáltatási 
és foglalkoztatási célú ingatlanra van szükség. Felmérendő, hogy a tervezett földrajzi területen hol és 
milyen meglévő kapacitások vannak saját és partneri fenntartásban, és vélhetően mi az a minimális 
szolgáltatási volumen, amelyet a kiváltási folyamat után is elengedhetetlen fenntartani. A konkrét 
ingatlanok kiválasztása során vegyük figyelembe azt is, hogy a lakhatási és egyéb szolgáltatásokhoz 
szükséges humán erőforrás rendelkezésre fog-e állni, a dolgozók hajlandók-e több helyszín között 
ingázni és ez megvalósítható-e költséghatékonysági szempontból. 
 
A kialakítandó lakóegységek összeállítását, illetve a rendelkezésre álló és fejlesztendő szolgáltatási 
gyűrű felmérését követően érdemes a települések, településrészek és konkrét ingatlanok kiválasztását 
megkezdeni.  
 
 

II. Települések, településrészek kiválasztása 

 
A település lélekszáma 
 
A szolgáltatási környezet felmérése c. modulban meghatározásra kerül, hogy a támogatott lakhatás 
létesítésére az intézmény az alábbi szempontok szerint válassza ki a megfelelő településeket: 
 

a. a kiválasztás vegye figyelembe a lakók felmérése során feltárt egyéni igényeket (a lakók 
preferenciája azzal kapcsolatban, hogy hol, mely településen szeretnének élni); 

b. 5000 fő lélekszám feletti település vagy bármely település, melynek 20 km-es 
vonzáskörzetében van 5000 fő feletti lélekszámú település és abban vannak elérhető 
közszolgáltatások: 

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

 település közösségi közlekedéssel való elérhetősége; 
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 bolt, gyógyszertár megléte a településen; 

 fentiekre tekintettel részesítsék előnyben az 5000-10 000 főnél nagyobb települések és 
azok közösségi közlekedéssel, támogató szolgálattal való elérhető környezetét. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nappali ellátás (fogyatékos, pszichoszociális fogyatékossággal 
élő, illetve szenvedélybeteg személyek számára) 10 000 fős lakosságszám felett kötelező. Így a 
legideálisabb a támogatott lakhatás olyan településre történő telepítése, ahol ezen 
szolgáltatások kötelező feladatként biztosítandóak. 
 
Az IFKT-módszertan tartalmazza az 5 000 lakost meghaladó, s emiatt elvárható szolgáltatási szintet 
és szociális hátteret biztosító települések listáját (ld. a kötet végén).  
 
Az 5000 fős települések elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, hogy a települések környezetében 
alacsonyabbak az ingatlanárak, de általánosságban ennek „súlyos” oka van. Jellemzően ezek az 
alábbiak: 

 az úthálózat minősége lényegesen rosszabb; 

 a közműellátottság alacsonyabb, a közművek üzembiztonsága rosszabb; 

 a közbiztonság lényegesen rosszabb, nincs rendőri jelenlét; 

 a nagyobb települések igyekeznek kiszorítani a környező kis(ebb)településekre a bizonytalan 
egzisztenciájú lakosokat. 

 
Azon 5000 fősnél alacsonyabb lélekszámú településeken, ahol magasabb az ingatlanár, mint az 5000 
fősben, jellemzően az alábbiak játszanak szerepet: 

 társadalmi presztízs (pl. Káli-medence falvai); 

 jelentős munkaadó közelsége, illetve annak telephelyének úthálózattal meglévő kapcsolata 
(pl. Kecskemét, Győr környezete); 

 ingatlanpiaci várakozások. 
 
A fenti szempontokat mérlegelve vizsgálható az 5000 fős kritérium mellőzése, fellazítása. 
 
Egyedi választás esetében, amikor nem az 5000 lakost meghaladó településre esik a választás, 
szükséges az elégséges szolgáltatási szint és szociális háttér igazolása eseti tanulmányban (ennek 
felmérését és a szolgáltatások biztosítására vonatkozó terv elkészítését segíti az IFKT-módszertan A 
szolgáltatási környezet felmérése, illetve Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv c. modulja). 
 
A TL szempontjából a 7-10 000 fős település vagy településrész lehet az a minimális méret, amiben 
egy-két TL-egység elhelyezhető. Az ilyen méretű települések rendelkeznek már olyan infrastruktúrával 
és közszolgáltatási elemekkel, melyek nélkülözhetetlenek egy TL hatékony működtetéséhez. 
 
A települések egyéb jellemzői 
 
A település szorosan összefügg a települést létrehozó, megalkotó társadalmi csoport belső 
viszonyaival, felépítésével, működésével, berendezkedésével. Ugyanilyen szoros kapcsolat áll fenn a 
település és a benne folyó tevékenységek, a gazdaság között is. 
 
Annak érdekében, hogy a TL ingatlanai, illetve a benne élők és dolgozók befogadása sikeres legyen, 
szükséges megvizsgálni a település statisztikai jellemzőit, és ki kell alakítani már a felmérés során a 
megfelelő kapcsolatokat a település vezetőségével, illetve a leendő szomszédsággal. 
 
Az egyik alapvető szempont a települések korösszetétele. Egy elöregedő település fejlődési 
potenciálja nem kedvező, a fiatalabb korösszetételű, dinamikusabb település befogadóvá tétele 
hosszabb távon is megtérülő befektetés lehet a TL esetében. A társadalmi kapcsolatok hálója sokkal 
gazdagabb, színesebb egy növekvő település esetében, nem beszélve az elérhető szolgáltatásokról 
és lehetőségekről pl. a foglalkoztatás, a kultúra, a szabadidő területén stb.  
 
Fontos megismernünk a település széles körben értelmezett kulturális rendszerét: az egyházi 
szereplőkön át a sport- és hagyományőrző csoportokon keresztül a véleményformáló szereplőkig. Ők 
lesznek azok, akik végérvényesen meghatározzák majd, hogy a leendő TL-t befogadja-e a település 
vagy sem. A települések befogadási képességeivel és az ezt elősegítő kapcsolatok kialakításával, 
fenntartásával az IFKT-módszertan kommunikációra vonatkozó moduljai foglalkoznak bővebben. 
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A foglalkoztatásra, gazdaságra vonatkozó adatokból is következtetéseket vonhatunk le a település 
várható fejlődéséről. A hátrányos helyzetű települések számára kevesebb erőforrás áll rendelkezésre 
az épített környezet vagy a szolgáltatások fejlesztésére. Amennyiben a TL kialakítása során 
munkaerő-felvételre kerül sor, érdemes előzetesen megvizsgálni, hogy a TL környezetében várhatóan 
rendelkezésre áll-e majd a megfelelő munkaerő. 
 
A településszerkezet vizsgálatából megállapítható, hogy hol találhatóak ipari körzetek, családias 
lakóövezetek, hol helyezkednek el a legalapvetőbb szolgáltatások (közigazgatás, egészségügy, 
oktatás, kultúra stb.). A település elérhetősége és a településen belüli tömegközlekedési hálózat, a 
települési infrastruktúra, a település környezetének adottságai és fejlődési potenciálja képeződik le a 
településen elérhető ingatlanok árában. 
 
Tekintettel arra, hogy a fogyatékos emberek erőszakos bűncselekmények esetében könnyebben 
válhatnak áldozatokká, javasolt a közterületen bekövetkező bűncselekmények szempontjából fertőzött 
településeket, településrészeket vizsgálni, és ahol valós veszély áll fenn, azokat a településeket, 
településrészeket kerülni. 
 
Az élhető környezet drágábban „értékesíthető”, míg az olcsó telekárak egy rossz helyzetű vagy 
hanyatló településről árulkodhatnak vagy valamilyen közeli árromboló hatásról is tanúskodnak (pl. 
szeméttelep a közelben). Az ingatlanárak a településről alkotott átfogó információkkal együtt 
értelmezhetők, így a társadalmi-gazdasági és környezeti adottságok, illetve a piaci folyamatok 
elemzése egyaránt fontos kiválasztási szempontok. Az ingatlanpiac szempontjából alacsonyan 
értékelt környezetek és települések nem előnyösek, mivel ezek a környékek általában vagy 
környezetvédelmi vagy szociális szempontból olyan terheket jelentenek az ott élőknek, melynek 
kitenni fogyatékos személyt csak alapos vizsgálat alapján engedhető meg. 
 
Települések egymástól történő távolságának meghatározása 
 
A települések egymáshoz való távolságának jelentősége van a megfelelő humánerőforrás-
gazdálkodásban és egyéb költségvonzatok tekintetében (pl. utazás, kommunikáció költsége). A 
létesítendő ingatlanok helyét úgy érdemes kiválasztani, hogy a működtető (fenntartó, intézmény) 
központja és az egyes egységek elérhető távolságban legyenek, illetve a munkatársak képesek 
legyen ellátni a különböző egységekhez kötődő feladataikat. 
 
A településekre jellemző adatok vonatkozásában javasolt a térinformatikai feldolgozás. Erre a 
legegyszerűbb a Google Maps lehetőségeinek használata, mely segít, hogy térképen láthassuk a 
mellékletben felsorolt megfelelő ellátási szintet biztosító, 5000 főnél több lakossal rendelkező 
települést és azt, melyben a programmal érintett nagyintézmény van, lemérve azok távolságát 
egymástól.  
 
Településrészek felmérése és kiválasztása 
 
Amikor a kiválasztott települést vizsgáljuk, először annak viszonyrendszerét és adottságait kell 
megnéznünk a TL szempontból. A település vagy településrész életének valamennyi meghatározó 
összetevőjére, működésére és működtetésére vagyunk kíváncsiak azokból a szempontokból, melyek 
befolyásolják majd a TL működését: más településekkel, településrészekkel való kapcsolt (pl. 
munkahelyek), tömegközlekedési hálózat, infrastruktúra, szolgáltatások, környezeti adottságok. 
 
A támogatott lakhatás csak integrált formában, belterületen valósítható meg, mely a közbiztonság és 
közművesítés elérhetősége miatt is fontos. Ez alól kivételt jelenthet a szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézménye, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni a – pl. a 
pszichoaktív szerhasználó, illetve áldozattá vált – ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. 
 
A szakmai rendeletre tekintettel a TL-t úgy kell kialakítani, hogy az tömegközlekedési eszközzel 
könnyen megközelíthető legyen, ezért az ingatlan – szilárd burkolatú közúton mérve – egfeljebb 1 km-
en belül tömegközlekedési lehetőséggel legyen elérhető. A távolságot helyszíni méréssel, 
mérőkerékkel vagy a Google Mapssel vagy más GIS-alkalmazáson mérve lehet megállaptani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy önmagában a megközelíthetőség még nem garancia arra, hogy terület 
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közlekedése a lakók számára megfelelő, pl. megfelelő időközönként vannak járatok és a járműpark 
akadálymentes. 
 
A településrész, utca kiválasztásának első lépése az országos településrendezési és építési 
követelmények (OTÉK) megismerése, valamint a települési rendezési, szerkezeti tervek, helyi 
építési szabályzat, és ha rendelkezésre áll, a településfejlesztési koncepció megismerése. A 
település szabályozási terve, valamint a kapcsolódó OTÉK előírásait korlátozhatják a beruházást (pl. 
véderdő zónában nem lehet építkezni, de ugyanolyan fontos a beépíthetőség, épületmagasság stb.). 
Érdemes tudni, ha a területen vagy a közelben nagy forgalmú út létesítését tervezik. A még kevésbé 
kiépült településrésszel kapcsolatosan a szomszédok véleménye, tapasztalatai is fontos 
információforrás. 
 
A településrész kiválasztásának objektív szempontjai 
 

 Közlekedés: járdák és burkolat megléte, bicikliút, tömegközlekedés (távolság, gyakoriság, 
akadálymentes járműpark), 

 szolgáltatások megléte: szociális, egészségügyi, oktatás és egyéb közszolgáltatások és piaci 
szolgáltatások (pl. fodrász) megléte, illetve elérhetősége, 

 foglalkoztatási lehetőségek, a munkahely közelsége (pl. ingázás szükséges-e?), 

 vásárlási lehetőségek, 

 kulturális és sportlehetőségek, 

 biztonság: rendőri, rendészeti, mezőőri, polgárőri jelenlét, helyi lakosok hogyan védik az 
ingatlanokat (pl. kerítések, kamera, kutya), 

 a településrész közelében szegregátum található vagy a településrész maga szegregált (a 
telepeken és közelükben általában hiányosak a szolgáltatások, a munkalehetőségek, a 
közlekedés, a közművesítés, rosszabb a közbiztonság). 
 

Elsődleges szempontként jelenik meg a településrész, utca és telek vagy konkrét ingatlan kiválasztása 
során a lakókörnyezet, a szomszédok hozzáállása. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a TL hatására a 
szomszédok ingatlanjai leértékelődnek (hazai sajátosság, amin a szemléletformálás sokat javíthat). A 
veszteség kompenzálására, a szomszédság támogatásának elnyeréséhez és a befogadó környezet 
kialakítása érdekében a tervezés során érdemes olyan elemeket is beépíteni a megvalósításba, 
melyek a helyi lakosság számára is előnyökkel járnak pl. az utcában a TL és a szomszédok közös 
hasznosítású parkolója épül, az utca egy új padokkal, fákkal, virágokkal tarkított zöld pihenővel 
gazdagodik, esetleg egy közösségi piknikzóna alakul ki (pl. szalonnasütő, bográcsoló, fedett pavilon 
stb.). Az ezekbe való befektetés társadalmi szempontból nagyon hamar megtérül. A közösségi 
tervezés egyik formája lehet a szomszédsági beszélgetés és a beszélgetés során megtervezett 
közösségi akciók pl. a beruházáshoz kapcsolódóan szaletli, szalonnasütő, faültetés, közös 
kertészkedés stb. tervezése, megvalósítása, a közösségi terek együttes használata. Ha a lakosság 
széles körű tájékoztatása (pl. rendezvényeken, helyi médián keresztül, személyesen) és bevonása (pl. 
közösségi tervezés, közösségi akciók, rendezvények stb.) megvalósul, számos jövőbeli konfliktus 
megelőzhető. 
 
 

III. Ingatlanok kiválasztása 

Ideális esetben a létesítendő ingatlanokra és azok elhelyezkedésére vonatkozó tervek, elképzelések 
ismeretében lehet megkezdeni a lehetséges ingatlanok összegyűjtését. Ennek lehetséges formái: a 
fenntartó ingatlanállományának feltérképezése, a települési önkormányzatok felkeresése és 
ingatlanügynökségek megbízása. 
 
A konkrét ingatlanok felkutatása során a többféle forrásból érdemes egy ingatlankosarat (ingatlanok 
bemutatása, előnyök-hátrányok felsorolása) összeállítani, amiből különféle szempontok alapján lehet 
majd válogatni. 
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A telek kiválasztásának szempontjai 
 

 A telek legyen lehetőleg szabályos alakú (négyzet, téglalap). 

 A zsákutca vége és a saroktelek sem a legideálisabb. 

 A kiválasztás során ügyeljünk arra, hogy a telek és az oda tervezett épület körül ne legyenek 
a létesítendő ingatlannál sokkal magasabb épületek.  

 A használhatóság miatt fontos lehet, hogy merre lejt a telek. Elfogadható, ha lankás domb 
vagy magas fák állnak a ház háta mögött. A sziklás telek nem alkalmas. 

 A talaj minősége a leendő lakók kertművelése miatt is fontos. A „jó” talaj termékeny, nedves. 
Arra is figyeljünk, hogy mennyire egészségesek a növények, hogyan nőnek a fák. Kérdés, 
hogy áll-e rendelkezésre talajvizsgálati terv (az építkezéshez statikai szempontból szükséges 
lehet, ha nincs, el kell majd készítettni). 

 Közműellátottság: víz, szennyvízelvezetés, gáz, áram rendelkezésre állása. Milyen a 
szennyvízelvezető csatorna, ugyanis itt nagyobb kapacitásra lesz szükség. 

 Milyen a széljárás? Ez sok esetben zavaró lehet. 

 Kerülendő ingatlanvásárlás temető, börtön, egyéb negatív imázstranszferrel járó helyek 
szomszédságában. 

 A leendő ház közelében ne legyen szemétfeldolgozó vagy szennyvízülepítő, nagyfeszültségű 
transzformátor-állomás.  

 Fontos felmérni a lehetséges zajártalomforrásokat. 
 
A számos szempont megismeréséhez elengedhetetlen a többszöri, változatos időszakban történt 
bejárás az ingatlanon és környezetében. Azt, hogy a nap mennyit süt a telekre, és hogy a 
szomszédban van egy üzem, ami bűzt ereszt ki bizonyos napszakban, csak a személyes tapasztalat 
révén ismerhetjük meg. 
 
Az adott terület jellege erőteljesebben befolyásolja az építési engedély megszerzését, mint a település 
önmaga. A település kiválasztásának fontos szempontja, hogy a megvalósításhoz szükséges hatósági 
engedélyek és engedély jellegű hozzájárulások a megvalósítás elvárt határidejét ne veszélyeztessék.  
 
A 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet kivonta az új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 
meg nem haladó lakóépületek építését az építési engedélyezési eljárás alól, ahol az építésügyi 
hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként kijelölt – jegyzőhöz, főjegyzőhöz (a 
továbbiakban együtt: jegyző) nyújtja be, kérelmét az, aki építkezni akar és a kérelem a közigazgatás 
szabályainak mellőzésével kerül elfogadásra, azaz aki helyben az építési hatósági jogkört gyakorolja, 
dönt a kérelemről, de döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak a közigazgatás keretei között.  
 
A helyi önkormányzat rendeletében, más néven helyi építési szabályzatban (HÉSZ) felsorolt és 
bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenységek esetében a településképi bejelentési eljárást 
le kell folytatni [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 23. § (1) bek., 24. § (1) bek.]. A bejelentési eljárás 
elhúzódása vagy kérelem elutasítása esetére nincs jogorvoslat a közigazgatás keretein belül. Ezért is 
fontos az önkormányzattal a személyes kapcsolat kialakítása, a velük való egyeztetés.  
 
Szempontok használt vagy új ingatlan közötti választáshoz 
 
Annak eldöntése, a műszaki-gazdasági szempontok mérlegelése, hogy a lakóegységek és szolgáltató 
ingatlanok használt vagy új ingatlanba kerüljenek elhelyezésre, igényli az ingatlanlétesítés 
folyamatában keletkező összes költség összegének, az ingatlanüzemeltetési költségek összegének 
és az ingatlan jövőbeni továbbértékesítési lehetőségeinek feltárását. Általánosságban azonos telken 
felépült új épület és az ugyanott található régi, de az újjal azonos műszaki színvonalra felújított épület 
piaci ára nem tér el lényegesen. A használt épület ára 10-15%-kal lehet alacsonyabb, mely kifejezi, 
hogy a régi épület mindig tartogathat olyan hibákat-hiányosságokat, melyek eltakartak. Lehet ez régi 
vezeték, de elásott szennyeződés is. A használt lakóépületek üzemeltetési költségének az a része, 
ami épület-állagmegóvással, jó karbantartással keletkezik, az első három évben magasabb, mivel új 
épület esetében a garanciális időszak az első három év [ld. 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a 
lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról]. Sok esetben pl. egy meglévő épület közel 0 
energiaszintű kialakítása költségesebb, mint egy új, akár 0 energiaszintű épület létesítése. A használt 
épületből abban az esetben, ha intézménykiváltási program keretében történik az újszerű állapot 
kialakítása, a költségek magasabbak lehetnek, mint egy zöldmezős beruházás során, mivel nem csak 
építeni kell, hanem bontani is egy újszerű műszaki tartalom létrehozásához. 
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A régi épület esetében mindig fennáll, hogy az épületben az alaprajzi méreteket nem lehet a bentlakók 
számához optimalizálni, és az egy főre jutó alapterület, illetve belmagasság nagyobb lesz, mint a 
célszerű, és így a működési költségek egy főre vetítve magasabbak, mint az új épületnél. 
 
Meglévő épületek átalakítása során sok esetben a meglévő adottságok miatt a potenciális lakók 
igényét kielégítő fizikai akadálymentességi szint nem vagy csak irreális költséggel biztosítható. Ilyen 
esetben megfontolandó a személyes szükségletek függvényében kialakított lakócsoportok 
újradefiniálása, valamint a részleges akadálymentesség biztosítása – figyelembe véve az épület 
későbbi, igényekhez igazodó adaptálhatóságának lehetőségét. (Adaptálható a lakókörnyezet, ha 
annak életciklus alatt történő, folyamatosan változó használói igényekhez való igazítása a 
tartószerkezet megbontása nélkül, illetve a fizikai környezet minimális átalakításával-kiegészítésével 
nehézség nélkül biztosítható.) 
 
 

IV. Döntés 

 
A potenciális ingatlanok felmérése során számos esetben szükség lehet újratervezésre: 

1. A kiszámolt négyzetméterigényre nincs forrás, ekkor újra kell tervezni a létesítendő 
egységeket. 

2. A megvizsgált települések, településrészek nem megfelelőek (pl. közlekedés, szolgáltatások 
elérhetősége stb. szempontból), ekkor új településeket, településrészeket kell választani. 

3. A megvizsgált ingatlanokra nincs forrás, ekkor új ingatlanokat kell keresni vagy az alapoktól 
indulva újratervezni az igényeket. 

 
A körültekintő felméréshez, tervezéshez érdemes már a folyamat legelején a megfelelő 
szakembereket – építőmérnök/építészmérnök/műszaki ellenőr – bevonni és velük folyamatosan 
együttműködni, így elkerülhető a felmérés elhúzódása. Amint az ingatlankosár összeállt, javasoljuk 
legalább egy olyan döntést elősegítő ülés megtartását, ahol a felmérésben résztvevők, az érintett 
szakemberek, a lakók és munkatársak képviselői és a döntéshozók vesznek részt. Ideális esetben a 
megbeszélést külső facilitátor vezeti, mely elősegíti minden érintett fél szempontjainak érvényesítését 
és a lehetőségeknek és igényeknek leginkább megfelelő, konszenzusos döntés megszületését. 
 
 

V. Adás-vétel 

 
Amennyiben a források rendelkezésre állnak, megtörténhet az ingatlanok adás-vétele. Pályázati 
források felhasználása esetén a pályázati kiírás rendelkezései alapján elegendő lehet 
szándéknyilatkozat vagy előszerződés a pályázat benyújtásához. 
 
 

Az ingatlan felmérés eszközei 
 
A fentiekben bemutatott folyamathoz, különösen a bemeneti információk jelentős részének 
összegyűjtéséhez az IFKT-módszertan lakókra, munkatársakra és szolgáltatási környezetre 
vonatkozó felmérési és tervezési moduljai adnak módszertani útmutatást. 
 
A felméréseket megalapozza a településekre, településrészekre vonatkozó dokumentumelemzés 
(OTÉK, helyi szabályzatok, fejlesztési tervek és koncepciók stb.), valamint internetes adatgyűjtés (a 
jelenleg elérhető legteljesebb ingatlankínálati adatok az www.otthonterkep.hu oldalon találhatók meg.) 
Érdemes figyelembe venni a bűnözési statisztikákat is, melyekkel kapcsolatban a helyi önkormányzat, 
illetve a helyi rendőrség felkeresése is ajánlott.  
 
Az 5000 fős és annál nagyobb települések listája az IFKT-módszertan mellékletében megtalálható. 
Javasoljuk a kiválasztott települések személyes megkeresését, konkrét ingatlanok esetében pedig 
mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a szomszédsággal. A kapcsolatfelvétel módjára útmutatást 
adnak az IFKT-módszertan kommunikációra vonatkozó moduljai.  
 

http://www.otthonterkep.hu/
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A körültekintő felméréshez, tervezéshez érdemes már a folyamat legelején a megfelelő 
szakembereket, ingatlan tanácsadót, illetve műszaki szakembereket 
(építőmérnök/építészmérnök/műszaki ellenőr). 
 
Amennyiben az alábbi kérdésekre adekvát választ tudunk adni, az a döntés meghozatalához 
elegendő információt gyűjtöttük be a felmérés során. 

1. A leendő lakók egészségügyi-pszichológiai-szociológiai jellemzőit tartalmazó adatsor, 
szükségletfelmérés elkészült-e? 

2. Mennyi az egy lakóra/igénybevevőre meghatározott ingatlan-beruházásra fordítható 
pénzösszeg? (bruttó) 

3. Hány fősre tervezzük a lakóegységeket és hány négyzetméteresre (az összes helyiség 
együtt)? Melyek az ingatlan- és telekspecifikációk? 

4. Melyik település(ek) jönnek szóba a nagy intézmény 50 km-es környezetében vagy 50 km-es 
körhöz a legközelebb (a térképen légvonalban mérve) mint a támogatott lakhatást befogadó 
potenciális település? 

5. A településeken a rendelkezésre álló összegért milyen átalakítható, vagy felújítható 
felépítményes vagy felépítmény nélküli vagy bontandó felépítmény tartalmazó ingatlan érhető 
el figyelemmel a kiválasztás szempontjaira, illetve az ingatlanfejlesztés költségtényezőinek 
összességére adott ingatlan esetén? 

6. Mi az a naptári időpont melyre az új lakóegységnek használatra alkalmasnak kell lenni és a 
beköltözhetőség összes törvényi és műszaki feltételeivel rendelkezni kell? 

7. A választási szempontok és helyszín bejárása alapján melyik ingatlan a legalkalmasabb, hogy 
a rendelkezésre álló anyagi forrás segítségével, adott határidőre Támogatott lakhatásnak 
adjon helyet? 

8. Hol lesznek a TL–hez kapcsolódó szolgáltatási és foglalkoztatási célú ingatlanok, a 
szolgáltatási gyűrű egyes elemei hol lesznek elérhetők a lakóknak? 

 
A személyi és ingatlan-specifikus adatok az ún. ingatlanfejlesztési programban kerülnek 
összegzésre, mely kidolgozza, hogy mely településeken, milyen műszaki-gazdasági jellemzőkkel bíró 
épület és telektípusok lesznek az ingatlankiválasztás tárgyai. A lehetséges ingatlan-portfólió 
ismeretében egyfajta iterációs folyamat indul el, mely a lehetséges lakók körének módosulását 
eredményezi, ami alatt azt értjük, hogy a kiváltási terv szándékainak megfelelő ingatlan több vagy 
kevesebb lakót tud befogadni, mint a személyiség-profil alapján munkahipotézisként definiált 
lakóközösség tartalmazott és ezért a lakóközösség létszámán és összetételén módosítunk. A 
potenciális ingatlanok felkutatásának eredménye az ingatlankosár , melyből kiválasztjuk a 
vásárlás, építés, átalakítás céljából legoptimálisabb ingatlanokat. 
 
 

Kapcsolódási pontok 

A potenciális ingatlanok felmérése és a tervezett ingatlan-portfólió a lakók egyéni támogatási 
szükségleteire és szolgáltatási igényeire, valamint a tervezett szolgáltatási portfolióra és az ahhoz 
szükséges humánerőforrás igényre épül, azokkal összhangban van. 
 
A szolgáltatási környezet felmérése meghatározza, hogy mely településeken lehetséges a támogatott 
lakhatás létrehozása. A települések kiválasztása a lakók egyéni preferenciái, a munkatársak 
preferenciái és az ingatlan kiválasztási folyamatban bemutatott szempontok is befolyásolják, ezért a 
felmérés, ingatlan kiválasztás és beruházás tervezése során is ezeket a szempontokat folyamatosan 
szem előtt kell tartani. 
 
A beruházáshoz szükséges építési telkek, átalakítandó épületek felmérése, kiválasztása, építési 
tervek készítése és a beruházás megvalósítása a kiváltási folyamat költségeinek jelentős részét 
jelentik, ezért az ingatlan felmérés szorosan kapcsolódik a kiváltás költségtervéhez. A rendelkezésre 
álló és felhasznált forrásokat folyamatosan nyomon kell követni a tervezés és a megvalósítás során. 
 
Egyes ingatlanok esetében egy beruházásban jártas szakember tudja az alábbi költségtényezőket 
megbecsülni. Erre alkalmas az az igazságügyi szakértő, akinek kompetenciája az építés-beruházás 
területére kiterjed. (A kompetencia meghatározása a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 11. melléklet B. pont 
szerint történik, mely az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó 
képesítési és egyéb szakmai feltételekről rendelkezik). 
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A felmérés és a tervezés során meghatározásra javasolt költségek az alábbiak: 
 

 Beruházói vagy lebonyolítói szervezet vagy személy költsége 

 Közbeszerzői tanácsadó költsége 

 A telekár  

 Az építési ingatlan adás-vételének költsége (ügyvédi, fölmérő és illeték-költségek) 

 Az épület tervezésével kapcsolatos mérnöki költségek 

 Hatósági engedélyek költsége (illetékek és eljárási költségek) 

 A közművesítés költségei (A telekhatárig vezető közművezetékek és útépítés) 

 Bontási költség 
 

Ajánlás 
 
Az épületek és általában a kiváltási projekt vonatkozásában javasolt az Internet lehetőségeinek 
használata, akár projekttámogató weboldal (ingyenes megoldásként blog) vagy felhő-alapú tárhely 
létrehozásával a tervezés támogatásra, mely jogszabályokat, mintaterveket, esettanulmányokat 
tartalmazhat.  
 
A felmérések és tervezés során szükséges adatgyűjtésben az (ingyenes) Google Doc űrlapokat lehet 
használni, továbbá egy tárhelyre, weboldalra fényképes dokumentációt, iratanyagokat stb. lehet 
elhelyezni, hogy az folyamatosan és személyi változásoktól függetlenül legyen elérhető. Ebben a 
felhőben a kezdetektől rendelkezésre állhatnak a jogszabályok, szabványok és ajánlott tervi sémák 
(pl. akadálymentes fürdő, zuhany tervei).  
 
A tervi sémák azokat a térkapcsolatokat és funkcionális jellegzetességeket mutathatják be, melyek a 
lakáshasználatot alkalmassá teszik a fogyatékos emberek számára, anélkül, hogy törvényszerű 
általánosításokat akarnának rákényszeríteni a tájékozódni kívánóra. Az ajánlott helyiségméretek, 
helyiségkapcsolati sémák, a támogatott lakhatás célját szolgáló ingatlan fejlesztője számára támpontot 
adhat a költségtervezés során. Hasonló lehetőséget nyújthat, mint egyes Nyugat-Európai államilag 
vagy önkormányzatilag támogatott lakbérű lakások építését szolgáló ingatlanfejlesztések esetében a 
tervi ajánlások. Az ajánlások ingatlanfejlesztési, tervezési, építőanyag-kiválasztási irányelvek. Céljuk, 
hogy a beruházók olyan költségszint és műszaki tartalom mellett építkezzenek, melyek esetében 
prognosztizálható, ill. hosszú távon tervezhető bérleti és üzemeltetési költség, lakás és lakókörnyezeti 
minőség keletkezik. 
 
Javasolt a projekt teamet úgy összeállítani, hogy abban legyen, a gazdasági-pénzügyi-jogi, építészeti 
kérdéseknek felelőse mellett informatikai szakember is, így az informatikai kérdések sem maradnak 
gazdátlanul. 
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A modul célja 
Bemutatja a kiváltás eredményeként létrejövő támogatott lakhatás (TL) tervezett 
lakóegységeit és helyszíneit, a létesítendő lakhatási és szolgáltatási célú 
ingatlanok jellemzőit. 

A modulhoz 
ajánlott eszköz 

Folyamatleírás 
Szereplők azonosítása 
Szempontok az ingatlan tervezéséhez 
Tervezést segítő Excel adatbázis 
Tervsablon 
Kitöltési és használati útmutatók 

Személyi 
feltételek 

A terv készítéséért felelős 

 Beruházó 
 

A terv elkészítésében részt vesz 

 Intézményvezető 

 A lakók igényeit, mindennapi életvitelét, a jövőben megvalósítható 
vágyaikat ismerő szakemberek (intézményi munkatársak, lakók 
képviselete, érdekvédelem) 

 Szociális szolgáltatások létrehozásában és működtetésében jártas 
szakemberek (akár külső tanácsadók) 

 Építész(mérnök), szakági tervezői team, szükség szerint belsőépítész, 
leendő műszaki ellenőr 

 Rehabilitációs szakmérnök 

 Ingatlanüzemeltető (műszaki-karbantartási gyakorlati szakember) 

 Egyéb szociális szakemberek (foglalkoztatási rehabilitációs szakértő, 
gyógypedagógus stb.) 

 Pályázati forrás felhasználása esetén szükség szerint pályázatírók 

Tárgyi 
feltételek 

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

A terv 
elkészítésének 
időigénye 

4 hónap 

 
 

Bevezető 
 
Az IFKT-módszertan Ingatlanportfólió című modulja bemutatja a szolgáltatást igénybevevő 
fogyatékos személyek szükségleteinek leginkább megfelelő ingatlanok tervezési szempontjait, 
útmutatást ad a tervezés folyamatára, a tervezésbe bevonandó szakemberekre vonatkozóan és 
a költségek becslésére alkalmas tervezési segédletet biztosít a kiváltást tervező intézmények 
számára. 
 
Az ingatlanportfólió célja a kiváltás eredményeként létrejövő támogatott lakhatás (TL) tervezett 
lakóegységeinek és helyszíneinek, a létesítendő lakhatási és szolgáltatási célú ingatlanok 
jellemzőinek bemutatása. 
 
Az ingatlanportfólió megtervezését segítő modul bemutatja, hogy a tervezést és kivitelezést milyen 
hatályos jogi szabályozás, illetve szakmai ajánlások határozzák meg, melyek a fogyatékos emberek 
számára történő tervezést elősegítik. 
 
A modul bemutatja, hogy az ingatlanvásárlás (építési telek vagy átalakítandó, felújítandó épület) és az 
épület használatbavétele közötti időszakban milyen lépéseket kell tennünk, hogy a létrehozott 

SZOLGÁLTATÁSI INGATLAN PORTFÓLIÓ 
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infrastruktúra hosszú évtizedekig szolgálhasson majd a támogatott lakhatás igénybevevői számára 
élettérként. 
 
Az ingatlanportfólió kialakításának alapja egyrészt a fogyatékos személyek szükségleteinek és 
igényeinek számbavétele, másrészt a Potenciális ingatlanok felmérése c. modul alapján kiválasztott 
ingatlanok: a megvásárlandó telkek és átalakítandó, felújítandó épületek. Az építés, átalakítás, 
tervezés ekkor kezdhető meg. 
 
 

Egyetemes tervezés 

 
Az otthon – legyen az családi ház vagy társasházi lakás – valamennyiünk életében fontos szerepet 
tölt be. Ez az a hely, amely alapvető életszükségleteink színteréül szolgál (étkezés, tisztálkodás, 
alvás). Ide vonulunk vissza az élet zaja elől, itt vagyunk együtt családunkkal, itt pihenünk, itt 
kapcsolódunk ki. Az otthon mindenki számára az őt körülvevő épített környezet legszemélyesebb, 
legintimebb elemét jelenti. Mindezek miatt különösen fontos, hogy a lakásunk a lehető legjobban 
használható és a legkényelmesebb legyen számunkra. 
 
Az épületeket és így a lakóépületeket is hosszabb időtartamra, legalább 60-80 évre építjük. Éppen 
ezért a lakásokat, otthonokat a jelenlegi vagy a jövőbeli lakók változatos, illetve folyamatosan változó 
szükségleteinek, igényeinek figyelembevételével kell megtervezni és megépíteni. Ez a szempont a TL 
esetében különösen fontos, így a TL keretében létrejövő lakások, illetve az egyes lakáselemek 
tervezésénél tehát sok esetben célszerű figyelemmel lenni arra, hogy azok egyéni használati 
igényekhez igazodó esetleges megváltoztatása, átalakítása nagyobb átépítés, az épület primer 
szerkezeteinek érintése nélkül lehetséges legyen.  
 
Ahhoz, hogy a létrejövő ingatlanok hosszú távon tudják a TL-t biztosítani, fontos, hogy már a tervezés 
során előre gondolkodva számba vegyük a jövőben potenciálisan jelentkező használói igényeket és 
ezek figyelembevételével alakítsuk ki a tárgyi környezetet. Ezt a célt segíti az egyetemes tervezés 
startégiája. 
 
Az egyetemes tervezés eszméje az a preventív gondolkodásmód, tervezési stratégia, amely már a 
tervezés elején figyelembe veszi a használók képességeinek különbözőségét. 
 
Az egyetemes tervezés a következő 3 kritériumra épül: 

 A tervezés során a lehető legtöbb használói igény figyelembevétele 

 Az egyénre szabhatóság figyelembevétele (flexibilitás-adaptálhatóság) 

 Az egyéni segédeszközök használatának, kapcsolódásának biztosítása 
 
A lakóépületek tervezésénél tehát a fő cél az, hogy minimálisra szorítva az egyéni igényeknek 
megfelelő adaptálás szükségességét egy lakáskompozícióval szolgáljuk ki a használók különböző, 
időben, szituációban változó igényeit, szükségleteit. 
 
Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a TL valamennyi elemét akadálymentes használatra 
megfeleltetni. Alkalmas méretezéssel elérhető azonban, hogy egy lakás, lakótér az egyéni 
igényeknek megfelelően könnyen adaptálható legyen anélkül, hogy azt teljes egészében át kellene 
építeni. Az egyéni lakókörnyezet kialakítása esetében az akadálymentes megközelíthetőség mellett 
az adaptálhatóság követelményének figyelembevétele nyomatékkal javasolható, de bizonyos 
épületrészeknél, illetve épületfajtáknál (pl. szolgáltatóházak) a teljes körű akadálymentes kialakítás 
követelmény. 
 
 

Jogi szabályozás 

 
A tervezésre, kivitelezésre vonatkozó főbb jogszabályokat a Potenciális ingatlanok felmérése c. modul 
ismerteti. A szakterületet szabályozó hatályos jogszabályok listája és további jogi háttéranyagok a 
Magyar Építész Kamara honlapján érhetőek el (http://www.mek.hu/index.php?menu=jogszabalyok). 
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A tervkészítés módja 

 
A portfólió gazdasági értelemben az egy befektetőhöz tartozó befektetések összessége, szó szerinti 
jelentése tárca. Az intézményi férőhely kiváltási folyamat során a tervezett, majd a létesített 
ingatlanok összességéről az intézmény ingatlanportfóliót készít, mely tartalmazza az új szolgáltatási 
struktúra lakóegységeinek és helyszíneinek, a létesítendő lakhatási és szolgáltatási célú 
ingatlanoknak a felsorolását, jellemzőik bemutatását. Az ingatlanok felmérése és a tervezés 
megkezdése előtt javasoljuk már működő TL-ek meglátogatását, az eddigi tapasztalatok, jó 
gyakorlatok összegyűjtését és feldolgozását. 
 
Az ingatlanberuházás során először a lakók szükségletei, igényei és preferenciái alapján meg kell 
határozni az egy lakóegységbe költöző személyekből egy lakóközösséget, akik számára a 
továbbiakban az ingatlan felkutatása megindítható. A Potenciális ingatlanok felmérése c. modulban 
bemutatott folyamat eredményeként kiválasztásra kerül az építési telek vagy az 
átalakítandó/felújítandó épület, megtörténik a vásárlásra irányuló szándék okiratba foglalása vagy a 
vásárlás. Az építés, átalakítás tervezés ekkor kezdhető meg.  
 
A beruházás következő lépése az építési engedélyes és kiviteli tervek készíttetése, a szükséges 
engedélyek beszerzése. A kivitelező kiválasztása valószínűleg közbeszerzés keretében történik. A 
kivitelezést a műszaki átvétel és használatbavételi engedély beszerzése, illetve az ingatlan 
nyilvántartásba vétele zárja. A támogatott lakhatás vagy az adott szolgáltatás működési 
engedélyének beszerzését követően lehet az épületet birtokba venni, az üzemeltetést megkezdeni. 
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10. ábra – Az ingatlanberuházás folyamata 
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A tervezésben résztvevők és feladataik 
 
Mind a potenciális ingatlanok felmérése, mind a beruházások tervezése és kivitelezése során 
szorosan együtt kell működnie a kiváltási folyamat érintettjeinek: a fogyatékos emberek, az intézmény 
és a fenntartó képviselőinek, a céltelepülések képviselőinek és a közvetlen szomszédságnak, 
valamint a tervezést, kivitelezést végző szakembereknek. A tervezésnek a jelenlegi lakók támogatási 
szükségleteire, szolgáltatási igényeire és a jövőjükkel kapcsolatos elvárásokra, preferenciákra (hol, 
kivel szeretnének élni, mit terveznek a jövőben pl. családalapítás, munka stb. területén) kell 
támaszkodni. A megfelelő ingatlanok létesítéséhez és üzemeltetéséhez elengedhetetlen a támogatott 
lakhatás jogszabályi környezetének és szakmai irányelveinek ismerete, a szociális szolgáltatás 
nyújtásában szerzett tapasztalat. 
 
A résztvevő szakemberek pontos száma és képzettsége függ a létesítendő ingatlantól. Három fő 
vezérelv jellemzi a teamet: 

 szaktudás, 

 kreativitás, 

 felelősség. 
 
A támogatási szükségletekre és igényekre alapozó ingatlanberuházás multidiszciplináris teamet 
feltételez, amelynek feladata a rendelkezésre álló keretek (pl. források, szolgáltatási gyűrű stb.) között 
a lehető legoptimálisabb ingatlanportfólió megtervezése és megvalósítása, mely várhatóan több 
évtizeden keresztül lesz majd a szolgáltatást igénybevevők élettere. 
 
Javasolt az alábbi tapasztalattal, szaktudással rendelkező teamtagok bevonása: 

 Döntéshozók 

 A lakók igényeit, mindennapi életvitelét, a jövőben megvalósítható vágyaikat ismerő 
szakemberek (intézményi munkatársak, lakók képviselete, érdekvédelem) 

 A TL szakmai protokollját, a TL működésének szabályait ismerő szakemberek 
(intézményvezetés) 

 Szociális szolgáltatások létrehozásában és működtetésében jártas szakemberek (akár külső 
tanácsadók) 

 Építész(mérnök), szakági tervezői team, szükség szerint belsőépítész, leendő műszaki 
ellenőr (ha már megvan) 

 Rehabilitációs szakmérnök 

 Ingatlanüzemeltető (műszaki-karbantartási gyakorlati szakember) 

 Egyéb szociális szakemberek (foglalkoztatási rehabilitációs szakértő, gyógypedagógus stb.) 

 Pályázati forrás felhasználása esetén szükség szerint pályázatírók 
 
Az alábbi táblázat bemutatja az ingatlan tervezés és -kivitelezés során szükséges lépéseket, 
szakembereket és az egyes lépések dokumentációját. A táblázat általános esetben egy családi ház 
jellegű épületet feltételez kisvárosi környezetben, valamint azt, hogy az összes szakági kivitelezést 
egy fővállalkozóra bízzák és az átalakítandó nagy intézmény vezetője önállóan bonyolítja le az 
intézmény átalakítását, a fogyatékos személyek részére a támogatott lakhatást biztosító ingatlanok 
felkutatását, kialakítását. A sokféle szaktudást és tapasztalatot magába foglaló team 
együttműködéséhez szükséges a megfelelő vezetés, valamint a tárgyi, technikai feltételek biztosítása 
is. Az intézményvezető vagy megbízottja minden lépésben részt vesz, ezért a szereplőket 
összefoglaló alábbi táblázatban nem kerül külön feltüntetésre. Amennyiben a szakágak kivitelezése 
(építőmesteri munkák, villany- és épületgépészeti szerelés) más-más vállalkozóhoz kerül, a 
megbízónak ún. felelős műszaki vezetőt kell megbíznia. 
 

28. táblázat – A tervezés, kivitelezés és engedélyeztetés lépései 

 

Lépés Együttműködő szakmák, 
pozíciók 

Dokumentálás 

Tervezési program Építész, rehabilitációs 
szakmérnök, építési 
szakjogász 

Tervlap és 
szöveges program 

Szomszédsági kapcsolatok ápolásának 
programja, mely a környezeti kapcsolatok 
ápolásához szükséges infrastrukturális, táj- és 

Táj- és kerttervező, építész Tervlap és 
szöveges program 
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Lépés Együttműködő szakmák, 
pozíciók 

Dokumentálás 

kertépítészeti elemeket, valamint 
kommunikációs és egyéb cselekményeket 
javasol, ami a lakók és a szomszédság 
kapcsolatát javíthatja, akár magán-, akár 
közterületen, P2P viszonylatban 

Közbeszerzési eljárás mérnök szolgáltatásra 
és beruházó (lebonyolító) természetes vagy 
jogi személy kiválasztása 

Közbeszerzési tanácsadó, 
műszaki szakember a 
közbeszerzés tárgyát képző 
szolgáltatások leírásához 

Közbeszerzési 
dokumentáció 

Építési hatósághoz benyújtandó 
tervdokumentáció, árazatlan költségvetés 
elkészítése, kiviteli tervek elkészítése vagy 
amennyiben nem építésiengedély-köteles 
munkák kerülnek elvégzésre, javasolt olyan 
dokumentáció elkészítése, mely alapján a 
műszaki tartalom egyértelműen 
meghatározható és ajánlat adható (kiviteli 
tervek és költségvetés) 

Tervezői jogosultsággal bíró 
építész tervező, szakági 
tervezők, rehabilitációs 
szakmérnök 

Tervdokumentáció, 
költségvetési kiírás 
TERC vagy 
egyenértékű 
programmal, 
munka- és 
anyagnormák 
feltüntetésével 

Közbeszerzési folyamat a támogatott lakhatás 
céljára szolgáló ingatlan megvalósítására, az 
ingatlanfejlesztő jogállásától és a 
pénzeszközök forrásától függően szükség 
szerint 

Közbeszerzési szakember, 
építész 

Közbeszerzési 
dokumentumok 

Kivitelezési szerződés megkötése Jogász, beruházás lebonyolító 
mérnök, építész 

Építési szerződés 

Építési folyamat a munkaterület átadásától a 
használatbavételi bejelentéssel bezárólag 

Műszaki ellenőr, vállalkozó, 
felelős műszaki vezető, jogász, 
építési hatóság, a település 
polgármestere vagy 
megbízottja építési-műszaki 
kérdésekben 

Kivitelezési 
dokumentáció 

Ingatlan vonatkozásában műszaki átvétel, 
használatbavételi eljárás, 

Beruházó, kivitelező, felelős 
műszaki vezető, műszaki 
ellenőr, lebonyolításért felelős 
természetes vagy jogi személy 

Műszaki átadás-
átvétel eljárás 
dokumentációja 
Használatba vételi 
engedély 

Ingatlanüzemeltető szervezet vagy személy, 
aki az ingatlant üzemeltetésbe veszi, 
közműhasználatra, hulladékszállításra, egyéb 
infrastruktúrák használatára (internet, telefon) 
vonatkozó szerződések megkötése 

Épületüzemeltető szervezet 
vagy személy, igénybevevők 

Szerződések 

Alaptérkép és tulajdonlapi-feltüntetés, 
társasház-alapítás (amennyiben szükséges) 

Jogosultsággal bíró geodéta, 
jogász 

Alaptérképi 
feltüntetés 

Támogatott lakhatás engedélyeztetése és 
nyújtott szolgáltatáshoz szükséges 
engedélyek  

Hatóság Működési 
engedélyek 

Lakók beköltözése, támogatott lakhatás 
elindulása, létesítményüzemeltetés elindulása 

Igénybevevők, 
létesítményüzemeltető 

Jegyzőkönyv, 
fotódokumentáció 

 
 

A tervezés folyamata és szempontjai 

 
Az ingatlanberuházás során már a potenciális ingatlanok felméréséhez meg kell határozni egy 
egységes keretrendszert a fenntartói, intézményi elvárások rögzítésével. Amennyiben jelentős számú 
épület valósul meg, akkor elképzelhető, hogy több tervezőt lesz szükséges bevonni, így az elvárások 
pontos dokumentálása még inkább fontos lesz a tervezésben résztvevők koordinálása szempontjából. 
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Az ingatlanportfólió kialakításának első lépcsője a tervezési program elkészítése, melyet javaslunk 
minden egyes beruházási helyszín esetében (építési engedélyenként) külön-külön elkészíteni. 
 
 

Tervezési program 
 

Az építési folyamat origója a tervezési program
2
. A tervezési program – hasonlóan a tervezési 

szerződéshez – két fél: az építtető és a tervező közös akaratának kifejezése, írásba foglalása annak, 
hogy mit és hogyan szeretnénk, illetve hogyan lehet, hogyan célszerű és gazdaságos megvalósítani. 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) szerint a tervezési program végleges formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét 
képezi. Míg a tervezési szerződés tartalmánál fogva a két szerződő fél polgári jogi kötelékének jogi 
kereteit adja, addig a szerződés mellékletét képező tervezési program a szerződés tárgyát képező 
szakmai tartalmat, annak követelményeit fogalmazza meg. A megrendelő építtető ezt, ennek a 
megfogalmazását kéri a tervekben, a tervezőnek ezt kell szakmailag szolgáltatnia az építészeti-
műszaki dokumentációban. 
 
A tervezési program szöveges dokumentum, amely tartalmazza különösen a létesítendő 
építménnyel (beruházással) szemben jogszabályban előírt követelményeket, és az építtető által 
előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői 
elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az országos 
településrendezési és építési követelményeknél szigorúbb követelményeket is megállapíthat, továbbá 
kötelezővé teheti valamely szabvány alkalmazását a tervezés során. 
 
Melyek az alapvető, minden tervben betartandó követelmények? Az építménynek meg kell 
felelnie  

 az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

 a tűzbiztonság, 

 a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

 a biztonságos használat és akadálymentesség, 

 a zaj és rezgés elleni védelem, 

 az energiatakarékosság és hővédelem, 

 az élet- és vagyonvédelem, valamint 

 a természeti erőforrások fenntartható használata 
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. [312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rend. 72. § (5) bek.; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 50. § (3) bek.] 
 
A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe 
kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának 
lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét. 
 
A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési 
tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell: 

 a beruházás költségkeretét, 

 a tervezés előzményeit, 

 a kiindulási adatokat, 

 a helyszínt, 

 a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, 

 a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat, 

 az akadálymentesítésre vonatkozó információkat, 

 a közműellátottság mértékét, 

 az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait, 

 műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített 
műemlékvédelmi szempontokat. 

 

                                      
2
 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről, 16. §. 
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A tervezési program első, főbb paramétereket és követelményeket tartalmazó változatának 
összeállítása meg kell, hogy előzze az ingatlanok építészeti tervezési, illetve mérnöki szolgáltatásának 
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást, hisz ez a dokumentum a beszerzendő szolgáltatás 
pontos meghatározását, a mérnöki-műszaki tevékenység lehatárolását, jellemzőit adja Az építészeti-
műszaki tervezőnek az építtetői igények, a tervezési program figyelembevételével kell az építészeti-
tervezési, illetve mérnöki szolgáltatás keretében elkészítenie az építészeti-műszaki dokumentációt.  
 
A tervezési programban meghatározott jellemzőket javasolt használt ingatlan vásárlása és 
átalakítása során is érvényesíteni. A tervezési program véglegesítését vázlatterv, előterv, felmérési 
terv készítése vagy tervpályázat keretében ötletterv elkészítése előzheti meg. 
 
Az esztétikai követelményeket a megbízó vagy annak képviselője és a település erre felhatalmazott 
képviselője (főépítész, tervtanács, polgármester) közösen határozza meg. A jogi és szabványossági 
kritériumok követelmények betartása a tervező építész felelőssége, de az egyes szakterületeken 
tevékenykedő szakági tervezők (pl. fűtés-, elektromosság-, kerttervezés feladata) bevonása is 
szükséges lehet. A funkcionális követelmények kialakításában a megbízó és építész tervező 
együttműködése a meghatározó. A következőkben a szakmai anyagban megfogalmazott funkcionális 
kérdésekre vonatkozó ajánlásokat mutatjuk be, melyek követése biztosítja, hogy a fogyatékosság 
különböző eseteiben az épület biztonságosan használható legyen. A szakemberek ajánlásait a 
megbízó számon kérheti a tervezőn, és azok betartása bizonyíthatja a tervező és a megbízó 
gondosságát esetleges épülethasználattal összefüggésben bekövetkezett balesetek esetén.  
 
 

A tervezési program szempontjai 
 
A beruházás előkészítésének minősége befolyásolja a tervezési program sikerességét. Ha az építtetői 
(ingatlanfejlesztői, beruházói) igények ismertek, a telek jól lett kiválasztva, rendezett, a 
településrendezési előírások lehetővé teszik a beruházás megvalósítását és a telek szándék szerinti 
beépítését, a beruházás becsült fedezete rendelkezésre áll, a hatósági elvárások ismertek, az 
eljárások tervezhetőek és kiszámíthatóak, akkor a tervezési program könnyen összeállítható. 
 
A tervezési program során a létesítendő ingatlannal kapcsolatos kívánatos térkapcsolatok, méretek és 
egyes épületszerkezetekkel kapcsolatos építésszabályozás és tervezés szempontjából lényeges 
követelmények kerülnek meghatározásra és dokumentálásra. 
 
A kiváltásra kerülő intézmény esetében az egyes személyek igényeinek felmérése alapján kerülhet 
sor a tervezési program összeállítására.  
 
 
 
A tervezési program szempontjából meghatározó adatok a fogyatékos személyről: 

 Fogyatékosság jellege (testi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékosság vagy halmozott 
fogyatékosság) 

 Életkor és családi állapot 

 Kapcsolati háló 

 Költségviselő-képesség 

 A lehetőségek felmérése alapján mely település, mely ingatlanja lesz a jövőbeni otthona 

 Kik lesznek a lakótársai az új lakásban, lakóegységben 
 
A fenti adatok, információk az Az intézmény lakóinak felmérése c. modulban meghatározott 
eszközökkel kerülnek összegyűjtésre. A lakók támogatási szükségletei, szolgáltatási igényei, illetve az 
ingatlanra vonatkozó személyes igények a tervezési program alapjai. 
 
A Potenciális ingatlanok felmérése c. modulban bemutatott módon a személyes adatok, szükségletek 
és igények ismeretében kerülhet sor az egy lakóegységbe költöző személyekből egy lakóközösség 
kialakítására és a lakhatási célú ingatlan egyéb szempontjainak meghatározására. 
 
Az épület stílusa, külső megjelenése 
Amennyiben a TL új épületben vagy átépíthető meglévő épületben kerül kialakításra, a belső terek 
részletes tervezése mellett meg kell határozni a ház stílusát. Fontos megismernünk az adott tájegység 
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építészeti hagyományait, stílusjegyeit. A kiválasztott stílus, a homlokzat, ajtók, ablakok, kerítés 
lesznek azok, amik elsőként fognak a TL-házban lakókról üzenni a külvilágnak. A leendő ház azt az 
üzenetet közvetíti, hogy lakói a településhez tartoznak, a közösség tagjai, jó szomszédok. A hivalkodó 
stílus, tájidegen épület ezért kerülendő. Szakmai vita lehet továbbá a modern, esetleg futurisztikus 
házak létesítéséről.  
 
Az építéshatósághoz beadásra kerülő tervnek alapvető esztétikai, funkcionális és jogi 
követelményeknek kell megfelelni. Az esztétikai követelményeket a megbízó vagy annak képviselője 
és a település erre felhatalmazott képviselője (főépítész, tervtanács, polgármester) közösen határozza 
meg, de a döntés során a leendő lakók szempontjait, igényeit különösen fontos figyelembe venni.  
 
Korszerűség, fenntarthatóság 
A TL-ingatlanok létesítése során a lehető legkorszerűbb és legenergiatakarékosabb megoldásokat 
érdemes választani annak érdekében, hogy az ingatlanok hosszú távon is költséghatékonyan 
működtethetőek legyenek. Ezek a megoldások valószínűleg megnövelik a beruházás költségeit, 
azonban a működtetés során a ház energiafelhasználása jelentősen csökkenthető. 
 
A korszerű ház nem csak attól lesz olcsó vagy drága, hogy milyen burkolatot kap vagy milyen 
csaptelepet, a lényeg az eltakart, nem látszó részekben van: az alapozásban, a gépészetben, a fal-, 
tető-, födémszerkezetben, illetve a beépített nyílászárók is sokat számítanak. Mit sem érnek a 
nagyszerű tervek, ha nincs hatékony műszaki ellenőrzés az építés során! 
 
A korszerű, energiatakarékos megoldások az alábbi területeken jöhetnek szóba: 

 Kompakt épületforma, funkcionális rend 

 Falazat, hőszigetelés 

 Nyílászárók, árnyékolás 

 Vízgazdálkodás 

 Energiagazdálkodás 

 Fűtési rendszer, szellőzés 

 Épületautomatizálás 

 Tájolás 
 
A korszerű, energiatakarékos alaprajz nem terjengős és nem szobákat sorol egymás mellé, hanem 
„okos” – követi a funkcionalitást, öncélúan nem tagolja az épülettömeget, egyszerű geometriai 
formákat követ. A nagyon tagolt alaprajz, fedélidom, illetve homlokzat (pl. sok erkélylemez, 
párkányzat) jelentősen növeli a hőhidak számát és a lehűlő felület nagyságát, így amellett, hogy ezen 
épületek kivitelezése a bonyolultabb csomóponti kialakítások miatt drágább, az üzemeltetési költsége 
is jelentősebb. 
 
Az energiatakarékosság, amennyiben a jogszabályokat betartja a tervező és a terveknek megfelelően 
épül meg az épület, nem lehet kérdés. Az EU-támogatással és közpénzből épült épületekre 
szigorúbbak a hatályos hőszigetelési előírások, mint az egyéb épületekre. A hőszigetelési értékek 
évről évre szigorodnak. A 2017-ben használatba vett épület hőszigetelési előírásai kevésbé szigorúak, 
mint egy 2018-ban használatba vetté. A 2018-as épület hőszigetelése kötelezően kétszer jobb lesz, 
mint a 2017-es. Oda kell figyelni már a tervezéskor melyik évben tervezzük a használatbavételt! Az 
előírások nyomán ún. nulla energiafelhasználású épületeket kell tervezni! Az új előírások ((7/2006. (V. 
24.))  TNM rendelet miatt a megfelelő hőszigeteléssel, illetve tömegformálással elérhető hőveszteség-
csökkentés mellett meg kell vizsgálni az alternatív fűtési technológiák alkalmazását is az épület 
összesített energiafelhasználásának csökkentése érdekében. 
 
Fontos a tájolás: a bőkezűen adagolt nyílászáróknak köszönhetően a ház világos, de a nagy 
ablakokon nyáron bedőlő napsütés miatt túlmelegszik az épület. Az árnyékolásra ezért különös 
figyelmet kell fordítani (kiugró nagy ereszek és hagyományos zsalugáterek, ablaktáblák) ugyanakkor a 
szoláris hőnyereség téli hasznosításáról se feledkezzünk meg. A helyes építészeti kialakítás mellett 
fontos az árnyékot adó növényzet telepítésére is megfelelő figyelmet fordítani. 
 
A nyári túlmelegedés miatt tetőtérbeépítés alkalmazása csak nagy hőtároló tömeggel bíró határoló 
szerkezetek (pl. vasbeton tetőtéri födémlemez) beépítésével ajánlott. 
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A korszerű, energiatakarékos házat kevéssé kell fűteni, azt is környezetbarát módon: például a gáz 
mint biztonsági opció mellet egy automata biomassza (pellet, brikett) fűtési rendszer, melyre 
napkollektoros rendszer is rásegít, megfelelően tudja biztosítani egy épület hőszükségletét, ráadásul a 
tüzelőanyag előállítása akár a lakók, igénybevevők számára munkalehetőséget is tud biztosítani.  
 
Az energiatakarékos épület okosan használja a vizet (szürke szennyvíz hasznosítása), akár a kerti 
kúttal kombinálva. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kútlétesítés ún. vízjogi engedélyt igényel, és 
a kiszivattyúzott vízért adó jellegű fizetési kötelezettségünk lesz.  
 
Az informatikai hálózat a kor követelményeit figyelembe véve természetesen a TL-ház alaptartozéka, 
de fontos szerepet tölt be az épület automatizálásában is. A TL-ház energiahatékonyságát az 
épületautomatizálás jelentősen növelni tudja (pl. intelligens kazánvezérléssel az időjárás és a belső 
elvárt hőmérséklet függvényében szabályozható a fűtési előremenő hőmérséklet, nyitott/nyitva felejtett 
ablakok esetén a hőleadók szelepei visszaszabályozhatóak). Ugyanakkor egy megfelelően felépített 
létesítményinformatikai hálózat további biztonsági feladatokat is el tud látni: modulárisan bővíthető 
akár a későbbiekben is vagyonvédelmi, tűzvédelmi vagy beléptető rendszerrel, akár távfelügyelethez 
kapcsolva. Fontos megemlíteni, hogy a TL-házak bizonyos használói csoportjai esetében kiemelten 
fontos lehet a fogyatékosság kompenzálása érdekében épületvezérlési elemek elhelyezése (pl. ajtó-, 
illetve ablaknyitó berendezések), melyek szintén az informatikai hálózaton keresztül 
kommunikálhatnak az épületben vagy a fogyatékos személynél elhelyezett jeladóval, távvezérlővel. Az 
informatikai hálózat alapját a fentiek tükrében célszerű modulárisan bővíthető módon már a létesítés 
során beépíteni, teret adva az üzemeltetés során jelentkező adaptálhatóság megvalósíthatóságának. 
 
Az épület mérete 
Az épület méreténél figyelembe kell venni, hogy összesen hogy hány fő fog benne lakni. Döntést kell 
hozni arról, hogy emeletes vagy földszintes legyen a kialakítás. A TL házban lehetőség szerint a 
nappali, konyha, egyéb kiszolgálóhelyiségek a földszinten kapjanak helyet. Lehet felső szint (lehetőleg 
nem tetőtér), ahol lakószobák és fürdőszobák helyezkednek el. 
 
A támogatott lakhatásra vonatkozó jogszabályok előírják, hogy lakhatási szolgáltatás legfeljebb hat fő 
számára kialakított lakásban vagy házban vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy 
házban, vagy legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható 
[szociális törvény 75.§ (2)].  
 
Lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű 
lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a 
főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és vécével 
rendelkezik. Egy a fenti paraméterekkel rendelkező lakásban (lakóegységben) legfeljebb két személyt 
lehet elhelyezni. 
Szakmai szempontból a 4-6 fős lakások lennének legideálisabbak, mely megfelel egy normál család 
átlagos méretének. Fenntarthatóság szempontjából jellemzően a 10-12 fős lakások kivitelezése az 
ideális. A fentieket figyelembe véve az átlag 10 fő számára min. 5 szoba szükséges, melyek 
alapterülete összesen: 5×12 = 60 m

2
. Ugyanakkor a megfelelő komfort miatt érdemes inkább 90 m

2
 

körüli értékkel tervezni. A fürdőszobák, nappali, konyha, előszoba, gardrób, kamra, esetleg 
mosókonyha, vendégszoba stb. legalább még egyszer ennyi területet igényel, így 10 fő számára a TL-
ház mérete nagyságrendileg 200 m

2
 körül fog mozogni. 

 
A belső terek kialakítása 
 
Előszoba: Az előszoba legyen nagy, sok kabátakasztóval, cipőspolccal, az éppen nem használt 
kabátoknak szekrénnyel, hellyel a táskáknak, és mindenképpen legyen lehetőség ülőke, szék 
elhelyezésére, hogy felvegyük/feladjuk a cipőket. A téli hideg ellen, illetve a tárolásra alkalmas elemek 
ellenére kialakuló rendetlenség leplezésére jó, ha ajtó választja el a többi helyiségtől. 
 
Nappali: Lehetőség szerint kapcsolatban van egy étkezőkonyhával, de a kettő elválasztható. Ne 
lássunk a kanapéról a mosogatóba. Ne legyen a nappali túlzottan nagy, de az ülőgarnitúrán kívül még 
férjen el egy, a létszámnak megfelelő (bővíthető) étkezőasztal. A nappali multifunkcionális közösségi 
tér: lehet alkalmi dolgozó, itt lehet társasozni, filmet nézni stb. A nappalinak lehetőség szerint legyen 
kijárata a kertre. Legyen nagyon világos, több irányba is nyíljanak ablakok. Javasolható a terek 
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megfelelő strukturálással történő elkülönítése, hogy a különböző funkciók együttes használata ne 
zavarja egymást. 
 
Konyha: Nagy munkafelületekkel és lehetőség szerint akkora asztallal kell tervezni, ahol a TL-
közösség elfér. Ha lehet a konyhában enni, az tehermentesítheti a nappalit. Ideális, ha világos, 
kijárattal rendelkezik a kertre, teraszra. A konyhához kapcsolódjon nagy, hideg kamra és nyílhat innen 
a háztartási helyiség is. Ha a konyha egyben van az étkezővel, akkor az lesz a ház szíve. Így fontos, 
hogy innen minden földszinti helyiség belátható-bejárható legyen. 
 
Hálószobák: A hálószobák lehetőség szerint egyszemélyesek, azonban bővíthetőek a lakó 
élethelyzetének változásával (pl. tartós kapcsolat, házasság esetén). Az ágy, ágyak kényelmesen 
férjenek be éjjeliszekrénnyel együtt és legyen gardrób(szekrény) a ruhatárnak. 
 
Fürdőszoba: A saját fürdő nagy ajándék. A zuhany vagy kád lehet a leendő lakók választása még a 
beruházás előtt. Két fő számára közös fürdő estében: kád, ha van hely, külön zuhany, vécé, lehetőleg 
dupla mosdó. 
 
Vendégszoba: Hasznos lehet, ha az épületben a ház bejárathoz közeli részében vendégszoba is 
kialakításra került. Berendezése: íróasztal, szék, ágy vagy kihúzható fotel, szekrény, tévéadásra is 
alkalmas számítógép, szekrény. 
 
Háztartási helyiség: Mosó- és szárítógépnek, áztatásra alkalmas mosogatónak kialakított helyiség, 
tároló a vasalandó ruháknak, amelyben elfér a vasalódeszka, akasztók, szárításra fregolik . Minden 
háztartási eszköz számára – porszívó, vegyszerek, felmosók stb. – tárolóhelyet biztosít. 
Mindenképpen világos, jól szellőző helyiség, semmiképpen sem a pincében helyezkedik el, ideális 
esetben a konyha mellett található. 
 
Gardróbszoba: Nagymértékben tehermentesítheti a lakószobákat. 
 
Kazánház: Ha lehet kívülről is megközelíthető, amennyiben alternatív fűtési mód pl. biomassza-
tüzelés is ki lesz alakítva. 
 
Esztétikum, komfort 
Az esztétikum és komfort tekintetében az alábbiakat kell vizsgálni 

 Belsőépítészeti megoldások 

 Színvilág, fényviszonyok, illatok, hangok 

 Használt textúrák 

 Bútorok és egyéb berendezési tárgyak 

 Külső-belső tér összhangja 

 Technikai (pl. IKT) eszközökkel való felszereltség 
 
 
Egyéb felépítmények 
A tervezés során az eddig felsoroltakon túl elengedhetetlen a minél több funkciót biztosító egyéb 
felépítmények és térrészek tervezése: 

 Terasz: lehetőleg fedett legyen, részben alkalmas lehet téli kert létesítésére. 

 Garázs: legalább két autónak megfelelő méretű, hogy szükség esetén pl. műhelyként, 
tárolóként is funkcionálhasson. Nem kell, hogy a házból nyíljon, de ne legyen a pincében. 

 Hobbiszoba: lehet külső épületben, pincében. Kreatív foglalkozásoktól zenélésen át az 
erőnléti edzésekig terjedő lehetőségek biztosítása a lakók igényei szerint. 

 Gazdasági épületek: kerti szerszám- és biciklitároló, baromfiudvar, fóliasátor, szerszámos 
műhely stb. 

 Egyéb építmények: fedett pavilon, szalonnasütő, kutyaól (kennel), kukatároló stb. 
 
 

Szolgáltatási célú ingatlanok 
 
A TL ingatlanjaiban a nem lakhatás célját szolgáló helyiségek nem helyezhetők el. A meglévő 
intézmények felszámolása során valamilyen módon továbbra is biztosítani kell azon helyiségeket, 
melyek nem lesznek része a TL ingatlanjainak, de a fogyatékos emberek ellátása, a szolgáltatások 
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biztosítása szempontjából nem nélkülözhetőek. A szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv, 
valamint a HR-terv alapján meghatározhatók azok a szolgáltatások és az ezekhez szükséges 
humánerőforrás-igény, melyek a TL-lakhatás ingatlanjaiban nem kerülhetnek elhelyezésre és nem 
más, már működő létesítmény vagy szervezet ingatlanjaira támaszkodva elhelyezettek. Az ingatlant a 
személyzet funkciójához, feladataihoz kell illeszteni, ennek megfelelő tervezési programot kell 
kialakítanunk. 
 
Célszerű a környezetben (20 km-es környezet) található ingatlan használata. Ezen ingatlanoknál a 
TL-épületek esetében javasolt szempontok érvényesek. A szolgáltatású célú ingatlanok esetében a 
TL-ingatlanokhoz képest meghatározóbb lesz a technológiai szempontok érvényesülése, gépi 
szellőzés biztosításnak és klimatizálás kérdése különösen az irodahelyiségek esetén, valamint a 
parkolóhelyigény biztosítása. A szolgáltatási épület és az ellátott TL-házak között meg kell oldani a 
munkatársak utazását, továbbá biztosítani kell a lakók utazását a szolgáltatást nyújtó ingatlanokhoz. 
Amennyiben mindez tömegközlekedéssel nem oldható meg, szükségessé válhat alkalmas 
gépkocsipark beszerzése vagy bérlése. A költségek nem építésiek, de biztosításuk szükséges. A 
járműpark számára a parkolók és garázsok létesítése szükségessé válhat. Szolgáltatási célú 
épületeknél kerékpáros közlekedés esetén sem szabad elfelejteni a gépkocsitárolás biztosítását. A 
szolgáltatási célú épületek esetében szükséges biztosítani a terápiás célú állatok elhelyezhetőségét, 
amennyiben ott lovas vagy kutyás terápia is zajlik. Figyelemmel kell lenni, hogy számos 
önkormányzat tiltja az állatok (kutya kivételével) tartását belterületen, így gondot okozhat a terápiás 
célú lovak elhelyezése vagy terápiás egyéb kisállatok tartása (nyúl, csirke).  
 
A meglévő épületek hasznosítása a tulajdonviszonyok és műszaki állapot függvénye lesz. Minden 
esetben szükséges felmérni, hogy a régi épületekben milyen rejtett akadályok lehetnek, melyek a 
jövőbeni használót érinthetik és ezt az ingatlantulajdonos részére dokumentálni kell. Fontos a régi 
emésztők-szikkasztók, kutak, elföldelt hulladék, talajszennyeződés, gombás fafedélszék 
dokumentálása, hogy a jövőbeni használattal kapcsolatos tervezés estén figyelembe tudja venni az, 
aki feladatot megkapja. 
 
A tervezési program elkészítése során érdemes sorra venni, hogy kiterjed-e a program az alábbiakra: 

 Hány személy fog a szolgáltatási célú ingatlanban különféle szolgáltatásokat igénybe venni? 

 Szolgáltatás esetén mely funkciókat kell ellátnia az épületeknek? 

 Milyen helyiségre lesz szükség az épületekben? 

 Hány m
2
 legyen egy helyiség alapterülete? 

 A rendelkezésre álló ingatlan milyen beépítési adottságokkal rendelkezik, melyek az 
építésszabályozás tekintetében a főbb jellemzői? 

 A telken belül hány gépkocsit lehet vagy szükséges elhelyezni? 

 Milyen telken kívüli beruházások szükségesek az ingatlan megvalósításához? 

 Melyek a szomszédsági viszonyok javításának, a lakók elfogadottságának javítását szolgáló 
akcióterv építési-műszaki következményei? 

 Mennyi a beruházás költsége az építési program alapján? 

 Kell-e építési engedély, településképi vélemény, útépítési, vízjogi engedély, tulajdonosi, 
útkezelő és közműszolgáltatói hozzájárulás a beruházáshoz? 

 A szomszédságtól várható-e akadály támasztása a beruházással szemben? 

 Mennyi a beruházás megvalósításának időigénye? 
 
 

Vázlatterv 

 
A vázlatterv tartalmazza azokat a tervrajzokat és látványterveket, melyek az ingatlan külső 
kontúrjának meghatározásához szükségesek, továbbá a térbeli megjelenést ábrázolják, de nem azzal 
a részletességgel, mely alapján egyes építőanyagok pontos mennyisége meghatározható. A 
vázlatterv nem törekszik az egyes szerkezeti kérdések tisztázásra, de tartalmazza a terek 
kapcsolatát, egymáshoz való viszonyát az épület főbb tömegképzését, megjelenését. 
 
Ellenőrizzük, hogy a vázlatterv kiterjed-e az alábbi szempontokra: 

 Milyen kapcsolatban lesznek a helyiségek egymással és a kültérrel? 

 Milyen lesz az épület tömege és hol helyezkedik el a telken? 
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 Milyen főbb építőanyagok kerülnek felhasználásra, melyek az épület külső megjelenését 
meghatározzák? 

 Milyen építés-szerelési munkák szükségesek a telekhatár és épületkontúr között és 
telekhatáron kívül és ezek milyen hatósági engedélyeket, szolgáltatói hozzájárulást, 
tulajdonosi hozzájárulást igénylenek? 

 Mennyi a beruházás várható költsége a vázlattervek alapján? 

 Kiterjed-e az építési engedélyezési szintű terv az alábbiakra? 

 A helyiségek mérete, a külső tér alakítása megfelel-e a fogyatékosággal élők speciális 
igényeinek? 

 A beruházás költsége az engedélyes tervek alapján számítva a tervezett költségkeretet 
meghaladja-e vagy azon belül mozog, a javasolt 5-8%-os tartalék képzését is figyelembe 
véve. 

 
 

Engedélyezési vagy engedélyezési szintű tervdokumentáció 

 
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 8. melléklete meghatározza az 
építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemeit. Az engedélyezési terv tervrajzokon és műszaki 
leírásban bemutatja az épületet. 
 
A követelmények teljesítésének igazolása egyébként történhet a vonatkozó szabványok vagy ezek 
hiányában más igazolt műszaki megoldás alkalmazásával [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 72. § (5) 
bek.]. 
 
 

Az engedélyezési tervdokumentáció szempontjai 
 
A tervezés során vizsgálni kell a meglévő épületeken a nem építésiengedély-köteles építések 
lehetőségét a beruházási folyamat gyorsítására. 
 
Az új beruházás esetén a pályázónak saját nevére építési engedélyt kell beszerezni. Mivel a 
tulajdonjog már nem feltétele az építési engedélynek, nincs akadálya, hogy bárki, bármely ingatlanra 
építési engedélyt kérjen. Természetesen a tulajdonossal a félreértések elkerülése érdekében a 
szükséges kapcsolatot fel kell venni és célszerű belegyezését kérni. 
 
Az elvi keretengedélynek nincs értelme, mert az csak egyes kérdéseket tisztáz, és nem alkalmas 
annak megítélésére, hogy az épület építési engedélyt valóban kap-e és milyen költségekkel 
valósítható meg az épület. 
 
A felépítményes ingatlan esetében a terv meghatározza az átalakítás, felújítást, beépítetlen ingatlan 
esetében az új épület jellemzőit. 
 
A tervezés során az alábbi jogszabályoknak kell megfelelni: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
75. § (2) A lakhatási szolgáltatás 
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban vagy 
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban vagy 
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható. 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet:  
110/E. § (1) Támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában 
további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű 
lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel, 
(3) Az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. 
§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el. 

 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról. 91/A. §148 E törvény alkalmazásában: 
1. Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a 
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a) helyiségei; 
b) közművesítettsége; 
c) melegvíz-ellátása; és 
d) fűtési módja 

alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) 
sorolható. 
2. Összkomfortos az a lakás, amely legalább 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek 
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, 
önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; 
b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); 
c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, 
villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és 
d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. 

A jogszabály alapján csak összkomfortos lakás létesíthető vagy olyan, mely eleget tesz az 
összkomfortnak, de nincsen a közcsatorna-hálózatba bekötve, ebben az esetben a 
kommunális szennyvízszállítás biztosított. 

 
 

Kiviteli terv 

 
A kivitelezési dokumentáció tartalmára vonatkozó általános rendelkezések: a 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete meghatározza az alábbiakat: 

1. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten 
kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési 
munka szakszerű elvégzéséhez és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A 
kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar 
Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket 
megállapító szabályzatait. 

2. Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában, egyedileg 
meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. 

3. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem 
tartalmazó tervdokumentáció részek elhanyagolhatók. 

4. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző 
szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a dokumentációban összevonhatók. 

5. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a 
tervrajzokon egyértelműen jelölni kell. 

6. Közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind a 
helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a 
mozgásukban korlátozottak akadálymentes és biztonságos közlekedését biztosító 
megoldásokat a telek közterületi csatlakozásától az építmény megközelítéséig (bejáratáig). 

 
A tervek alapján meghatározhatóak a részletek, pontos méretek, így azok alapján az épület 
megvalósítható. A kiviteli tervek külön-külön tartalmazzák az egyes építőipari szakmák számára 
lebontva az épület funkcionális működéséhez szükséges infrastruktúrák (víz, csatorna, gáz, villany) 
megvalósításához szükséges terveket és szöveges leírásokat, részletes költségvetést. 
 
 

Kivitelezés, engedélyeztetés 
 
A kiviteli tervek elkészítése nyomán lehet a kivitelezőket kiválasztani. Legkésőbb ebben a fázisban 
történik a műszaki ellenőr kiválasztása is. 
 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzés, valamint a 
szerződéskötés is elhúzódhat, ugyanis a garanciavállalás (pl. banki garancia, ügyvédi letét stb.) és 
egyéb mellékletek beszerzése időbe telhet. 
 
A kivitelezés a beruházási helyszínek átadásával veszi kezdetét, melyet írásban és az építési 
naplóban is rögzítenek. Fontos kapcsolódási pont lehet ez a kommunikációs elemmel, a 
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szomszédsági, települési vonatkozásokban, valamint PR szempontból is (pl. alapkőletételi esemény, 
projekttábla kihelyezése stb.). A kivitelezés során lehetnek módosítások, melyek nagyságrendje 
alapján a műszaki ellenőr és a tervező kezdeményezheti az építési engedély módosítását (pl. 
tartószerkezeti érintettség, arculati elemek módosítása stb. okán). A műszaki átadás-átvételi eljárás 
során a kivitelező készre jelentési nyilatkozat tesz, majd következhet a felmerülő pótmunkák 
elrendelése, időcsúszás esetén a kötbér megállapítása. Amennyiben műszaki szempontból minden 
rendben van, a résztvevők írásban rögzítik a műszaki átadást, melynek építési jogszabályban 
rögzítettek szerinti dokumentációja átadásra kerül a megrendelőnek. Ez már tartalmazza a kötelező 
(építési engedélyben rögzített) szakhatósági hozzájárulásokat (pl. vízmintavétel, kéményseprő stb.).  
 
A beruházó intézmény a fenti dokumentumok birtokában az engedélyező építési hatóságnál 
kezdeményezi a használatbavételi engedély kiadását, melynek ügyintézési határideje várhatóan 30 
nap. Az építésügyi előadó ez idő alatt helyszíni szemlét tart, melynek idejét egyezteti a beruházóval. 
A használatba vételi engedély jogerőre emelkedése után (a szomszédok is értesítésre kerülnek, így 
fontos, hogy ne álljon fel bárki részéről a fellebbezés esete) a megépült épület feltűntetését kell 
kezdeményezni a földhivatalnál, melyhez jogosult fölmérő szakember bevonása szükséges. A 
szolgáltatási, foglalkoztatási célú ingatlanok esetében szakhatóságok bevonása, jóváhagyásuk 
kérése az építési engedélyben foglaltak szerint történik. Ezért tanácsos még az első tervkoncepció 
kidolgozásakor előzetesen tervkonzultációt kérni az érintett szakhatóságoktól, így a kész épület már 
„ismerős” számukra. 
 
A következő fázis az épületek berendezése. A kiváltási projekt nagyságrendje alapján vélelmezhető, 
hogy az eszközök beszerzése is közbeszerzésköteles lesz, így ennek már ezidáig meg kell 
valósulnia. 
A már lakható és egyéb funkció szerinti használható épületekre a fenntartó megkéri a működési 
engedélyeket. TL esetében szakhatósági bevonás nem szükséges, de az alapszolgáltatások vagy 
foglalkoztatás esetén több szakhatóság is érintett lehet. 
 
A birtokba vétel, azaz a beköltözés a lakók számára a leginkább meghatározó mérföldkő. Fontos 
kiemelni, hogy a tervezés és a kivitelezés idején történő aktív bevonásuk nagymértékben elősegítheti 
az újjal járó stressz minimalizálását, valamint a „tulajdonosi” érzés kialakulását. A szolgáltatás 
működésének megkezdéséhez szintén kapcsolódik a kiváltási projekt kommunikációja (sajtónyilvános 
átadási ünnepség, szomszédsági rendezvény stb.). Kommunikációs eszköz lehet továbbá a 
bejáratnál elhelyezett hirdetőtábla, ahol közös programokra lehet a környék lakóit hívni, de itt 
hirdethető meg az eladásra szánt termény vagy leselejtezett bútor és eszköz. Pályázati finanszírozás 
esetén kötelező elemek lehetnek a tájékoztatás és emlékeztető táblák is. 
 
 

Az ingatlanportfólió kitöltési útmutatója 
 
Az ingatlanportfólió lehetővé teszi a TL lakhatási és szolgáltatási célú ingatlanjaira vonatkozó adatok 
összegzését, a tervek összefoglalását, illetve a későbbiekben az ingatlan-nyilvántartást. A táblázatot 
minden egyes ingatlanra ki kell tölteni. 
 

Nyilvántartandó adatok Adatok tartalma 

Az ingatlan neve Név, azonosító, kód stb. 

Az ingatlan címe Postai cím 

Az ingatlan helyrajzi száma A helyrajzi szám azonosítja egyértelműen az ingatlanokat. 

Az épület építésének időpontja Csak az év 

Az ingatlan funkciója TL vagy szolgáltatási célú 

Az igénybevevők jellemzői Lakók, használók száma, jellemzőik bemutatása (pl. 
fogyatékosságuk) 

Az ingatlan típusa Telek (tulajdoni lap szerinti besorolás szerint), lakóépület, 
családi ház, társasház, gazdasági épület stb. 

Az ingatlan fekvése Leírjuk, hogy a település központjában vagy attól távolabb, 
vagy a beépítésre kijelölt területen kívül külterületen fekszik 

Az ingatlan megközelíthetősége 
 
 
 

Leírjuk, hogy föld vagy szilárd út vezet-e az ingatlanhoz és 
mennyi közúton mérve a távolsága a legközelebbi 
tömegközlekedési megállótól. 
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Nyilvántartandó adatok Adatok tartalma 

Az ingatlan környezete Leírjuk, hogy az ingatlan körül van-e udvar, van-e olyan 
saját kert, ahol mezőgazdasági termelés folyik vagy csak 
díszkert, van-e egyéb, az épülethez tartozó felépítmény, 
parkoló stb. A telken lévő egyéb funkciójú felépítmények 
bemutatása és méretezése, közterületen létrehozott 
felépítmény (pl. szalonnasütő), melynek gondozását, 
karbantartását a TL vállalja. 

Az ingatlan megközelíthetősége Leírjuk, hogy föld- vagy szilárd út vezet-e az ingatlanhoz és 
mennyi közúton mérve a távolsága a legközelebbi 
tömegközlekedési megállótól. 

A TL vagy szolgáltatási célú épület 
telkének területe 

A tulajdoni lapon szerepel, hogy a telek hány m
2
 

TL vagy szolgáltatási célú épület összes 
helyisége 

Helyiségek felsorolása és azok területe. Összeadjuk az 
összes helyiség és terasz, erkély, lodzsa területét, 
alapterületét, jelölve, ahol a terasz, erkély, lodzsa 
alapterületét félnek számítjuk. A helyiségeket szintenként 
kell megadni, külön bemutatva a szintek közötti 
közlekedést. 

Az épület besorolása az energetikai 
tanúsítás során 

Megmutatja, hogy mennyire energiatakarékos az épület. A 
rendelet jelenleg 12 kategóriát határoz meg (AA++-tól JJ-
ig). A „CC” kategória jelenti a követelményeknek megfelelő 
szintet, 2020 után ennél rosszabb besorolású épület nem 
építhető. Az „AA+; AA; BB” kategóriák a követelménynél 
jobb, a „DD” kategória a jelenlegi követelménynél rosszabb 
energetikai állapotot tükröznek. 

Alternatív energiaforrások Napelem, hőszivattyú, napkollektor vagy pelletkazán, bármi 
egyéb megoldás, ami a megújuló energia(forrásokat) 
használ. 

Az épület komfortfokozata Összkomfortos vagy komfortos vagy félkomfortos vagy 
komfort nélküli 

Akadálymentesség Az akadálymentességre vonatkozó információk. 

Tervezett éves gázfogyasztás m
3
 vagy MJ 

Tervezett éves elektromos 
energiafogyasztás 

kWh 

Tervezett éves vízfogyasztás m
3
 

 
 

Tervezési segédlet 
 

Az IFKT Excel-adatbázisában az Ingatlan modul segítséget nyújt az ingatlanberuházás költségeinek 

megbecsüléséhez.  

 

Egy épület megtervezéséhez először a helyiségkiosztást lehet megadni, minden helyiséget külön-

külön rögzítve. A helyiségekre és az épülethez szükséges telekre vonatkozó adatokat megadva az 

ingatlan tervezési és létesítési költségeit tudja megbecsülni, bizonyos költségeket a jelölő 

négyzetekkel a kalkulációhoz hozzáadva vagy kihagyva. 

 

Az adott ingatlanra vonatkozó kalkulációt elmentheti úgy, hogy a) a megadott helyiségkiosztással új 

kalkulációt kezd (kalkulációs mentése és a helyiségkiosztás megtartása nyomógomb); vagy b) teljesen 

új helyiségkiosztást rögzít fel (kalkuláció mentése és üres adatlap kérése nyomógomb). A 

kalkulációkat egyedi névvel ellátva projektekként mentheti el, majd azokat az Ingatlan elmentett 

projektek nevű fülön később visszakeresheti. 
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Kérdés Válasz Útmutató 

Helyiségigények meghatározása 

Határozza meg a helyiség 
típusát! 

a) hálószoba 
b) nappali 
c) konyha 
d) étkező 
e) közlekedő (előszoba, 
folyosó) 
f) élelmiszertároló-kamra 
g) garázs 
h) dolgozószoba 
i) tároló 
j) lépcsőház (szintenként külön-
külön) 
k) vécé 
l) kézmosó 
m) fürdő 
n) mosó- és szárítóhelyiség 
o) műhely 
p) konditerem 
q) hulladéktároló 
r) hobbihelyiség 
s) terasz 
t) erkély 
u) egyéb helyiség 

Lenyíló menüből válassza ki. 

Adja meg a helyiség 
alapterületét! 

________m
2
 A helyiség nettó alapterületét 

szükséges megadni, mely a 
vakolt falfelületek közötti 
alapterület. Az adatbázis a 
költségbecsléshez 
automatikusan számolja ki a 
bruttó alapterületet. 

Kerekesszék használata? Igen/nem Adja meg, hogy az adott 
helyiséget kerekesszékkel is 
használják-e majd. 

Helyiség adatainak mentése Mentés (új helyiség rögzítése) 
nyomógomb 

A helyiségkiosztáshoz 
rögzítéséhez helyiségenként 
kell az adatokat elmentenie. 
Az adatok megadásával és a 
mentés gomb megnyomásával 
folyamatosan mentheti az új 
helyiségeket (ha 4 egyforma 
méretű hálószobát tervez, azt 4 
tételként külön-külön kell 
rögzítenie). Egy kalkulációhoz 
maximálisan 200 helyiség 
rögzíthető. A már felrögzített 
helyiségeket a kék 
táblázatokban láthatja. 

Összesítés a mentett 
helyiségek vakolt falfelületekkel 
körülhatárolt belső hasznos 
alapterületéről 

Táblázat Az előzőekben felrögzített 
helyiségeket automatikusan 
megjeleníti a program. 

Amennyiben egy meglévő 
ingatlanban kívánja a fenti 
helyiségeket kialakítani, 
becsülje meg az átalakítás 
mértékét! 

Jelölőnégyzet Ha meglévő ingatlanon történik 
az átalakítás, akkor kattintással 
jelölje. Ha nem jelöli, akkor a 
program automatikusan új 
építésűként rögzíti az ingatlant. 

Átalakítás mértéke xx% Adja meg a fejújítás %-os 
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mértékét. 

Ingatlan és telek jellemzőinek meghatározása 

Válassza ki a beépítés jellegét! Telepszerű/társasházi/családi 
ház 

Legördülő menüből válassza ki. 

Válassza ki a kivitelezés 
minőségét! 

Szerény/normál/luxus Legördülő menüből válassza ki. 
A kivitelezés minőségi szintjei 
az Építésügyi Tájékoztatási 
Központ által kiadott Építőipari 
költségbecslő segédletben 
szereplő szintek megnevezése 
a befejező szakipar munkákra, 
illetve tercier szerkezetek 
minőségére (nyílászárók, 
burkolatok, gépészet, 
szaniterek) vonatkozóan, 
amelyhez szorzók is tartoznak 
(átlagárhoz képest milyen 
csökkentő-növelő tényezőt kell 
a költségbecslés során 
alkalmazni). A szorzókat a 
kivitelezés minőségének 
kiválasztásával az adatbázis 
automatikusan alkalmazza. 

Határozza meg a szintek 
számát! 

Jelölőnégyzet (emelet, 
földszint, pince) 

Alapesetben a felrögzített 
helyiségeket a program 1 db 
földszintként értelmezi, a 
jelölőnégyzetekbe kattintva a) 
megadhatja az emeletek 
számát, b) hozzáadhat az 
épülethez pincét. 

A teleknagyság kalkulálásához 
válassza ki, hogy milyen 
környezetben akar építeni! 

a) városi (50%-os beépítési 
korlát) 
b) kisvárosi (40%-os beépítési 
korlát) 
c) falusi (30%-os beépítési 
korlát) 
d) konkrétan tudom a beépítési 
arányt 

Legördülő menüből válassza ki. 
Ha a d) konkrétan tudom a 
beépítési arányt választja, adja 
meg a fehér cellában a 
beépíthetőség mértékét (xx%). 

A fenti helyiségeket tartalmazó 
ingatlanhoz szükséges 
minimális teleknagyság 

________m
2
 Automatikusan kitöltődik. 

Mekkora telekrészt kíván 
vásárolni a minimális 
teleknagyság fölött? 

________m
2
 Töltse ki. 

Becsült teleknagyság: ________m
2
 Automatikusan kitöltődik. 

A telek árának meghatározása   

Adja meg az adott földrajzi 
térségre jellemző bruttó 
telekárat Ft/m

2
-ben 

________Ft/m
2
 Töltse ki. 

Becsült telekár ________Ft Automatikusan kitöltődik. 

Az ingatlan építési költségeinek meghatározása 

A fentebb megadott 
paraméterek alapján felmerülő 
építési költségek 

Szerkezet + szakipar, Ft 
Központi fűtés, Ft 
Víz-csatornázás, Ft 
Szellőzés, Ft 
Felvonótelepítés, Ft 
Épületvillamosság biztonság, 

Automatikusan kitöltődik. 
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vagyonvédelem, Ft 
Összesen, Ft 

Összesítés a telekvásárlási, 
építési és járulékos költségek 
alakulásáról 

Tervezett épület nettó 
alapterület, m

2
 

 
Építészet költsége az 
épületkontúron belül, Ft 
Épületgépészet költsége az 
épületkontúron belül, Ft 
Épületvillamosság költsége az 
épületkontúron belül, Ft 
Épület ára az épületkontúron 
belül, összesen, Ft 
 
Telken belüli közművesítés a 
telekhatári csatlakozási 
pontoktól, Ft 
Út- és parkolóépítés telken 
belül, Ft 
Kertépítés (zöldfelület, 
növényzet, utak nélkül), Ft 
Telken kívüli építési munkák 
(magas- és mélyépítés), Ft 
Telken belüli térvilágítás 
Kerítésépítés, Ft 
Tereprendezés, földmunka, Ft 
Csapadékvíz-elvezetés és -
kezelés létesítményei épületen 
kívül és telekhatáron belül, Ft 
Különleges költségek (bontás, 
különleges alapozás, 
kármentesítés), Ft 
 
Tervezés költsége, összesen, 
Ft 
Vázlatterv, Ft 
Engedélyezési terv, Ft 
Kiviteli terv, Ft 
 
Tervező művezetés, Ft 
Műszaki ellenőrzés, Ft 
Beruházás lebonyolítás, Ft 
Tartalék, Ft 
Berendezési költség 
Építés és berendezés nettó 
összes költsége, Ft 
áfa (27%) 
Összes bruttó építési költség, 
Ft 
 
Telek területe, m

2
 

(automatikusan töltődik) 
Telek bruttó ára, Ft 
Telekszerzés járulékos 
költsége (ügyvéd, illeték), Ft 
Közbeszerzési költségek 
(közbeszerzési tanácsadó) – 
minimum 200 000 Ft – 
maximum 7,9 millió Ft), Ft 

Automatikusan kitöltődik. 
Bizonyos költségeket a világos 
hátterű jelölőnégyzetekkel a 
kalkulációból kihagyhat. Az 
előző oszlopban aláhúzással 
jelöltük, hogy melyek ezek. 
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Beruházás teljes költsége 
közbeszerzési költség nélkül  
(épület+berendezés+telek és 
ezek járulékos költségei), Ft 

Adjon egyedi nevet a 
kalkulációnak és ezen a néven 
elmentve bármikor 
visszanézheti azt!  

Szabad kitöltés A megadott névvel elmentett 
kalkulációt az Ingatlan 
elmentett projektek fülön 
találja. 

Megjegyzés a kalkulációhoz Szabad kitöltés Ha szeretne valamit feljegyezni 
az adott épülettel, kalkulációval 
kapcsolatban, itt megadhatja. 

Rögzítés időpontja Dátum Automatikusan kitöltődik. 

Rögzítő neve Szabad kitöltés Töltse ki. 

 
 

Ajánlások  
 
 

Műszaki tartalomra vonatkozó ajánlások a fogyatékosbarát környezet kialakítása érdekében 
 
Intézményi Férőhely Kiváltási Terv keretében megvalósuló ingatlanok esetében a rugalmas 
használhatóság érdekében javasolt, hogy egyes létrejövő ingatlanok a fogyatékosság összes 
területére vonatkozó tervezési ajánlásokat vegyék figyelembe. Ezáltal a létrejövő ingatlanállomány 
hosszú távon használható a cserélődő lakók számára. Amennyiben az ingatlanok a fogyatékosellátás 
keretein kívül kerülnek hosszú távon használatra, sajátosságaik révén helyet adhatnak az 
idősellátásnak is. Az ingatlanok fogyatékosságokra orientált kialakítása olyan ingatlanpiaci többletet 
ad, mely hosszabb távon forgalomképességüket, illetve értéküket növelheti, mivel a fogyatékossággal 
élők igényeit lefedő lakások, szállásegységek nem jellemzők a hazai piacra. (A fogyatékos és 
időskorú személyek igényeit lefedő lakások között jelentős a hasonlóság.)  
 

Ajánlások az épületek kialakításával kapcsolatban a korszerű technológiák vonatkozásában 
 
Az épületek tervezése során az internet és wifi lehetőségeire is ajánlott figyelemmel lenni. Az 
interneten keresztül a költséghatékony adatátvitel lehetséges, egy felügyeleti központba juttatva az 
épületek vagyon- és tűzvédelme riasztásának átjelzéseit, a térfigyelő kamera képeit. A térfigyelő 
kamera nem csak az otthonok biztonságát szolgálja, hanem az üzemeltetés során értékes adatokat 
nyújt a környezeti állapotról (pl. hóhelyzet). 
 
Javasolt olyan érzékelők beépítése, melyek az interneten keresztül képesek a helyiség-hőmérsékleti 
adatok átjelzésre, így egy diszpécserközpontból érzékelhető, amennyiben az épületfűtés 
meghibásodik. Az IP-címmel rendelkező érzékelők költsége 25-50 000 Ft, mely elenyésző a 
beruházási költséghez képest.  
 
Az alkalmazott épületszerkezeteket javasolt úgy kiválasztani, hogy azok a wifit és mobil telefon jeleit 
ne árnyékolják, hogy ne legyen szükség a minimálisnál nagyobb jelerősség alkalmazására, mivel az 
egyes egészségügyi elektronikák esetében zavart okozhat. 
 

Az ingatlan üzemeltetésére vonatkozó ajánlások 
 
Annak érdekében, hogy tartósak maradjanak, az épületeknek három fő követelménynek kell 
megfelelniük élettartamuk alatt: 

1) Külső hatásokkal szemben ellenállónak kell lenniük. 
2) Meg kell felelniük a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság előírt normáinak. 
3) Ki kell elégíteniük az építtető, tulajdonos és a használó egyedi, speciális igényeit. 

 
Az üzemeltetés hatókörébe (is) tartozik, hogy a fenti három fő kritérium teljesüljön folyamatosan és 
szakadatlanul az épület műszakilag-gazdaságilag hasznos élettartama alatt. Empirikusan 
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alátámasztható, hogy az épületek működési költségei jelenértéken számítva jelentősen meghaladják 
megvalósításuk költségeit a teljes életciklus alatt. 
 
Ingatlanüzemeltetés alatt az épületben folyó rendeltetésszerű tevékenységek normál menetéhez 
szükséges belső (munkahelyi) fizikai, műszaki és infrastrukturális szolgáltatási környezet kialakítását 
és napról napra történő fenntartását értjük. Az épületüzemeltetés tekinthető egy komplex funkciónak, 
amit el kell látnia az épület gazdájának. Másrészt, az üzemeltetés konkrét épület/ingatlan esetében 
integrálód(hat)ik az úgynevezett létesítménygazdálkodás (facility management, FM) 
feladatrendszerébe. A FM az ingatlannal kapcsolatosan az üzemeltetésen túl több funkciót is 
magában foglal, koordinálva azok operatív megvalósítását. A megvalósuló nagyobb lakásokban 
(lakóotthonokban), lakócentrumokban, illetve szolgáltatási célú ingatlanokban szükséges az 
épületüzemeltetés struktúrájáról gondoskodni azok használatbavételét megelőzően, figyelemmel a 
garanciális kérdések kezelésére is. Létesítménygazdálkodás keretében kell kezelni az időszakos 
kötelező jó-karbantartási és felülvizsgálati tevékenységet, a tervszerűen elvégzett felújítási és az eseti 
javítási tevékenységet. Egyes műveletekhez a szolgáltatás színvonalát előre meg kell határozni 
(service level agreement, SLA, magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent), mert ez jelentősen 
befolyásolni fogja az üzemeltetési költségeket.  
 
Az SLA-ban kerülnek meghatározásra a kiszerződött feladat kritikus és mérhető pontjai. Egy ilyen 
szerződés általában az alábbiakat tartalmazza: 
• Elvégzendő feladatok tételes listája – határidővel!  
• Rendelkezésre állás „munkaidőn” belül és azon kívül  
• Ügyfélszolgálat módja, gyakorisága  
• Változáskezelés  
• Meddig és mire terjed ki a szolgáltató felelőssége?  
• Adatbiztonsági előírások  
• Szolgáltatási idő hossza  
 
Az SLA tartalmánál külön érdemes figyelni arra, nehogy átessünk a „ló túloldalára”, nehogy a 
részletes feladat-feltétel meghatározás a rugalmasság rovására menjen! 
 

(forrás: http://www.hr-face.hu/tudastar7.php) 
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Ingatlan-portfólió  
 
 

Az ingatlan neve  

Az ingatlan címe  

Az ingatlan helyrajzi száma  

Az épület építésének időpontja  

Az ingatlan funkciója  

Igénybevevők jellemzői  

Az ingatlan típusa  

Az ingatlan fekvése  

Az ingatlan megközelíthetősége  

Az ingatlan környezete  

Az ingatlan megközelíthetősége  

A TL vagy szolgáltatási célú épület 
telkének területe 

 

TL vagy szolgáltatási célú épület összes 
helyisége 

 

Az épület besorolása az energetikai 
tanúsítás során 

 

Alternatív energiaforrások  

Az épület komfortfokozata  

Akadálymentesség  

Tervezett éves gázfogyasztás  

Tervezett éves elektromos 
energiafogyasztás 

 

Tervezett éves vízfogyasztás  
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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. 

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

3
 

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 a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés 

                                      
3
 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]. 

Beszéd-
fogyatékosság 

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

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

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

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

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

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

Emelt összegű 
családi pótlék 

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

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

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

Építési hely az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által 
körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más 
jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven 
jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti 
telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető 
(elhelyezhetők). 
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Építési telek: Az a telek,  
a) amely beépítésre szánt területen fekszik, 
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, 
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott 
közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi 
számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, 
illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és 
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 300 
m [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 30. §] - az építési telek 
fogalmának változásait lásd itt. 

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

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

Épület-
üzemeltetés 

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

Értelmi 
fogyatékosság 

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

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

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

 az egyéni esetkezelésre; 

 a döntéseinek támogatására; 

 a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. 

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

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 
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mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében. 

Fókuszcsoportos 
interjú 

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

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

Használatbavételi 
engedély 

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

Ingatlan-
nyilvántartás 

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

Ingatlan-
nyilvántartási 
térkép 

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

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

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

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

Intézettelenítés 
(deinstitutionalisa
tion - DI) 

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

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

Intézményi 
férőhely kiváltás 

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

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

Közösségi (alapú) 
szolgáltatás 

Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a 
közösségi életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben, 
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 
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fogyatékossággal élő személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásokat, 
hozzátartozókat tehermentesítő gondozást és egyéb szolgáltatásokat. 
Ezenfelül, ide tartozik a családi alapú és a családi jellegű gyerekellátás, 
többek között a helyettesítő családi ellátás, valamint a korai beavatkozásra 
és a családtámogatásra irányuló megelőző intézkedések (Közös európai 
útmutató, 2012). 

Közösségi 
lakhatás 

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

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

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

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

 minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató 
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tevékenység, továbbá 

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

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

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

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

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

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 4 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság 

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

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett enyhe vagy középsúlyos fokú 
mozgássérülés 

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

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

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

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

Munkajövedelem Minden munkaviszonyból származó jövedelem.  

Pszichoszociális 
fogyatékosság 

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

Rehabilitációs 
ellátás 

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

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. 
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Rokkantsági ellátást kell megállapítani, annak is, akinek az egészségi 
állapota 31-60% közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem 
haladja meg. 

Rokkantsági 
járadék 

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

Segítő 
technológiák 

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

Szenvedély-
betegség 

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

Szolgáltatási 
elem

4
 

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 

                                      
4
 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
http://www.kormany.hu/download/5/89/e0000/min_r_csomag-honlapra.docx#!DocumentBrowse
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elkerülésére irányul, 
- esetkezelés: az igénybe vevő/k szükségleteinek kielégítésére 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- megkeresés: szociális problémák által érintett vagy 
veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő 
elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás 
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, 
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kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra 
vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, 
közösségi együttműködéseket valósít meg. 

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

Támogatott 
lakhatás 

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

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

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

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

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

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

A támogatott lakhatás  

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

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

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

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

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

erősíti alkotókedvét és tehetségét A tanulószervezet a tudásmenedzsment 
egyik vívmánya, mely segít a megfelelő jövőkép kialakításában és annak 
elérésében, miközben jelentős innovációs kapacitást bocsát a szervezet 
rendelkezésére. A tanulószervezet olyan közösség, ahol az egyének 
törekednek képességeik folyamatos kiterjesztésére, az új gondolatok 
támogatásban részesülnek, a kollektív elképzeléseknek tág teret 
biztosítanak, és az egyes személyek a közös tanulás képességének 
elsajátításában is motiváltak. (Stocker, 2004). Egy hatékonyan működő 
tanulószervezet értékrendszerének alapköve a folyamatos tanulás, és az új 
információk beépítése, a változások facilitálása. A tanulószervezet 
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).  
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Telek Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület [1997. évi LXXVIII. tv. 2. 
§ 21. pont] (Az utcai is egy telek !) 

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

Településképi 
vélemény 

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

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

Vakok személyi 
járadéka 

Kifutó ellátás, 2001 óta nincs újabb megállapítás 

Változás-
menedzsment 

A változásmenedzsment jelentős, nagyszabású, magát a szervezetet, mint 
rendszert érintő változások menedzselésének lehetősége. Szervezeti 
változásnak tekinthető minden olyan átalakulás, amelyik a szervezet 
lényeges jellemzőiben következik be. Ilyen szervezeti jellemző lehet a 
szervezet stratégiája, a szervezeti struktúra, az alkalmazott technológia vagy 
módszerek, a szervezetben tevékenykedő emberek vagy a szervezet 
ügyfelei, partnerei, illetve a szervezeti kultúra. A változásmenedzsment a 
szervezeti változásokra irányuló döntések és cselekvések összessége. 
Értelmezhető mindazoknak a modelleknek, módszereknek, eszközöknek, 
technikáknak, stb. összességeként is, melyek segítségével a szervezeti 
változások sikeresen végrehajthatók. 
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Potenciális ingatlanok felmérése 
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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 (Röviden: Stratégia) 
 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről (Szakmai rendelet) 
 
Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttéréssel foglalkozó európai szakértői csoport 
(2012). Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai 
útmutató: Útmutatás a gyerekek, a fogyatékossággal élő személyek, a mentális problémákkal élő 
személyek és az idősek intézményi ellátásáról a családi és közösségi alternatívákra való tartós áttérés 
végrehajtásáról és elősegítéséről. Brussels. (Röviden: Közös európai útmutató)  
http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Common-European-
Guidelines_Hungarian-version.pdf 
 
Cserti-Szauer Csilla, Dr. Vályi Réka (2016). Javaslattétel a fogyatékossággal élő személyek számára 
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011–2041) 
módosításának szakmai tartalmaira. [Kézirat] EMMI, Budapest. (Röviden: Javaslattétel) 
 
Márkus Béla (2010). Térinformatika 1., A térinformatika alapfogalmai, kialakulása, fejlődése. Nyugat-
magyarországi Egyetem. 
 
Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010). Az ingatlanértékelés alapjai. Az értékbecslés szerepe a gazdálkodási 
folyamatokban. Az ingatlan fogalma és az ingatlanpiac. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_FIE3/ch01.html (Letöltés: 2016. 07. 15.) 
 
Lámer Géza, Szűcs Edit (2013). Építési folyamatok szervezése. TERC Kft. 
 
Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (2003). A magyarországi lakásszükséglet 
felmérése és jövőbeli várható alakulásának előrejelzése. 
http://www.lakasepitesert.hu/?menu=tanulmanyok (Letöltés: 2016. 09.15.) 
 
Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához (ÖTM Területfejlesztési és 
Építésügyi Szakállamtitkárság 2007, Szerkesztő: Pandula András építészmérnök, rehabilitációs 
szakmérnök) 
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Irányadó jogszabályok 
 

Törvények, országgyűlési határozatok 

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

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről  

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt. vagy szociális törvény) 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről   

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer, fejlesztéséről  

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

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

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról (Mmtv.) 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról 

Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

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

 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok 

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

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról 

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 
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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  

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

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

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

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

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

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