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A modul célja 

Az új szolgáltatási forma, intézményi struktúra működtetésének megtervezése 
és bemutatása a meglévő struktúrából és költségvetésből kiindulva, a 
beruházások és a kiváltási folyamat tevékenységeivel járó többletkiadások 
tervezésével. Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv része, szervesen 
kapcsolódik az IFKT-módszertan egyes moduljaiban meghatározott 
felmérésekhez és tervekhez. 

A modul 
eszközei 

Szempontok 

Személyi 
feltételek 

A terv készítéséért felelős 

 Fenntartó/Intézményvezető 
 

A terv elkészítésében részt vesz 

 Fenntartó képviselője  

 Intézményvezető  

 Gazdasági vezető/pénzügyi munkatárs  

 Szükség szerint a Belső Szakmai Team egyéb tagjai, illetve  

 Erőforráshiány esetén külső tanácsadók 

Tárgyi 
feltételek 

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

A terv 
elkészítésének 
időigénye 

Verziónként egy-egy nap, szükséges egyeztetésekkel és a fenntartó 
jóváhagyásával együtt kb. 2 hét 

 
 

Bevezető 

 
Az intézmény kiváltási költségvetési terve az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (továbbiakban IFKT) 
része, szervesen kapcsolódik az IFKT-módszertan egyes moduljaiban meghatározott felmérésekhez 
és tervekhez.  
 
Célja a kiváltási folyamat költségvetésének tervezése a meglévő struktúrából és költségvetésből 
kiindulva, a beruházások és a kiváltási folyamat tevékenységeivel járó többletkiadások tervezése, 
illetve az új szolgáltatási forma, intézményi struktúra működtetésének több variációs bemutatása. 
 
A terv költségvetési szempontból a már meglévő intézményi struktúrából kiindulva megmutatja és 
azonosítja azokat a költséggeneráló tényezőket, amelyek kifejezetten a férőhelykiváltási folyamat 
részét képezik, külön kitér az ingatlanberuházást érintő költségekre, és ajánlásokat tesz a támogatott 
lakhatás (továbbiakban TL) költségvetési tervezéséhez, a jelenlegi jogszabályok és szakmai ajánlások 
szerint. 
 
Az egyéni kiváltási terv, az intézményi-HR terv, a szolgáltatási környezet felmérése, a szolgáltatási 
gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv, az ingatlanportfólió, valamint a kommunikációs terv 
módszertanainak figyelembevételével ajánlásokat ad a kiváltási folyamat észszerű tervezésére és a 
TL működtetésére, fenntarthatóságára. 

 
 
A költségtervezés alapjai 
 
Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítésének utolsó lépése a kiváltás költségtervének 
és a fenntarthatósági számításoknak az elkészítése. Ezen a ponton a módszertan által 
meghatározott felmérések eredményeit összegezve megszülettek a lakókra vonatkozó egyéni kiváltási 
tervek, a tervezett új struktúrát leíró szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv, a 
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szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ingatlanportfólióra vonatkozó tervek, az intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokhoz illeszkedő HR-terv és a kiváltási folyamatot támogató kommunikációs terv. 
 
Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv három nagy fejezetből áll, helyzetelemzés, az intézményi 
férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúra bemutatása és az új szolgáltatási struktúrához 
szükséges lépések, tevékenységek (kiváltási projekt) bemutatása.  
 
A költségterv az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervhez illeszkedve tartalmazza az intézmény 
jelenlegi költségvetését, a TL működésre vonatkozó számításokat és a kiváltási folyamat 
megvalósításának költségeit (projekt költségvetése). 
 
Az IFKT elkészítése során több alkalommal szükséges a források és a költségek számbavétele, 
esetleges újratervezése, mire a végső költségterv kialakítható (ld. következő fejezet: A 
tervkészítés módszertana). A költségek tervezése az egyik legnehezebb feladat, rengeteg a 
bizonytalan tényező, több variációt kell elkészíteni, azonban mindegyik változatnak illeszkednie kell a 
projekt célkitűzéseihez és a megvalósítás kereteihez.  
 
A tervezés során először ki kell alakítani a tevékenységeket, aztán rögzíteni kell azok sorrendiségét, 
meg kell határozni a tevékenységekhez szükséges erőforrásokat és időkereteket, végül ki kell 
alakítani az ütemezést és a költségtervet. Az erőforrások – idő, humán erőforrás, pénzügyi 
erőforrás – tehát szorosan összefüggnek, ha a három tényező közül bármelyik változik, az a 
másik kettőre is közvetlen hatással van. 
 
A költségkeret túllépése a projektek megvalósítása során nagyon gyakori probléma, amelynek 
általában több oka van: 

 a projekt korai szakaszában végzett költségbecslések irreálisan alacsony összege, 

 az előre nem látható technikai problémák felmerülése, 

 a projekteredmény behatárolásának hiányosságai, 

 a projekt teljesítése közbeni változtatások, 

 gazdasági és egyéb külső körülmények változása, 

 a költségek tudatos elhallgatása vagy szándékos leszorítása, a projekt elindítása reményében 
(Daróczi Mikós, 2011). 

 
Fentiek alapján a költségek tervezése nagy körültekintést, megfelelő szaktudást és 
tapasztalatot igényel. Elengedhetetlen a tartalék tervezése, illetve annak átgondolása, hogy az 
esetlegesen megnövekedett költségeket hogyan tudja finanszírozni a projektgazda (a fenntartó 
vagy az intézmény). 
 
A tervezés feltétele a költségvetésre vonatkozó számviteli, jogszabályi háttér ismerete, a kiváltási 
folyamat és a TL célkitűzéseinek, tervezésének, működésének, finanszírozásának, jogszabályi 
hátterének ismerete és nyomon követése. 
 
Amennyiben a költségtervezés meghaladja az intézmény feladat- és felelősségi körét, a 
rendelkezésre álló kompetenciákat, szükséges az intézmény munkatársainak a fenntartóval és 
a külső tanácsadókkal szoros együttműködést kialakítani. Az IFKT-módszertan alapvetése, hogy 
az intézmény munkatársai vannak leginkább birtokában mindazoknak az adatoknak és 
információknak, melyek szükségesek a lakók szükségleteire és igényeire, valamint az intézmény 
belső erőforrásaira támaszkodó, a támogatott lakhatásra vonatkozó jogi és szakmai kereteknek 
leginkább megfelelő tervek kialakításához.  
 
Ugyanakkor általában sem az intézmények munkatársai, sem a fenntartó vagy a külső tanácsadók 
nem rendelkeznek közvetlen tapasztalattal a TL működésére vonatkozóan, ezért javasolt a tervezés 
során gyakorlati példák, jó gyakorlatok megismerése – akár a korábbi kiváltási pályázat 
eredményeinek megismerésével, a kiváltásban eddig részt vett intézmények felkeresésével, akár más 
formában létrejött és működő TL-ek meglátogatásával. 
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A tervkészítés módszere 

 
A költségterv elkészítésének több módszerei lehetséges. 
 
1. Paraméteres költségbecslés:  

A projekt kialakításának korai fázisában van elsősorban jelentősége, ha paramétereiben 
hasonló projektet veszünk alapul, és annak költségeiből indulunk ki. A 2007–2014-es uniós 
programozási időszak kiváltási pályázatai jelenthetik a viszonyítási alapot. 

 
2. Költségnemek szerinti költségbecslés:  

A projekt várható költségeit a költségek fajtája, megjelenési formája, azaz költségnemek 
szerint vesszük sorba. A költségek megjelenési formájuk, tárgyi jellegük szerint különböző 
költségfajtákba, költségnemekbe sorolhatók. A költségnem egyértelműen fejezi ki, hogy a 
költség keletkezését milyen erőforrás (anyag, munkaerő, tárgyi eszköz, immateriális jószág, 
külső szolgáltatás stb.) felhasználása idézi elő.  

 
3. Tevékenységalapú költségtervezés:  

Akkor alkalmazható, amikor már elkészült a projekt tevékenységi struktúrája, illetve ismert a 
projekt időterve és erőforrás-szükséglete. A tevékenységalapú költségbecslés során minden 
egyes projekttevékenység esetében meg kell határozni a közvetlen költségeket és az 
arányosan felmerülő általános költségeket, valamint a projekttel kapcsolatos egyéb általános 
költségeket. A tervezés során érdemes tartalékkeretet képezni és egységárakat alkalmazni. 
(Daróczi Mikós, 2011) 

 
Az IFKT-módszertanban elsődlegesen a költségnemenkénti költségbecslést javasoljuk, segítségül 
igyekeztünk a lehetséges költségnemek legteljesebb felsorolását megadni. Tevékenységalapú 
költségbecslésre már csak a tervezés utolsó fázisában lesz lehetőség, mely alkalmas az addigi 
költségvetési verziók ellenőrzésére, finomítására. 
 
 

A tervezésben résztvevők 
 
A költségterv elkészítésében részt vesz a fenntartó képviselője, az intézményvezető és az 
intézmény gazdasági vezetője (amennyiben nem önálló gazdálkodású az intézmény, akkor pénzügyi 
munkatárs), szükség szerint a Belső Szakmai Team egyéb tagjai, illetve erőforráshiány pl. 
tapasztalat és kompetencia hiányában külső tanácsadók. 
 
A felelősségi köröket és a feladatokat a Belső Szakmai Team, illetve a projektteam felállítása, 
munkatervük összeállítása során, a folyamat legelején szükséges tisztázni. 
 
A teamnek biztosítani kell a megfelelő tárgyi, technikai feltételeket (irodai, számítástechnikai 
eszközök, számológép, fénymásoló gép, telefon), valamint az információszerzéshez (pl. tanulmányút) 
és egyeztetésekhez szükséges forrásokat (útiköltség, szállásköltség, napidíj stb.). 
 
A szükséges erőforrások (személyi és dologi költségek, szükséges időkeret) költségeit 
figyelembe kell venni a projekt előkészítési költségeinek tervezésekor.  
 
A költségtervezés során az egyes munkafázisokban meg kell határozni a tervkészítéshez szükséges 
adatok körét, összegyűjtésük módját és az adatok összegyűjtéséért felelős személyeket. Azonosítani 
kell azokat az adatokat, amelyek változása befolyásolja a kiváltási időszak menetét. A tervezésben 
résztvevők számára biztosítani kell az adatokhoz való folyamatos hozzáférést. 
 

A tervezés folyamata 
 
1. A tervezés előkészítése 
 
A tervezés előkészítéseként feláll a tervezésért felelős team és felkészül a tervezésre. Az 
információbázis összeállítása azt jelenti, hogy minden olyan dokumentumot, adatot és információt 
összegyűjtenek, mely az adott időszakban rendelkezésre áll és a tervezéshez szükséges, a 
felkészülés során ezeket az információkat feldolgozzák.  
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Ilyen dokumentumok, adatok, információk például a következők lehetnek: 

 A fejlesztés forrásaira vonatkozó információk (pl. pályázati kiírás és mellékletei, elszámolható 
költségek köre, költségvetési korlátok, saját erő/tőke, mely a fejlesztés során felhasználható 
stb.) 

 Projektteamre vonatkozó információk (projektmanagement, szakmai megvalósítók stb.) 

 Jogszabályok 

 Szakmai információk, tanulmányok, elemzések 

 Hasonló projektek, jó gyakorlatok 
 
Az információs bázis összeállításakor az is meghatározható, hogy mely adatok, információk 
hiányoznak, illetve ütemezhető, hogy ezeket mikor kell beszerezni és mikorra fognak rendelkezésre 
állni. 
 
A fejlesztési keretek tisztázása az olyan legfontosabb feltételeket jelenti, hogy mennyi idő áll 
rendelkezésre a tervezéshez, milyen időtartamban tervezzük a projektet, milyen jellegű és mekkora 
forrás áll rendelkezésre stb. 
 
2. Jelenlegi költségvetési elemek azonosítása és elemzése 
 
Ha az intézmény jelenlegi költségvetése nem a kellő részletességgel áll rendelkezésre, akkor a 
költségelemeket szükséges a megfelelő mértékben lebontani és egy elemzésre alkalmas 
költségvetést készíteni. 
 
Az intézmény jelenlegi működésének megismerése, elemzése a következők miatt fontos: 

 A kiváltási folyamat során lesz olyan időszak, amikor a) az intézmény jelenlegi formájában és 
keretei között működik, párhuzamosan zajlik a projekt megvalósítása (a lakók és a 
munkatársak felkészülése, szervezetfejlesztés, szervezeti átalakítása, ingatlanberuházás); b) 
egyes TL-egységek már megkezdik működésüket; c) megtörténik az összes lakó kiköltözése, 
ekkor előfordulhat, hogy a jelenlegi épületek hasznosításával szolgáltatási centrumként 
működik tovább a jelenlegi intézmény épülete, illetve megmaradnak olyan szolgáltatások, 
melyet a TL lakói továbbra is igénybe vesznek. 

 A jelenlegi költségvetés jelenti a fenntarthatósági és költséghatékonysági számítások alapját. 
 
A jelenlegi költségvetés elemzésének szempontjai lehetnek: 

 Dologi költségek egy része a TL-működés során is releváns, mértékük nem feltétlenül változik 
(pl. gyógyszerek, segédeszközök, vásárolt szolgáltatások (tűz- és munkavédelmi oktatás, 
liftkarbantartás stb.). 

 Térítési díjak mértéke (pl. ha sok lakó dolgozik, ez a térítési díj lehet magasabb, ha a TL-ben 
még több lakó jut munkához, a térítési díjból származó bevétel emelkedhet). 

 A jelenlegi személyi jellegű kiadások mértéke, összetétele (pl. besorolások, végzettségek, 
pótlékok ismerete szükséges a TL tervezéséhez, illetve a kor előrehaladtával növekszik a 
bérköltség). 

 A kiváltás stratégia célkitűzései, a megvalósítani kívánt szolgáltatások mennyiben módosítják 
az intézmény működési költségeket, hol mutatkoznak lényegi eltérések. 

 
A jelenlegi költségvetésből levonható következtetéseket mind a projekt költségtervében, mind a TL-
működés költségtervében fel lehet használni. 
 
3. Projektköltségterv 1. verziójának összeállítása 
 
Az IFKT-módszertanban meghatározott lakókra, munkatársakra és a kommunikációs folyamatokra 
vonatkozó felmérések összegzését követően készülhetnek el az első, még nagyon vázlatos tervek a 
lakóingatlanokkal kapcsolatban (ld. Potenciális ingatlanok felmérése modul – a felmérések alapján 
lakócsoportok képzése, lakhatási célú ingatlanok négyzetméter becslése, ez alapján költségbecslés), 
illetve néhány alapvető elképzelés megfogalmazása a majdani szolgáltatási portfólióra vonatkozóan, 
melyhez illeszthető a humánerőforrás-terv legelső változata. A lakók, a munkatársak és a 
kommunikációs folyamatok felmérésének eredményeként képet kapunk a következőkről: 

a. a lakók támogatási és szolgáltatási igényei, 
b. a munkatársak képzési igényei, 
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c. a kommunikációval kapcsolatos képzési, fejlesztési igények (pl. kommunikációs 
stratégia kialakítása, arculat kialakítása stb.), eszközigények. 

d.  
A fenti információk alapján elkészíthető a projekt költségtervének első változata. Ebben a fázisban 
már eleve előfordulhat, hogy azonnal újratervezésre van szükség, mert pl. a tervezett lakóingatlanok 
kalkulált költségei meghaladják a forrásokat vagy a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat. 
 
4. Projektköltségterv 2. verziójának összeállítása 
 
Ebben a szakaszban a környezeti felmérés és a lakhatási célú ingatlanok felmérését követően döntés 
születik a lakhatási célú ingatlanok kiválasztásáról és elkészül a Szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv első verziója. A költségterv előző verziói árnyalhatóak, pontosíthatóak. A 
körvonalazódó tervek szükség szerint módosíthatók. 
 
5. Projektköltségterv 3. verziójának összeállítása 
 
A Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési tervvel összhangban, amennyiben szükséges, 
felmérésre kerülnek a szolgáltatási célú ingatlanok, illetve a jelenlegi épület(ek) hasznosításának 
lehetőségével és a pénzügyi keretek figyelembevételével döntés születik. 
A költségterv kiegészíthető, módosítható ezekkel az adatokkal. 
 
6. Projektköltségterv véglegesítése 
 
Az Ingatlanportfólió véglegesítését követően összeállítható az IFKT: a felmérések összegzése, az új 
struktúrára vonatkozó részletes terv elkészítése és a megvalósításhoz szükséges lépések, 
tevékenységek véglegesítése (projektterv). Ekkor történhet meg a kiváltási folyamat költségeire 
vonatkozó terv véglegesítése is. 
 
7. TL működés költségterve 
 
Az ingatlan- és szolgáltatási portfólióhoz illeszkedően elkészíthető a TL működési költségterve. 
 
8. Fenntarthatósági számítások 
 
A TL működés költségtervét ajánlott három évre előre elkészíteni, és az ebben a modulban felsorolt 
kockázati tényezők figyelembevételével több verziót megvizsgálni. 
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17. ábra – A költségterv készítésének folyamata 

 
Az ábra a következő oldalon folytatódik!  

•Felelősök kijelölése, 
felkészülése 

•Információs bázis 
összeállítása 

•Fejlesztési keretek 
tisztázása 

Tervezés előkészítése 

•Költségvetési elemek 
azonosítása 

•Jelenlegi költségvetés 
elemzése 

•Következtetések levonása 

Jelenlegi költségvetés 

•IFKT lakókra, 
munkatársakra, 
kommunikációra irányuló 
felméréseinek összegzése 

•Következtetések levonása 

•Költségterv összeállítása 

Projekt költségtervének 

1. verziója 

•Környezeti felmérés és lakhatási 
célú ingatlanok felmérése 

•Döntés a lakhatási célú 
ingatlanokról 

•Szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv 
elkészítése 
 

Projekt költségtervének 

2. verziója 
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•Szolgáltatási célú ingatlanok 
felmérése 

•Ingatlanhasznosítás 
tervezése 

•Döntés a szolgáltatási célú 
ingatlanokról 

 

Projekt költségtervének 

3. verziója 

 

•Ingatlan-portfólió 
véglegesítése 

•IFKT elkészítése 

•Költségterv véglegesítése 

 

Projekt költségtervének 

véglegesítése 
•Ingatlan-portfólióhoz és 

szolgáltatási portfólióhoz 
illeszkedő költségterv 
készítése 

TL működés 

költségterve 

 

•TL működési költségterve 
három évre 

•kockázati tényezőkkel 
számítások végzése 

 
 

Fenntarthatósági 

számítások 
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Útmutatók a költségtervek elkészítéséhez 
 
Jelen modul Tervezési segédletek c. fejezetében található 1. számú útmutató az intézmény jelenlegi 
működésének költségvetését tartalmazza, elkészítése abban az esetben mindenképpen ajánlott, ha 
ilyen részletességgel nem áll rendelkezésre. A jelenlegi működés pénzügyi kereteinek elemzése 
elengedhetetlen a tervezéshez. 
 
A 2. számú útmutató kizárólag a kiváltási folyamat költségeit azonosítja, az IFKT felmérési és 
tervezési moduljai során azonosítható költséggeneráló tényezők alapján. 
 
A 3. számú útmutató az 1. számú útmutató bővített változata, melynek segítségével lakóegységenként 
azonosíthatóak a bevételi és kiadási oldal tételei. Ennek segítségével ingatlanonként meghatározható 
a szolgáltatás fajlagos önköltsége. Az alábbiakban az egyes költségnemek és költséggeneráló 
tényezők felsorolása, magyarázata következik. 
 
 

Intézményi működés költségvetési elemeinek azonosítása 
 
Az intézményi férőhely kiváltás, az új ellátási formára, a támogatott lakhatásra való felkészülés, a TL 
működtetésének alapfeltétele a már meglévő intézményi struktúra fenntartását, működtetését 
befolyásoló pénzügyi, gazdasági folyamatok ismerete. Ahhoz, hogy a kiváltási időszak 
többletköltségét, a TL finanszírozását a jelenlegi intézményi ellátáshoz képest tervezni tudjuk, 
azonosítani kell a jelenlegi struktúra bevételi forrásait és kiadási elemeit. A következőkben 
felsorolásszerűen azonosítjuk azokat a főbb költségvetési elemeket, amelyek a működést alapvetően 
befolyásolják. A bevételek, támogatások, költségek részletes ismertetését az 1. számú útmutató 
tartalmazza. 
 
 
Költségvetési támogatások, bevételek 

 
Ingatlanok, vagyon értékű jogok  

 Immateriális javak  

 Ingatlanok  

 Nagyobb értékű tárgyi eszközök (ingóságok: gépek, berendezések, gépkocsik stb.)  

 Állami támogatások 

 Térítési díj 

 Belépési hozzájárulás 

 Vállalkozási tevékenység 
 
Kiadások, költségek 

 
Költség fogalma alatt értünk minden olyan, az intézmény működtetésére irányuló pénzbeli kiadást, 
amelyet a tevékenység folytatása közben felhasznált eszközökre, munkateljesítésekre, 
szolgáltatásokra fordítanak. 
 
Személyi jellegű kiadások 

 
Bérköltségek: 
- Munkáltató által fizetendő járulékok, hozzájárulások 

- Illetménypótlékok/bérpótlékok 
 

 Személyi jellegű egyéb kiadások 
- Munkába járással kapcsolatos költségtérítés  
- Jubileumi jutalom 
- Étkezési térítés  
- Lakhatási költségtérítés 
- Betegszabadság  
- Végkielégítés  
- Egyéb személyi jellegű kiadások (pl. cafeteria, természetbeni juttatás stb.)  
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Dologi jellegű kiadások 
 
Anyagköltségek  

- Élelmezési anyagköltség  
- Adminisztrációs költség 
- Gyógyszerek, segédeszközök költsége  
- Üzem,- kenő- és fűtőanyagok  
- Tisztítószerek költségei 

 
Üzemeltetési és fenntartási kiadások 
Beruházások, tárgyi eszközök, egyszeri nagy összegű kiadások  
Egyéb dologi költség  
Épületek javításának, karbantartásának költségei  
Gépek, járművek javításának, karbantartásának költségei  
Kommunikációs költségek  
Bankköltség (intézmény számlavezetésének költsége, lakók letéti számlájának költsége) 
Biztosítási díjak 
Oktatás, továbbképzés költségei 
Utazás, kiküldetés költségei  
Szolgáltatást igénybe vevőkre fordított költség  
Vásárolt szolgáltatások költsége 

 
 
A kiváltás beruházási költségei és egyéb ráfordítási igények 
 
A kiváltási folyamat a projekt előkészítési (tervezési) szakaszától a projekt teljes, fizikai 
megvalósulásáig tart. Ebben az időtartamban, a még működő intézményi struktúra mellett, a 
beruházások, építkezések, ingatlan átalakítások alatt számos, az intézményi feladatokon túlmenő 
feladata lesz az intézményvezetőnek, a kiváltási folyamatban résztvevő Belső Szakmai Teamnek, 
illetve a projektteamnek. Meg kell kezdeni a lakók és intézményi munkatársak szemléletváltásának 
kialakítását, képzéseket, tréningeket kell szervezni mind a lakók, mind a munkatársak körében a 
hiányzó kompetenciák, készségek megszerzésére. Ezeknek a feladatoknak a tervezéséhez és 
végrehajtásához megnövekedett humánerőforrás-igénnyel kell számolni, és számos olyan 
dologiköltség-többlettel, amely nagymértékben módosítja az eddigi működési költségeket (például: 
irodaszerek, kommunikációs költségek, képzések, vendéglátás költsége, utazási költség stb.). 
Tervezni kell továbbá azokat a kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beruházásokat, amelyek 
szükségszerűek a TL lakóegységeiben a lakhatás biztosításakor, illetve a TL-re való felkészítésükhöz 
szükséges (például: segédeszközök, háztartási berendezések, számítógép, televízió beszerzése stb.) 
 
A kiváltási folyamat alatt a lakók tervszerű, fokozatos, támogatott lakhatásba való kiköltözésével a 
meglévő intézményi költségek egy része (pl. bérköltség, étkeztetés) fokozatosan csökken. Az 
intézménynek tehát ebben az átmeneti időszakban – az első megvalósult TL-szolgáltatástól – a már 
meglévő költségvetését módosítania szükséges, a kiköltözők állami támogatása, térítési díja, költségei 
(HR-igény és dologi költségek) a továbbiakban a TL működésének költségelemeit képezik. A TL 
lakóingatlanonkénti költségvetésének elkészítését a 2. számú melléklet segíti. A TL-szolgáltatás 
térítési díjának számítása a terv 3. számú – a TL szolgáltatásonként részletezett személyi térítési díja 
– számítási segédlete szerint számolható, a TL térítési díj fejezet útmutatása alapján. 
 
Az intézményi kiváltási folyamat tervezésénél, amennyiben az a 2014–2020-as programozási időszak 
európai uniós forrásaiból valósul meg, az előrejelzések alapján férőhelyenként 8-9 millió forinttal 
érdemes kalkulálni, ennyi a várható állami és uniós támogatás mértéke, melyet szorozni kell a 
kiváltásra kerülő férőhelyek számával. A kiváltási folyamatot aszerint kell tervezni, hogy amennyiben 
az intézmény önerőből nem tud további forrásokat biztosítani, a költséggeneráló tényezőket ebből a 
támogatásból kell majd finanszírozni, beleértve az intézményi struktúra átszervezésének, a 
megnövekedett HR erőforrás-szükséglet igényeinek, a képzési, felkészítési folyamatok költségeinek 
és az ingatlanberuházások költségeinek összességét. Ugyanakkor a tervezés során figyelembe kell 
venni, hogy a pályázati forrásból milyen tevékenységeket lehet megvalósítani, mi tartozik az 
elszámolható költségek körébe. 
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Felhívjuk a figyelmet a 2015. évi CXLIII. a közbeszerzésről szóló törvény ide vonatkozó kötelmeire, 
mely a közpénzek hatékony felhasználása és átláthatósága, ellenőrizhetősége és a tisztességes 
verseny biztosítása érdekében meghatározza a közbeszerzési eljárások menetét. A közbeszerzés 
tárgya lehet építési beruházás, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése, melyeket a törvény 
mellékletei részletesen azonosítanak. A közbeszerzési eljárásokat a törvénynek megfelelően kell 
lebonyolítani. A közbeszerzések értékhatárai vonatkozásában a törvény 15. §-a értelmében a nemzeti 
értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, az uniós értékhatárokat pedig az 
Európai Bizottság állapítja meg. Az eljárást megindító hirdetmény vagy tárgyalási meghívó, az 
előkészítő (piaci felmérés, becsült érték felmérése) dokumentáció, előzetes tájékoztató, műszaki leírás 
tartalmi elemei, szerződési feltételek, árazatlan költségvetés, illetve a szerződés dokumentumai, 
árajánlat, szerződés, keretmegállapodás tartalmi és formai követelményeit a jogszabálynak 
megfelelően kell dokumentálni. Az értékhatárok minden évben meghatározásra kerülnek, a 2016-os 
uniós értékhatárokat a költségvetési törvény 68. § (1) bekezdése, míg a nemzeti értékhatárokat a (2) 
bekezdés határozza meg.  
 
A 66. § és a 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló törvény 97. § (3) bekezdés értelmében a 
kisösszegű követelések közbeszereztetési értékhatára 100 000 forint. 
 
 
Ingatlanberuházások költségei 

 
A Potenciális ingatlanok felmérése és az Ingatlanportfólió modulok bemutatják és részletesen elemzik 
az ingatlanberuházások mindazon alapelveit, tervezési sztenderdjeit, jogi hátterét, specifikusan a 
fogyatékos személyek lakhatását segítő egyetemes tervezési elveket, amelyek az ingatlanok (telek, 
épület) kiválasztásánál fontos szempontok lehetnek. A modulok bemutatják a felmérés, tervezés és 
megvalósítás folyamatát.  
 
A beruházások észszerű tervezésének elengedhetetlen feltétele a módszertanban megadott 
felmérések elvégzése, az eredmények ismerete, összegzése és elemzése. Az ingatlanok építésekor 
vagy vásárlásakor figyelembe kell venni a lakók jelenlegi állapotát, szükségleteiket, azokat az egyéni 
szempontokat, kéréseket, amelyek lakhatásuk kialakításánál már a tervezési fázisban meghatározóak 
lehetnek. A lakók felmérésének eredményei meghatározzák a környezeti felmérésben a 
szolgáltatásnyújtás hangsúlyosan vizsgálandó elemeit, ami alapján meghatározható, hogy a 
potenciális ingatlan és az adott területi, települési szolgáltatási struktúra milyen mértékben tudja 
lefedni az egyén szükségleteit, igényeit. 
 
A potenciális ingatlanok kiválasztásánál figyelembe kell venni a munkavállalók felmérésének 
összesített eredményeit és az intézményi HR-terv azon aspektusait, amelyek befolyásolhatják a 
beruházásokat.  
 
Az intézmény leltár- és selejtezési szabályzatában meghatározott leltárnyilvántartási jegyzék alapján 
meg kell határozni azokat a tárgyi eszközöket, amelyek a lakó kiköltözésekor felhasználhatóak az új 
ingatlanban és az intézmény számára feleslegessé válnak (ágy, szekrény stb.). Ennek segítségével 
tervezhető a TL tárgyieszköz-szükséglete.  
 
A szolgáltatási célú ingatlan tervezésénél a környezeti felmérés alapján meg kell határozni azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket a területi lefedettség hiánya vagy kapacitáskihasználtság miatt az 
intézmény továbbra is nyújtani fog. A szolgáltatások körét, a szolgáltatásokhoz szükséges jogszabályi 
tárgyi feltételeket, a szolgáltatást igénylők létszámát a tervezésnél figyelembe kell venni. 
 
A kiváltási projekt tervezésénél a pályázati források, a folyósítások beérkezésének kalkulálható 
ütemezése, a pályázat által nem elszámolható költségek azonosítása, az ilyen jellegű költségekre 
fordítható saját erő/tőke azonosítása is fontos szempont. 
 
Az építőipari munkálatok kalkulálható rezsióradíja 
 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelete a minimális építőipari 
rezsióradíj 2016. évi mértékéről az 1. számú melléklet – A minimális építőipari rezsióradíj 
költségnemei és értékei táblázata kiindulási támpontokat adhat, ez a díj jelenleg 2550 Ft/óra. 
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Ingatlanberuházáshoz kapcsolódó szolgáltatási típusú költségek  
 
Vásárolt szolgáltatások:  
- Ingatlan felkutatása (pl. ingatlanszakértő díja) 
- Beruházás megvalósíthatósági tanulmánya  
- Geodéziai felmérés 
- Alaptérkép készítése 
- Talajmechanikai vizsgálat  
- Környezeti hatástanulmány  
- Meglévő épület felmérése  
- Meglévő épület bontási terve  
- Szomszédos épületek állagfelmérése  
- Közreműködés a szomszédok hozzájárulásának megszerzésében  
- Környezetbe illesztés költségei 

Használt ingatlan esetén értékbecslő közreműködésének díja 
Beruházói megbízási díj  

- Közbeszerzési tanácsadói díj  
- Tervezői díjak, 
- Adás-vétel ügyvédi költsége  
- Tervezési megbízói díj  
- Belsőépítészeti tervezés  
- Nyilvános tervbemutatás (lakossági fórum) 
- Kerttervezés  
- Gépészet – automatikus sprinkler oltó berendezés tervezése 
- Villamosság-térvilágítás tervezése  
- Közműbekötések tervezése  
- Szennyvízbekötés tervezése  
- Csapadékvíz elvezetésének tervezése  
- Külső villamosenergia-ellátás tervezése  
- Földgázbekötés tervezése  
- Nyomásszabályozás tervezése  
- Belső térrendezés (térburkolás, parkolók stb.) tervezése,  
- Biztonsági berendezések tervezése,  
- Hatósági engedélyek, illetékek költségei, 
- Közművesítés díjai,  
- Műszaki ellenőrzés mérnöki költsége,  
- Nyilvántartásba vételi díj,  
- Közbeszerzési kivitelezési díj. 
 
Ingatlan beruházások egyéb költségei  

- Bontási költségek  
- Telek bekerítésének költsége (amennyiben relevánsak)  
- Akadálymentesítés  
- Lakóépület építési/átalakítási költségei  
- Beruházás: telekár, ingatlanár 
- Őrzés költségei 
 
Tárgyi eszközök/beruházások 
- Lakóépületek és szolgáltatási célú épületek berendezésének költségei, melyek közül a kisebb – 

százezer forint alatti – eszközök a dologi költség-, a nagyobb – százezer forint feletti – eszközök a 
beruházások költséghelyre kerülnek. Szükséges tárgyi eszközök a TL-ellátás lakóingatlanjaiban: 
férőhely szerinti ágy, szék, szekrény; lakóegységenként asztal, ülőgarnitúra, televízió, 
számítógép, mosógép, magnó; konyhai eszközök, tűzhely, mikrohullámú sütő, függönyök, 
szőnyegek, lehetőség szerint a leendő lakók igényei, kérései alapján, illetve saját tulajdonú 
berendezések, személyes tárgyak figyelembevételével. Az eszközbeszerzés során figyelembe kell 
venni a lakók speciális igényeit (akadálymentesítés, segédeszközök használata, tárolása), 
továbbá fontos, hogy az eszközök, berendezések a személyes biztonság növelése mellett 
növeljék a lakók komfortérzetét is. A lakóingatlanok kialakításakor tervezési szempont lehet a lakó 
egyéni ízlése, egyedi kérése, a hozzátartozókkal, gondnokokkal való egyeztetés saját – a 
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lakhatásba behozható – források, eszközök bevonásáról, melynek célja az ingatlan otthonosabbá 
tétele, a lakó kompetenciájának növelése az új lakásban. 

- Gépjárművásárlás a TL-szállítás szolgáltatási elem intézményen belüli feladatellátása esetén. 
 

Tartalékkeret 

- A költségek becsléséhez képest további költségek generálódhatnak a kivitelezés folyamán is, 
ezért ajánlott az ingatlan létesítésre tervezett összköltség 5-8%-ának megfelelő tartalékot tervezni. 
Amennyiben a kiváltás pályázati forrásból valósul meg, a költségek tervezésekor figyelembe kell 
venni az elszámolható költségek körét és a százalékos vagy összegszerűen meghatározott 
korlátokat.  

 
 
A kiváltás megvalósításához szükséges humánerőforrás-szükséglet 

 
A meglévő intézményi struktúra támogatott lakhatás ellátási formára való felkészítése számos 
többletfeladatot, ezáltal többletmunkát igényel. Az IFKT-módszertan egyes moduljai bemutatják a 
felméréssel és tervezéssel kapcsolatos többletmunkát jelentő feladatokat. A fenntartó, az 
intézményvezetés és a Belső Szakmai Team feladata, hogy meghatározza, melyek azok a tervezési 
és kivitelezési feladatok, amelyekre külső szakértőket kell bevonni, és melyek azok a feladatok, 
amelyeket intézményi kereteken belül, a belső humán erőforrás átcsoportosításával, többletmunkával 
kíván megoldani. A kiváltási folyamatról a lakókat és azok hozzátartozóit, támogató hálóját, a 
munkatársakat, a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetet tájékoztatni kell, az ehhez 
szükséges kommunikációra szánt többletmunka költségeit a kommunikációs tervnek megfelelően kell 
tervezni. A lakók felmérése, az egyéni kiváltási tervek elkészítése, a lakók felkészítése, képzése 
szintén jelentős belső munkafeladat többletet jelenthet, még abban az esetben is, ha egyes 
képzéseket megvásárol az intézmény. A környezeti felmérés módszertana alapján azonosítani kell a 
TL potenciális ingatlanjainak szolgáltatási lefedettségét, hogy az egyén kiváltása valóban 
szükségleteinek és igényeinek megfelelően történjen. 
 
Költséggeneráló többletfeladatok belső vagy külső HR-erőforrásból 
 
IFKT-módszertan alkalmazása 

- Belső Szakmai Team megalakulása, működtetése (az alábbiakban azonosított költséggeneráló 
tényezők akkor relevánsak, ha a teamen kívül szükséges további belső vagy külső erőforrás 
bevonása) 

 
Az intézmény lakóinak felmérése 

- A lakók tájékoztatása a kiváltásról, a felmérés céljairól 
- A lakók felmérésének tervezése és lebonyolítása 
- A lakók személyes támogatása, információnyújtás 
- Eredmények elemzése, értékelése 
 
A lakók egyéni kiváltási terve 

- A lakók egyéni kiváltásának tervezése 
- A lakók felkészítésének tervezése 
- A lakók személyes támogatása, információnyújtás 
- Készségfejlesztés egyéni és csoportos formában 
- Tanítás, új ismeretek elsajátításának betanítása (közlekedés, önellátás) 
- A lakók elméleti és gyakorlati felkészítése, képzése 
- Segédeszközök beszerzése, használatának tanítása 
- Speciális terápia 
- Foglalkoztatás tervezése 
 
Az intézmény munkatársainak felmérése 

- Munkatársak tájékoztatása a kiváltásról, a felmérés céljairól 
- Munkatársak felmérésének tervezése és lebonyolítása 
- Eredmények elemzése, értékelése 
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Intézményi HR Terv 
- Új működéssel kapcsolatos dokumentumok (pl. szervezeti működési szabályzat, szakmai 

program, házi rend) elkészítése 
 
Szolgáltatási környezet felmérése  

 
- Környezeti felmérés tervezése 
- Környezeti felmérés megvalósítása (szociális alapellátások, egészségügyi ellátások, 

közszolgáltatások, közlekedés, szabadidő eltöltésének lehetőségei, kulturális szolgáltatás, 
oktatási intézmények, foglalkoztatás, érdekvédelmi szervezetek) 

- Eredmények elemzése, értékelése 
 

Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv 

- Terv elkészítése 
 

Kommunikációs folyamatok felmérése 

- Felmérés tervezése 
- Felmérés megvalósítása 
- Eredmények elemzése, értékelése 
 
Kommunikációs terv 
- Kommunikációs stratégia és kommunikációs terv készítése 
- Készségfejlesztés, továbbképzés 
- Kötelező nyilvánosság biztosítása 
- Rendezvények, programok tervezése, lebonyolítása 
 
Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítése 

- Elemzések (SWOT, PEST/STEEP, stakeholder (érintettek) elemzése ld. bővebben a tervhez 
kapcsolódó modulban) 

- Stratégiai tervezés, szervezetfejlesztés, szervezeti átalakítás (pl. támogatott lakhatással 
kapcsolatos célok, misszió, értékek meghatározása) 

- Terv elkészítése 
 
Pályázatírás, projektmenedzsment, szakmai megvalósítás 
 
Személyi kiadási költségek: A kiváltási szakmai team a tervezés fázisában határozza meg, hogy 
melyek azok a tervekhez rendelhető munkafeladatok, amelyekre belső munkaerő-kapacitást tud 
biztosítani, és melyek azok a feladatok, amelyeket külső szakember bevonásával kíván megoldani. A 
feladatok elvégzéséhez hozzá kell rendelni a megfelelő munkaköröket, ezt összevetve az egyéni 
munkavállalói tervek eredményeivel (az egyéni tervek elkészítése opcionális elem, ld. Intézményi HR 
terv modul), a munkavállalók kompetenciáival meghatározható azon munkatársak köre, akik 
bevonhatók a kiváltási folyamat többletmunkát jelentő folyamataiba. A projekt időszakára eső 
többletmunkát határozott idejű munkaszerződés módosításával lehet a legegyszerűbben 
ellentételezni. A projektidőszak humánerőforrás-tervezésénél, a többletfeladatok órában való 
meghatározása, ütemezése segít abban, hogy meg tudjuk határozni a bértöbblet tömegét. Nemcsak a 
feladattöbblet generál bértömeg-növekedést, hanem a kieső munkaerő esetleges pótlása is.  
 
A már azonosított munkabér többletköltségek számításánál a 2. számú útmutató táblázata nyújt 
segítséget (munkabér és munkaadót terhelő járulékok).  
 
A belső humán erőforrás bevonása határozott idejű munkaszerződés-módosítással történhet, a 
munkaköri leírás kiegészítésével az adott időszakra vonatkozóan. A kötelezően elrendelhető túlórán 
felül a munkatárs munkaideje nem növelhető, az eredeti munkaköri feladatainak egy részét 
delegálással, helyettesítéssel vagy új munkaerő bevonásával tudjuk biztosítani. 
 
A külső humán erőforrás bevonásának költsége megbízási díj vagy vásárolt szolgáltatás. 
 
Összességében az azonosított többletfeladatok költségelemei: 

- humánerőforrás-igény (munkabér és munkaadót terhelő járulékok), 
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- külső humán erőforrás bevonása esetén szolgáltatásvásárlás (szakember, moderátor, képzés 
stb.). 

 

A kiváltás és működtetés várható egyéb kiadásai 

 
A kiváltási időszakban keletkező feladattöbblethez az intézmény arányosított mértékben rezsiköltséget 
számolhat el. 
 
Vásárolt szolgáltatás: A kiváltási időszak szakmai munkájának során számos olyan kiadás 
keletkezik, amelyek költséggeneráló tényezőt jelentenek a meglévő intézményi költségvetéshez 
képest. Minden olyan feladattöbblet, amit nem belső humán erőforrással old meg az intézmény 
(például: tanácsadás, képzések, tréningek, környezeti tanulmány), vásárolt szolgáltatásként fog 
költségtöbbletként megjelenni. Továbbá költséggeneráló, vásárolt szolgáltatás lehet a rendezvények 
lebonyolítását segítő szolgáltatások, mint például catering kiszervezése, moderátor, fotózás, helyszín 
bérlése, hirdetések, médiamegjelenés esetleges költségei. 
 
Dologi kiadások: 
- A tervezéshez szükséges felmérések és a kiváltási projekt során keletkező adminisztrációs 

többletfeladatok eszközigénye (papír, toll, nyomtató stb.)  
- Informatikai eszközök 
- Kommunikációs költségek (telefon, hirdetések, postaköltségek) 
- Utazási költség növekedése várható a környezeti felmérés, külső helyszínen történő képzések, 

foglalkoztatási programok szervezése, ingatlanberuházások lebonyolítása során 

- Tanulmányutak, szakmai napok, csereprogramok szervezése 
- Képzések, előadások alkalmával felhasznált eszközök, amennyiben ez nem áll az intézmény 

rendelkezésére 
- Kommunikációs anyagok (sajtótermékek, kiadványok, ismertetők anyagszükségletei) 
- Kommunikációs akadálymentesítés (ez lehet vásárolt szolgáltatás is) 
- Rendezvények, képzések dologi költségei (például: vendéglátás, molinó, flipcharttábla stb.) 
- Lakók segédeszközigénye 
 
A kiváltási folyamat költséggeneráló tényezői a teljes kiváltási idő alatt értendőek. A tervezési időszak 
feladata annak időbeli ütemezése, ezt követően lehet ütemezni évekre a lebontva a költségeket. A 
kiváltási folyamathoz tartozó költségtábla a módszertani anyag 2. számú melléklete. 
 
Felnőttképzési engedély (korábban intézményi akkreditáció) 

 
A bentlakásos intézmények hierarchikus rendszeréből való áttérés a TL ellátási struktúrára a lakók és 
a munkatársak részéről teljesen új szemléletet, attitűdöket, kompetenciákat kíván meg. Az erre való 
felkészítés elengedhetetlen feltétele olyan képzések, tréningek, érzékenyítések szervezése, amelyek 
a meglévő képességekre és kompetenciákra építve segítik az új ellátási formára való felkészülést. A 
felnőttképzési intézmények képzései, azok elérhetőségei csak részben tudják lefedni a felmerülő 
képzési igényeket. Az egyéni kiváltási tervek és az egyéni munkavállalói tervek összesített 
eredményei alapján meghatározhatóak azok a képzési igények, amelyek megvalósítása szükséges a 
kiváltási időszakban. A képzések megszervezhetőek belső képzéséként vagy megvásárolhatóak külső 
szolgáltatótól. Amennyiben akkreditált képzésekre van igény és ezek a piacon nem elérhetőek, 
megoldás lehet, ha az intézmény szerez engedélyt felnőttképzésre és a szükséges képzéseket 
akkreditáltatja. 
 
A felnőttképzési tevékenység folytatásához engedélyezési eljárás lefolytatására van szükség. A 
vonatkozó szabályokat a 2013. évi felnőttképzési törvény, valamint a 393/2013. (XI. 12.) 
Kormányrendelet határozza meg. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény igazgatási 
szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az engedélyezési eljárás szolgáltatási díjainak mértékét az 56/2013. 
(XII. 4.) NGM rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni. 
 
Szolgáltatási díjak: 
A, B, C képzési kör: 103 000 Ft/képzési kör + 68 000 Ft/képzési program 
D képzési kör: 23 000 Ft 
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A nevezett törvény és rendelet alapján 2014. július 15-től a képzési programok előzetes minősítésére 
van szükség. A képzési programok előminősítését azon szakértő végezheti, aki szerepel az NSZFH 
által vezetett szakértői listán, és akinek a felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési 
programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik a képzési program szakmai 
tartalmához. 
 
A képzési előminősítési díj: 
Képzési program készítése előminősítéssel: 60 000–150 000 Ft (az ár függ a modulok számától) 
Képzési program előminősítése: 30 000-60 000 Ft 

 
Az NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) az engedély megadásáról – minimum két 
szakértő kirendelésével lefolytatott helyszíni szemlét követően – 60 napon belül dönt. 

 
Felnőttképzési tevékenység csak határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. 
 
Szociális kreditpontot adó képzések megvalósításának feltétele: 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 2001-től 
került bevezetésre a kötelező szakmai továbbképzés, melyet az 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 92/D §-a szabályoz, a részletes szabályokat a hatályos 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D § szabályozza a személyes 
gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat, a továbbképzésre 
vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza (a rendelet 
változása befolyásolhatja az alábbi információkat). 
 
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a hatályos 
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról (a továbbiakban: rendelet) 4. § (4) bekezdése alapján – közzéteszi a 
továbbképzési programok minősítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a minősítési 
díjat.  
- A minősítési kérelmet 3 példányban kell benyújtani a Főigazgatóság részére.  
- A továbbképzési program minősítési díja:  

o Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás 
esetén: A közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény 
összegének (alapdíj) 70%-a, azaz: 48 300Ft. 

o Szakmai tanácskozás, hazai vagy külföldi tanulmányút, illetve szakmai műhely esetén: az 
alapdíj 30%-a, azaz: 20 700Ft. 

o A minősítési díj visszafizetésére nincs mód! 
 

Költséggeneráló tényezők 
 

- Igazgatási szolgáltatási díj 
- Képzési előminősítési díj 
- Továbbképzési programok minősítésének díja 

 
A képzések lebonyolításának költségei a kiváltási folyamatban tervezett költségek között jelennek 
meg. 
 
Fejlesztő foglalkoztatás (szociális szolgáltatás) nyilvántartásba vétele 
 
A TL egyik alapvető célkitűzése a kiváltani kívánt célcsoport foglalkoztatásának növelése. A lakók 
önálló életvitelének kialakításánál a foglalkoztatáshoz való hozzáférés biztosítása a TL egyik 
alapfeladata. A környezeti felmérés, a külső szolgáltató által biztosított foglalkoztatási lehetőségek 
azonosítása és a foglalkoztatási szükségletek felmérése alapján az intézmény maga is létesíthet 
fejlesztő foglalkoztatást. A fejlesztő foglalkoztatás az állam által kijelölt szerv (SZGYF) kötelező 
feladata.  
 

http://ncsszi.hu/download.php?file_id=826
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A szociális törvényben a szociális foglalkoztatást felváltja a fejlesztő foglalkoztatás. 
A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az 
egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és 
foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a 
nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás önálló szociális 
szolgáltatásként jelenik meg. 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint: 

Fejlesztő foglalkoztatás
1
 

99/B. § (1) A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben 
foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő 
fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló 
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.  
(2) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki 
intézményi jogviszonya alapján a) közösségi alapellátást, b) támogató szolgáltatást, c) nappali ellátást, 
d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást, e) ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, f) 
rehabilitációs intézményi ellátást, g) lakóotthoni ellátást vagy h) támogatott lakhatást vesz igénybe. 
 
A fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásának egyes szabályai: 
 
130. § A fejlesztő foglalkoztatás fenntartója a fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy 
után kapott támogatást fejlesztési foglalkoztatási díjra, bér jellegű kifizetésekre, a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-
beszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordíthatja.  
 
138. § (2) A fejlesztő foglalkoztatás állami támogatásának az egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 131/A. §-ban foglalt 
szabályait a 2017. április 1-jétől járó állami támogatásra kell először alkalmazni azzal, hogy a 
2017. évi fajlagos támogatási összeget nem a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.  
 
A működés nyilvántartásba vétele a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. 
rendelet szerint történik. 
 
Fejlesztő foglalkoztatás esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2017. április 1-
jét megelőzően indult eljárást az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell 
lefolytatni, ha az engedélyes működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően 
az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető, 2017. március 31-ét követően van.  
 
Az eljárásban a fenntartónak fejlesztő foglalkoztatást nyújtó új engedélyes esetén bejegyzésre, a 
fejlesztő foglalkoztatás már működő engedélyeshez történő integrálása esetén 
adatmódosításra irányuló kérelmet kell benyújtania.  
 
Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. 
(X. 24.) Korm. rendeletben előírt dokumentumokat szükséges csatolni.  
 
Fejlesztő foglalkoztatás esetén továbbá csatolni kell  

 a foglalkoztatási hely tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap a használat jogcímét 
nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,  

 az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,  

 a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági 
engedély másolatát vagy a bejelentés teljesítését igazoló okirat másolatát, ha a tevékenység csak 
hatósági engedéllyel vagy bejelentési kötelezettség teljesítése esetén végezhető. 
 

                                      
1
Hatályos: 2017. április 1-től Beiktatta: 2016. évi CLXVI. törvény, Magyar Közlöny 2016. évi 208. szám (XII.19.)  
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A bejegyzéshez szükséges szakhatósági engedély: 
 
A 369/2013. Korm. rendelet 19. § (3b) bekezdése alapján a foglalkoztatási hely címe szerint illetékes, 
első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság került kijelölésre szakhatóságként. Ezen felül az 5. számú 
melléklet szerint meghatározott – speciális munkaterületek esetén a vonatkozó jogszabályok szerinti – 
hatósági engedélyek, illetve bejelentések szükségesek. (pl. ha gyógyszertárat takarít, akkor speciális 
engedély szükséges lehet). 
 
A foglalkoztatási helyek nem kötelezően önálló engedélyes telephelyek lesznek, hanem a 
fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatás hatósági bejegyzésben kerülnek felsorolásra a különböző 
telephelyek, noha a foglalkoztató dönthet úgy is, hogy minden telephelyre külön kéri a nyilvántartásba 
vételt. Abban az esetben, ha csak szerződéses alapon jön létre a munkavégzés helyszíne (pl. 
takarítás különböző helyszíneken), akkor nem kell telephelyként engedélyeztetni a helyszínt. A 
nyilvántartásba vételi kérelmen értelemszerűen ez a helyszín nem szerepel, de a foglalkoztató köt 
szerződést a telephely működtetőjével. Itt fontos megjegyezni, hogy a külső helyszíneken történő 
foglalkoztatásnál is különös figyelmet kell fordítani a szocializációs és egyéb képességek 
fejlesztésére. Egy nyilvántartásba vételi kérelemhez több telephely is tartozhat, de külön is lehet 
engedélyeztetni a helyszíneket. Eddig csak a férőhely engedély határáig lehetett létszámengedélyt 

kérni. Az előzőek miatt most akár ez bővülhet, más telephely bevonásával.
2
 

 
A fejlesztő foglalkoztatás hatósági nyilvántartásba vétele illetékmentes. 
 
Tekintettel arra, hogy a fejlesztő foglalkoztatás 2017. április 1-jét követően önálló szociális 
szolgáltatásként jelenik meg az Szt.-ben és ezzel párhuzamosan a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges szakmai létszámnorma pedig a kihirdetés alatt álló, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet módosításában kerül rendezésre, a fejlesztő foglalkoztatás keretében dolgozó segítő 
szakemberek is beleszámítanak az ágazati pótlék rendszerbe. 
 
Fejlesztő foglalkoztatás megvalósításának felmerülő költséggeneráló tényezői 

- Helyszín, helyiség beruházási költsége 
- Helyszín rezsiköltsége 
- Bérleti díj 
- HR-igény költsége 
- Tárgyi feltételek biztosítása (jogszabályban meghatározottak szerint) 
- Tevékenység biztosításához szükséges eszközök beszerzése 
 
Összefoglalóan az azonosított többletköltések lehetnek: 

- Eszközbeszerzések (képzések eszközigénye, adminisztrációs eszközök stb.) 
- Adminisztrációs költség 
- Útiköltség, szállásköltség 
- Kommunikációs költségek (telefon stb.) 
- Képzések, tréningek, programok helyszínének bérleti díja 
- Vendéglátás költségei 
- Szolgáltatásvásárlás 
- Igazgatási szolgáltatási díj 
- Képzési előminősítési díj 
- Továbbképzési programok minősítésének díja 
- Foglalkoztatás tervezésének, engedélyeztetésének és működtetésének költségei 
 
 
 
 
 
 

                                      
2
 http://szocialisportal.hu/documents/10181/97592/2017_01_26_fejlesztofoglalkozas_gyik.pdf/0db54c54-0657-

8432-ba85-8a6929897f94 
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A támogatott lakhatás működési költségterve 
 
A bentlakásos intézményi struktúra az állami támogatás terhére a teljes körű ellátást nyújt, a 
szolgáltatások (ellátási feladatok) költségeit a lakók között fajlagosan egyenlő arányban (fejkvóta 
alapján), a valós szükségleteket figyelmen kívül hagyva tervezte.  
 
A TL költségvetési tervezésének elengedhetetlen feltétele az IFKT-módszertan szerint elvégzett 
felmérések, és az elkészített tervek értékelése és elemzése, valamint az a célkitűzés, hogy az 
igénybevevő éppen annyi támogatást kapjon, amennyi szükségletei, igényeire kielégítésére elegendő. 
Az új ellátási formának költségvetését alapvetően befolyásolhatja az új intézményi struktúrában 
megvalósítható szolgáltatások köre, a lakók kiváltási tervében azonosított szükségletek összetétele, a 
szükségletekhez kapcsolódó szolgáltatások humánerőforrás igénye, a szolgáltatások környezeti 
lefedettsége.  

 
Az új ellátási forma költségelemei és költséghelyei megegyeznek a bentlakásos intézményekben 
tervezett költségek fajtáival. Lehetnek költségek, amelyek nem fognak különösebben eltérni a már 
eddig is tervezett költségek mértékétől, és lesznek olyanok, amelyek merőben új tervezést igényelnek. 
Vannak olyan tevékenységek, amelyek nem tartoznak közvetlenül az ellátási tevékenységek körébe, 
ilyenek például az intézményvezetés, gazdasági részleg tevékenységei és a munkavégzésükhöz 
rendelhető dologi kiadások összessége, ami egyébként az intézményi költségek viszonylag kisebb 
hányadát teszik ki. A szolgáltatásnyújtás során végzett feladatoknak, tevékenységeknek azonban 
meghatározható a minősége (hozzárendelt munkakör és végzettség szerint) és mennyisége (valós 
szükséglet), a hozzárendelt költségeket alapvetően meghatározza a szolgáltatás nyújtásának módja. 
Ha a TL szolgáltatásait eltérő módon és mennyiségben nyújtjuk, fontos meghatározni, hogy mely 
tevékenységek mennyibe kerülnek, ebből lesz kiszámítható az adott igénybevevő tényleges 
ellátásának költsége. Ez kihatással lesz a lakó által fizetett térítési díj mértékére is. A térítési díj 
számításának alapja nem fed le minden intézményi szolgáltatást, ezért annak átláthatósága 
érdekében ebben a fejezetben előbb kerül sor az ellátás által nyújtott szolgáltatások költségeinek 
azonosítására, annak elemzésére. A TL humánerőforrás-tervezését, a dologi költségek alakulását 
szintén alapvetően meghatározza az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre. A kiszerződött 
szolgáltatások költségeinek emelkedésével arányosan csökkenthetőek az intézmény személyi és 
dologi jellegű kiadásai. 

 
 
A TL működéséhez és annak fenntartásához kapcsolódó rövid és hosszú távú 
költségtervének elemei 
 

Bevételek 
 
Térítési díj 
 
Támogatott lakhatás az alapvizsgálatot és a komplex szükségletfelmérést követően, az ennek 
alapján elkészített egyéni szolgáltatási terv alapján nyújtható az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 
12/A. § alapján. 
 
 

Az intézményi térítési díj támogatott lakhatás esetén külön kerül meghatározásra a 
lakhatási szolgáltatásra és a szolgáltatási elemekre. 
 
9/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 
 
25. § (1) A támogatott lakhatás személyi térítési díja 
a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekből és 
b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint 
igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze. 
(3) A támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor érheti el az Szt. 117. § (2a) bekezdés 
szerinti mértéket, ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. 
§ (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani. 
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3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 
(…) g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja 
szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-
dg) és di) alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni. 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelet 25. § (1) bekezdés értelmében a személyi térítési díj meghatározásánál az Szt. 75. § (1) 
bekezdés d.) pontjában felsorolt szolgáltatások költségei vehetőek figyelembe. A térítési díj összege 
függ a lakó szükségletfelmérése alapján igényelt szolgáltatásoktól. 
 
A komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatások térítési díjja: 
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a támogatott lakhatásban: 

- ellátási napra vetítve kell meghatározni → étkeztetés 
- szállítási kilométerre vetítve kell meghatározni → szállítás 
- órára vetítve kell meghatározni → felügyelet, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, 

pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási vagy háztartást 
pótló segítségnyújtás esetén. 

 
A szolgáltatási elemeket a fenntartó 

- szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel a szolgáltatási elem nyújtására 
kötött megállapodás útján (az Szt. meghatározza, hogy mely szolgáltatási elem 
vonatkozásában mely alapszolgáltatás vagy egyéb szolgáltatás releváns), 

- a támogatott lakhatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi feltételek teljesítésével, 
- saját fenntartásában álló szociális szolgáltatások útján (az Szt. meghatározza, hogy mely 

szolgáltatási elem vonatkozásában mely alapszolgáltatás vagy egyéb szolgáltatás releváns), 

- a 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. 

 
Nagyon fontos, hogy a térítési díjjat a támogatott lakhatás fenntartója fogja megállapítani, és a 
személyi térítési díjjat az igénybevevő a TL-fenntartónak fizeti meg. (Azaz akkor sem az 
alapszolgáltatásban, ha a fenntartó az adott szolgáltatási elemet kszerződés útján biztosítja.) Az 
igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére (30%-os szabály) NEM kell 
alkalmazni! 
 
A térítési díj megállapításának szabályai egységesek, függetlenül attól hogy az adott szolgáltatást a 
TL-fenntartó kiszerződi-e vagy saját fenntartásban biztosítja! 
 
A költségvetési törvény szerint a támogatott lakhatást igénybevevő után a fenntartó nem jogosult 
állami támogatásra az alapszolgáltatások tekintetében, így a bevétel szempontjából indifferens, hogy 
szolgáltatási elemként vagy önálló működési engedéllyel alapszolgáltatásként tartja fent. 
 
A források oldaláról indifferens, hogy az intézmény melyik megoldást választja (maga nyújtja vagy 
kiszerződi a szolgáltatást), a saját lakói után nem vehet igénybe más jogcímen járó állami támogatást 
Az adott szolgáltatás biztosításának ellenértékét a támogatott lakhatás fenntartója a TL költségvetési 
támogatási összegéből adja át (megállapodás keretében) a külső szolgáltatónak, ez jogszabályilag 
nem meghatározott, hogy mekkora összeg (általában az irányadó alapszolgáltatás költségvetési 
támogatási összegéhez igazodik). 
 
A lakó külső szolgáltató igénybevétele esetén is a támogatott lakhatásban rendelkezik jogviszonnyal. 
A lakók a külső szolgáltató által nyújtott ellátás igénybevételéért is a támogatott lakhatást biztosító 
intézménynek fizetnek térítési díjat. 
 
A költségvetésben ez dologi kiadást fog jelenteni. A személyi, tárgyi feltételeket a külső szolgáltató 
biztosítja. 
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TL ellátási forma kötelezően nyújtandó (a térítési díj alapját képező) szolgáltatásai 

 
A támogatott lakhatás az önálló életvitel segítése érdekében végzett esetvitel és hozzáférés 
biztosítása (szolgáltatások, társadalmi színterek) mellett a következő kötelező szolgáltatási 
elemeket nyújtja, nyújthatja: 

 
- Lakhatási szolgáltatás 
A lakóingatlan egy főre eső rezsiköltségét az ingatlanba költözők számával kell osztani.  

 
- Felügyelet 
A felügyeletet biztosító bérköltségeként jelenik meg. A szolgáltatási elemet jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgálat is nyújthatja megállapodás keretében. 

 
- Étkeztetés 
Az étkeztetés biztosítása történhet a szolgáltató által. Ebben az esetben a várható költség nem 
változik, a szolgáltatás költsége a napi étkezési díj szorzata az étkezési napok számával. A 
szolgáltatás nyújtása megjelenik a lakó térítési díjában. Ennek várható napi normaköltsége 6-800 
forint. Ha az intézmény csak a napi egyszeri meleg étkezést biztosítja, akkor csak ez az összeg 
számolható el költségként, ebben az esetben a reggeli és vacsora biztosítása a TL-ben megoldott, 
amelynek nyersanyag-szükségletét kell beépíteni az étkeztetés költségébe. Amennyiben az intézmény 
úgy dönt, hogy nem maga nyújtja továbbra a szolgáltatást, más alapszolgáltatást nyújtó intézménnyel 
köthet megállapodást, ebben az esetben is megjelenik a lakó térítési díjában a szolgáltatás költsége, 
melyet az intézmény vásárolt szolgáltatásként fizet meg az étkeztetést biztosító szervezetnek [Szt. 75. 
§. (3) bekezdésben meghatározott szervezetekkel]. 
 
- Gondozás 
A gondozás szolgáltatásának biztosítása intézményi keretek között elsősorban bérköltségként jelenik 
meg. A komplex szükségletfelmérés és az egyéni kiváltási terv eredményei alapján a napi gondozási 
szükségletek óraszámban hozzávetőlegesen meghatározhatóak (bár ennek tervezésére még nem 
állnak rendelkezésünkre egyértelmű mérőeszközök), a feladathoz rendelhető munkakörök és azok 
átlagbére alapján a dologi költségekkel összevonva a szolgáltatás költsége azonosítható. Nappali 
ellátás keretében intézményen belüli szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás költsége a HR és a 
dologi költségek összessége. Amennyiben a szolgáltatási feladat ellátását az étkeztetésnél leírtak 
szerinti kiszerződéses módon, nem az intézmény nyújtja, abban az esetben a szolgáltatás 
költségvonzata a hozzáférés biztosításának HR-költsége lesz (óradíjban meghatározható). A 
szolgáltatási elemet kiszerződéses feladatellátás esetén nappali ellátás, támogató szolgálat, 
közösségi alapellátás, házi segítségnyújtás is elláthatja, a térítési díj megfizetésének alapja minden 
esetben óradíj. 
 
- Készségfejlesztés 
A szolgáltatás biztosítása (nappali ellátás keretében) intézményi keretek között HR-költséggel jár, a 
komplex szükségletfelmérés eredményeként meghatározott fejlesztési szükségletek fajtái és 
mennyisége óraszámban meghatározható. A fejlesztésekhez rendelt munkakörök bérköltsége alapján 
az óradíj tervezhető. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a költségek meghatározásánál, hogy a 
fejlesztések egyénileg vagy csoportosan zajlanak, a csoportos szolgáltatásnyújtás költsége az egyéni 
fejlesztés csoportlétszámmal osztott hányada lesz. A foglalkozások dologi költségei szintén 
részarányosan épülnek be a költségekbe, a nappali ellátás napi díjába beépíthetők. A nappali ellátás, 
közösségi alapellátás vagy támogató szolgálat igénybevételének esetén a kiszerződéses 
szolgáltatásnyújtás [Szt. 75. § (3) bekezdése] költsége vásárolt szolgáltatásként keletkezik. 

 
- Tanácsadás 
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása intézményi keretek között megoldható az egyén komplex 
szükségletfelmérése alapján, költsége bérjellegű lesz. A szolgáltatási elemet közösségi alapellátás, 
nappali ellátás, támogató szolgálat és család- és gyermekjóléti szolgáltatás is nyújthatja megállapodás 
keretében. 
 
- Pedagógiai segítségnyújtás 
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Intézményi kereteken belül nyújtott ellátás esetén a szolgáltatásnak bérköltség vonzata és dologi 
költség vonzata lehet. Kiszerződés útján a szolgáltatási elemet nappali ellátás, támogató szolgálat, 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve gyermekek napközbeni ellátása nyújthatja. 
 
- Gyógypedagógiai segítségnyújtás 
Támogatott lakhatás részeként itt is szakmai létszám költségével és a tárgyi feltételek teljesítésével 
nyújthatjuk, megállapodás útján nappali ellátás, támogató szolgálat és család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás végezheti. 
 
- Szállítás 
Amennyiben az intézmény rendelkezik saját gépjárművel, annak fenntarthatóságát biztosítani tudja, a 
szolgáltatási elemet maga is nyújthatja. A szállítást kiszerződéssel támogató szolgálat és falugondnoki 
és tanyagondnoki alapellátás is végezheti. 
 
- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 
Intézményen belüli feladatellátás esetén HR-költsége és dologiköltség-vonzata van, de megállapodás 
útján a szolgáltatást nyújthatja házi segítségnyújtás, nappali ellátás és támogató szolgálat is. 
 
Szolgáltatási elemek, melyeket a TL szolgáltató kizárólag saját fenntartásban nyújthat (azaz 
nem lehet kiszerződni):  

- a lakhatási szolgáltatás, 
- az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka 

körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel, 
- a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások 

igénybevételében való segítségnyújtás. 
 
Személyi térítési díj szolgáltatásonkénti bontása 

 
A 29/1993. (II.17) 25.§ (1) bekezdés értelmében a személyi térítési díj meghatározásánál az Szt. 75. § 
(1) bekezdés d) pontjában felsorolt szolgáltatások költségei vehetőek figyelembe. 
 
A támogatott lakhatás személyi térítési díja 

-  lakhatási költségekből (fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért 
fizetendő díjak és a közös költség együttes összege) 

- és a komplex szükségletfelmérés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatások (9 szolgáltatási 
elem az az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint) térítési díjából adódik össze. 

 
Az intézményvezetés és esetvitel költsége a személyi jellegű kifizetéseknél jelenik meg (esetfelelős 
bérköltsége, intézményvezető bérköltsége). 

 
- Lakhatási szolgáltatás térítési díja 
Lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért 
fizetendő díjak és a közös költség együttes összege értendő. A lakó a lakóingatlan rezsiköltségének 
részarányos (reá eső) részét fizeti meg. A már megvalósult támogatott lakhatások beszámolói alapján 
ennek várható összege 6-12 fős ingatlan esetén körülbelül 8-9000 forint. A 12-50 fős ingatlanoknál 
(lakócentrumoknál) ez az egy főre jutó fajlagos költség, így a fizetendő térítési díj is várhatóan 
alacsonyabb, míg kisebb létszám mellett várhatóan magasabb lesz. 

 
- Étkeztetés térítési díja 

- Az étkeztetést ellátási napra vetítve kell meghatározni 
- intézményi étkeztetés biztosításával normaköltség alapján, 
- intézményi ebéd + reggeli, vacsora nyersanyagköltsége alapján. 

 
Az egy napra jutó térítési díj meghatározása: mely étkezések költsége kerül figyelembevételre – pl. 

csak az intézmény éttermében elfogyasztott meleg étel (ebéd) vagy a házakban elkészített reggeli, 

vacsora és hétvégén meleg ebéd nyersanyagköltsége is. Ha az intézmény biztosítja ez utóbbit, akkor 

célszerű ezzel is számolni. 
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Étkezési napok száma: attól függően, hogy milyen költségelemekkel számol az intézmény, az étkezési 
napok száma is változik – csak hétköznapok vagy havi 30 nap. 

 
- Gondozás, felügyelet, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, 

gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás térítési 
díja 

- Órára vetítve kell meghatározni. 
 

- Szállítás  

- A térítési díj összege az intézmény gépkocsijának fogyasztásával számolt és a megtett km-ek 
összege. 

- Kiszerződéses szolgáltatásnyújtás esetén a térítési díj összege a támogató szolgálat vagy a 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat megállapodásában szereplő Ft/km díjának szorzata 
a megtett km-rel, figyelembe véve a csoportos szállítás előírásait (osztott km). 

 
31. táblázat – TL térítési díj számítás alapját képező szolgáltatások 

 

Szolgáltatási 
elem 

TL-szolgáltatás 
maga nyújtja 

Térítési 
díj 

Alapszolgáltatások 
(a TL-szolgáltató 

saját 
fenntartásában, 
vagy más külső 

fenntartó 
fenntartásában) 

Térítési díj 

lakhatás rezsiköltség napidíj nem releváns X 

étkeztetés 
HR-igény és 
élelmezési költség 

napidíj 
étkeztetés napidíj 

nappali ellátás óradíj 

gondozás 
HR-igény +  
szolgáltatás tárgyi 
eszközök 

óradíj 

házi segítségnyújtás óradíj 

támogató szolgálat óradíj  

nappali ellátás óradíj 

közösségi alapellátás óradíj 

felügyelet 
HR-igény +  
szolgáltatás tárgyi 
eszközök 

óradíj 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

óradíj 

nappali ellátás óradíj 

támogató szolgálat óradíj  

készség-
fejlesztés 

HR-igény +  
szolgáltatás tárgyi 
eszközök 

óradíj 

közösségi alapellátás óradíj 

nappali ellátás óradíj 

támogató szolgálat óradíj  

tanácsadás HR-igény  óradíj 

közösségi alapellátás óradíj 

nappali ellátás óradíj 

támogató szolgálat óradíj  

család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

ingyenes 

pedagógiai 
segítségnyújtás 

HR-igény +  
szolgáltatás tárgyi 
eszközök 

óradíj 

nappali ellátás óradíj 

támogató szolgálat óradíj  

család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

ingyenes 

gyermekek 
napközbeni ellátása ingyenes 

gyógypedagó- HR-igény +  óradíj nappali ellátás óradíj 
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Szolgáltatási 
elem 

TL-szolgáltatás 
maga nyújtja 

Térítési 
díj 

Alapszolgáltatások 
(a TL-szolgáltató 

saját 
fenntartásában, 
vagy más külső 

fenntartó 
fenntartásában) 

Térítési díj 

giai 
segítségnyújtás 

szolgáltatás tárgyi 
eszközök 

támogató szolgálat óradíj  

család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

ingyenes 

szállítás 
gépkocsivezető HR-
költsége + 
üzemanyagköltség 

km 

támogató szolgálat km 

falugondnoki és 
tanyagondnoki 
szolgáltatás 

km 

háztartási vagy 
háztartást pótló 
segítségnyújtás 

HR-igény +  
szolgáltatás tárgyi 
eszközök 

óradíj 

házi segítségnyújtás óradíj  

nappali ellátás óradíj 

támogató szolgálat óradíj  

 
32. táblázat – A TL szolgáltatásonként részletezett személyi térítési díja – számítási segédlet 

 

TL személyi térítési díj számítási tábla/lakó (forintban) 

szolgáltatás 

szolgáltatás 
költsége/na

p 

szolgáltatás 
igénybevétele/nap/h

ó 

szolgáltatá
s költsége/ 

óra 

szolgáltatás 
igénybevétel

e/ 
óra/hó 

lakhatás 

áram 

    nem releváns 

gáz 

víz 

szennyvíz 

közös költség 

étkeztetés 
meleg étel 

    nem releváns 
hideg élelem 

gondozás 
bérköltség 

nem releváns     
dologi kiadás 

készségfejleszté
s 

bérköltség 
nem releváns     

dologi kiadás 

felügyelet 
bérköltség 

nem releváns     
dologi kiadás 

tanácsadás 
bérköltség 

nem releváns     
dologi kiadás 

pedagógiai 
segítségnyújtás 

bérköltség 
nem releváns     

dologi kiadás 

gyógypedagógia
i segítségnyújtás 

bérköltség 
nem releváns     

dologi kiadás 

háztartási vagy bérköltség nem releváns     
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TL személyi térítési díj számítási tábla/lakó (forintban) 

háztartást pótló 
segítségnyújtás 

dologi kiadás 

 
 
 
 

 
szállítás 
km díja 

szállított km 

szállítás 

bérköltség 

nem releváns     üzemeltetési 
költség kiadás 

összesen     

szolgáltatások díja megállapodás szerint forintban 

kiszerződés 
útján történő 
szolgáltatás 
útján nyújtott 
szolgáltatások 
köre 

étkeztetés napidíj napidíj * nap/hó 

  

házi 
segítségnyújtá
s 

óradíj óradíj*óra/hó 

nappali ellátás óradíj óradíj*óra/hó 

közösségi 
alapellátás 

óradíj óradíj*óra/hó 

falugondnoki 
és 
tanyagondnoki 
ellátás 

km díj km díj*km/hó 

támogató 
szolgálat 

óradíj + km 
díj 

óradíj*óra/hó + km 
díj*km/hó 

összesen       

nyújtott vagy kiszerződött szolgáltatások alapján fizetendő térítési díj havi összege   

lakó jövedelme   

lakó jövedelmének változása   

lakó jövedelmének 80%-a (térítési díj maximuma)     

 
A TL költségvetési számításának táblázata a 3. számú útmutató, amely a személyi és dologi 
kiadásokat fenntartói kiadásokra és lakóingatlanok szerinti bontásra tagolja. A lakóingatlanok 
számával a táblázat bővíthető. Fontos szempont az önköltség megállapításánál az ingatlanok szerinti 
költségazonosítás. A lakóegységek önköltségét a fenntartói költségek arányos eloszlása növeli. 
 
Távollét 
 
A lakhatásért ugyanazon térítési díj számolódik a távollét ideje alatt is, azonban azokért a szolgáltatási 
elemekért, amelyeket nem nyújtunk ezen idő alatt, nem kérhető térítési díj. Előfordulhat azonban, 
hogy egy igénybevevő számára a távollét ideje alatt is nyújtunk bizonyos szolgáltatási eleme(ke)t, ez 
esetben ezek a szolgáltatási elemek tényleges igénybevételük alapján megjelennek az adott havi 
személyi térítési díj megállapításban is. 
 
 
 
Állami támogatások, bevételek 
 
Állami (SZGYF) fenntartású, feladatellátási kötelezettség esetén a támogatás nem „fejkvóta” 
alapján történik, a támogatás mértéke eltérő az intézmények között, az adott intézmény 
működtetési költségeinek függvénye a finanszírozás mértéke. (Szt. 88. §) 
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Nem állami fenntartók finanszírozása esetén a központi költségvetés, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kjt.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján 
elismert átlagbéralapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó szociális – 
kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem 
állami fenntartói részére. (8. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez) 
 
A szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás alapja: 
2 606 040 Ft/év/foglalkoztatott. 
 
Az ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült 
gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra 
vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani. 
 
A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása 
 
Gsz = L

1
/4 

ahol: 
Gsz = 2017. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve, 
L
1
 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám. 

c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása 
 
T = Gsz*Ksz

1
 * 2 606 040 

ahol: 
Ksz

1
 = a szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként 

(8. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez) 
 
A támogatott lakhatás korrekciós szorzószáma:  

- támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére: 1,35 
- támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére: 0,96 
- támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére: 0,96 

 
 

33. táblázat – Támogatott lakhatás finanszírozása fenntartótípusonként 

Fenntartótípus 

F
e
la

d
a
te

ll
á
tá

s
i 

k
ö

te
le

z
e
tt

s
é
g

 

F
in

a
n

s
z
ír

o
z
á
s

 

Joghelyek, megjegyzés 

Állam (SZGYF) + + 

feladatellátási kötelezettség [Szt. 88. §] finanszírozás 

[költségvetési tv. XX. EMMI] 

Megjegyzés: nem „fejkvóta” alapján történik a 

finanszírozás. 

Települési 

önkormányzat 
- - 

Megjegyzés: az önkormányzat önként vállalt feladat 

keretében nyújthat támogatott lakhatást, de 

finanszírozást nem rendel hozzá a költségvetési tv. 

Civil fenntartó - + 
finanszírozás [költségvetési tv. 43. §, illetve 9. 

melléklet] 

Azaz egy fogyatékos személy ellátott után járó állami 
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Fenntartótípus 

F
e
la

d
a
te

ll
á
tá

s
i 

k
ö

te
le

z
e
tt

s
é
g

 

F
in

a
n

s
z
ír

o
z
á
s

 

Joghelyek, megjegyzés 

támogatás támogatott lakhatás esetében: 879 538,5 

Ft [651 510 * 1,35 = 879 538,5] 

Egyházi fenntartó - + 

finanszírozás [költségvetési tv. 9. melléklet] 

A fentieken túl még kiegészítő támogatást kap a 

költségvetési törvény alapján, melynek mértéke a 

támogatás 71,4%-a (azaz ennyivel több támogatást 

kap). 

Gazdasági társaság, 

vállalkozás 
- + 

finanszírozás [költségvetési tv. 9. melléklet] 

Megjegyzés: a gazdasági társaságot – ide nem értve 

a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni 

vállalkozót a támogatás 30%-ának megfelelő 

támogatás illeti meg (azaz ennyivel kevesebb 

támogatást kap). 

 
 
 
Összefoglalóan a támogatott lakhatás szolgáltatás költségvetését befolyásoló tényezők: 

 

A) Valamely szolgáltatás kiszerződése esetén: 

 

 Ebben az esetben a támogatott lakhatás fenntartója külső szervezettel megállapodás révén 
kíván valamely TL keretébe tartozó szolgáltatást biztosítani.  

 A források oldaláról az intézmény nem vehet igénybe más jogcímen járó állami támogatást és 
a térítési díj is azonos összegű. 

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

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

 A költségvetésben ez dologi kiadást fog jelenteni. 
 A személyi, tárgyi feltételeket a külső szolgáltató biztosítja ezek költségei a külső 

szolgáltatónál jelennek meg. 
 

B) Saját fenntartásban álló (már meglévő) szociális szolgáltatás bevonása esetén: 

 

 Az alapszolgáltatás költségvetését külön kerül megtervezésre. 

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

szabályozás figyelembevételével. 

 A lakók a saját fenntartású szolgáltató bevonása esetén is a támogatott lakhatást biztosító 
intézménynek fizetnek térítési díjat. 

 A személyi, tárgyi feltételeket a saját fenntartású szolgáltató biztosítja. 
 

C) Saját fenntartásban a szolgáltatás támogatott lakhatás részeként történő biztosításának 

lehetősége: 
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 Ez esetben a fenntartó a támogatott lakhatás keretében maga oldja meg a szolgáltatás 

személyi és tárgyi feltételeit. 

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

 

D) Hozzáférés érdekében történő együttműködés lehetősége: 

 

 A TL-fenntartó ezért nem kérhet külön térítési díjat. 
 Nincs pénzmozgás a két szolgáltató között csak együttműködés. 

 

E) Saját fenntartásban nem támogatott lakhatás részeként (külön jogszabály, külön 

engedély, külön finanszírozás) szerinti szolgáltatás létrehozásának lehetősége: 

 

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

 A személyi és tárgyi feltételeket a fenntartónak kell biztosítania! (Nagy beruházási igény.) 
 Vizsgálni kell, hogy pályázat vagy bármely forrás biztosít e forrást a szolgáltatás létrehozására. 
 Finanszírozás az adott ágazati szabályok és támogatási konstrukció szerint. 
 

Kiadások 
 
Személyi jellegű kiadások 
A személyi jellegű kiadások tervezéséhez az 1. számú melléklet nyújt segítséget. Az új ellátási forma, 
a szolgáltatásnyújtás új munkakörei – esetfelelős, támogatást biztosító munkatárs – azonban az 
SzMSz újragondolását, a szervezeti struktúra átalakítását teszik szükségessé. A HR-terv, a környezeti 
felmérés, a lakók egyéni kiváltási terve, a komplex szükségletfelmérés alapján összeállított 
szolgáltatási portfólió meghatározó az intézmény belső humán erőforrásának igénye szempontjából. 
Az új munkakörök kialakításánál számos szempont érvényesül. A munkatársak felmérése, lakhelye, 
kompetenciái, az ingatlanok elhelyezkedése, a lakók valós szükségletei és az intézmény által nyújtani 
kívánt szolgáltatások összessége meghatározza az intézmény belső humánerőforrás-igényét. 
Amennyiben az intézmény több szolgáltatás esetében is a kiszerződés mellett dönt, valószínűsíthető, 
hogy egyes munkakörök esetében leépítésre lesz szükség. Ebben az esetben számolni kell a 
végkielégítések költségével is. A TL első éveiben a szolgáltatások volumenére várhatóan magasabb 
lesz a szükséglet, a lakók várható önellátási képességének javulása esetén a HR-kapacitás 
folyamatosan változhat.  
 
A TL által nyújtott szolgáltatásban meghatározott személyi feltételek (1/2000. SzCsM rendelet 
110/G. §) alapján az esetfelelős felel az egyéni szolgáltatási tervekben meghatározott célokért, az 
egyén képességeinek, nehézségeinek, valós szükségleteinek, mindennapi életének 
figyelembevételével, döntéseinek támogatásával és a segítői team munkájának koordinálásával. Egy 
esetfelelőshöz egyszerre maximum 24 ellátott tartozhat. Az esetfelelős kompetenciái közé tartozik a 
lakó képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről 
szóló szolgáltatási terv elkészítése, az egyéni esetkezelés, a lakó döntéseinek támogatására; a segítői 
munkát végző csoport munkájának koordinálására. A támogatást biztosító munkatársak feladata az 
igénybevevő támogatása, napi életvitelének segítése, állapotváltozásának felismerése. 
 
Ha a támogatott lakhatásban az étkezést saját termeléssel, helyben, akár a lakók által elkészített 
ételekkel nem lehet megoldani, az intézmény az étkeztetési szolgáltatást továbbra is intézményi 
keretek között tudja csak biztosítani, annak kiszervezése megoldható, amennyiben a TL 
lakóingatlanjai nincsenek nagyon messze az étkeztetés helyszínétől. Ha helyben állítják elő az 
ételeket, akkor ennek humánerőforrás-szükségletével számolni kell, amennyiben külső szolgáltató 
biztosítja, ebben az esetben az étkeztetés HR-igénye nem változik.  

 
A lakhatás, lakhatásban nyújtott felügyelet, az intézményi ellátásban gondozási csoportokra (50 fő) 
számított éjszakai munkarend HR-igénye a TL szolgáltatásnyújtás kezdeti időszakában várhatóan 
magasabb lesz. Összességében azonban az önellátási képesség növekedésével csökkenni fog a HR-
igény. 
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A gondozás, fejlesztés HR-igényét alapvetően meghatározza az intézmény alapszolgáltatásokkal való 
kiszerződéseinek a mennyisége. Ennek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatási gyűrű 
lefedettsége nem feltétlenül jelenti, hogy az alapszolgáltatások esetén elegendő szabad kapacitás is 
van (férőhely), az sem elhanyagolható tény, hogy a TL lakóira alapszolgáltatás igénybevétele esetén 
az alapszolgáltatást nyújtó intézmény külön állami támogatásra nem jogosult, így a szolgáltatás állami 
támogatásának mértékére is igényt tarthat. 
 

 
Dologi jellegű kiadások 
 
Anyagköltség alatt értjük az összes olyan anyag és alkatrész beszerzését, amely közvetlen az 
ingatlan üzemeltetését érintő, százezer forint alatti tételnek minősül. 
- Élelmezési anyagköltség annak függvényében változik, hogy az intézmény az étkeztetési 

szolgáltatást továbbra is nyújtani fogja vagy kiszerződi, a kiszerződés hány férőhelyet érint.  
- Adminisztrációs költségek körébe tartoznak az irodaszerek, nyomtatványok és 

számítástechnikai eszközök tartozékainak (például nyomtatópatron) költsége, amelyek az 
adminisztrációs tevékenységek elvégzését teszik lehetővé. A TL működésénél ez a költség 
várhatóan nem fog számottevően változni. 

- Gyógyszerek, segédeszközök költségét egyrészt egy alap gyógyszerkészlet fenntartása, 
másrészt a lakók egyéni gyógyszer- és segédeszköz-szükségletei határozzák meg. Százezer 
forint feletti segédeszköz megvásárlása beruházásnak minősül, ezért ezek a tételek a beruházás 
költséghelyen szerepelnek.  

- Üzem-, kenő- és fűtőanyagok költségén elsősorban az intézmény által fenntartott gépjárművek 
üzemanyagainak költségei értendőek. Amennyiben a lakók szállítása alapszolgáltatások 
keretében saját járművel tervezett, az üzemanyag költsége jelentős növekedést fog mutatni. 

- Tisztítószerek költségei – a tisztítószerek lakóingatlanokra vonatkozó szabályai alapján 
átgondolást igényel, hogy a lakók ezt közösen, arányosan maguknak biztosítják, vagy továbbra is 
az intézmény költségét terheli. 

- Üzemeltetési és fenntartási kiadások, ami tulajdonképpen nem más, mint az intézmény 

rezsiköltsége (villamos energia, gázszolgáltatás, víz és csatornadíj, szemétszállítási díj). 
Amennyiben az intézmény minden eddig használt helyiségét funkcionálisan működtetni fogja, a 
rezsiköltség emelkedni fog a TL lakóingatlanjainak rezsiköltségével. 

- Beruházások, tárgyi eszközök, egyszeri nagy összegű kiadások költsége minden olyan tárgyi 
eszköz vásárlása, ide értve valamennyi eddig azonosított költséghely alá tartozó tételt, melynek 
értéke meghaladja a százezer forintot. Ezeket az eszközöket minden esetben leltárba kell venni 
és az értékcsökkenésüket vezetni kell (gépjármű, számítógép, hűtőszekrény, kazán, bútor stb.). 
Azoknak a tárgyi eszközöknek a beszerzése, amelyek nem képezték a pályázati forrásból 
megvalósult beszerzések tárgyát, a TL-szolgáltatás megkezdésekor többletköltségként fog 
megjelenni. 

- Egyéb dologi költség alakulása a beruházásokhoz hasonlóan a működés megkezdésekor 
többletköltséget generál. 

- Épületek javításának, karbantartásának költségeinek alakulása függ az régi intézményi 
struktúra megmaradó helyiségeinek mennyiségétől. A TL lakóingatlanjai új építés esetén az első 
években várhatóan nem okoznak költségnövekedést, a javítások költsége garanciális lesz. A 
vásárolt használt ingatlanoknál várható a költségek növekedése. 

- Gépek, járművek javításának, karbantartásának költségei az intézmény számítástechnikai, 
háztartási gépeinek (kazán, számítógép, nyomtató, mosogatógép stb.) és gépjárműveinek javítási 
költségei. Várható költségemelkedés, a TL új ingatlanjai berendezéseinek, háztartási eszközeinek 
javítása költségtöbbletet jelenthet. A gépkocsi szállításra való alkalmazása esetén várhatóan 
növekedni fognak fenntartásának költségei is. 

- Kommunikációs költségek magukban foglalják a posta-, telefon-, internetköltséget, honlap 
fenntartásának, üzemeltetésének költségeit. Mindenképpen költséggeneráló tényező, nemcsak a 
TL szolgáltatási forma megkezdésekor, egyszeri kiadásként, a lakóingatlanokban biztosított 
szolgáltatások, internet-, telefon-, televízió-előfizetés folyamatos költségtöbbletet jelentenek. 

- Bankköltség az intézmény számlavezetésének költsége, számottevő változás nem várható. 
- Biztosítási díjak (például kötelező felelősségbiztosítás a nem állami fenntartású intézmények 

esetén, ingatlanok biztosítási díja, gépkocsi biztosítása). Az új lakóingatlanok biztosításai kisebb 
mértékű költségtöbbletet jelentenek. 
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- Oktatás, továbbképzés költségei, melynek tervezése az intézmény továbbképzési tervének 
figyelembevételével végezhető. A TL-szolgáltatásra való áttérés – amennyiben a kiváltási 
folyamat képzései hatékonyak voltak – várhatóan nem generál költségtöbbletet. 

- Utazás, kiküldetés költségei az alkalmazottak kiküldetéseire fordított költségek, melyek 
magukban foglalják magának az utazásnak, a kiküldetési időszak (például továbbképzés, szakmai 
konferencia) élelmiszerköltségét, napidíjat, az idegenforgalmi adót, a munkavállaló saját 
fenntartású gépjárművének a szervezet érdekében történő használatának költségeit (kiküldetési 
rendelvény alapján). 

Költséggeneráló tényező, mértéke függ a lakóingatlanok elhelyezkedésétől, a munkatársak 
lakhelyétől. Alapos átgondolást és tervezést igényel. 

- Lakókra fordított költség az 1. fejezetben részletezett kiadások költsége, amelyen belül a 
programok, rendezvények megszervezése továbbra is intézményi feladat, a foglalkozásokra szánt 
eszközök költségének alakulása függ az intézmény által nyújtandó fejlesztő foglalkozások körétől. 

- Vásárolt szolgáltatások költsége újratervezést igényel, a kiszerződött szolgáltatások költsége 
jelentős költséggeneráló tényező lehet. A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartó viseli, 
a szakértői díj mértéről a jogalkotó nem rendelkezik. A már megvalósult komplex 
szükségletfelmérések alapján várható szakértői díj mértéke húszezer forint lakónként, 
felmérésenként. 

 
 

A kiváltott ingatlan lehetséges hasznosítási formái 
 
A TL megvalósítását követően valószínűsíthető, hogy az intézmény bizonyos épületei funkció nélkül 
maradnak. Ezek az épületek vagy értékesítésre kerülnek, vagy ellenkező esetben szükségszerű 
annak tervezése, hogy miként lehet átalakítással, átépítéssel hasznosítani, funkcionálisan használni. 
Amennyiben az épületrész alkalmas képzések, oktatások, rendezvények megvalósítására, érdemes 
azokat kiadni. Ha a fenntartó rendelkezik akkreditált képzésekkel, foglalkoztatási engedéllyel, úgy 
érdemes egyeztetés útján ezekkel az épületekkel. vagy épületrészekkel közösen tervezni. A fenntartó 
által nyújtott szociális alapszolgáltatások köre is bővíthető a nem használt ingatlanokban, ennek 
feltétele a kapacitás befogadás engedélyezése. Az ingatlan hasznosításának tervezéséhez a 
környezeti felmérés eredményeinek elemzése, a település szolgáltatási lefedettségének alapos 
ismerete szükséges. 
 
 

Cash-flow terv 
 
A költségvetés tervezésének lényeges eleme a tevékenységek által generált pénzáramlások 
meghatározása. Az intézményi működés biztosítását elsősorban a rövid lejáratú fizetőképesség, a 
likviditás határozza meg. A pénzforrások felhasználásának folyamata adott időszakra vetítve tervezést 
igényel.  
 
Cash-flow-t befolyásoló elemek 

 Állami (normatív) támogatások beérkezésének várható ideje 

 Pályázati források beérkezésének várható ideje  

 Előleg érkezése, beruházásnál áfastátusztól függően fordított adózás  

 Térítési díjak beérkezésének várható ideje 

 Vállalkozási tevékenységek bevétele 

 Intézményi ingatlanok eladásának összege 

 Intézményi ingatlanok bérbeadásának árbevétele 

 Áfaköteles tevékenységek adóbefizetési kötelezettsége 

 Áfa-visszaigénylések ideje 

 Üzemeltetési kiadások ütemezése 

 Bérköltség kiáramlásának ideje 

 Közbeszerzés menete 

 Kintlévőségek (pl. térítésidíj-tartozások) 

 Férőhely-kapacitáskihasználtság mértéke 

 Ingatlanvásárlások összege 

 Ingatlanfelújítások költsége 

 Tárgyi eszközök (nagyobb értékű) beszerzése 
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 Halasztott fizetések (szakértői díjak, építési vállalkozási díjak) 

 Vásárolt készletek mozgása (pl. élelmezési anyagköltség) 

 Hitelek, kölcsöntörlesztések (például autóvásárlás lízinghitele) 
 
A pénzáramlások időbeli ütemezésének tervezése (melyet többségében a fenntartó kezel) az 
intézmény pénzügyi működéséhez szükséges. A bevételi pénzforrások beérkezése meghatározza a 
kiáramlások menetét. Az intézmény állami támogatásának, a térítési díjaknak (normatíva) a 
beérkezése a működési költségek – bérköltség, dologi kiadások, rezsiköltségek – kifizetésének 
ütemezését határozza meg. A kiváltási folyamat költségeinek ütemezését (beruházások, HR 
feladattöbblet, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások) a pályázati pénzforrások (előleg 
érkezése, utófinanszírozás) beérkezése határozza meg. A kiváltási folyamat pénzáramlásának 
nehézségeit segítheti a kiszerződött feladatok esetében a halasztott fizetésű szerződéskötések 
mennyisége. A közbeszerzési eljárások menetének ideje, összege szintén meghatározó eleme a 
pénzáramlások tervezésének. Az áfa-visszaigénylés idejét meghatározza az áfastátusz (havi, 
negyedévi bevalló), az áfa a beruházások alatt komolyabb összeg lehet.  
 

Pénzügyi kockázatok elemzése 
 
- A TL-szolgáltatás fenntarthatóságát pénzügyi szempontból számos tényező befolyásolhatja. A 

komplex szükségletfelmérés alapján nyújtandó szociális alapszolgáltatások szabad 
kapacitás/férőhely esetén a TL lakóinak ellátásánál nem jogosultak állami támogatásra. Ennek 
értelmében a térítési díj számításánál számított összegek mellett igényt tarthatnak az állami 
támogatás mértékére. Kiszerződés útján nyújtott szolgáltatások esetén a TL állami támogatása és 
a lakó térítési díja nem biztos, hogy elegendő az intézményi és vásárolt szolgáltatások térítési 
díjára. Az alapszolgáltatások megfizetését követően a lakó számított jövedelemhatáráig kérhető 
csak el térítési díj, ami nem fedezi az intézmény által nyújtott szolgáltatások körének önköltségét. 

- Az alapszolgáltatások által nyújtott szolgáltatások nem elegendőek a napi 24 órás gondozási 
szükségletet, felügyeletet igénylő lakók esetében. A magasabb gondozási szükséglet állami 
támogatások differenciálása nélkül komoly kockázati tényezőt jelenthet abban az esetben, ha 
kiváltott férőhelyek számának többsége teljes ellátást, felügyeletet igényel. 

-  A település szociális, egészségügyi szolgáltatási lefedettsége nem jelent feltétlenül szabad 
kapacitást. A piaci alapú szolgáltatások területi lefedettsége egyenlőtlen, megléte esetén is 
magasabb a szolgáltatás költsége. 

- A szolgáltatásokhoz való hozzáférés távolságának mértéke szintén megnövelheti a költségeket 
abban az esetben, ha a tömegközlekedés rossz vagy az igénybevevő utaztatása helyi járatokkal 
nem megoldható.  

- Az intézményi struktúra esetleges leépítése a későbbi állapotromlások esetén komoly problémát 
jelenthet. A szakképzett munkaerő hiánya – a területi egyenlőtlenségek mellett – jelen pillanatban 
is működési problémát jelent az intézményeknek. A szakképzett munkaerő – későbbi pótlása 
kiszámíthatatlan. 

 

Fenntarthatóság szempontjai, fenntarthatósági számítások 
 
A TL fenntarthatóságát a lakók igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével hosszú távon tervezni 
szükséges. Az ellátás folytonossága biztonsággal csak akkor garantálható, ha minden, a hosszú távú 
működésre hatással bíró tényezőt azonosítunk. Ezek részben kalkulálható vagy elvárt változások, 
részben az intézményi működésen kívül eső befolyásoló tényezők, ezért vizsgálatuk, nyomon 
követésük szükségszerű: 

- az állami támogatás mértékének változása, 
- a feladatellátás tartamának jogszabályi változása, 
- a térítési díj számításának jogszabályi változásai, 
- a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmi viszonyainak megváltozása, 
- a foglalkoztatottság növekedése esetén magasabb térítési díj fizetésének képessége, 
- az önellátás növekedése esetén csökkenő támogatási szükséglet, 
- állapotromlás, idősödés esetén növekvő támogatási szükséglet, szakápolási igény, 
- béremelés, 
- Kjt. szerinti soros lépések: fizetési osztály és fokozat okozta bérnövekedés, 
- gépjárműfenntartás költségeinek változása (elsősorban üzemanyag), 
- az infláció változása, 
- működési költségek (rezsi) változásai, 
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- vásárolt vagy nyújtott szolgáltatások változásai, 
- társadalmi befogadás várható javulása által a természetes kapcsolati háló növekedése, 

ezáltal a humánerőforrás-igény csökkenése, 

- társadalmi önkéntesség várható növekedése, 
- energiatakarékos megoldások választásával a fenntartási, üzemeltetési költségek 

csökkenése. 
 
Civil szervezetek esetén a fenntarthatóságot nagyban segíti a lakók foglalkoztatásából származó 
jövedelem, amely növeli a szolgáltatásért fizetendő térítési díj alapját. A lakók önálló életvitelében 
bekövetkező javulás idővel szintén költségcsökkentő tényező lehet, például az éjszakai felügyelet 
idővel lakásonként megszüntethető, amennyiben telefonos vagy jelzőrendszeres felügyelet kiépítésre 
kerül. 
 
Fontos szempont a lakóingatlanok korszerű, energiatakarékos működtetése, amely a megtérülést 
követően szintén csökkentheti a fenntartási költségeket. 
 
A fenntartó a megmaradt épületek, infrastruktúra, a feleslegessé vált humán erőforrás hasznosítására 
alapszolgáltatást (étkeztetés, nappali ellátás, támogató szolgálat), illetve a foglalkoztatás bővítését 
tervezheti. A környezeti felmérés, a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv alapján 
meghatározható a terület alapszolgáltatásainak lefedettsége, a szabad kapacitások, a lakók 
szükségleteinek összessége megmutatja a hiányzó szolgáltatásokat és azok kapacitásigényét.  
 
A fenntarthatósági számításokhoz a TL működési költségtervét minimum három évre szükséges 
elkészíteni, és a fenti felsorolás, illetve a kockázati tényezők alapján többféle verziót is érmes 
megvizsgálni. A tervezés során a fenntartó és az intézmény határozza meg, hogy mely változások a 
legvalószínűbbek és melyeknek lehet a legnagyobb hatása a fenntarthatóságra, ez alapján tudja 
megvizsgálni, hogy a működési egyenleg milyen esetekben lehet pozitív vagy negatív, a hiányt mely 
intézkedésekkel lehet kezelni. 

 
Környezeti fenntarthatósági tényezők elemzése 
 
A környezeti fenntarthatóság fogalma alatt értjük a jelenlegi generáció szükségleteinek kielégítését a 
jövő generáció szükségleteinek figyelembevételével. A környezeti fenntarthatóság célkitűzéseit 
érdemes a szakmai programban ismertetni. A környezettudatos menedzsment kompetenciáinak 
folyamatos fejlesztése szükséges képzésekkel, konferenciákon való részvétellel. A tudásmegosztás, 
együttműködés, a beszerzések környezetvédelmi szempontok alapján történő lebonyolítása mind a 
környezeti fenntarthatóságot segíti elő.  
 
Fenntarthatósági stratégia 
- Helyi gazdálkodást előnyben részesítő beszerzői szempontok 
- Az intézmény ökológiai „lábnyomának” minimálisra csökkentése, azaz a környezetre gyakorolt 

negatív hatások minimalizálása (modern fűtéstechnika, modern szigetelés, nyílászárók, 
energiatakarékos izzók, energiatakarékos berendezések használata) 

- Megújuló energiaforrások használata (pl. Napelem megtérülése körülbelül 6-8 év) 
- Víztakarékos vécétartályok, szürke szennyvíz újrahasznosítása (például: mosógép által használt 

víz újrafelhasználása) 
- Modern hulladékgazdálkodás: hulladékcsökkentés tervezése, újrahasználásra törekedés (papír 

kétoldalú használata, petpalack felhasználása), szelektív hulladékgyűjtés, majd újrahasznosítás 
(szerződés a hulladékelszállító szervezetekkel)  

- Számítógép-alapú adatrögzítés 
- Környezetbarát tisztítószerek használata 
 
A környezeti fenntarthatóság célkitűzéseire, alapelveire nemcsak a munkatársakat kell felkészíteni. A 
lakók érzékenyítése, oktatása szintén fontos feladat, a napi életvitelt meghatározó számos 
tevékenység a környezeti fenntarthatóságot segíti (kézmosásnál optimális vízhasználat, villanyok 
lekapcsolása a nem használt helyiségekben stb.). 
 
A környezeti fenntarthatóság szempontjai a költségvetés tervezése során hangsúlyosan az 
ingatlanberuházások tervezésénél, kivitelezésénél jelennek meg, pl. energiatakarékos, 
költséghatékony berendezések, megoldások tervezése során. Az intézmény működési 
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költségvetésének tervezésénél a fenntarthatósági szempontok elsősorban az üzemeltetési (rezsi) 
költség terén éreztethetik hatásukat. 
 
Az intézmény beruházási költségvetésének tervezésénél figyelembe vehető fenntarthatósági 
szempontok 
- Megvalósíthatósági tanulmány 
- Ingatlanok gépészetének tervezése, kivitelezése 
- A villamosság és térvilágítás tervezése, kivitelezése 
- Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése 
- Külső villamosenergia-ellátás tervezése, kivitelezése 
- Földgázbekötés tervezése, kivitelezése 
- Nyomásszabályozó tervezése, kivitelezése 
- Építés/átalakítás kivitelezésének tervezése, kivitelezése 
 
Az intézmény működési költségvetésének tervezésénél figyelembe vehető fenntarthatósági 
szempontok 
- Környezetvédelmi szempont alapján kiválasztott termékek előnyben részesítése. Az irodai 

munkák során újrahasznosított eszközök használata, a hulladék és a kibocsátott 
szennyezőanyagok csökkentése. 

- Partnerség építése, a költségek tervezésénél a helyi szervezetek, vállalkozások, és társadalmi 
szervezetek előnyben részesítése, mind a kivitelezés beruházási időszakában, mind a TL 
működése alatt. 

- A helyi természeti és épített környezet védelme és megőrzése. 
- Energiatakarékos berendezések beszerzése (háztartási eszközök, irodatechnika esetén). 
- Papír- és hulladékmentes adatkezelési technikák alkalmazása. 
 

A projekt megtérülésének pénzügyi, társadalmi, egyéb szempontjai 
 

A támogatott lakhatás célkitűzése az igénybevevő természetes lakóközegben való lakhatásának és a 
társadalmi életben való részvételének biztosítása. A hozzáférés biztosításával célja a lakó társadalmi 
színtereken való aktív részvételének kialakítása, a társadalmi integráció megvalósítása, 
esélyegyenlősége biztosítása. A közösségi befogadás intézményi keretek között nem megoldható, 
működési költségei nem tartalmazzák az egyén valós szükségleteit, továbbá a szórakozást, 
szabadidős tevékenységeket. Az életminőség tényleges emelkedését a szolgáltatások közötti, illetve 
az élet bármely területén való választás lehetősége biztosíthatja. A TL-szolgáltatás kialakítása a 
gondnoki rendszer, cselekvőképesség felülvizsgálati rendszer újragondolását teszi szükségessé. A 
jelenlegi gondnoksági rendszer nincs összhangban sem az ENSZ Egyezmény előírásaival, sem az 
Emberi Jogok Európai Egyezményével. Az új szolgáltatási struktúra teljesen új társadalmi szerepekkel 
jár. A rászoruló-segítő függőségi viszony átalakul szolgáltatást nyújtó és szolgáltatást igénybevevő, 
mellérendelő viszonnyá. A lakó a passzív intézményi lét helyett életének aktív, döntéseket meghozó 
szereplőjévé válik. A TL további célkitűzése a fogyatékos személy foglalkoztathatóságának, nyílt 
munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése. 
 

Hasznosság az egyén szintjén: 

- támogatási szükséglet csökkenése, 
- önellátási képesség, önrendelkezési képesség javulása, 
- életminőség javulása, 
- inklúzió megvalósulása, társadalmi részvétel, 
- hozzáférés a közösségi szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, 
- társadalmi részvétel a társadalom egyéb színterein, 
- foglalkoztathatósági képesség növekedése, 
- önfenntartási szint növekedése, 
- természetes kapcsolati háló erősödése (család, szomszédság) 

. 
Hasznosság társadalmi szintje: 

- társadalmi befogadás/elfogadás szintjének növekedése, 
- foglalkoztatottság növekedése, 
- magasabb jövedelem esetén emelkedik a személyi térítési díj összege, 
- társadalmi önkéntesség/természetes támogató kör növekedése, 
- foglalkoztatásban elkészült termékek, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele, 
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- termékek piacképességének növelésével az általuk készített tárgyak ismertsége. 
 

A nagy, bentlakásos intézmények fenntartása, az uniformizált ellátás állami finanszírozása nem 
költséghatékony. A rugalmas szolgáltatásnyújtás, a valós szükségletkielégítés, a szolgáltatásnyújtás 
differenciálása által a költségek egyértelműen azonosíthatók. A támogatást nem a fogyatékosság 
mértéke, hanem a szükséglet mennyisége határozza meg. A TL célkitűzése a lakók önellátási 
képességének növelése, amelynek megvalósulása esetén várhatóan csökken a támogatási 
szükséglet és ezáltal az ellátás biztosításához szükséges humánerőforrás-igény, mely a költségek 
csökkenésével növelheti a fenntarthatóságot. 
 
A TL-lakhatás költségei várhatóan kis mértékben magasabbak lesznek a bentlakásos intézmények 
lakhatási költségeinél, de magasabb életszínvonalat biztosítank, mind a lakhatási körülmények, mind 
a közösségi színtereken való megjelenés tekintetében. A társadalmi hatások figyelembevételével a 
TL lakhatási forma költséghatékonyabb, mint az intézményi lakhatási forma. 
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Tervezési segédletek 

 

1. számú útmutató: Jelenlegi költségvetés 

 

Bevételek Terv 

Állami támogatás   

Térítési díjak   

Vállalkozói tevékenység bevétele   

Kapott kamat   

Összesen 
 

      

Személyi kiadások Terv 

Alkalmazottak munkabére    

Bérpótlékok   

Ágazati pótlék   

Kiegészítő ágazati pótlék   

Bérkompenzáció   

Jubileumi jutalmak   

Végkielégítés   

Természetbeni juttatások   

Munkába járással kapcsolatos költségek   

22% szociális hozzájárulási adó  

Százalékos EHO (14 és 27%)  

Munkáltatót terhelő szja  

Egyéb személyi kiadás  

Összesen  
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Dologi kiadások  Terv 

Anyagköltség 

Élelmezési anyagköltség   

Gyógyszer-, 
segédeszközköltség 

  

Tisztítószerek   

Irodaszerek, nyomtatványok   

Üzem-, kenő- és fűtőanyagok   

Üzemeltetési (rezsi-) költség 

Villamosenergia-költség   

Gázszolgáltatás költsége   

Víz- és csatornadíj   

Közös költség   

Épületek javítása, karbantartása   

Gépek, járművek javítása, karbantartása   

Kommunikációs költségek   

Szolgáltatások költsége   

Gondozottakra fordított költség   

Kiküldetés   

Oktatás, továbbképzés költségei   

Biztosítási díjak   

Bankköltség, fizetendő kamat   

Beruházások költsége   

Egyéb dologi költség   

Összesen 
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Költségvetési támogatások, bevételek 
 
Ingatlanok, vagyon értékű jogok 
 
A 2000. évi C. törvény értelmében fenntartótípustól függetlenül minden gazdálkodó szervezetnek 
könyvvezetéssel alátámasztott számviteli beszámolót kell készíteni minden évben, melyben 
részletezni kell a szervezet vagyonát, annak összetételét, tevékenységeit és azok eredményeit, 
továbbá nyilván kell tartani az immateriális javakat, amelyek olyan nem anyagi jellegű befektetett 
eszközök, amelyek a szervezetet szolgálják, és nem térülnek meg egy üzleti éven belül, ezért 
bizonyos feltételekkel tárgyi eszközzé minősíthetőek. 
 
Immateriális javak lehetnek az alapítás és átszervezés aktivált értékei, a vagyoni értékű jogok 
(ingatlanhoz kacsolódó) és a szellemi termékek aktivált értékei. A mérlegben ezeknek a javaknak az 
értékhelyesbítését kell kimutatni. 
 
Ingatlanok azok a rendeltetésszerűen használatba vett anyagi eszközök, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve szolgálják a tevékenységet. Ezeket anyagi eszközként ki kell mutatni, értékbecslését a 
számviteli törvénynek megfelelően kell nyilvántartani. Ilyen tárgyi eszköznek minősülnek a telek, 
földterület, épület, épületrész, építmény, üzemkörön kívüli rész, illetve ezek hányada. 
 
Nagyobb értékű tárgyi eszközök (ingóságok: gépek, berendezések, gépkocsik) szintén a 
szervezet vagyonához tartoznak, nyilvántartásukat, értékcsökkenésüket a számviteli törvénynek 
megfelelően kell vezetni, számon tartani.  
 
Állami támogatások 
 

A központi költségvetési törvény (2015. évi C. törvény)
3
 részletesen tartalmazza a különböző szociális 

szolgáltatások működtetési költségeihez történő állami támogatást, melynek mértéke függ attól, hogy 
adott szakosított intézményt mely típusú fenntartó működteti.  
- Állami (SZGYF) fenntartású, feladatellátási kötelezettség esetén a támogatás nem „fejkvóta” 

alapján történik, a támogatás mértéke eltérő az intézmények között, az adott intézmény 
működtetési költségeinek függvénye a finanszírozás mértéke. (Szt. 88. §) 

- Helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása és nem állami fenntartású (nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, Szja tv. 
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó) intézmények esetén az önként vállalt szakosított ellátások 
támogatása átlagbéralapú: 

- a költségvetési törvény által meghatározott átlagbér: 2 606 040 forint/év, 
- a számított szakmai munkatárs létszám meghatározása: 

Gsz = L1/4 
(Gsz: Gsz = adott évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre 
kerekítve; L1 = adott év ellátotti létszáma) 

- A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének meghatározása: 
T = Gsz*Ksz1*2 606 040 forint 
(T = támogatás; Ksz1 = korrekciós szorzószám szolgáltatástípus szerint) 

 
A korrekciós szorzószámot a szociális törvény 57. § szerint meghatározott intézménytípusonként a 
költségvetési törvény 8. melléklete határozza meg. 
 
A szociális feladatot ellátó nem állami fenntartók között a támogatások mértéke eltérő. Az egyházi jogi 
személyek az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény 
értelmében az alaptámogatáson felül kiegészítő támogatásra jogosultak, melynek mértéke az 
alaptámogatás 71,4%-a.  
 
A gazdasági társaságok – kivételt képezve a nonprofit gazdasági társaságok – és egyéni vállalkozók 
állami finanszírozása az alaptámogatás 30%-ának megfelelő összeg. 
 

                                      
3
 A módszertani útmutató  - 2016 év - készítésének időpontjában érvényes. Értelmezése a mindenkori 

költségvetési törvény szerint 
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Térítési díj 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
 
A térítési díjat: 

- az ellátást igénybe vevő jogosult, 
- a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
- tartásra köteles és képes személy: 

o a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott 
gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási 
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének két és félszeresét, 

o a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
o a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni. 

 
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Tartós 
bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak 
jelzálog alapjául szolgáló vagyona és jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti 
vagy örökbe fogadott gyermeke nincs. 
 
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként 
megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó a 
tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás 
esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
 
Támogatott lakhatás esetén külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat 
a) lakhatási szolgáltatásra és 
b) egyes szolgáltatásokra. 
 
Támogatott lakhatás esetén az ellátottat a személyi térítési díj konkrét összegben megállapított 
legmagasabb összegéről és a havi ellátmány szabályairól kell tájékoztatni. 
 
Belépési hozzájárulás 
Az Szt. 117/C. § (1) értelmében tartós bentlakásos intézmény – a rehabilitációs intézmény, 
rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a fenntartó egyszeri, belépési hozzájárulást állapíthat meg, 
melynek mértéke nem haladhatja meg a nyolcmillió forintot. Egyházi és nem állami fenntartó esetén a 
belépési hozzájárulás megfizetése nem haladhatja meg a férőhelyek 50%-át (ld. Szt. 117/C. § (1). 
Amennyiben az ellátás három éven belül megszűnik, az arányos részét vissza kell fizetni az 
ellátottnak vagy örökösének. A belépési hozzájárulást az igénybevevő vagy az összeg befizetését 
vállaló személy fizeti meg. Ellátási kötelezettség esetén az ellátás nem tagadható meg, ha a 
hozzájárulás megfizetésére nem képes az igénylő. 
 
FONTOS! 
A belépési hozzájárulás szabályait nem lehet alkalmazni arra az igénybevevőre, aki fogyatékos 
személyek, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában rendelkezik intézményi 
jogviszonnyal a támogatott lakhatás igénybevételét megelőzően. 
 
Vállalkozási tevékenység 
Vállalkozási tevékenységen azokat a tevékenységeket értjük, melynek következtében az intézmény 
árbevételre tesz szert. Amennyiben az intézményben előállított késztermékek árusításra kerülnek, 
külső étkeztetést végeznek, az áfatörvény értelmében gazdasági tevékenységet folytatnak, amelyből 
árbevétel keletkezik, ezért ezek után áfabefizetési kötelezettség keletkezik. (2007. évi CXXVII. törvény 
az általános forgalmi adóról) 
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Kiadások, költségek 
 
Költség fogalma alatt értünk minden olyan, az intézmény működtetésére irányuló pénzbeli kiadást, 
amely a tevékenység folytatása közben felhasznált eszközök, munkateljesítések, szolgáltatások 
ráfordítására történik. 
 
Személyi jellegű kiadások 
A személyi jellegű kiadások körébe tartozik a bértömeg – bérként számfejtett – és annak adóvonzatai, 
illetve minden olyan juttatás, amelyet a munkaadó jogszabályi előírás alapján vagy saját elhatározása 
alapján teljesít, de nem tartozik a bérköltségbe. 
 
Bérköltségek: 
 
Munkáltató által fizetendő járulékok, hozzájárulások 
- Szociális hozzájárulási adó  
- Szakképzési hozzájárulás 

- Rehabilitációs hozzájárulás 
 
Az alkalmazottak munkabérének alapját a Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.), a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.), az Szt. 94/L. § (4) 
bekezdés és a Gytv. 145. § (3) bekezdése határozza meg.  
 
Az alapbér a munkaszerződésben rögzített összeg, ami nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér 
összegénél. A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét a kormány állapítja 
meg. 
 
Az alapbért időbérben kell megállapítani, óra- vagy havibér megállapításával. Teljes munkaidő esetén 
a havibér az órabér szorzata százhetvennéggyel, általános munkarendtől eltérő – részmunkaidő – 
esetén annak időarányos részével. 
 
Az Mt. 12. § (2) bekezdése értelmében munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján 
közvetlen vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás. 
A Kjt. pontosan rögzíti a fizetési osztályokat, azok fokozatait és a munkakör betöltéséhez szükséges 
végzettségek és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évek alapján (Kjt. 6. melléklet). 
 
Illetménypótlékok/bérpótlékok 
A Kjt. 7075. § szerint a közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, melynek alapjául a költségvetési 
törvény 58. § (1) bekezdés b) pontja szolgál. Jelenleg az illetménypótlék számítás alapja 20 000 forint. 
 

- Vezetői pótlék a Kjt. 70. § és a 257/2000. Korm. rendelet 3. § alapján a szociális intézmények 
vezetőit pótlék illeti meg. 

A rendelet 3. § (1) bekezdése meghatározza, mely munkakörök tartoznak a magasabb vezetői 
munkakörökbe, a (2) bekezdése meghatározza továbbá, hogy milyen munkakörök minősülnek vezetői 
munkaköröknek. A rendelet 5. számú melléklete részletesen tartalmazza a különböző vezetői pótlékok 
százalékos arányát a pótlékalapot alapul véve. 
 

- Munkahelyi pótlék illeti meg – többek között – a fogyatékos személyeket és pszichiátriai 
betegeket ellátó bentlakásos intézmények következő munkaköreit: 

orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, mosodában a szennyes ruhák 
átvételével foglalkozó munkatárs, diétás nővér, mozgásterapeuta, foglalkoztatás szervező, szociális, 
mentálhigiénés munkatárs, szociális és mentálhigiénés csoportvezető, pedagógus, fejlesztő 
pedagógus, vezető pedagógus, munkavezető és lakóotthon esetében a szociális segítő, az ellátottak 
gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző. A pótlék mértéke fix összeg, a 
pótlékalap 120%-a, azaz 24 000 forint. 
 

- Bérkompenzáció 
 
Fenntartótípusonként biztosított: 
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o 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról, 

 
o 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, 

 
o 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő 
többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről. 

 
2016. december 1-től hatályos, az ágazati és kiegészítő ágazati pótlék összevonásra kerül, ezáltal 
mindkét táblázat hatályát veszti, az összevont összeget az új, kibővített 5. számú melléklet 
tartalmazza. A pótlék új elnevezése „szociális ágazati összevont pótlék”. 
 
A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról 15/A. §-a. 2016. év december 1-jétől a következőket tartalmazza: 
15/A. § (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a fizetési osztálya és a 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, 
melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat. 
(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások 
ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott 
kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. 
(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a 
fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú 
mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő 
besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik. 
 
A bérpótlékok a munkavállalót a rendes munkaidőre járó béren felül illeti meg. A számítás alapja a 
munkavállaló egy órára járó alapbére. 
 

- Műszakpótlék az Mt. 141. § alapján annak a munkavállalónak jár, akinek a munkakezdés 
időpontja rendszeresen, legalább a munkanapok egyharmadában változik és a munkakezdés 
időpontja minimum 4 óra különbséggel történik. A pótlék mértéke harminc százalék, amely 
kizárólag a 18 órától reggel 6 óráig teljesített munkavégzésre számítandó. 

 
- Éjszakai pótlék az Mt. 142. § szerint annak jár éjszakai munkavégzés esetén, aki 

műszakpótlékot nem kap és munkarendje folyamatosan éjszakai beosztás szerint történik. 
Ennek mértéke tizenöt százalék. 

 
- Munkaszüneti napokon az Mt. 140. § (4) és (5) bekezdés értelmében az államilag 

munkaszüneti napnak nyilvánított napokon való munkavégzés után száz százalék bérpótlék 
jár. 

 
- Az Mt. 143. § által meghatározott esetekben elrendelt rendkívüli munkaidő esetén ötven 

százalék bérpótlék vagy szabadidő illeti meg a munkavállalót, amennyiben 
munkaidőkeretén felüli munkavégzés történik. 

 

A munkaszerződések munkaidőkeretet meghatározó feltételei mellett a rendes munkaidőn kívül 

végzett munkaórák, amennyiben a munkavégzés jellege folyamatos, nem pótlékkötelesek, de 

adhatóak. 
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Személyi jellegű egyéb kiadások 

 
- Munkába járással kapcsolatos költségtérítés, amely kizárólag az utazási költség vásárolt 

szolgáltatásait tartalmazza. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos 
utazási költségtérítésről  kiterjed a munkavállalókra, melynek értelmében munkáltató köteles 
megtéríteni az utazást minden olyan esetben, amikor a munkavállaló napi bejárása helyi járattal 
nem megoldott, akár egy közigazgatási területen van, akár nem a munkavállaló tartózkodási és 
munkavégzési helye.  
 
A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy 
menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. A munkáltató által fizetett 
hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében 
azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta 

- a) 2010-ben 30 000 forint, 
- b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai 

Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés 
mértékével növelt összege 

- Jubileumi jutalom, mely az életpálya bizonyos szakaszainak vagy adott munkáltatónál eltöltött 
munkaidő jutalmazása. A Kjt. 78. § szerint 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, 30 év 
esetén háromhavi, 40 év szolgálati idő betöltésekor öthavi illetmény illeti meg a munkavállalót. 

- Étkezési térítés, ami történhet természetben az intézmény önköltségén számolva vagy étkezési 
jegyek formájában. 

- Lakhatási költségtérítés, amely lehet egy esetleges bérelt lakás bérleti díjának részben vagy 
teljesen átvállalt összege vagy a kedvezményes kamatozású lakásépítési kölcsönök kezelési 
költségösszege. 

- Betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz- és táppénz kiegészítése. 
- Végkielégítés a Kjt. 37. § szerinti feltételek mellett jár, mértéke a (6) bekezdésben 

meghatározottak értelmében, a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évek alapján változik. 
- Egyéb személyi jellegű kiadások kategóriába sorolhatóak a tárgyjutalom, üdülési hozzájárulás, 

helyi bérletek költségének átvállalása, segélyezés (például temetési segély). 
- Rehabilitációs hozzájárulás fizetése (2011. évi CXCI Mt 21. § 1. bek.), melyet nem kell 

megfizetni, amennyiben megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat az intézmény (25 fő 
fölött). 
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2. számú útmutató: A kiváltási folyamat költségei 

 

Kiváltási folyamat költségei 

Személyi jellegű kiadások, a projektidőszak humánerőforrás-szükséglete 

Alkalmazottak munkabére a kiváltási folyamatra számítva (többlet)   

Természetbeni juttatások   

27% szociális hozzájárulási adó   

Százalékos EHO (14 és 27%)  

Munkáltatót terhelő szja  

wgyéb személyi kiadás  

Összesen  

   
Dologi kiadások  

Beruházások 

telekár   
ingatlanár   

tárgyi eszközök 100e forint felett   

Tárgyi eszközök 
(100e forint alatti) 

berendezések, bútorok (ingatlannal kapcsolatos)   

rendezvények, képzések dologi kiadásai   

Rezsiköltség 
(munkaórákhoz 
arányosított) 

villamosenergia-költség   

gázszolgáltatás költsége   

víz- és csatornadíj   

közös költség   

Szolgáltatások 
költségei (vásárolt 
szolgáltatás) 

ingatlanberuházással kapcsolatos szolgáltatások   

HR szolgáltatás külső szakértő bevonásával   

Tartalékkeret ingatlan beruházással kapcsolatos költségek 8%-a   

Összesen  
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3. számú útmutató: TL költségvetési terv 

 
Bevételek Terv Bevételek A. ingatlan Terv Bevételek B. ingatlan Terv 
Állami támogatás   Állami támogatás   Állami támogatás   

Térítési díjak   Térítési díjak   Térítési díjak   

Vállalkozói tevékenység bevétele           

Kapott kamat           

Összesen:  Összesen:  Összesen:  

         
Személyi kiadások Ellátást nem 
végző munkatársak estén Terv Személyi kiadások A. ingatlan 

estén Terv Személyi kiadások B. 
ingatlan estén Terv 

Alkalmazottak munkabére    Alkalmazottak munkabére    Alkalmazottak munkabére    

Bérpótlékok   Bérpótlékok   Bérpótlékok   

Ágazati pótlék   Ágazati pótlék   Ágazati pótlék   

Kiegészítő ágazati pótlék   Kiegészítő ágazati pótlék   Kiegészítő ágazati pótlék   

Bérkompenzáció   Bérkompenzáció   Bérkompenzáció   

Jubileumi jutalmak   Jubileumi jutalmak   Jubileumi jutalmak   

Végkielégítés   Végkielégítés   Végkielégítés   

Természetbeni juttatások   Természetbeni juttatások   Természetbeni juttatások   
Munkába járással kapcsolatos 
költségek 

  Munkába járással kapcsolatos 
költségek 

  Munkába járással kapcsolatos 
költségek 

  

27% szociális hozzájárulási adó   
27% szociális hozzájárulási adó   27% szociális hozzájárulási 

adó 
  

Százalékos EHO (14 és 27%)  Százalékos EHO (14 és 27%) 0 Százalékos EHO (14 és 27%)  
Munkáltatót terhelő szja  Munkáltatót terhelő szja 0 Munkáltatót terhelő szja  
Egyéb személyi kiadás   Egyéb személyi kiadás   Egyéb személyi kiadás   

Összesen  Összesen 0 Összesen  
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Dologi kiadások/ellátást közvetlen nem érintő/ Dologi kiadások A. ingatlan esetén Dologi kiadások B. ingatlan esetén 

Anyag-
költség 

Élelmezési 
anyagköltség 

  

Anyag-
költség 

Élelmezési 
anyagköltség 

  

Anyag-
költség 

Élelmezési 
anyagköltség 

  

Gyógyszer-, 
segédeszköz-
költség 

  Gyógyszer-, 
segédeszköz-
költség 

  Gyógyszer-, 
segédeszköz-
költség 

  

Tisztítószerek   Tisztítószerek   Tisztítószerek   
Irodaszerek, 
nyomtatványok 

  Irodaszerek, 
nyomtatványok 

  Irodaszerek, 
nyomtatványok 

  

Üzem-, kenő- és 
fűtőanyagok 

  Üzem-, kenő- és 
fűtőanyagok 

  Üzem-, kenő- és 
fűtőanyagok 

  

Üzemeltetési 
(rezsi-) 
költség 

Villamosenergia-
költség 

  

Üzemeltetési 
(rezsi-) 
költség 

Villamosenergia-
költség 

  

Üzemeltet
ési (rezsi-) 
költség 

Villamosenergia-
költség 

  

Gázszolgáltatás 
költsége 

  Gázszolgáltatás 
költsége 

  Gázszolgáltatás 
költsége 

  

Víz- és csatornadíj   
Víz- és csatornadíj   Víz- és 

csatornadíj 
  

Közös költség   Közös költség   Közös költség   

Épületek javítása, karbantartása   
Épületek javítása, karbantartása   Épületek javítása, 

karbantartása 
  

Gépek, járművek javítása, 
karbantartása 

  Gépek, járművek javítása, 
karbantartása 

  Gépek, járművek javítása, 
karbantartása 

  

Kommunikációs költségek   Kommunikációs költségek   Kommunikációs költségek   

Szolgáltatások költsége   Szolgáltatások költsége   Szolgáltatások költsége   

Gondozottakra fordított költség   
Gondozottakra fordított költség   Gondozottakra fordított 

költség 
  

Kiküldetés   Kiküldetés   Kiküldetés   

Oktatás, továbbképzés költségei   
Oktatás, továbbképzés költségei   Oktatás, továbbképzés 

költségei 
  

Biztosítási díjak   Biztosítási díjak   Biztosítási díjak   
Bankköltség, fizetendő kamat   Bankköltség, fizetendő kamat   Bankköltség, fizetendő kamat   

Beruházások költsége   Beruházások költsége   Beruházások költsége   

Egyéb dologi költség   Egyéb dologi költség   Egyéb dologi költség   
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Összesen  Összesen  Összesen  
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FOGALOM LEÍRÁS 

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

Aktív korúak 
ellátása 

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

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

4
 

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)  
 

                                      
4
 Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a valamint a 168/1997 (X.6) Korm. rendelet 
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Beépítésre nem 
szánt terület 

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

Beépítésre szánt 
terület 

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

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

Beszéd-
fogyatékosság 

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

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

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

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

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

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

Emelt összegű 
családi pótlék 

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

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

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

Építési hely az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által 
körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más 
jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven 
jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti 
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telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető 
(elhelyezhetők). 

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

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

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

Épület-
üzemeltetés 

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

Értelmi 
fogyatékosság 

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

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

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

 az egyéni esetkezelésre; 

 a döntéseinek támogatására; 

 a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. 

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

Fogyatékossági 
támogatás 

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

Fókuszcsoportos 
interjú 

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

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

Használatbavételi 
engedély 

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

Ingatlan-
nyilvántartás 

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

Ingatlan-
nyilvántartási 
térkép 

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

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

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

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

Intézettelenítés 
(deinstitutionalisa
tion - DI) 

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

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

Intézményi 
férőhely kiváltás 

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

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

Közösségi (alapú) 
szolgáltatás 

Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a 
közösségi életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben, 
hanem családi környezetben nőjenek fel. A közösség egészét segítő 
szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kellene 
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lenniük, fogyatékosságuk jellegétől vagy a támogatás szükséges mértékétől 
függetlenül. Ez továbbá speciális szolgáltatásokat is jelöl, például a 
fogyatékossággal élő személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásokat, 
hozzátartozókat tehermentesítő gondozást és egyéb szolgáltatásokat. 
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 
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 minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató 
tevékenység, továbbá 

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

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

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

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

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

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 4 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság 

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

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett enyhe vagy középsúlyos fokú 
mozgássérülés 

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

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

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

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

Munkajövedelem Minden munkaviszonyból származó jövedelem.  

Pszichoszociális 
fogyatékosság 

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

Rehabilitációs 
ellátás 

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

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

Rokkantsági 
járadék 

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

Segítő 
technológiák 

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

Szenvedély-
betegség 

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

Szolgáltatási 
elem

5
 

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, 

                                      
5
 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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magatartásra ösztönöz, vagy nem kívánatos cselekvés, magatartás 
elkerülésére irányul, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Támogatott 
lakhatás 

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

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

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

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

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

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

A támogatott lakhatás  

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

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

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

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

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

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

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

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

Településképi 
vélemény 

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

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

Vakok személyi 
járadéka 

Kifutó ellátás, 2001 óta nincs újabb megállapítás 

Változás-
menedzsment 

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

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

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

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

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

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

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

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

 

Miniszteri rendeletek: 

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

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

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 

 



61 
 

 


