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I. SUMMARY 

 

 

This document represents the Hungarian training material (Intellectual Output no.3) made by the 

Equal Opportunities of Persons with Disabilities Non-profit Ltd. (FSZK), consortium leader of the Path  

of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM) project (15/KA2AE/13640). 

FSZK developed O3 based on O1 previously developed together by the whole consortium, adapting O1 

to the Hungarian adult training system and social care circumstances. FSZK held the Hungarian pilot 

training (M1) testing this O3. The pilot training was started with 20 participants and finally 18 

participants have successfully passed the final exam. They became the first DI managers in Hungary.  

FSZK also accreditated O3 into the Hungarian adult training system, that guarantees the sustainability 

of this project result.  
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Dátum 
Tananyagegység 

megnevezése 

Óraszám 

Helyszín 

Oktató 

Elm. Gyak. 

2017. 

november 08. 

9.00-9.30 

(regisztráció) 

9.30-10.00 

(általános 

tájékoztató) 

10.00-11.30 

11.45-13.15 

14.00-15.30 

15.45-17.15 

1.Közösségalapú 

szolgáltatásszervezés 

elméleti alapjai 

1.1. Paradigmák: közösség 

alapú élet/önálló élet 

7 

 

1 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Sziklai István 

2017. 

november 09. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

1.2. Jogszabályi háttér 

7 

 

1 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Sziklai István 

2017. 

november 10. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

2.A közösségalapú 

szolgáltatásszervezés 

2.1. A közösségalapú modell 

a gyakorlatban 

4 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Koncz Hédy 

2017. 

november 11. 

9.00-10.30 

10.40-12.10 

12.20-13.50 

 

2.2.Eredmény/kimenet 

orientált szolgáltatások 

3 3 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Dr. Nagy Zita 

Éva 

2017. 

november 14-

november 23. 

Otthoni nem kontakt órában 

gyakorlat 0 1 
nem releváns 

 

2017. 

november 23. 

9.00-10.30 

10.40-12.10 

12.40-14.10 

14.20-15.50 

16.00-16.45 

2.3. Függetlenség és 

önállóság támogatása 

5 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Dr. Nagy Zita 

Éva 
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2017. 

november 24. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

2.4. A speciális és komplex 

szükséglettel élő személyek, 

mint a közösségre alapozott 

szolgáltatási rendszer 

célcsoportja 

4 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Horvát 

Krisztina 

Szilaj Zsolt 

2017. 

november 25. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

2.4. A speciális és komplex 

szükséglettel élő személyek, 

mint a közösségre alapozott 

szolgáltatási rendszer 

célcsoportja 

4 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Horvát 

Krisztina 

Tóth Mónika 

Szentkatolnay 

Miklós 

2017. 

december 14. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

2.5. Személyközpontú 

tervezés - egyénre szabott 

szinten 
4 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Koncz Hédy 

2017. 

december 15. 

9.00-10.30 

10.40-12.10 

12.40-14.10 

14.20-15.50 

16.00-16.45 

2.5. Személyközpontú 

tervezés - egyénre szabott 

szinten 

2.6. Támogatási szükséglet és 

szolgáltatástervezés 

szervezeti szinten 

2 

 

2 

2 

 

3 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Koncz Hédy 

 

Hermann 

Judit 

2017. 

december 16. 

9.00-10.30 

10.40-12.10 

12.40-14.10 

14.20-15.50 

16.00-16.45 

2.6. Támogatási szükséglet és 

szolgáltatástervezés 

szervezeti szinten 

3 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

 

Réti Ferencné 

 2.7. Terepgyakorlat 

 30 

Résztvevő által 

előre egyeztetett 

és az FSZK által 

elfogadott 

intézményben. 

 

2018. január 11. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.Közösségalapú 

szolgáltatásszervezés 

szervezeti kommunikációja 

3.1.Projektmenedzsment 

alapjai 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 
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2018. január 12. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.1.Projektmenedzsment 

alapjai 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018. január 13. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.2.Változásmenedzsment 

alapjai 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018. február 

01. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.2.Változásmenedzsment 

alapjai 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018.február 

02. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.3. Vezetésmódszertan 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018. február 

03. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.4. Belső kommunikáció 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018. február 

23. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.5. Tárgyalástechnika 

alapjai 

3.6. Médiakommunikáció 

alapjai 

1 

 

1 

3 

 

3 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018. február 

24. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

3.7. Társadalmi integráció 

eszközei, lehetőségei 

2 6 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Szentkatolnay 

Miklós 

2018. március 

23. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

4. A közösségalapú 

szolgáltatásszervezés 

gazdálkodási vonatkozásai 

4.1. Intézményi szintű 

gazdálkodási elvek 

4 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Németh 

Eszter 
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2018. március 

24. 

9.00-10.30 

10.45-12.15 

13.00-14.30 

14.45-16.15 

4.2. Üzleti terv készítése a 

közösségi 

szolgáltatásszervezésre 
4 4 

City Hotel Unio 

1077 Budapest, 

Dob utca 73. 

Németh 

Eszter 

2018. április 06. Vizsga: 2018.04.06. Portfólió + 

szóbeli 

  

FSZK Nonprofit Kft. 

Székhelye 

1138 Budapest, 

Váci út 191. 

 



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

A közösségalapú szolgáltatásszervezés 

elméleti alapjai: paradigmák



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

1. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
elméleti alapjai

1.1. Paradigmák: közösség alapú élet/önálló 
élet



Fogalmak és mögöttesük

• (Férőhely-)Kiváltás

• Kitagolás

• Intézménytelenítés

• Intézettelenítés

• Kitelepítés

• Közösségi alapúvá tétel

• Közösségi életvitel



Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása

TIOP-TÁMOP-EFOP intézményi férőhely-kiváltás 
pályázatok tartalma, szociálpolitikai háttere és 
megvalósítása (2007-2020)

• K SH statisztikai adatai szerint fogyatékossággal élő személyek valamint pszichiátriai betegek 
számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményben összesen valamivel több, mint 23 
ezer ellátott él.

• 2011-ben a fogyatékossággal élők 7,9 %-a (14 483 fő) élt intézményben, és 64,9 %-uk 
családban. A 2011-es Népszámlálás adatai szerint a mentálisan sérült személyek száma 46 
265 fő. Közülük a KSH adatai szerint, 2011-ben pszichiátriai betegek tartós ellátásában 8 785 
fő, átmeneti ellátásában 104 fő élt, tehát bentlakásos intézményi ellátást összesen 8 889 fő 
pszichiátriai beteg személy vett igénybe, ami a mentálisan sérült népesség 19,21%-a.

• A pszichiátriai betegek otthonainak döntő többsége, a fogyatékos személyek intézményeinek 
pedig több mint fele állami fenntartású. A telephelyek tekintetében a központi költségvetési 
szerv fenntartásában működik a pszichiátriai intézmények telephelyeinek némileg több mint 
70%-a, nonprofit gazdasági társaság fenntartásában pedig közel egyötödük. Az egyházi 
fenntartók aránya elenyésző, nem éri el a 10 %-ot sem. A fogyatékos személyek intézményei 
között második legjelentősebb fenntartó a civil szektor (együttesen közel 
egyharmadát adják a telephelyek fenntartóinak), illetve az egyházak működtetik 
a telephelyek 10%-át.



TIOP-TÁMOP-EFOP intézményi férőhely-kiváltás 
pályázatok tartalma, szociálpolitikai háttere és 

megvalósítása (2007-2020)
• 2015-ben a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) megvalósításának első időszaka – a kapcsolódó 
projektekkel együtt lezárult, 6 nagy bentlakásos intézmény került kiváltásra a TIOP 3.4.1.A-11/1 
projektben 67 ingatlant építettek, vagy újítottak fel.

• 2011. óta működik az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT)

• Mentorhálózatot hozott létre az FSZK (a TÁMOP 5.4.5 projekt keretei közt)



Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása

Az intézettelenítés azt jelenti, hogy senkit sem szabad a fogyatékossága alapján intézményi 
keretek közé kényszeríteni. 

A Magyar Kormány döntése alapján minden 50 férőhelynél nagyobb, tartós ápolást-gondozást 
nyújtó, fogyatékosok otthonát, pszichiátriai beteg emberek és szenvedélybeteg emberek otthonát 
be kell zárni 2036-ig és helyettük kis létszámú, úgynevezett támogatott lakhatást szükséges 
létrehozni. 

Az Európai Unió társfinanszírozásával – a tervek szerint – 10 000 férőhelynyi nagylétszámú
intézmény fog megszűnni 2023-ig, s helyettük maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatást 
biztosító házak, lakások lesznek. Ehhez természetesen szükséges a szociális és egyéb közösségi 
(alap)szolgáltatások minőségének, kapacitásának fejlesztése is.

- EFOP 1.9.1 (koordináció, módszertan)

- EFOP 2.2.2 (2500 férőhely; 6,75mFt/TL férőhely + 1,3mFt/férőhely szolg. gyűrűre + 
0,7mFt/férőhely foglalkoztatásra = 8,750mFt/férőhely)

- EFOP 2.2.5 (7500 férőhely; 5,7mFt/TL férőhely + 1,1mFt/férőhely szolg. gyűrűre + 
0,6mFt/férőhely foglalkoztatásra = 7,389mFt/férőhely )

- VEKOP 3.6.2 (KMR tükör az EFOP 2.2.5 mintájára)



SZAKMAI KERETEK

• A kiváltás alapelveinek rögzítésével szakmapolitikai 

konszenzus kialakítása, megerősítése

– személyközpontú, ENSZ Egyezményen alapuló megközelítés, 

– a lakók / kiköltöző emberek legyenek a középpontban,

– a kapcsolódó szociális (és más) szolgáltatások figyelembe 

vétele, 

– a foglalkoztatási elem hangsúlyos jelenléte,

– a költséghatékonyság és fenntarthatóság mellett minőségi 

megoldások

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



KÉRDÉSEK, DILEMMÁK

• Részleges vagy teljes kiváltás

• Mekkora maximális férőhelyszámú TL hozható létre

• Szociális alap- / foglalkoztatási szolgáltatásokkal való 

együttműködés - partnerség

• Jelenlegi lakók kiváltása / jövő ellátórendszerének 

építése

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 
1) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ

Egyezmény (CRPD): a 2007. évi XCII. tv. tv. szól a magyarországi
ratifikálásról

2) 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékos személyek
számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek
kiváltásáról szóló 2017 – 2036 évekre vonatkozó hosszú távú
koncepcióról

3) Az Európai Unió közös útmutatója az intézménytelenítésről
(Common European Guidelines on the Transition from Institutional
to Community Based Care)
(http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/social-
inclusion/desinstit/)

4) Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális
intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011 – 2041)
végrehajtásához, 2015 – 2020 (http://fszk.hu/kiadvany/kivaltas-
koncepcio-2015/)

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása – meghatározó dokumentumok

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/social-inclusion/desinstit/
http://fszk.hu/kiadvany/kivaltas-koncepcio-2015/


ALAPELVEINK

• CÉLORIENTÁLT

• Biztonságosan minél több lakó kiköltözése, az önálló életvitelük és foglalkoztatásuk 
erősítésével

• A szolgáltató-rendszer átalakítása (nem csak a kiváltásban közvetlenül érintett 
intézményekben)

• Lakók (ön)érdekérvényesítésének  támogatása

• Befogadó (lakó- és szakmai-) környezet kialakítása

• PÁRBESZÉDEN ALAPULÓ

• Folyamatos, adekvát információáramlás

• Mellé- (s nem alá- / fölé-)rendelt szerep

• REFLEKTÍV

• A módszertanok kidolgozói támogatják a megvalósítást és a visszajelzések alapján 
módosítanak

• A megvalósulás folyamatos nyomon követése, szükség esetén javaslat a 
korrekcióra

• A szabályozási, finanszírozási környezet számára folyamatos visszacsatolás

• GYAKORLATORIENTÁLT

• A képzések a mindennapokban használható tudást célozzák, attitűdformálással

• A korábbi sikeres és problémás tapasztalatokra is építünk

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása – TÁRS projekt alapelvek



AZ EFOP 1.9.1 „TÁRS-PROJEKT”  
FELÉPÍTÉSE

1) Szakmai Koordinációs Műhely

2) Kutatás, nyomon követés

3) Szolgáltatásfejlesztés

4) Foglalkozási rehabilitáció

5) Hálózat kialakítása

6) Intézmények támogatása



SZAKMAI KOORDINÁCIÓS MŰHELY

1) Szakmai Konzultációs Testület felállítása és

működtetése

2) Minőségirányítási rendszerek kialakítása és/vagy

adaptációja

3) Bentlakásos intézményben élő célcsoport tagokra

irányuló tevékenységek:

– Érdekvédelmi tanácsadás az intézményben élők számára 

– A fogyatékos célcsoport tagok mentorálása, felkészítése, 

támogatása a kiváltási folyamatra 

– A fogyatékos célcsoport tagok kiváltás utáni beilleszkedésének 

támogatása

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

1) Az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés

módszertanának kidolgozása: Intézmény Férőhely Kiváltási Terv

(IFKT) módszertani képzési programjának kidolgozása

2) Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási

szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának,

eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása:

– a Támogatott Lakhatás protokolljának kidolgozása

– szolgáltatási gyűrű/portfólió módszertanának kidolgozása

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

3) A helyi kiváltási modell programok szakmai-módszertani támogatása

– súlyosan halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási 

modellprogramja 

– az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja

4) Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés – legalább 3 db akkreditált 

képzési program kidolgozása

– tananyagfejlesztés, képzési anyagok készítése 

– intézményvezetők, esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító 

munkatársak részére

– a kiváltási szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített 

képzéshez kapcsolódóan 

– lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó 

képzési-fejlesztési anyagok

– képzők képzése 

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ
1) Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés módszertanának, eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása 

– a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében 

foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök kidolgozása és bevezetésének szakmai 

támogatása

– a különböző foglalkoztatási formák, valamint a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
1) A kiváltásban érintett intézmények szervezet

átalakításához kapcsolódó tevékenységek – intézményi
koordinátorok

2) Szakértői, tanácsadói tevékenység a kiváltásban
érintett intézmények számára

Az intézményi férőhely-kiváltás hazai folyamatának 
bemutatása



A közösségalapú szolgáltatásnyújtás alapjai – a 
közösség, mint a minőségi élet kontextusa. Elméleti 

megalapozás
• Az intézettelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a nagy létszámú bentlakásos intézeteket 

fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. 

Közösségi ellátás vagy közösségi alapú szolgáltatás

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

• Az intézettelenítés, az intézeti ellátások kiváltása nem egyenlő a bentlakásos formák eltűnésével, 
hanem a folyamat során azok kisebb méretűvé válnak és a közösségbe integrálódnak, 
összességében új földrajzi és szakmai keretek között humanizálódnak. A kiváltás nem az állam (vagy 
egyéb potenciális szolgáltatók) kivonulását jelenti az ellátásból. A megszűnő intézeti 
kapacitások helyén az érintettek számára szükséges egészségügyi, szociális és egyéb 
szolgáltatásokat a közösség keretei között szervezik meg, rugalmas, változatos 
formákban, változatos helyszíneken.



A közösségalapú szolgáltatásnyújtás alapjai – a 
közösség, mint a minőségi élet kontextusa. Elméleti 

megalapozás
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)



A közösségalapú szolgáltatásnyújtás alapjai – a 
közösség, mint a minőségi élet kontextusa. Elméleti 

megalapozás

Hazai és nemzetközi kutatások is egyértelműen bebizonyították, hogy:

• a nagylétszámú bentlakásos intézeti ellátás kivétel nélkül gyengébb eredményekkel, rosszabb egyéni 
életminőséggel jár, mint a minőségi, közösségen belüli szolgáltatások, és gyakran egész életen át 
tartó társadalmi kirekesztéshez és szegregációhoz vezet,

• a közösségen belüli élet növeli a függetlenséget és a személyes fejlődést,

• az alkalmazkodó magatartás szinte minden esetben javult a közösségi környezetben, a problémás 
viselkedés előfordulása pedig csökkent,

• a közösségi ellátásra való áttéréssel jelentősen javult az önellátás képessége, és kisebb mértékben a 
kommunikációs készségek, a tanulási készségek, a szociális készségek, a közösségi készségek és a 
testi fejlődés

Minél nagyobb egy létesítmény, annál kisebb az esély arra, hogy a lakó garantáltan a személyére és 
igényeire szabott szolgáltatásokat kapjon, részt vehessen a munkában és a közösség része lehessen.
Ugyanakkor a kisebb méretű lakókörnyezet önmagában nem biztosítja az intézeti kultúra 
megszűnését.



A közösségalapú szolgáltatásnyújtás alapjai – a 
közösség, mint a minőségi élet kontextusa. Elméleti 

megalapozás

Az intézeti kultúra jellemzői többek között az alábbiak lehetnek:
• elszemélytelenítő gyakorlatok – a személyes tárgyak, valamint az egyéniség és 

az emberséges bánásmód jeleinek és szimbólumainak eltűnése; 
• rugalmatlan, merev napirend – a felkelésre, lefekvésre, étkezésre és a 

tevékenységekre vonatkozó állandó időbeosztás, tekintet nélkül az egyéni 
preferenciákra és szükségletekre;

• tömeges vagy egyenbánásmód – az emberek csoportokban történő kezelése 
magánszféra vagy egyéni bánásmód nélkül; valamint

• szociális távolság – a személyzet és a bentlakók eltérő státuszát jelképezi.



Fogyatékosság és emberkép – a medikális modelltől 
az emberi jogi modellig

Fogyatékosság megközelítések:

• Jótékonysági 

• Medikális/egészségügyi

• Szociális /társadalmi

• Emberi jogi



Jótékonysági megközelítés

Szegény emberek,

segítenünk kellene nekik, 

ha tudunk és akarunk…Adomány / 
Önkéntes 
központ



Jótékonysági megközelítés

Miként látja 
ez  
megközelítés 
a fogyat-
ékosságot:

A fogyatékossággal élő emberek tragikus helyzetben vannak

A fogyatékossággal élő emberek nem tudnak önmagukról 
gondoskodni
A fogyatékossággal élő emberek szánalmat keltenek

A fogyatékossággal élő emberek a jótékonykodás tárgyai

Hogyan 
kívánja kezelni 
ez a 
megközelítés 
a fogya-
tékosságot:

Szükségük van a segítségünkre, szimpátiánkra, 
jótékonykodásunkra

Pénz gyűjtése és adása a fogyatékossággal élő emberek 
számára

A gondozás minősége kevésbé fontos

Kinek a 
felelőssége:

Jóindulatú emberek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, 
egyházi intézmények



Medikális megközelítés

Szegény emberek, meg 

kellene gyógyítanunk őket, 

és akkor ők is részt vehetnek

Rehabilitációs
központ



Medikális megközelítés

Miként látja 
ez  
megközelítés 
a fogyat-
ékosságot:

A fogyatékossággal élő embereket meg kell gyógyítani

A fogyatékossággal élő emberek passzív, beteg szerepben

A fogyatékossággal élő emberek abnormálisak 

A fogyatékossággal élő emberek képtelenek önállóan élni 

Hogyan 
kívánja kezelni 
ez a 
megközelítés 
a fogya-
tékosságot:

A fogyatékossággal élő embereknek annyi rehabilitáció 
szükséges, amennyi csak lehetséges, annak érdekében, hogy 
elérjék a normálishoz közeli állapotot azért, hogy 
gyakorolhassák a jogokat és részt tudjanak venni a társadalmi 
életben

Kinek a 
felelőssége:

Orvosok, egészségügyi intézmények

Többnyire az egészségügyért felelős minisztérium



A jótékonysági / medikális modell 
következményei

Kötelezettségek 
és jogok helyett 
a jótékonykodás 

lehetősége

Stigmatizálás

Alávetettség
Kényszerített 

intézményesítés

Szegregáció

Függés

Lenézettség Alacsony 
önbecsülés



Szociális megközelítés

Kórház Iskola

Meg kell szüntetnünk a korlátokat, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek részt 
tudjanak venni



Szociális megközelítés

Miként látja 
ez  
megközelítés 
a fogyat-
ékosságot:

A fogyatékosság a társadalom rosszul szervezettségének eredménye: a 
fogyatékossággal élő emberek  olyan akadályokkal kerülnek szembe, amelyek 
csökkentik az egyenlő részvételük lehetőségét
A fogyatékosság nem egyéni probléma és nagyrészt a társadalmi 
környezettől függ , amely korlátozó vagy megerősítő, a szereplők 
hozzáállásától függően
A fogyatékossággal élő személyek képesek és részt kellene vegyenek a 
társadalom életében

Hogyan 
kívánja kezelni 
ez a 
megközelítés 
a fogya-
tékosságot:

Azon környezeti akadályok megszüntetése, amelyek a fogyatékossággal élő 
emberek részvételét akadályozzák, beleértve az attitűdöket is.
Képessé téve a fogyatékossággal élő személyeket a döntéshozatalban való 
részvételre
Minden közszolgáltatás  és közpolitika hozzáférhető és befogadó

Hozzáférhetőség biztosítása

Kinek a 
felelőssége:

Állam, minden minisztérium , társadalom



A fogyatékossággal élő emberek részei az 
emberi sokféleségnek

Embernek lenni a lehetőségek széles tárházát jelenti

Különféle módon 
sétálni

Sokféle módon 
látni

Sokféleképpen 
gondolkodni

Különféle 
módokon 

kommunikálni

Sokféle módon 
lenni egymással 
kölcsönhatásban

Etc.



Állam

Emberi jogi megközelítés

Nekünk, fogyatékos és nem-fogyatékos 
embereknek, akik  egyazon társadalom részei 

vagyunk ugyanazok a jogaink és a 
kötelezettségeink

Egyenlő 
részvétel



Emberi jogi megközelítés

Miként látja 
ez  
megközelítés 
a fogyat-
ékosságot:

Biztosítani szükséges teljes és egyenlő emberi jogokat a fogyatékossággal élő 
embereknek, és támogatni szükséges a velük született méltóságot

Kiemelt figyelem az esélyegyenlőségre, diszkriminációmentességre és a 
társadalomban való részvételre

Hatóság szükségeltetik, amely biztosítja a jogokat, hogy ne csorbuljanak

A fogyatékossággal élő embereket jogok birtokosának tartja

Hogyan 
kívánja kezelni 
ez a 
megközelítés 
a fogya-
tékosságot:

A teljes társadalmi részvételt biztosító szabályok érvényesítésével (az 
iskolában, a családban, a közösségben, a munkában…

A tudatosság növelése

A jog előtti egyenlőség elismerése

A magánszektor szabályozása

Kinek a 
felelőssége:

Állam, minden minisztérium és a társadalom 



Fogyatékosság és emberkép – a medikális modelltől 
az emberi jogi modellig

Fogyatékosság mint egyéni patológia forrása 

„orvosi” modell

Fogyatékosság mint szociális akadályok eredménye 

„szociális” modell

Biomedikális megközelítés Környezeti megközelítés

Szolgáltatásnyújtás 

formája, gyakorlata

felépülés orvosi és 

technológiai eszközök 

segítségével

Szolgáltatásnyújtás 

formája, gyakorlata

akadálymentesség, 

egyenlő esélyű hozzáférés, 

egyéni kontroll a 

szolgáltatások és 

támogatások felett

Megelőzés
biológiai és genetikai 

beavatkozások
Megelőzés

a szociális, gazdasági és 

fizikai akadályok 

megszűntetése

Társadalmi felelősség

a fogyatékosság 

megszűntetése vagy 

gyógyítása

Társadalmi felelősség
az integráció akadályainak 

megszűntetése

Funkcionális megközelítés Emberi jogi megközelítés

Szolgáltatásnyújtás 

formája, gyakorlata

funkcionális rehabilitációs 

szolgáltatások

Szolgáltatásnyújtás 

formája, gyakorlata

a politikai, gazdasági és a 

szociális szabályok 

újragondolása

Megelőzés korai diagnózis Megelőzés

elismerni, hogy a 

fogyatékosságügy a 

társadalom szerves része

Társadalmi felelősség
a kényelem fenntartása 

és elérése
Társadalmi felelősség

a teljes jogú 

állampolgárság elérése, az 

egyenlőtlenségek 

csökkentése

Forrás: Gazsi et al., 2015.



Az emberi jogi megközelítés kulcsfontosságú 
alapelvei

Összetartozás Részvétel Hozzáféhetőség

Diszkrimináció-
mentesség

A másság 
tisztelete

Esélyegyenlőség

A veleszületett 
méltóság 
tisztelete



Fogyatékosságtudományi alapismeretek

A fogyatékostudomány (disability studies ) a fogyatékos személyek mozgalmai és az emberi jogok egyre 
szélesebb körű elismerésének köszönhetően mindinkább jogaikat gyakorló, aktív állampolgárként jeleníti 
meg a fogyatékos személyeket, akik nem fogyatékos társaikhoz hasonlóan mindennapjaikat közösségeik 
látható tagjaként élik. Ez a szemlélet olyan szakpolitikát tart kívánatosnak, amely abban támogatja a 
fogyatékos személyt, hogy úgy élhessen, mint ép és hétköznapi kortársai

Az fogyatékosság modelljeit meghaladó modell, a Fogyatékosság kialakulása folyamatmodellje
(Disability Creation Process), mely igyekszik összeegyeztetni a korábban ismertetett négyféle 
megközelítést, létrehoz egy ötödiket: „A fogyatékosságot (hátrányos helyzetet) az egyén életében 
bekövetkező zavarként definiálja, amelyet az egyéni (sérülés) és környezeti (akadályok) tényezők 
interaktív, egymásra ható módon alakítanak, formálnak. Így a fogyatékosság nem egy rögzített állapot, 
hanem egy dinamikus folyamat, amely változik a kontextustól és a környezettől függően. Ezen látásmód 
eredményeképpen a társadalmi részvétel eléréséért és az interakciók befolyásolása érdekében 
különbözőbb beavatkozásokat kell végrehajtani, lehetőség szerint egyszerre: csökkenteni kell a sérülés 
mértékét (orvosi eszközök), fejleszteni kell a képességeket (rehabilitáció), adaptálni kell a környezetet 
(egyenlő esélyű hozzáférés, egyetemes tervezés) és biztosítani kell az emberi jogokat (anti-diszkriminációs
szabályozás, fogyatékos emberek jogainak erősítése). A modell erőssége a pozitív, integratív, szintézist 
teremtő jellegében rejlik. Alkalmas arra, hogy a fogyatékos emberek számára biztosított szolgáltatások 
változása és fejlesztése során komplex módon tervezzünk és értékeljük a folyamatokat, illetve erre a 
szemléleti keretre támaszkodva induljon el szolgáltatásszervezési folyamatok reformja vagy 
korrekciója.” (Gazsi et al., 2015,) A normalizációs törekvések, valamint a medikális megközelítéstől való 
elmozdulás a szociális modell, majd a személyes megközelítés felé együttesen vezettek el az 
életminőség fogalmának bevezetéséhez.



Támogatási paradigma: gondozás vs. támogatás

A nagylétszámú intézményekben élés eleve csorbítja ezen jogokat, ezért az ENSZ Egyezmény 
alapján szorgalmazzuk ezen intézmények kiváltását. Természetesen a nagylétszámú intézmények, 
az ott dolgozók ennek nem ellenségei ennek. Ezen intézmények régen alakultak ki, 
szükségszerűség hozta létre őket. Noha az idők folyamán sokat korszerűsödtek, azonban a 
földrajzi elhelyezkedésük, az épületek elrendezése eleve lehetetlenné teszi egy sor nagyon fontos 
alapvető jog érvényesülését.

A kiváltás nem pusztán a lakhatási formák átalakítása, új lakhatási formák elterjesztése. A 
kiváltás során fontos hangsúlyozni az alábbiakat, mivel a kialakult rutin „visszatanulásának” 
(unlearning) magas a kockázata:  
• a fogyatékos emberek életminősége, 
• a rendszerszintű változás nyomán a szakemberek szemléletformálása, 
• a képzési, továbbképzési rendszeren, 
• illetve a szakmai támogatásokon keresztül a szervezeti kultúrában és szervezeti 
működésben, 
• valamint a feladatok elvégzésének módjában, azaz a mindennapi szakmai munkában 
elvárt és kívánatos változások.



Támogatási paradigma: gondozás vs. támogatás

Az 19 80-as évektől kezdődően a támogatás fogalma és a támogatási paradigma jelentős 
befolyással volt a szociális ellátórendszerekre és az ellátási gyakorlatra is. Ez több szinten tetten 
érhető:

• 1. A támogatási paradigma, és az egyéni támogatások irányába történő elmozdulás –
szemben a korábbi, gondozási hangsúlyú modellel - összhangba hozta a kapcsolódó 
gyakorlatokat: személyközpontú tervezés, személyes fejlődés elősegítése, társadalmi 
inklúzió, önrendelkezés és a személyek hatalommal való felruházása.

• 2. Az individualizált – egyéni - támogatási gyakorlat a megemelkedett egyéni eredmények, 
kimenetek elvárásához vezetett, melyek tipikusan az életminőség fő területein jelennek meg. 
Azaz egyre inkább az egyén, mint szolgáltatást igénybe vevő elégedettségének elérése, 
életminőségének javulása vált a szolgáltatások fő céljává.

• 3. A személy támogatási szükségleteit kiindulópontként használja több szociális ellátás 
területén működő szervezet, ez alapján tervezve szolgáltatásait, illetve néhány ország 
ellátórendszere is, mely az erőforrások elosztásának rendszerét építi a támogatási 
szükségletekre (Schalock, 2008).

Támogatás és nem irányítás!



Mit jelent a támogatott életvitel – az igénybe vevő 
szempontjai

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménye kinyilvánítja, hogy a fogyatékosság 
fogalma nem állandó, hanem egy folyamatosan változó kategória. Az, hogy mikor, mi alapján kit 
tekintünk fogyatékos embernek, az azon múlik, hogy milyen kölcsönhatásban vannak egymással a 
fogyatékos emberek és a környezetükben élők, illetve milyen az adott társadalom hozzáállása 
(attitűdje). Az idők folyamán egyre fontosabbá vált, válik az, hogy a társadalomban, a környezetben 
vannak olyan akadályok, amelyek gátolják a fogyatékos embereket abban, hogy az adott (helyi) 
társadalomban való minél teljesebb életet éljenek és a közösség életében hatékonyan, bárki mással 
azonos alapon tudjanak részt venni. Ezen megközelítés szerint a társadalomnak kell sokkal jobban 
alkalmazkodnia a fogyatékos személyekhez, és nem fordítva. A fogyatékos embereknek meg kell 
kapniuk azt az észszerű támogatást, ami ahhoz szükséges, hogy a lehető legönállóbb életet élhessék, a 
saját képességeikre támaszkodhassanak, azokban fejlődjenek. Ehhez az szükséges, hogy legyen 
biztosítva számukra az, de csak az a támogatás, amely szükséges számukra.

Arra kell törekednünk, hogy az egyén maga hozza meg a fontos döntéseket az életében, amennyire 
lehetséges, maga tevékenykedjen, és ne kelljen valakitől függenie, ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe. 
Ebbe beletartozik a hibázás lehetősége is: esetenként rossz döntéseket hozunk, majd ennek 
következményeivel számolnunk kell. Alapvető fontosságú, hogy ne fosszuk meg a fogyatékos embereket a 
hibázás lehetőségétől, adott esetben a kudarc „élményétől” sem. Egy olyan szervezetnek, mely 
individuális támogatást kíván nyújtani kliensei számára, a fő funkciója nem a lakhatási szolgáltatások 
nyújtása, az egészség és biztonság védelme, vagy az irányítás, hanem az egyén által 
megválasztott mértékű és típusú támogatás nyújtása a kívánt életterületeken (De Waele, et.al., 2005). 



Mit jelent a támogatott életvitel – az igénybe vevő 
szempontjai

A támogatott életvitel koncepciója – a támogatási paradigmára épülve - azt jelenti, hogy a fogyatékos 
személyek a saját otthonukban élve eldönthetik, hogy kitől kapják a támogatást, kivel éljenek együtt és 
hogyan éljék az életüket. A támogatott életvitel alapelve, hogy minden fogyatékos személy – a 
fogyatékosság mértékétől és típusától függetlenül – képes döntéseket hozni azzal kapcsolatban, 
hogyan szeretne élni, még akkor is, ha döntéseit nem a konvencionális módon hozza meg. 

A támogatott életvitel 11 alapelve (könnyen érthető formában):

1. Én dönthetem el, hogy kivel élek.

2. Én döntöm el, hogy hol élek.

3. Van saját otthonom.

4. Én döntöm el, hogyan kapom a támogatást.

5. Én döntöm el, kitől kapom a támogatást.

6. Megfelelő támogatást kapok.

7. Én választom meg a barátaimat és a kapcsolataimat.

8. Én döntöm el, hogyan vagyok biztonságban és egészséges.

9. Én döntöm el, hogyan vagyok részese a közösségnek.

10. Ugyanolyan jogaim és kötelezettségeim vannak, mint minden más állampolgárnak.

11. Segítséget kapok ahhoz, hogy változásokat érjek el az életemben
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1. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
elméleti alapjai

1.2. Jogszabályi alapok



ENSZ Egyezmény a Fogyatékos személyek jogairól

A fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét szorgalmazó társadalmi mozgalom a II. 
Világháború után, az 1950-es években indult el. Az önálló életvitel mozgalom azt tűzte ki célul, 
hogy a fogyatékos emberek társadalmi megítélésén változtasson, s az intézeti gondoskodás 
helyett azt támogatja, hogy a fogyatékos személy ugyanúgy élhessen, mint bárki más kortársa. 
Ennek a célnak a kiteljesedését olvashatjuk a 2006-ban elfogadott Fogyatékossággal Élő 
Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményben. Magyarország Európában elsőként írta alá az 
Egyezményt.

Az ENSZ Egyezmény célja: „… valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő 
gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy 
számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.” (ENSZ Egyezmény 1. 
cikk) Ez azt jelenti, hogy a fogyatékos ember (is) olyan veleszületett jogok birtokosa, amelyek 
elidegeníthetetlenek tőle, továbbá amelyeket az államoknak is tiszteletben kell tartani, 
védelmezni és biztosítani azt, hogy ezek érvényesüljenek. Ez bizonyos esetekben be nem 
avatkozást, a korlátozásoktól való mentességet jelent, más esetekben pedig aktív 
támogatórendszerek működtetését, vagyis a jogok gyakorlásának, a jogokkal való élés 
feltételeinek biztosítását feltételezi.



ENSZ Egyezmény a Fogyatékos személyek jogairól

Az ENSZ Egyezmény jogokkal, hatalommal ruház fel minden fogyatékos embert, tekintet nélkül a 
fogyatékosság típusára, mértékére. 

Más szavakkal: minden embernek, minden fogyatékos embernek vannak olyan alapvető jogai, 
amelyek velük születettek, létezésük okán a sajátjaik és ezeket senki sem veheti el tőlük. Ezt 
tekinti az ENSZ Egyezmény kiindulási alapnak, s ezen keresztül tekint minden egyes egyénre, s 
vizsgálja, hogy ezek teljesülnek-e vagy sérülnek. Ez azért lényeges, mert korábban az országok úgy 
tekintettek a fogyatékos embereket megillető jogokra, hogy azok egy különleges bánásmódot, 
illetve speciális szociális intézkedéseket igényelnek, nem pedig mint elengedhetetlen emberi 
jogokra.



Az ENSZ Egyezmény alapelvei:

a) a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának 
szabadságát és a személyek függetlenségét – ezen alapelv különös jelentőséget kap a gondnokság alatt 
lévők esetében. A gondnokság alá helyezés azt jelenti, hogy a bíróság (és csakis kizárólag a bíróság) dönt 
arról, hogy a nagykorú személy nem képes ügyeinek vitelét önállóan ellátni, ezért gondnokot rendel ki 
számára. A fogyatékos emberek jogait védő, a minél teljesebb önállóságukat támogató emberek 
azonban azért küzdenek, hogy a gondnokságot váltsa fel a támogatott döntéshozatal. A támogatott 
döntéshozatal azt jelenti, hogy a döntés jogát, szabadságát nem veszik el az érintett embertől, hanem 
neki olyan segítőt biztosítunk, aki támogatja őt az ügyeivel kapcsolatos döntésekben.

b) a hátrányos megkülönböztetéstől, vagyis a negatív diszkriminációtól, való mentesség;

c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás, amely alatt minden olyan területet értünk, 
amely lényeges, amely ahhoz szükséges, hogy bárki valóban a társadalom, a helyi közösség valódi 
tagjának érezhesse magát (akár munkáról, akár utazásról, vásárlásról, szórakozásról legyen szó);

d) a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, 
valamint az emberiség részeként;

e) esélyegyenlőség;

f) hozzáférhetőség, amely kiemelten fontos mindazon (köz)szolgáltatások esetében, melyek segítik, 
támogatják a minél önállóbb, teljesebb életet, társadalmi részvételt;

g) a nők és férfiak közötti egyenlőség;

h) a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő 
gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.



Az Egyezmény által biztosított jogok

Más nemzetközi egyezményekben is fellelhető, 
általános jogok:

• jogegyenlőség, diszkrimináció tilalma(5.)

• élethez való jog (10.)

• vészhelyzetek esetén járó jogok (11.)

• törvény előtti egyenlőség (12.)

• az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés (13.)

• személyes szabadság és biztonság(14.)

• kínzás, kegyetlen bánásmód tilalma (15.)

• mentesség a kizsákmányolástól, erőszaktól és 
visszaélésektől (16.)

• a mozgásszabadság és az állampolgárság 
szabadsága (18.)

• véleménynyilvánítási és szólásszabadság (21.)

• magánszféra védelme, (22.)

• az otthon és a család tiszteletben tartása (23.)

• oktatás (24.)

• egészségügy (25.)

• munkavállalás és foglalkoztatás (27.)

Más nemzetközi egyezményekben is fellelhető, 
általános jogok:
• megfelelő életszínvonal szociális védelem (28.)
• politikai életben és közéletben való részvétel (29.)
• kulturális életben, üdülési, szabadidős és 

sporttevékenységekben való részvétel (30.)

Speciális jogok:
• fogyatékos nők jogai (6.)
• fogyatékos gyermekek jogai (7.)
• hozzáférhetőség és társadalmi tudatosság (8. és 

9.)
• az egyén integritásának védelme (17.)
• önálló életvitel és a közösségbe való befogadás

(19.)
• személyes mobilitás (20.)
• habilitációhoz és rehabilitáció (26.)



ENSZ Egyezmény és a kiváltás

Az intézettelenítés szempontjából legnagyobb jelentősége az Egyezmény 19. cikkelyének van. Ez 
az önálló életvitelről és a közösségbe való befogadás jogáról szól. Ez alapján a csatlakozó államok 
elismerik a fogyatékos emberek jogát a közösségi élethez és a másokkal egyenlő szabad 
döntéshez. Az Egyezmény külön kitér arra, hogy a) a fogyatékossággal élőknek ugyanúgy, mint 
másoknak legyen lehetősége a lakóhely megválasztására,és arra is, hogy hol és kivel szeretne 
együtt élni, vagyis nem kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni; b) a 
fogyatékos emberek számára hozzáférési lehetőséget kell biztosítani olyan  otthoni, intézményi és 
egyéb közösségi támogató szolgáltatásokhoz, amelyek a közösségben való éléshez szükségesek, 
illetve megelőzik a kirekesztődést; c) a mindenki bárki számára igénybe vehető közösségi 
szolgáltatások és épületek hozzáférhetőek a fogyatékos embereknek is. Ez az a cikkely, amely 
elvárja a csatlakozó államok kormányaitól, hogy tegyenek meg mindent a lehető legönállóbb 
életvitel elérésére minden fogyatékos ember esetében, és biztosítsa az ehhez szükséges 
támogatásokat, szolgáltatásokat. 

A nagylétszámú szociális intézmények bezárása, kiváltása elsősorban ezen cikkelyalapján sürgető. 
A 19. cikk mellett érdemes még megemlíteni a 28. cikket, amely a megfelelő életszínvonal és 
szociális védelem szükségességét hangsúlyozza. A szociális védelem részeként elvárás az 
államokkal szemben, hogy biztosítsák a fogyatékosságból fakadó szükségletekhez kötődő 
megfelelő és megfizethető szolgáltatásokhoz, eszközökhöz való hozzáférést, továbbá az 
elszegényedés kockázatának megelőzését, kezelését. 



Támogatott lakhatás jogi környezete és intézmény-
rendszere

• 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 kerül  nyújtásra

• Biztosítoandó szolgáltatások:

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.



Támogatott lakhatás

• A szolgáltatás során biztosítani kell

– a lakóhelyi és – a távmunka kivételével – a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő 
eltöltésének szétválasztását,

– a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének 
megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll,

– a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas 
kapcsolatok fenntartásában,

– a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló 
megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,

– az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének 
megkönnyítését, ide értve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, 
programokhoz való hozzáférést.

• Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés  (TSZA) eredménye alapján nyújtható.

• Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonból 
kerül támogatott lakhatásba, az ellátott komplex szükségletfelmérését – folyamatos ellátása 
mellett – az intézményvezető végzi el. A komplex szükségletfelmérés alapján kell 
meghatározni a szolgáltatási elemeket, annak eredménye azonban a támogatott 
lakhatásra való jogosultságot nem érinti.       



Támogatott lakhatás

• A szolgáltatási elemeket a fenntartó biztosíthatja:

1. Önmaga, vagy

2) Más szolgáltatóval megkötött megállapodás, hálózatos együttműködés révén.

A más szolgáltatóval történő megállapodás történhet:

• a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján,

• a más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös működtetésre vonatkozó 
megállapodás alapján (hálózat),

• más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező szolgáltatást nyújtó 
szervezettel kötött megállapodás útján,

• az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai 
szerint

• A támogatott lakhatás a szakosított (tehát nem az alap-) szociális szolgáltatások közé tartozik.



Támogatott lakhatás

• Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján nyújtható.

• Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonból 
kerül támogatott lakhatásba, az ellátott komplex szükségletfelmérését – folyamatos ellátása 
mellett – az intézményvezető végzi el. A komplex szükségletfelmérés alapján kell 
meghatározni a szolgáltatási elemeket, annak eredménye azonban a támogatott lakhatásra 
való jogosultságot nem érinti.

• A lakhatás biztosítható:

a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy

b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy

c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.



Támogatott lakhatás – tárgyi feltételek

• Az a lakás alkalmas, amely 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel 
(ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló 
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik.

• A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő fogyatékossági típusának 
megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell biztosítani az akadálymentes használatot. Az 
igénybevevő állapotának változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is 
gondoskodni kell.

• Max. 12 férőheles TL-ben egy lakószobában, 13 – 50 férőhelyes TL (garzonház) esetében egy 
lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.

• A TL lakhatásnak és a szolgáltatásoknak egymástól elkülönült földrészleten kell elhelyezkedniük.

• A TL lakhatási szolgáltatások szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók, kivéve az olyan 
lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkező lakóotthon 
elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre.

• Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások 
száma nem haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás, valamint az egy emeleten lévő 
lakások 30%-át.

• Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást igénybe 
vevőnek a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően 
fel kell ajánlani a választás lehetőségét.



Támogatott lakhatás – személyi feltételek

• Az esetvitelt biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja. Amennyiben 
a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt az intézményvezető 
is elláthatja.

• Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt 
(esetfelelős). Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében 
meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét 
ellátott tartozhat.

• 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.

• A társadalmi életben való részvétel segítése érdekében az ellátotti csoport társadalmi 
érdekképviseletét biztosító szervezet, illetve az általa javasolt tapasztalati szakértő a 
szolgáltatást nyújtóval együttműködhet.



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

• mögöttünk álló évtizedben paradigmaváltás ment végbe a fogyatékossággal élő emberekkel 
kapcsolatos szemléletmód, sőt, a fogyatékosság mibenléte tekintetében

• medikális szemlélet felől az emberi jogi, közösségi, társadalmi megközelítés felé történt az 
elmozdulás

• legfontosabb következménye a nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi 
életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés

• Az ENSZ Egyezmény 19. cikke (Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás) rögzíti a 
fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez, valamint hogy a 
részes államok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a 
fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük legyen 
lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, és ne legyenek 
kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni.

• 2010-ben jelent meg hazánkban a kiváltás törvényi szintű kötelezettsége. Az 1998. évi XVI. Tv. 
17§-a előírja a fogyatékos és pszichiátriai sérült személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 
50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézmények kiváltását,melyet a „a Kormány által 
meghatározott rendben”, és „a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 19. 
cikkében meghatározottak figyelembevételével kell végrehajtani”.



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

• 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat, amely meghatározta a fogyatékossággal élő személyek 
számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011–2041. 
évre kidolgozott stratégiát

• A Stratégia alapján 2012-ben módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény: 2013. január 1-jével hatályba lépő módosítása létrehozta a támogatott lakhatás nevű új 
ellátási forma jogi kereteit.

• Az 1998. évi XVI. Tv. 2013. évi módosítása formálisan is a fogyatékossággal élők közé emelte a 
pszichoszociális fogyatékossággal élő embereket (korábban: pszichiátriai beteg személyek)

• Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési 
Terve (1653/2015. (IX. 14.) Korm. Határozat) több feladatot nevesít:

– 5.4. Szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékossággal élő személyek részére a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a nappali 
ellátást biztosító intézményekre.

– 7.3. Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely a szociális intézmény férőhely kiváltás 
koordinatív módszertani támogatását biztosítja.

– 7.4. Az előző évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a 
támogatott lakhatással kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is 
figyelemmel.

– 7.5. Projektet kell indítani a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
személyközpontú, tényleges kiváltása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése érdekében.



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

• A kiváltási program első ütemének tapasztalatai azt mutatják, hogy a lakók felkészítésére, a helyi 
közösségekre és az intézmények humánerőforrására még hangsúlyozottabb figyelmet kell fordítani. 

• A változás elősegítése érdekében hagyományos (például jogszabály módosítások, képzési és 
szervezetfejlesztési programok) és újszerű (például professzionális közösségfejlesztés és a 
stakeholderek hálózatainak megerősítése) intézkedéseket szükséges tenni. 

• Figyelmet kell fordítani a létrejövő lakások és támogatott lakhatási szolgáltatások területi 
elhelyezkedésére, törekedni kell arra, hogy infrastrukturális szempontból jobb helyzetű települések 
vegyenek részt a folyamatban. A nagylétszámú bentlakásos intézményekből kiköltöző 
fogyatékossággal élő emberek mellett figyelmet kell fordítani a családokban élő fogyatékossággal 
élő emberek szükségleteire. 



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

Alapelvek

• önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete 

• támogatott döntéshozatal elve

• teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás elve 

• nők és a férfiak közötti egyenlőség elve 

• fogyatékos gyermekek fejlődő képességeinek tisztelete 

• felépülés értékei és a rehabilitáció elvének 

• egyenlő esélyű hozzáférés elve 

• egyetemes tervezés elve 

• „Semmit rólunk, nélkülünk” elve

• hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség elve 

• Ésszerű alkalmazkodás 

„A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való 
áttérés folyamatának támogatása olyan horizontális prioritás, melynek érvényesítése át kell, hogy 
hassa a teljes szociális szolgáltatási rendszert, ennek hiányában nem valósulhat meg 
sikeresen a folyamat. „



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

Valamennyi intézmény számára ajánlott szempontok 

• a folyamat elkezdődött minden intézmény számára, így lényeges, hogy a jelenleg nem 
pályázó intézmények is kapcsolódjanak be a jelenleg kiváltók szakmai hálózatába, 

• az intézmények vizsgálják felül és dolgozzák át szakmai programjukat, hogy az mind 
célkitűzéseiben, mind pedig szóhasználatában megfeleljen az ENSZ Fogyatékossággal élő 
Személyek jogairól szóló Egyezményének, 

• az FSZK Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Irodája a jelenlegi EFOP fejlesztés keretében 
dolgozzon ki a bevonódást támogató módszertanokat ezekre az intézményekre is, a 
hálózatosodást segítő felületeken, 

• a felkészülő intézmények vezetői, fenntartói, szakdolgozói és lakói kapjanak lehetőséget a 
hazai vagy külföldi már működő jó gyakorlatok alapos megismerésére tanulmányutak, 
látogatások keretében, 

• a hazai jó gyakorlatokban dolgozó szakemberek kapjanak lehetőséget arra, hogy mentorként, 
coachként segítsék a bekapcsolódó szolgáltatókat, 

• történjen meg az intézmények szakmai működését szabályozó jogszabályok átalakítása, a 
kötelező szakmai feladatok része legyen az önérvényesítés segítése, a támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatok készségek és ismeretek fejlesztése, 

• kezdődjön meg a lakók emberi jogi, önérvényesítési felkészítése érdekvédők 
bevonásával, 

• kerüljön erőforrás tervezésre a felkészülés széleskörű támogatására. 



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

A kiváltásban résztvevő intézmények számára ajánlott szempontok:

• törekedni kell arra, hogy az érintett fogyatékossággal élő emberek maguk lehessenek a kiváltási 
program „zászlóshajói”, hogy a későbbiekben maguk is tudják segíteni a folyamatokat 
(kommunikáció, társadalmi tudatformálás, később kiköltöző lakók támogatása), 

• az intézmények bekapcsolódása a folyamatba tervezett, ütemezett és kiszámítható legyen, 

• legyen hozzáférhető egy közös tudásbázis és tapasztalatgyűjtemény bővítése, amely a kiváltásban 
résztvevő szereplők reflexióit tartalmazza, 

• vegyenek részt a bekapcsolódást megelőzően a kiváltó / már kiváltott intézmények hálózati 
együttműködésében, 

• vezetői coaching folyamat a kezdetektől, annak érdekében, hogy a vezetők minden támogatást 
megkaphassanak a kiváltás belső motivációból történő megvalósításának segítése érdekében, 

• a szakmai terv elkészítésének kezdetétől szakmai támogatás legyen elérhető az intézmények 
számára (a mentorok mellett ide értjük az érdekvédelmi tanácsadókat is), 

• az összes érintett (lakók, családok, gondnokok, dolgozók, vezetők, fenntartók) kezdetektől történő 
bevonása az Intézményi Férőhely Kiváltási Koncepció megalkotásába, 

• a lakók felkészülése a támogatott önálló életvitelre tervezetten kezdődhessen meg a sorra kerülés 
előtt is – egyénre szabott terv alapján, 

• már működő támogatott lakhatás szolgáltatásokkal, egyéb közösségi alapú
szolgáltatásokkal legyen élő és napi kapcsolata a pályázónak,



A kiváltásról szóló kormányhatározat és stratégia: 
tartalom és szellemiség

A kiváltásban résztvevő intézmények számára ajánlott szempontok (folytatás):

• legyen lehetőség hazai vagy külföldi már működő jó gyakorlat alapos megismerésére 
tanulmányutak, látogatások keretében mind a szakemberek, mind a lakók számára, 

• tervezzenek erőforrást a folyamatba történő bekapcsolódás széleskörű támogatására. 

A folyamat kulcstényezői:
• Sokelemű szolgáltatási gyűrű
• Foglalkoztatás
• Támogatott lakhatás szakmai tartalmának 

fejlesztése és a jogi szabályozás felülvizsgálata
• Differenciált finanszírozás
• A lakók felkészítése a változásra és a támogatott 

lakhatásra 
• Önrendelkezés és felépülés-alapú 

szervezetfejlesztés, az intézményi átalakulás 
támogatásáért

• Közösségfejlesztés, a helyi közösségek 
megerősítésére

• Más alapjogok érvényesülésülésével/sérelmével 
való kapcsolat

• A folyamat egészét végigkövető kutatási és 
nyomon követési folyamat

A folyamat kulcstényezői:
• A minőségbiztosítás alapjainak lefektetése
• Proaktív kommunikáció
• Szakemberek felkészítése a támogatott lakhatásra

Az IFKKOT szerepe módosul: nincs vétó, csak 
véleményez, de ezt kikérni kötelező

A Koncepciót 2021-ben felül kell vizsgálni.



Ajánlott irodalom

• Emberi jogok. IGEN! A fogyatékossággal élő személyek jogai – képzési kézikönyv (2009) a 
SINOSZ kiadása Letölthető: http://sinosz.hu/wp/wp-
content/uploads/2015/05/EmberiJogok_IGEN_hungarian.pdf

• 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az 
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről Letölthető: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681

• A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 
férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról, 
Letölthető: 
http://www.kormany.hu/download/c/23/f0000/kiv%C3%A1lt%C3%A1sr%C3%B3l%20sz%C3%
B3l%C3%B3%20koncepci%C3%B3.pdf

• Infóbázis a támogatott lakhatásról; KézenFogva Alapítvány, Forrás:  
http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23634

• 1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. 1/2000. (I. 7.) 
SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai. Forrás: http://www.njt.hu/

http://sinosz.hu/wp/wp-content/uploads/2015/05/EmberiJogok_IGEN_hungarian.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://www.kormany.hu/download/c/23/f0000/kiv%C3%A1lt%C3%A1sr%C3%B3l sz%C3%B3l%C3%B3 koncepci%C3%B3.pdf
http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23634
http://www.njt.hu/
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I. Közösségi szolgáltatásszervezés

Jogszabályi háttér

Komplex 
szükségletfelmérés 

Szolgáltatási tervek 



Támogatott lakhatás jogszabályi keretei:

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvény 

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

• Költségvetési törvény 

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

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II. 17.) Kormányrendelet (Tr.) 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (R.) 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI. 24.) SzCsM rendelet



1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
110/C. § (1) A komplex szükségletfelmérés:

• a) az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban,

• b) az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra,

• c) az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre,

• d) a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre,

• e) a képzettségre, munkatapasztalatra,

• f) az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre,

• g) a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre,

• h) annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben,

• i) a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak 
mértékére,

• j) a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára,

• k) folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, 
gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás 
megszervezésének igényére,

• l) az egyén együttműködési szándékának felmérésére.



1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
12/A. §

12/A. §66 (1) A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.

(3) Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza

• a)67 az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások nyújtásának felelőseit,

• b) a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények 
elérésének módját, időtartamát, ütemezését,

• c) az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges eszközöket,

• d) a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és eljárásrendjét,

• e) az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében szükséges, 
koordinált intézkedéseket,

• f) a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait,

• g) az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit.

• (4) Az egyéni szolgáltatási tervet a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap 
elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább félévente értékelni, és szükség esetén – a komplex 
szükségletfelmérés eredményére és tartalmára figyelemmel – módosítani kell.

• (5) Az egyéni szolgáltatási tervet és a (4) bekezdés szerinti módosításait az intézményvezető, a támogatott 
lakhatást igénybevevő személy, valamint az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatásokat 
nyújtó intézmény, szolgáltató vezetője által kijelölt személy írja alá.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47767.335411
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47767.335411


A közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésének indokai

A közösségi alapú 
szolgáltatások javítják az 

egyén életminőségét és csak 
kis mértékben növelik a 

költségeket
Európai és 
nemzetközi 

szintű politikai 
elköteleződés

Az Európai Unió Alapjogi 
Chartája, az Európa 2020 

Stratégia, az Európai 
Fogyatékosügyi Stratégia 2010-

2020

Emberi 
Jogokról szóló 
EU Egyezmény 

Az intézeti 
gondoskodás 

túlsúlya 

Az emberi jogok sérülése 
az intézeti 

gondoskodásban

Az intézeti ellátás 
káros hatásai



Közösség alapú tervezés a kiváltásról szóló 
koncepcióban

Közösségfejlesztés, a helyi közösségek 
megerősítésére:

• A lokalitás ereje az önálló életvitel 
vonatkozásában

• Helyi dimenziók előtérbe kerülése a 
szolgáltatástervezés során

• Közösségi cselekvések szerepe a társadalmi 
befogadás elősegítésében



Használható-e a közösség mint jóléti ellátásokat legitimizáló, támogató rendszer?

• Jóléti inga elv: ha az állam szerepe csökken, 
szükség lesz a közösség támogatására

• Biddle: a közösségfejlesztési folyamatban a 
szegény a tudását, munkaerejét adja, a 
tehetős a pénzét, de mind egy ÜGY-ért
dolgoznak, így a program növeli a közösség 
erejét, összetartását.



És még két ok, amiért foglalkozni kell a közösség 
fejlesztéssel:

• Felelősségi kör szélesedése, 
kompetenciahatárok a munkavégzés során –
részvétel, döntési képesség – segít az új 
szemlélet kialakulásában, valamint kilépni a 
közösségbe

• Közösség erejének becsatornázása a tl-be



A közösség fejlesztés koncepciója

• Az a tevékenység, amelyet ma közösségfejlesztés névvel illetünk, a haladásért 
folytatott évszázados társadalmi küzdelmekben és egy mintegy száz évvel ezelőtt 

kialakult humán segítő szakma történetében keresheti gyökereit.

„Humanitáriánus szempontból a közösségfejlesztés úgy tekinthető, mint a 

közösség, a kölcsönös segítségnyújtás, a társadalmi támogatás keresése, az 
ember felszabadítása egy elidegenedett, elnyomó, versengő és 

individualista társadalomban.” (Campfens, 1997)
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A közösség fejlesztés koncepciója

Ha továbbá a közösségfejlesztést társadalmi 
reformkoncepcióként értelmezzük, amely a jobb és igazságosabb 
társadalomért folytatott küzdelem mozgató rugója, s amelyet önkéntesek 
és szakemberek egyaránt képviselhetnek, együtt és külön, de mindenképp 
cselekvően, akkor a közösségfejlesztés története a modern kor társadalmi 
haladásért folytatott küzdelmeibe ágyazódik, s vizsgálata elválaszthatatlan 
a demokratikus, a polgári, politikai és szociális jogokat biztosító társadalom 
kialakulásáért folytatott küzdelmek vizsgálatától.



A közösség fejlesztés koncepciója

Roland L. Warren amerikai szociológus funkcionális elmélete (1957): 

a közösség az a társadalmi alakzat , amely az alábbi öt funkciónak felel meg:

1. A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt 
tagjaiba;
3. Társadalmi részvétel

2. A gazdasági boldogulás funkciója - a közösség megélhetési lehetőséget 
biztosít tagjainak;almi részvétel, teljesítve a társasági és társadalmi élet 
iránti általános igényt;
4. Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek betartását;
5. Kölcsönös támogatás, mely folyamat segítségével a közösség tagjai 
megvalósítják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek 
ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni tudja.



Közösség fejlesztés koncepciója

Az angol történet három forrást jelöl meg eredetnek (Gilchrist, 1999):

• Önsegítés és szolidaritás, mikro szintű együttműködés

• Kölcsönös segítés, ipartestületek, egyesületek

• A filantrópok tevékenysége: akik beavatkoztak a „kevéssé szerencsések” 
életébe, együtt dolgozva velük egy „szerencsésebb” jövőn.

Magyarországon is vannak hagyományai – settelement házak - magyarul: 
népházak, ld. 1910 Vág utca, Budapest és 1912 Újpest, Szociális telep 
(Schiffer, 1977) - olyan közösségi-szociális központok voltak, amelyek a kor 
szintjén fogalmazták meg és szervezték meg a később szakosodó, önálló 
intézményrendszert kiépítő oktatási, kulturális, szabadidős, sport, 
egészségügyi és szociális tevékenységeket.



Közösségfejlesztés módszertana

A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság vagy/és 
szervezeteinek megszólításával és bevonásával – aktivizálásával –
kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossá tételével 
folytatódik, melynek során mind többen kapcsolódnak a folyamathoz, és 
jutnak el a közösségben megfogalmazódó feladatok felismeréséhez és 
közösségi megoldásához, mégpedig ismereteik és képességeik fejlesztése 
útján, a lehetséges partnerekkel együttműködve. (Varga, 1988)

A folyamatot kezdeményező közösségfejlesztő(k) főbb szerepei: 
kezdeményező, bátorító, ösztönző, interjú készítő, nyilvános 
beszélgetéseket facilitáló, a folyamat kibontakozását módszertanilag segítő 
szakember. (Baldock 1974, Biddle 1957)



A közösségépítés fázisai

első fázis: új mozgások létrehozása. Ez elsősorban a lakosság és szervezeteinek 
bevonását jelenti: az érintett körzet megszervezését, a kapcsolatfelvételt , majd a 
kommunikáció kereteinek kialakítását. 

második fázis : (egyidejűleg is az első fázissal) az adott terület mintegy 
lefényképezése, a helyzet feltárása. 

harmadik fázis: a közösség véleményének, késztetéseinek és  cselekvési 
potenciáljának feltárása és a problémák mellé rendelése.

negyedik fázis :a feltáruló feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó 
folyamatok tervezése, a cselekvési terv és az önsegítő projektek készítése. 

ötödik fázis: Intézményépítés, új szervezetek életre segítése a helyi közösségben, új 
közösségi szervezetek megalakulása, képzések, a cselekvéshez szükséges attitűd 
kialakítása,a nyilvánosság fórumainak létrehozása. 



A cselekvők táguló köre

A cselekvők központi magja a közösség véleményformálóiból áll össze, 
szélesebb köre pedig a fokozatosan köréjük csoportosulókból (Biddle, 
1965). 

A módszerek helyes megválasztásának „művészete”

Mivel e folyamat több szereplős, szerteágazó és gyakran mutat fel váratlan 
fordulatokat, a folyamat kezelésében mindig nagy szerepe van az egyéni 
ötleteknek és megoldásoknak, a rögtönzésnek, a próbálkozásnak

A közösségek feltárása

„Mindent” tudni egy lokális közösségről lehetetlen és nem is szükséges. A 
kezdeményezőket tájékozódásukban a helyi emberek vezetik. Mélyen csak 
azokat a problémákat kell tanulmányoznunk, amelyek megoldására a helyi 
közösség vállalkozik.



• A közösség erőforrásainak elemzése

Fizikai erőforrások: Környezet (táji- és természeti adottságok, épített környezet, fizikai 
infrastruktúra, ld. fenn!) Tulajdon (birtokolt erőforrások – föld, épület, szerszám, üzem, stb.)

Emberi erőforrások - “Az emberi erőforrások katalógusa” (Gyekiczky, 1994)

Az emberi erőforrások a következő társadalmi jelenségek: maga az ember. Képességei, tudása, 
szellemi, fizikai állapota, társadalmilag hasznosítható, ill. társadalmi kapcsolatai révén 
kialakult tulajdonságai.

A társadalmi mikrokörnyezet emberi kapcsolatai. A család, ill. a családon belüli emberi viszonyok, 
a munkahelyen a munkatársakkal kialakított kollektív kapcsolatok (csoportviszonyok), s 
mikroszintű szerveződések hálózata.

A társadalom intézményes viszonyai, amennyiben azok az ember képességeinek, személyiségének 
kialakulását, fejlődését szolgálják. Az oktatás és képzés rendszere, az egészségügy és a 
szociális gondoskodás szervezetei, a különböző szocializációs és prevenciós intézmények.



• SWOT-analízis (Strenght, Opportunities, 
Weaknesses, Threats)

Ezt az elemzési módszert vállalkozások 
értékelésére és a lehetőségek elemzésére 
dolgozták ki, de nagyon jól alkalmazható más 
területen, pl. a tervezésnél, de egy lokalitás 
elemzésére is.



A helyi lakosság és szervezeteinek aktivizálása 

E módszercsoportba a  helyi lakosság és szervezeteinek aktivizálása (úgy is 
mondják: mobilizálása), vagyis megszólítása és bevonása a közös 
gondolkodásba és helyi cselekvésbe.

• Helyi önszervező-köri mozgalmak

• Tankatalógus: Ez egy címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások –
tapasztalat, tehetségek és tudás – tárul fel s  jelenik meg önállóan pl. 
„Tankatalógus” -ként, vagy más helyi orgánum – kalendárium, évkönyv stb. 
részeként

• Szívesség szolgálatok, önkéntes szolgálatok: Amelyik közösségben az 
emberek bizalommal vannak egymás és az intézményeik iránt, 
együttműködnek és szolidárisak, az gazdaságilag is eredményesebb. 



• Az interjú : A kezdeményezés, a lakosság megszólításának egyik fontos módszere az 
interjúkészítés. Egyszerűbben úgy is fogalmazhatunk, hogy kezdeményező beszélgetéseket 
folytatunk a helybeli

• Nyilvános közösségi beszélgetések :Az első közösségi beszélgetésen a kezdeményezők az 
egybegyűltek nyilvánossága előtt beszámolnak az interjúk során szerzett tapasztalataikról, a 
feltáruló értékekről és közösségi problémákról. A nyilvános beszélgetések funkció: 
ráismerünk, hogy a problémák közösek; új megközelítésben látjuk a problémákat

• A közösségi felmérés:A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő felmérés, amelyet 
maguk a közösség tagjai végeznek. A szomszédok keresik fel tehát egymást egy, a 
kezdeményezők által a közösségi beszélgetéseken összeállított kérdőívvel. A kérdések azokat 
az alternatívákat ajánlják választásra, amelyek e beszélgetések során kikristályosodtak.

• A kérdőív megalkotása: tapasztalataink alapján elmondható, hogy a legfontosabb témák 
kiválasztását a helyi lakosok mindenütt saját kompetenciájukba vágó feladatnak érezik, és 
meg is teszik. 

• A véglegesített kérdőív szétosztása és összeszedése :Minél előbbre járunk a kérdésekkel, 
annál jobban izgatja az embereket a felvétel hogyanja és az ő szerepük. 

• A kérdőívek értékelése

• A cselekvési terv



Közöségalapú modellek

• http://kozossegikertek.hu/rolunk/kozosse
gi-kertek/

• http://www.eletteregyesulet.hu/mag-

haz/magunk/
• https://www.kofe.hu/szakmai-

tevekenyseg/futo-programok/kozossegi-
alapu-szolgaltatas/68-ha-uresnek-erzi-az-
eletet-nezzen-korul-kelet-magyarorszagon

Feladatok:

• Helyi kapacitások 
számbavétele

• Helyi kapacitások 
aktivizálása

• Közösség bevonásának 
szintjei

Hatások:

Közösségi integráció

Egyéni személyes fejlődés

http://kozossegikertek.hu/rolunk/kozossegi-kertek/
http://www.eletteregyesulet.hu/mag-haz/magunk/
https://www.kofe.hu/szakmai-tevekenyseg/futo-programok/kozossegi-alapu-szolgaltatas/68-ha-uresnek-erzi-az-eletet-nezzen-korul-kelet-magyarorszagon


gyakorlat

Csoportos munka:

Képzeletbeli tl. egy adott településen

Közösségi szolgáltatásszervezésre 
cselekvési terv



II. Természetes támogatói háló

• Komplex szükségletfelmérés megadja a választ 
a kliens a családi állapotára, a természetes és 
professzionális támogató környezetére.

• Szolgáltatási terv tartalmazza: a család és az 
egyéb támogatók bevonásának módját, a 
támogatói háló tagjait



Támogatott életvitel alapelvei

Egyénre szabott.

A lakhatás és a 
segítői 

támogatás 
elválasztása.

Mindenki alkalmas a 
támogatott lakhatás 

igénybe vételére.

Előre tervez a 
jövővel 

kapcsolatban.

Épít a személyes 
kapcsolatokra.

Rugalmas 
segítségnyújtás.



A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú 

koncepcióról 

A 
STRATÉGIA 
alapelvei:

1. A 
lakhatás 

és a 
mindenn

api 
életvitel 

támogatá
sának 

különvála
sztása 

2. 
Személyköz

pontú.. 

3. Mindenki 
számára 
elérhető. 

Nem lehet kizárni 
senkit a támogatott 
életvitelből azért, 
mert pl. súlyosan 

fogyatékos. 

4. Az 
érintettek 

a saját 
életük 

irányítóivá 
válhatnak.

5. Az 
érintettek 
személyes 
kapcsolatai

nak a 
támogatás

a és 
erősítése. 

6. 
Integráció.



Kis világ tulajdonság

„ 2 véletlenszerűen kiválasztott 
ember között 6 kézfogás van” 

(Stanley Milgram)

Behálózva - A hálózatok 
új tudománya
Barabási Albert László

https://www.libri.hu/szerzok/barabasi_albert-laszlo.html


Erős csomópontok, laza kapcsolatok

Az olyan hálózatokat – ilyennek bizonyul a 
természetes támogatói kör is –, amelyekben a 
legtöbb pontnak csak kevés kapcsolata van, s 
ezeket néhány nagy, sok összeköttetéssel 
rendelkező középpont tartja össze.

(lásd: skálafüggetlen hálózatok) 



Támogató háló kiépítésének 
módszertana

KAPCSOLATOK TÉRKÉPE

INTERJÚK/INFORMÁCIÓK

SZÜKSÉGLETEK/TEVÉKENYSÉGEK TÉRKÉPE

FOLYAMAT ISMÉTLÉS 



KAPCSOLATOK TÉRKÉPE

Egyén

Belső kör (család, 
rokonság,barátok)

Külső kapcsolati kör 
(ismerősök, sportklub 
tagok, színjátszó kör, 
szerelő, hitközösségi 
támogató,bolti eladó, stb.) 

Kapcsolatok 
térkép

Új 
kapcsolat

Új kapcsolat

Új 
kapcsolat

Új 
kapcsolat

Új 
kapcsolat

Új 
kapcsolat

Új 
kapcsolat



INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

• Lehetséges interjú kérdések:

- Van-e a kapcsolati rendszerében valaki, aki 
önkéntes tevékenységre nyitott?

- Milyen jellegű önkéntes segítői feladatot tudna 
elképzelni?

- Milyen gyakorisággal?

- Milyen célcsoport tekintetében?

Interjúk -
információgyűjtés



SZÜKSÉGLETEK/TEVÉKENYSÉGEK  TÉRKÉPE

Szükséglet Támogató a 
belső körből

Támogató a 
külső körből

Főzés, 
bevásárlás

keresztanya x

Színházba 
látogatás

x
sportklub 

tag

Szükségletek –

felajánlott Szükségletek  Felajánlott tevékenységek     Segítők   



Támogató háló szervezése

„preferal attachment” – természetes 
kiválasztódás- a skálafüggetlen hálók 
törvényszerűségének alkalmazása a 

szükségletek és a támogatók tekintetében

a kliens és/vagy támogató személy kölcsönösen 
elfogadják egymást egy szükséglet 

fennállásakor



Inkluzív , közösségi életvitelt akadályozó személyes és társadalmi 
tényezők - kockázatok

• Közösség elutasító magatartása
• Időhiány
• Motiváció hiánya 
• A háló változékonysága (ez nem egy statikus háló, a dinamizmusból eredő 

változáskövetést menedzselni kell!)

Megoldások:
Konfliktuskezelési technikák alkalmazása
Mediáció
Szociális munka eszköztára
Asszertivitás
Érdekvédelem



Önkéntesség a támogatói háló építésében

• Érzékenyítés

• Felkészítés

• Segítés

• Tevékenység térkép összehangolása az 
önkéntesek felajánlásaival



Követelmény

Teljesítményértékelés tartalma: 

• Természetes támogatói hálózat és rendszer bemutatása saját 
élmény alapján. Természetes támogatóit végiggondolva, 
jellemezze az egyes életterületeken nyújtott támogatásokat és 
azok tartalmát. Készítsen hálózati ábrát a támogatókból.

• Megfelelő mélységű feltárás indokoltsággal alátámasztva.

• Minden releváns életterületet számba vesz.

• A támogatók szerepét kifejti.

• A professzionális támogatás helyét pontosan meghatározza.



Köszönöm a figyelmet.
Koncz Hédy

TÁRS projekt

kutatási munkacsoport

Email: koncz.hedy@fszk.hu



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Eredmény/kimenet orientált 

szolgáltatások



Mit jelent a „minőség” fogalma az intézményekben? 

Milyen módokon mérik a „minőséget” jelenleg? 



Szociális szolgáltatások minőségének vizsgálata 3 

szinten

• Strukturális jellemzők: a szolgáltatások viszonylag stabil jellemzői,

amelyek magukban foglalják a szolgáltatók rendelkezésére álló eszközöket

és erőforrásokat (anyagi és emberi), a szabályozási környezetet, valamint a

szűkebben és a tágabban értelmezett ellátórendszer egyéb szereplőivel való

kapcsolatot. – Tipikusan ezek mérése történik!

• Folyamatok: a szolgáltatók által végzett tevékenységek, beleértve a

személyes gondozási és fejlesztő szolgáltatásokat. Ezek közé tartozik a

komplex szükségletfelmérés, a fejlesztő foglalkozások, az intézményi

foglalkoztatás stb.

• Kimenetek: a szolgáltatást igénybe vevő fogyatékossággal élő emberek

jóllétében bekövetkező változás, amely a szolgáltatás igénybevételével

hozható összefüggésbe. Idetartozik az önellátó képesség javulása, a társas

kapcsolatok bővülése, az anyagi jólét növekedése, elégedettség stb.



Az életminőség koncepció



Miért fontos az életminőség? 



Életminőség-koncepció

• Életminőség (quality of life) és a jóllét (well-being) egymással szinoním

fogalmak

• Életminőség vizsgálatával kapcsolatban 3 féle modell:

- skandináv modell: társadalom életminőségének kiteljesedését és

fejlődését elsősorban a gazdasági fejlődéstől várták -> „objektív mérések”

(erőforrások, a kapacitások, illetve az ezekből eredeztethető tényezők) (Pl.:

GDP, Humán Fejlettségi Mutató)

- amerikai modell: felismerték, hogy a társadalmi életminőség

objektív mutatóiban kimutatott javulás nem feltétlenül jár együtt az

elégedettséggel -> szubjektív életminőség! (Pl.: Élettel való Elégedettség Skála

(Satisfaction with Life Scale, SWLS), Egészséggel Kapcsolatos Szubjektív

Életminőség (Health Related Quality of Life, HRQOL), Jól-lét Index (Well-

being Index, WBI))

- kevert modell: objektív és szubjektív mutatók alkalmazása!



Jóllét fogalmai

• OECD – szubjektív jól-lét: az embereknek a velük történt eseményekkel, a

testükkel, a gondolataikkal és az életkörülményeikkel, összességében az

életükkel kapcsolatos különböző értékelések gyűjtőfogalma (OECD, 2013).

• KSH – Jól-lét: az egyén azon meghatározó, saját maga, környezete és a

társadalom által befolyásolt komplex állapota, mely az egyén saját életével

való általános elégedettségét, a mindennapi élet minőségének érzetét

kívánja számszerűsíteni.







• 1990-es évek (elsősorban az angolszász országokból indul):

Normalizáció, emberjogi megközelítés (fogyatékos ember

mint jogok hordozója és szolgáltatások igénybevevője) ->

fogyatékos emberek tágan értelmezett életmódjának

vizsgálata, életminőség koncepció alkalmazása a kutatásokban,

szakpolitikában, de a szolgáltatások szintjén is!

• Első mérőeszközök: objektív életkörülmények és normalizáció

kérdéseihez kapcsolódnak; nem az érintett emberek

válaszolnak.



LEWO (LEbensqualität in WOhnstätten für erwachsene Menschen mit 

geistiger Behinderung = Életminőség a felnőtt korú értelmi fogyatékosok 

lakóformáiban)

• Értelmi fogyatékos személyek bentlakásos intézményei számára

• Komplex minőségfejlesztő eljárás, amelynek keretein belül

lehetségessé válik, hogy az adott lakhatást nyújtó szolgáltatás

vezetői, munkatársai és felhasználói rendszeresen és

szisztematikusan reflektáljanak saját közösen végzett

tevékenységükre.

• A minőséget olyan viszonyként definiálja, amely egyrészről a

szolgáltató által nyújtott – objektív és szubjektív szempontok szerint

értékelhető – kínálat, másrészről pedig a felhasználók konkrét

szükségleteinek és szubjektív tapasztalatainak metszetéből áll elő.

• „Strukturált, kívülről kísért önértékelés eszköze”

• Folyamatminőség vizsgálata elsődleges! Minőség központjában:

szociális kapcsolatok!



LEWO (LEbensqualität in WOhnstätten für erwachsene Menschen mit 

geistiger Behinderung = Életminőség a felnőtt korú értelmi fogyatékosok 

lakóformáiban) - Struktúra

• Szükségletorientáltság

• Önrendelkezés

• Az imázs javítása

• Életkornak és kultúrának való megfelelés

• Az integráció támogatása

• Partneri viszony és tisztelet

• Individualizáció

• A szerepkörök kitágítása

• A kompetenciák fejlesztése

• Fejlődésorientáltság

• Jogok és védelem

• A különleges sérülékenység figyelembevétele





Schalock és munkatársai (IASSID, életminőséggel 

foglalkozó kutatócsoport; 2002)

Életminőség-fogalom négy alapelve:

- Életminőségről akkor beszélhetünk, ha az egyén
alapvető szükségletei kielégítettek és lehetőség van azon felül az
életet „gazdagító” tevékenységek folytatására. Az életminőség
fogalma ugyanúgy alkalmazandó a fogyatékos és a nem
fogyatékos emberekre, valamint univerzális és kultúra-specifikus
összetevői is vannak.

- Holisztikus, többdimenziós fogalom. Az életminőség
nyolc területét különböztetjük meg: érzelmi jóllét; személyközi
kapcsolatok; anyagi jólét; személyes fejlődés és önmegvalósítás;
fizikai jóllét és egészség; önrendelkezés; társadalmi befogadás
(inklúzió) és jogok.



Schalock és munkatársai (IASSID, életminőséggel 

foglalkozó kutatócsoport; 2002)

Életminőség-fogalom négy alapelve (folytatás): 

- Az életminőség egyéni kontextusban értelmezendő: az

egyént körülvevő személyes és fizikai környezet egyaránt

befolyásolja az életminőséget. Az életminőség megítélése

egyénenként és életszakaszonként is változó.

- Az életminőségnek szubjektív és objektív összetevői is

vannak. A szubjektív elégedettség önmagában nem nyújt teljes

képet az életminőségről; az objektív életkörülményeket is

figyelembe kell venni.





SZEMÉLYES ÉLETMINŐSÉG MUTATÓ (Personal 

Outcome Scale – POS)

• Felnőtt korú, értelmi fogyatékos emberek számára kidolgozott 
módszer

• Egyéni életminőség mérése 8 területen: 

Személy függetlenségének szintje:

- személyes fejlődés 

- önmeghatározás

Személy közösségi részvétele: 

- személyközi kapcsolatok

- inklúzió

- jogok

Jól-lét területei: 

- érzelmi jól-lét

- fizikai jól-lét

- anyagi jól-lét



Nézzük meg! 



SZEMÉLYES ÉLETMINŐSÉG MUTATÓ (Personal 

Outcome Scale – POS)

• Mérési metódus: 

- 3 pontos Likert-skála

- önbeszámoló + vele foglalkozó személy meglátásai 



Nézzük meg! 



Magyar példák, nézzük meg! 

- Fecske szolgálat kérdőíves vizsgálata

- TÁRKI Progress kérdőív 



Csoportos feladat: 

Milyen a mérést meghatározó speciális jellemzői lehetnek a 

támogatott lakhatás célcsoportjainak?



Csoportos feladat: 

Milyen nehézségek lehetnek a mérés során? 

Beszéljünk a könnyen érthető kommunikációról! 





Csoportos feladat!

Tervezzünk mérőeszközt a támogatott lakhatásban élő lakók 

életminőségének változásához! 



Mérési módszertan 



Tudományos megismerés – hétköznapi 
megismerés

• Tudományos megismerés: 

- strukturált

- bizonyíték alapú (evidence based)

- saját módszertana van

- objektivitásra törekszik

Szociológia: nomotetikus megismerésmód!



Kutatás típusai 
(kvalitatív – kvantitatív)

 Kvalitatív kutatás Kvantitatív kutatás 

Cél 

- mélyebb, árnyaltabb 

ismeretek megszerzése 

(probléma alapvető 

struktúrájának, okainak, 

összefüggéseinek feltárása) 

(MIÉRT? HOGYAN?) 

- „kemény” adatok, 

eredmények 

általánosíthatósága 

(MENNYI?) 

A probléma 

általában nem ismert 

elemeket tartalmaz, nincs 

megfelelő mennyiségű 

információnk 

ismert, jól leírható, 

körülhatárolható különböző 

változókkal 

Típus 
jellemzően feltáró jellegű 

kutatás 

jellemzően leíró jellegű 

kutatás 

Módszerek 
interjú, fókuszcsoport, 

terepkutatás 
kérdőíves vizsgálatok 

Minta kis minta, nem reprezentatív 
általában cél a 

reprezentativitás, nagy minta  

Adatgyűjtés 
nem, vagy csak részben 

strukturált 
teljes mértékben strukturált 

Eibel (1994) 



Kutatás típusai 
(kvalitatív – kvantitatív)

 Kvalitatív kutatás Kvantitatív kutatás 

Standardizáltság 

nem standardizált (egyes 

interjúk, stb. eltérőek 

lehetnek) 

standardizált 

Adatelemzés 

nem statisztikai  

(egyének, egyedi dolgok jobb 

megismerése, általában nem 

csak a tudatos szint, hanem a 

mögöttes jelentések, 

motivációk feltárása) 

statisztikai 

általánosítás 

Eredmény 
kiinduló probléma feltárása, 

megértése 

általánosítható adatok, 

döntési javaslatok 

További előnyök 

további kutatások 

kiindulópontja, ötleteket 

adhat 

megismételhető 

 összevethető 

könnyebb feldolgozhatóság 

alacsonyabb fajlagos költség 

További hátrányok 

magas fajlagos költség 

nem általánosítható 

nehezebb feldolgozhatóság 

időigényesebb 

Eredményeik matematikai 

megjelenítésével megbízható 

hatást keltenek, miközben 

pontosságukat számos 

módszertani nehézség gátolja 

Eibel (1994) 



Kutatás(i terv) lépései I. 

• A kutatási probléma megfogalmazása

• A kutatási program célja (hazai és nemzetközi újszerűsége)

- Mit akarunk megtudni? 

- Miért akarunk a feltett kérdésekre választ kapni? (aktualitása, 
fontossága)

- Meddig terjed a vizsgálat terrénuma? 

• A kutatási program alapvető hipotézisei

(Problémák: 

- Ökológiai tévkövetkeztetés

- Individualisztikus tévkövetkeztetés

- Redukcionizmus)



Kutatás(i terv) lépései II. 

• A kutatás típusának meghatározása

• A kutatási program célcsoportja

• A kutatási program részei, módszerei

• A mintavétel módja

• A kutatási program ütemezése

• A kutatás várható eredményei és 
hasznosíthatósága



A mérés minősége 

• Megbízhatóság

• Érvényesség: érvényesség ránézésre, kritérium 
szerinti (előrejelző) érvényesség, szerkezeti 
érvényesség, tartalmi érvényesség



Hogyan mérünk? 

Kutatási kérdés

Dimenzió I. Dimenzió II. Dimenzió III.

Aldimenzió I. Aldimenzió II.

Kérdés I.

Kérdés II.

Kérdés III.



MINTAVÉTEL

Véletlen 
(valószínűségi) 

mintavételi 
eljárások

Nem véletlen 
(nem 

valószínűségi) 
mintavételi 
eljárások



• Véletlen mintavétel: 

- egyszerű véletlen mintavétel

- szisztematikus mintavétel

- rétegzett mintavétel (kétlépcsős rétegzett 
mintavétel)



Nem valószínűségi mintavétel fajtái

• Elméleti mintavétel (Mason, Vicsek)

• Egyéb mintavételi fajták (Vicsek):
– Kényelmi mintavétel

– Hólabda mintavétel

– Kvótás mintavétel

– Reputációs mintavétel

– Maximum variáció mintavétel

– Deviáns eset mintavétel

– Tipikus eset mintavétel

– Intenzitáson alapuló mintavétel



Hogyan válasszunk módszert? 

Nézzük meg a kutatási kérdést, amelyre választ keresünk!

• Milyen jellegű információ(k)ra irányul a kérdés? 

- „mélyebb információk” (Miért? Hogyan?) -> inkább 
„kvalitatív” technikák

Pl.: Miért nem kötötték le a közintézmények az 
akadálymentesítésre rendelkezésre álló források jelentős 
részét? 

- „számszerű adatok, statisztikai általánosítás” (Mennyi?) –> 
inkább „kvantitatív” technikák

Pl.: A társadalmi befogadás elősegítésére irányuló projektek 
mely célcsoportokat, milyen arányban érintettek?



Hogyan válasszunk módszert? 

• Ki/mi (lehet) az információ „hordozója”? 
- mérlegelés: primer vagy szekunder adatok
- amennyiben másodelemzés: az adatok elérése, 

megbízhatósága, az összehasonlíthatóság problémái

Pl.: mit tudunk a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatási helyzetéről (önbevallás vs. hivatalos 
minősítés)



Hogyan válasszunk módszert? 

• Ki/mi az információ „hordozója” – milyen jellemzőkkel 
bír(nak) a célcsoport(ok)?

- a célcsoport sajátosságai – célcsoport és a módszer 
„illesztése”

- (gyakori érvényességi probléma: a válaszadók 
kompetenciájának  kérdése, avagy ha lehet, nem kérdezzük 
valakitől másnak a véleményét…) 

Pl.: Kisvállalkozások véleményének összegyűjtése: nem jönnek el 

fókuszcsoportba –> inkább interjú, akkor is, ha nem ez a „legideálisabb” 
választás!

Milyen hatással van a célcsoportra a fejlesztés? – az adatok, szakértői 
vélemények mellett új szempontokat kaphatunk (lásd.: „szoft hatások”)



Hogyan válasszunk módszert? 

• Milyen szintre irányulnak az adatok? Szükséges-e 
általánosítani és milyen korlátai vannak az általánosításnak?

Figyelem! A kvalitatív módszereknek jellemzően, és a nem 
megfelelő mintavétellel kiválasztott kvantitatív adatgyűjtéseknek 
ez komoly korlátja!

Pl.: Milyen hatással voltak a foglalkoztatási programok a 
célcsoport tagjaira – itt: új szempontok igen, arányok nem! 
Hiszen, kik is azok, akiket elértünk…? 

Mi a helyzet egy online kérdőíves vizsgálatnál, ahol 
teljeskörűségre törekedtünk, de nem válaszolt mindenki? 



Hogyan válasszunk módszert? 

• Mi jellemzi a kérdésfelvetés „dinamikáját”?

- keresztmetszeti jellegű 

Pl.: Mi jellemzi a sikeres városok önkormányzatainak 
„pályázatíró rendszerét”?  

- vagy különbséget /változást mér (tipikusan: hatásra 
vonatkozó kérdés!)

Pl.: Befolyásolta-e a program a célcsoport foglalkoztatottsági 
rátáját? 

Milyen hatással voltak a foglalkoztatási programok a 
célcsoport tagjainak életvezetésére? 



Hogyan válasszunk módszert? 

• Változásmérés (hatásmérés) esetében, át kell tekinteni, hogy: 

- milyen módon határozható meg kontrollcsoport 
(értékelésekben jellemzően: párosításon alapuló 
(matching) módszerek, és majd regressziós modellek) 

- rendelkezésre állnak-e az un. kiinduló állapot adatai



Hogyan válasszunk módszert? 

• Érdemes megnézni a téma / fogalmak mérésének 
nemzetközi standardjait …. (érvényesség, összehasonlíthatóság, 
idősorok)

• És ami legalább ilyen fontos: a keretek (főként: időkeret és 
költség) figyelembevétele

• Mindezek alapján: 
- módszerek(ek) kiválasztása
- mintavétel tervezése



Értékelő kutatások – a hatáselemzés 
módszerei



Alapvető kérdések

A hatáselemzés célja: társadalompolitikai 
beavatkozások hatásainak mérése

• bekövetkezett-e a változás? 

• Ha bekövetkezett: valóban a beavatkozás 
hatásának tulajdonítható-e? 



Teljes (bruttó) változás

• Tiszta nettó változás: beavatkozás 
tényleges hatása

• Egyéb, a beavatkozástól független oksági 
mechanizmusok hatása (alternatív 
magyarázatok): 

- véletlen

- korreláló magyarázó változók

- függő változó szerinti szelekció

Szupresszor hatás



A viszonyítás alap problémája

Mi lett volna a beavatkozás nélkül? 

Ugyannak a megfigyelési 
egységnek a vizsgálata a 
beavatkozás előtt

Egy másik megfigyelési egység 
vizsgálata, ahol nincs 
beavatkozás

Időbeli változás 
vizsgálata

Kísérleti és 
kontrollcsoport 
összehasonlítása



A megfigyelési egységek hozzárendelése a kísérleti 
és a kontrollcsoporthoz

RANDOMIZÁLÁS ÖNKIVÁLASZTÁS TERMÉSZETES 
CSOPORTOK

EGY VÁLTOZÓ 
ÉRTÉKE ALAPJÁN

A KÉT 
CSOPORT 
EGYFORMA

A KÉT CSOPORT 
NEM EGYFORMA, A 
KÜLÖNBSÉG 
FORRÁSA NEM 
ISMERT

A KÉT CSOPORT 
NEM EGYFORMA, A 
KÜLÖNBSÉG 
FORRÁSA ISMERT

VALÓDI 
KÍSÉRLET

KVÁZI-
KÍSÉRLET

REGRESSION 
DISCONTINUITY 
DESIGN



Mi az, amit ki akarunk küszöbölni?

• véletlen, mint alternatív magyarázat

• trend

• a beavatkozással egy időben bekövetkező 
egyéb esemény



A kvázi-kísérlet típusai

• one shot design: egyetlen megfigyelés a 
beavatkozás után

• Időbeli változás vizsgálatás alapuló 
kutatástípusok: 

- pretest-posttest (before-after) design

- megszakított idősorelemzés

- kísérleti és kontroll idősor 
összehasonlítása



A kvázi-kísérlet típusai

• Kísérleti és kontollcsoport összehasonlításán 
alapuló kutatástípusok: 

- kísérleti és kontrollcsoport összehasonlítása 
a beavatkozás után

- kísérleti és kontrollcsoport összehasonlítása 
a beavatkozás előtt és után

- kísérleti és kontroll idősor összehasonlítása



Mikor alkalmazzunk interjús vizsgálatot? És 
milyet?



Mikor használjunk interjús vizsgálatot?

• Ha az alapsokaság általános elérése problematikus

• Ha kisebb elemszám elegendő

• Ha mélyebb információkra van szükség

• Ha ok-okozati összefüggések, logikai folyamatok, 
struktúrák feltárása

• Ha a megértés, értelmezés a cél

• Ha az egyéni vélemények a fontosak

• Ha vélhetően heterogének a vélemények



Mikor ne használjunk interjús vizsgálatot?

• Ha nagy mennyiségű adat összegyűjtése 
szükséges

• Ha nincs szükségünk mélyebb, csak 
számszerűsíthető információkra

• Ha általánosításra törekszünk

• Ha csak a költségek csökkentése miatt 
alkalmaznánk

• Ha a vélemények feltételezhetően homogének



Interjús vizsgálat előnyei

• Természetes, személyközeli

• Személyhez való alkalmazkodás lehetősége

• Rugalmasság biztosítása

• Lehetőség van az azonnali reagálásra

• Megoldható a kérdés pontosítása, félreértések 
tisztázása

• Metakommunikáció, mint információforrás



Interjús vizsgálat hátrányai

• Magasabb fajlagos költség

• Térben, időben kisebb rugalmasság

• Interjúer személyiségének hatása nem 
kiküszöbölhető

• Eredményeinek feldolgozása idő- és 
energiaigényes



Interjú típusai

• Strukturáltság szerint:

– strukturált / félig strukturált / strukturálatlan

• Célzottság szerint:

– célzott interjú / mélyinterjú

• Résztvevők száma szerint:

– egyéni / csoportos



• Gyengébb strukturáltság
Mikor alkalmazzuk: feltáró kutatás, 

keveset tudunk a témáról

Előny:megismerhetőek az emberek 
gondolkodási sémái, váratlan 
eredmények

Hátrány: alacsonyabb 
strandardizáltság, nehezebb 
összehasonlítás, „hatékonysági 
problémák”

• Erősebb strukturáltság
Mikor alkalmazzuk: ha vannak 

konkrét kutatási elképzeléseink, 
viszonylag sokat tudunk a témáról

Előny: jobb összehasonlíthatóság, 
„biztosabb” eredmények a 
témával kapcsolatban

Hátrány: kimaradhatnak értékes 
információk, „nem természetes” 
szituáció



Célzott interjú
Mi a célja: egy adott téma 

feldolgozása

Jellege: praktikus

Interjúer szerepe: irányít

Mélyinterjú
Mi a célja: interjúalany 

személyiségének, 
„történetének” feltárása

Jellege: bensőséges

Interjúer szerepe: figyelmes, 
együtt érző hallgató; segítő 
kérdések



(Vicsek)

Az (egyéni/csoportos) interjú előtt
1. A kutatási cél és a vizsgálandó probléma megfogalmazása
2. Döntés a szelekcióról, mintavételről 
3. A kérdésvázlat megírása
4. Az interjú során alkalmazandó interjúkészítői/moderátori 

kontroll, stílus meghatározása
5. Kutatási alanyok toborzása, szűrőkérdőívek kitöltetése
6. Megfelelő időpont és helyszín kiválasztása
7. Helyszín megfelelő berendezése
8. Érkezők fogadása



Lépések II.

Az interjú alatt
9. A fókuszcsoport moderálása/Egyéni interjú elkészítése

10. Felvétel készítése

11. Jegyzetek készítése 



Lépések III.

Utána
12. Ajándék, díjazás kiosztása a résztvevőknek
13. A benyomások leírása, átbeszélése moderátor, 

moderátorasszisztens,kutató által
14. Anyag legépelése
15. Anyag elemzése, eredmények prezentációja.



Az „interjú” alkalmazása

Beszélgetés Riport Terápiás 
interjú

Szociológiai 
interjú

Kommunikáció 
iránya, szerepek 
állandósága

Interjú 
szerkezete

Téma aktualitása

Kérdések, interjú 
célja

Helyszín, idő, 
körülmények

Interjúalany 
érdekei

Kik készíthetnek 
ilyen „interjút”?



Fókuszcsoport



Fókuszcsoport

• A kutatás alanyai csoportosan kommunikálnak egy adott 
témáról

• Cél: információszerzés, javaslattétel, ötletbörze

• Speciális feltételek:

– (Egymást nem ismerő) embereket adott alkalomra 
toborzunk

– Egy csoport létszáma: 6-12 fő

– Kontrollált körülmények

– Moderátor irányítása

– Meghatározott időkeret

– Adott téma



Mire alkalmas a fókuszcsoport? 

• Új szempontok, elképzelések feltárása

• Praktikus: gyors, tömör, költséghatékony

• Különböző vélemények, szempontok, érvek megvitatása

• Lakossági fókuszcsoport:
– Csoportjelenségek, csoportfolyamatok, társas befolyásolás, 

véleményformálódás tanulmányozása, interakciók megfigyelése

– Hétköznapok során előforduló beszélgetések „szimulálása”

– Csoportosan jobban kezelhető célpopuláció megszólaltatása (pl. 
csoportosan könnyebb megnyílni; egyénileg nem elég a mondanivaló, 
„megtörik a jég” effektus)



Mire nem alkalmas a fókuszcsoport? 

• Statisztikai általánosítás

• Egy ember történetének, véleményének 
mélyebb megismerése

• Olyan egyéni, belső vélemények feltárása, 
melyek csoportszituációban nem, vagy 
eltorzultan jelennek meg



Gyakori alkalmazási területek

• Politikai közvéleménykutatás

• Társadalmi programok és szolgáltatások 
értékelése

• Kommunikációkutatás, médiaüzenetek 
fogadtatásának elemzése

• Egészségkutatások

• Nyelvhasználat vizsgálatára irányuló kutatások



Gyakori alkalmazási területek

• Piackutatás

(pozícionáló, csomagolás értékelése, reklámok 
értékelése, termékek, szolgáltatások értékelése, 
szokások, használati módok vizsgálata, ötletek)



Csoportok összeállítása

• Egy kutatási folyamatban 8-12 csoport készítése

• Belső homogenitás, külső heterogenitás (de! 
azonos összetételű csoportból érdemes lehet 
kettőt készíteni)

• Kontrolltényezők - töréstényezők

• Szegmentálás leggyakrabban: kutatás témájához 
kapcsolódó tapasztalat, de lehet nem, lakóhely, 
aktivitás



Csoportok összeállítása

• Ideális csoportméret: 8-10 fő 
(Magyarországon)

• Csoporttagok: nagy társadalmi státusz 
szerinti eltérésekkel nem érdemes fókuszt 
készíteni!

• Ismerősök vs. ismeretlenek



Toborzás

• Toborzóiroda

• Saját magunk

Előnyök – hátrányok? 

(Praktikusan: kb. másfélszer annyi embert 
érdemes beszervezni)



Hogyan készítünk mérőeszközt – avagy hogyan 
lépjünk tovább?



Emlékeztek? 

• Gyengébb strukturáltság
Mikor alkalmazzuk: feltáró kutatás, 

keveset tudunk a témáról

Előny:megismerhetőek az emberek 
gondolkodási sémái, váratlan 
eredmények

Hátrány: alacsonyabb 
strandardizáltság, nehezebb 
összehasonlítás, „hatékonysági 
problémák”

• Erősebb strukturáltság
Mikor alkalmazzuk: ha vannak 

konkrét kutatási elképzeléseink, 
viszonylag sokat tudunk a témáról

Előny: jobb összehasonlíthatóság, 
„biztosabb” eredmények a 
témával kapcsolatban

Hátrány: kimaradhatnak értékes 
információk, „nem természetes” 
szituáció



Kutatási kérdés

Dimenzió I. Dimenzió II. Dimenzió III.

Aldimenzió I. Aldimenzió II.

Kérdés I.

Kérdés II.

Kérdés III.



Mire kell ügyelnünk az interjúvázlat készítésénél?

• Kérdések sorrendje

• Kérdések száma

– A céloktól, témától függ – döntés

• Kérdések megfogalmazása

– Megfogalmazhatók iránymutató szabályok



Kérdések sorrendje

• Dimenziók sorrendje: jellemzően időbeli logika vagy 
„tölcsértechnika”

• A sorrend nem mindegy! („előfeszítés”)

• Az „in medias res” nem szerencsés…: ha lehet, kezdjük 
„könnyebbel”, „szélesebbel”, „általánosabbal” (amivel 
megnyerjük a bizalmát, vagy legalábbis nem veszítjük el 
azonnal…)

• És ha lehet, fejezzük be hasonlóan megerősítőn…



• Bevezetés: bemutatkozás, kutatás bemutatása,  interjú 
menete, keretek, szerepek tisztázása, anonimitás

• Tipikus kérdéscsoport: „ismeret” – „részvétel” – „vélemény”

• Példákra, személyes dolgokra, kényes témákra később 
kérdezzünk rá

• Segítő kérdések

• Befejező kérdés 

• A kérdések sorrendje az interjú közben változhat



Kérdések száma

• Függ:

– Az interjú (és a kutatás) céljaitól, témájától

– Attól, hogy mennyire szeretnénk, hogy szabadon beszéljen 
az interjúalany

– Attól, hogy milyen hosszú válaszokat várunk; vagy hogy 
várhatóan milyen hosszan fog róla beszélni az interjúalany

– Függ az interjúalanytól (pl. várhatóan mennyire ér rá)



Kérdések megfogalmazása

• Egyszerű, kevés szóból álló kérdések mellett néha hosszabb, 
összetettebb kérdések

• Illeszkedjen a kívánt beszélgetési stílushoz
• Emeljük ki, hogy az ő véleményére, megérzéseire, 

tapasztalataira érdekesek
• Ne legyen sugalmazó, minél semlegesebb
• Megfontolandó, hogy legyen-e „miért?” kérdésünk
• Ne legyen eldöntendő kérdés, sőt ne legyen sok szűk területre 

vonatkozó kérdés
• Példák ugyanazok legyenek az egyes interjúknál



Kérdések megfogalmazása

• Egyértelműség

• „Egy kérdésben egy kérdés”

• Pontos nyelvtani megfogalmazás

• A válaszadókhoz igazított stílus

• Kérdések sorrendje ne mutasson tendenciát

• Érthetőség, rövidség

• Tagadó kérdések kerülése

• Sugalmazó kérdések kerülése

• Feltételes mód kerülése

• Tegeződés/magázódás

– Lényeg a következetesség



Amit szükséges elkészíteni még a 
kapcsolatfelvétel előtt…

• felkérő levél

• megbízólevél



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Függetlenség és önállóság támogatása



Bevezető feladat – Nézzük meg a Láthatatlanok című filmet! 

• Milyen alapelvek mentén hozták létre a nagy bentlakásos

tömegintézményeket?

• Milyen problémák, veszélyek vannak a nagy bentlakásos

intézményekben? Milyen problémákat jeleznek a volt intézeti lakók?

• Mit jelent, hogy a fogyatékos emberek „gyerekszerepben” vannak?

• Milyen ellenérdekeltségek vannak a nagyintézmények lebontásával

szemben?

• Mit mondanak a lakók: miért jó kis létszámú házban lakni?

Miért fontos a kiváltás? 

Miben lehet más egy kis létszámú ház, mint egy nagyintézmény? 

http://film.indavideo.hu/video/f_lathatatlanok


A fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód 

alapelvei

• A veleszületett méltósághoz, az élethez, valamint a személyi

sérthetetlenséghez való jog

• A Semmit rólunk, nélkülünk! elve

• A hátrányos megkülönböztetés törvényi tilalma, továbbá - az

arányos és méltányos előnyben részesítés lehetősége (esélyek

egyenlősége, diszkrimináció, pozitív diszkrimináció)

• Teljes és hatékony társadalmi részvétel (normalizáció,

integráció, inklúzió)

• Prevenció elve

• Szubszidiaritás elve



A fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód 

alapelvei – mai témánk! 

• „Az önrendelkezés elve értelmében a fogyatékos emberek megmaradt

képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkeznek

életük alakításáról, az általuk helyesnek, tisztességesnek tartott és

érdekeiknek megfelelő elvek követéséről. Az önállóság kiterjed a

személyes mozgás, az idő, a tulajdon feletti önrendelkezésre. (…) Az

önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete érdekében valamennyi

szolgáltatás, támogatás fejlesztésénél figyelembe kell venni azt az elvet,

hogy a fogyatékos ember – meglevő képességei és lehetőségei határain

belül – maga rendelkezhessen élete célkitűzéseiről, az azokhoz vezető

utakról, megvalósítandó emberi és morális értékeiről” (OFP 1999: 2-3)

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=999h0100.OGY


A fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód 

alapelvei – mai témánk! 

• „A fogyatékos emberek nem jótékonykodás alanyai, hanem jogok

birtokosai, önálló akarattal rendelkező autonóm, független személyek. Az

állami, kormányzati cselekvéseknek ezért mindenekelőtt azt kell

előmozdítaniuk, hogy az intézményrendszer és a társadalom

közreműködése ne a fogyatékos emberek helyett történő döntésekre és

tevékenységekre irányuljon, hanem arra, hogy a fogyatékos személyek

ezeket maguk gyakorolhassák emberi méltóságuk megőrzése mellett.

Az önrendelkezés elvét a vélemény szabad kialakítása, az önálló döntés

meghozatala és kinyilvánítása, valamint az ennek megfelelő cselekvés

tekintetében is érvényre kell juttatni (OFP 2015-2025: 6).”

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a15h0015.OGY


A fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód 

alapelvei – mai témánk! 

• „A támogatott döntéshozatal elvének az élet minden

területén érvényesülnie kell. A támogatott döntéshozatal elve a

helyettes döntéshozatallal szemben a fogyatékos személy saját

döntéshozatalának, egyéni döntési képességétől függő, teljes,

minden lehetőségre kiterjedő segítését jelenti” (A kiváltás elvi

háttere, é.n.: 1).

http://www.fszk.hu/images/stories/A_Kivlts_elvi_httere.docx


A fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód 

alapelvei – mai témánk! 

Egyenlő esélyű hozzáférés

• „Az egyetemes tervezés elve azt jelenti, hogy a minket körülvevő világot

(épített és mesterséges környezetet) nem átalakítani szükséges a fogyatékos

személyek szükségleteihez mérten, hanem eleve úgy kell azt megtervezni,

hogy a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető és használható

legyen.” (A kiváltás elvi háttere, é.n.: 1).

• „Az ésszerű alkalmazkodás elve: az egyén szükségleteihez igazodó -

elengedhetetlen és megfelelő módosítást és változtatást jelent, amely nem

jelent aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükséges, hogy

biztosítsa a fogyatékos személyek alapvető emberi jogainak és

szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és

gyakorlását (OFP 2015-2025: 7).”

http://www.fszk.hu/images/stories/A_Kivlts_elvi_httere.docx
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a15h0015.OGY


A támogatott lakhatás alapvető elvei - Kinsella (1993, 

Forrás: Kiváltási Stratégia): 5 alapelv

1. A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának

különválasztása. Ahelyett, hogy az érintettek kész „csomagban”

kapnák a bentlakásos ellátást, a támogatott életvitel a lakhatás és

a segítői szolgáltatás különböző formáinak rugalmas

kombinációját alkalmazza.

2. Személyközpontú, kerüli a csoportos megoldásokat. Cél,

hogy az egyén olyan támogatást kapjon, ami teljes egészében

a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik.

3. Mindenki számára elérhető. Nem lehet kizárni senkit a

támogatott életvitelből azért, mert súlyosan fogyatékos vagy

egyéb problémai vannak.



A támogatott lakhatás alapvető elvei - Kinsella (1993, 

Forrás: Kiváltási Stratégia): 5 alapelv

4. Az érintettek a saját életük irányítóivá válhatnak a passzív

és sok esetben kiszolgáltatott ellátotti státusz helyett.

5. Az érintettek személyes kapcsolatainak a támogatása és

erősítése. A támogatott lakhatás megtervezése az egyén létező

kapcsolatrendszeréből indul ki (család, barátok, rokonság), és ez

alapján tervezi meg a szolgáltatást, szemben a hagyományos

bentlakásos ellátásokkal, amelyekben a lakóknak kész rutinhoz

kell alkalmazkodnia



A támogatott lakhatás alapvető elvei - Klein (1994, 

Forrás: Kiváltási Stratégia): 8 alapelv

1. Egyénre szabott. A lakhatás és a segítői támogatás is az egyén

szükségleteihez és kívánságaihoz igazodik.

2. A lakhatás és a segítői támogatás elválasztása. Az egyén a saját

otthonában – amelynek tulajdonosa, bérlője, társbérlője, albérlője

– veszi igénybe a szolgáltatást, amelynek tartalmába beleszólással

rendelkezik.

3. Mindenki alkalmas a támogatott lakhatás igénybe vételére.

Senkit nem lehet elutasítani fogyatékossága súlyossága miatt.

4. Előre tervez a jövővel kapcsolatban. Lakhatás és támogatás az

egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodnak, és ezek idővel

változhatnak, amire érdemes időben felkészülni.



A támogatott lakhatás alapvető elvei - Klein (1994, 

Forrás: Kiváltási Stratégia): 8 alapelv

5. Épít a személyes kapcsolatokra. A támogatott életvitel épít az egyén

természetes kapcsolati hálójára és megerősíti azt.

6. Rugalmas segítségnyújtás. A mindennapi életvitelhez nyújtott

segítség az egyén szükségleteihez illeszkedik. Annyit szolgáltat,

amennyire az egyénnek szüksége van; se többet, se kevesebbet.

7. Használja a modern technológiákat. A támogatott lakhatás során ki

lehet használni azokat az adaptív és egyéb technológiákat, amelyek

növelik az egyén önállóságát és függetlenségét.

8. Az egyén képességeit állítja a középpontba. A támogatott életvitel

épít az egyén meglévő képességeire, és lehetőséget teremt az önálló

életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.



TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

- Jogintézmény és szemléletmód -



Csoportos feladat!

A kapott dokumentum alapján válaszoljanak az alábbi

kérdésekre!

• Mi a gondnokság?

• Milyen típusai vannak a gondnokságnak? 

• Milyen módon történik a gondnokság alá helyezési eljárás? 

• Milyen tipikus csoportokat érint a gondnokság intézménye? 



• A támogatott döntéshozatal a 2013. évi CLV. törvénnyel – a 

támogatott döntéshozatalról bekerült a magyar jogrendbe.  



Csoportos feladat!

A kapott dokumentum alapján válaszoljanak az alábbi

kérdésekre!

• Mi a támogatott döntéshozatal? 

• Kik vehetik igénybe a támogatott döntéshozatal intézményét? 

• Mire kell figyelni támogatóként?



A támogatott döntéshozatal – szűk, jogi értelemben 

véve – olyan jogintézmény:

• amely során értelmi képessége, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsége

miatt támogatásra, illetve védelemre szoruló, de az érintett ügycsoport

tekintetében cselekvőképes nagykorú személy döntéshozatalát egy vagy

több támogató segíti,

• a támogatott és a támogató kapcsolata egyenlő felek között létrejött,

kölcsönös akaraton és választáson, bizalmi alapon nyugvó jogviszony,

• amelyben a támogató alapvető feladata, hogy a támogatott

jognyilatkozatakor jelen legyen, tanácsaival, a támogatott személy számára

szükséges tájékoztatással

• a támogatott személy döntését, jognyilatkozatát elősegítse, így az érintettek

(az eddiginél lényegesen szélesebb embercsoport) döntéseit,

jognyilatkozatait értelmezni tudja és elismeri a jog,

• és ez lehetővé teszi, hogy az érintettek cselekvőképességét, önrendelkezését

indokolatlanul, aránytalanul ne korlátozzák, s a saját életük feletti

rendelkezést továbbra is ők saját maguk gyakorolhassák.



Mindemellett:

• Újfajta viszonyrendszer a fogyatékos ember és környezete

között!

SZEMLÉLETMÓD!



Gondoljuk át!

Milyen lépésekből áll egy döntési folyamat? 

Milyen különbségek lehetnek a gondnoksággal jellemzően 

érintett csoportok között e tekintetben? 



• A támogatott döntéshozatali folyamatban a támogató első és

legfontosabb feladata éppen annak felismerése, hogy az

érintett esetében hol vannak a problémák, mely ponton

érdemes segíteni, s ahol ez lehetséges, ott, abban fejleszteni.

• A támogatott döntéshozatal valójában tehát metafolyamat,

aminek során a fogyatékossággal élő embert megtanítják arra,

hogyan döntsön. Mindez fejleszt és rehabilitál: elsősorban

fejlesztő folyamat mindazok esetében, akiknek nincs autonóm

döntési tapasztalatuk (vagy csak nagyon korlátozott),

rehabilitáció mindazok esetében, akik már rendelkeztek ilyen

tapasztalattal, de valamiért ez a képességük sérült.



• „Itt az van, hogy nehéz a másik fejével gondolkodni, tehát általában

szerintem ezekben a kérdésekben általában a gyenge pont. A

gondnoksággal ugye egyértelmű, a gondnokolt fölé van rendelve

gyakorlatilag a gondnok, ott tiszta a helyzet ott én mondom meg… . Ez (a

támogatott döntéshozatal esetében, megj. NZE) azért nehéz, hiszen itt én

nem befolyásolhatom, nekem itt az ő fejével kell gondolkodnom. De ez

mindenütt probléma, bár itt az a különös pikantériája, hogy én nem helyette

hozok döntést, hanem elvileg érte és őt segítve hozok, hozunk döntést, ahol

nekem úgy kell a tanácsot adnom, hogy figyelemmel legyek arra, hogy ő

mit hozna, hogy… tehát… és ez szerintem, ami szociológiailag,

pszichológiailag, szakmailag nehéz.” (szakértői interjú)

Gondolkodjuk át! 

Miért is lehet nehéz? Miben kell fejleszteni a támogatót?



Nézzük meg! 

ttps://www.youtube.com/watch?v=I2TxHvMnW
GI

https://www.youtube.com/watch?v=I2TxHvMnWGI


Próbáljuk ki! - Csoportos feladat



Egyenlő esélyű hozzáférés és komplex 

akadálymentesség



Nézzük meg!

http://nava.hu/id/3126255/

https://www.youtube.com/watch?v=ppNYZq-
hYTw&vl=hu

https://www.youtube.com/watch?v=Oq9ze-
HfqAk

http://nava.hu/id/3126255/
https://www.youtube.com/watch?v=ppNYZq-hYTw&vl=hu
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9ze-HfqAk


Gondoljuk át!

Miért fontosak a térrendezés / berendezés / 
önálló életvitelt, illetve kommunikációt segítő 

eszközök az önállóság és függetlenség 
szempontjából a támogatott lakhatás 

rendszerében?  

A „mostnak” vagy a „jövőnek” tervezünk? 



Milyen akadályok lehetnek? 

• fizikai akadályok

• információs akadályok

• intézményi akadályok

• attitűdbeli akadályok



TL rendszer tervezésekor – akadályok 

azonosítása! 

Az azonosításról bővebben a szolgáltatástervezésről szóló 

órákon! 

• Testméretből adódóak (pl. magasság, súly, rendellenességek)

• Élettani jellemzők – veleszületett vagy szerzett, átmeneti vagy

állandó (pl. csípőficam, várandósság, törött végtag, allergia,

stb.)

• Perceptuális jellemzők – pl. gyengénlátás, színtévesztés,

nagyothallás, szaglás vagy ízlelés hiánya

• Kognitív jellemzők – nem csak értelmi sérülteknél! Pl.

bonyolult megfogalmazás és ábra

• Motivációs és emocionális jellemzők – akaraterő, önelfogadás,

részvétel igénye



Akadálymentesítés

• Alapelv: mindenki szükségleteihez igazodó 
egyetemes tervezés 

• A különböző, sajátos szükségletű emberek 
igényeit összevontan kell megvalósítani 

• Komplex fogalom – vonatkozik vízszintes és 
függőleges, térbeli, ergonómiai, antropológiai 
és érzékelési akadályok kiküszöbölésére 
egyaránt.



Akadálymentes épület

• HELY: Bottal, járókerettel, kerekesszékkel közlekedők számára

elegendő terek, az eszközök tárolása megoldott.

• LÁTHATÓ: Kontrasztos színezés, jó világítás

• HALLHATÓ: Hangosítás, indukciós hurok

• TAPINTHATÓ (taktilis) vagy akusztikus információk

• ÉRTHETŐ: Egyszerűen értelmezhető (vizuális) információk

Az akadálymentes kialakítás a fogyatékos felhasználók számára nem

kényelmi szempont, hanem alapvető szükséglet!



Hozzáférhetőség

• A fizikai és érzékszervi hátrányos helyzetű emberek számára

az épített környezet a mobilitást, manipulációt, tájékozódást és

kommunikációt segítő elemekkel tehető

„AKADÁLYMENTESSÉ”, azaz hozzáférhetővé,

kényelmesen, biztonságosan és önállóan használhatóvá.

• Eltérő specialitás » eltérő műszaki megoldások

• „legkedvezőtlenebb esetre tervezés” (kerekesszék –

legnagyobb helyszükséglet, legkedvezőtlenebb mozgási

tulajdonságok)!



Fontos segédletek: 

• „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 

megteremtéséhez. Komplex akadálymentesítés.” című kiadvány 

• Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet

megvalósításához: http://akadalymentes.com/wp-

content/uploads/2012/04/akadalymentes2007.pdf

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által

összeállított TL-tervezési szempontsor:

http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-kornyezettervezo-

szakmernok-tanacsadok-altal-osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2015/11/Seg%C3%A9dlet_2015_v2.pdf
http://akadalymentes.com/wp-content/uploads/2012/04/akadalymentes2007.pdf
http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-kornyezettervezo-szakmernok-tanacsadok-altal-osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/
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Támogatott döntéshozatal 
 

Ismertető – a protokoll alapján – a támogatóként kirendelt személyek számára 
 

 
 
 
Mi jelent a támogatott döntéshozatal?  

 

A belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú 

személy számára a gyámhatóság, egyes ügyei intézésének segítése érdekében támogatót 

rendelhet.  

A támogatott döntéshozatal, mint új jogintézmény, egyéni szükségleten alapuló döntési 

segítséget biztosít, anélkül, hogy korlátozná az érintett személy cselekvőképességét. A 

támogatott döntéshozatalt igénybe vevő személy tehát továbbra is teljes 

cselekvőképességgel rendelkezik ügyei intézése során, segítése azonban hivatalos, jogilag 

elismert formát ölt.  

 
 
Kik vehetik igénybe a támogatott döntéshozatalt?  
 
 
A jogszabályokban meghatározottak szerint a támogatott döntéshozatal igénybevételére 

nagykorú, 18. életévüket betöltött személyek jogosultak, az alábbiak szerint:  

 

 belátási képességük kisebb mértékben csökkent, 

 döntéseik meghozatalában segítségre van szükségük, és 

 nincs szükség gondnokság alá helyezésükre. 

 
A támogatott döntéshozatal elrendelése nem köthető meghatározott egészségi vagy 

mentális állapothoz. Támogató kirendelését bárki kérheti a gyámhatóságtól, aki úgy véli, 

hogy általánosságban vagy egyes ügyeiben a döntései meghozatalában segítségre szorul, 

de magát a döntést önállóan is képes meghozni. Támogató kirendelésére a bíróság 

megkeresése alapján is lehetőség van, ha a gondnokság alá helyezési eljárásban a bíróság 

úgy véli, hogy gondnokság alá helyezésre nincs szükség.    

 
 
Ki lehet támogató személy?  
 
 

Támogató személyként elsősorban a támogatott személlyel bizalmi viszonyban álló személyt 

kell kirendelni, aki vállalja ezen feladat ellátását. 
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Nem lehet támogatónak kirendelni azt,  

 

a) akinek a személye ellen a támogatott személy tiltakozik vagy ennek hiányában is azt a 

személyt, akinek kirendelése a támogatott személy érdekeivel ellentétes,  

b) aki cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll, vagy  

c) aki maga is támogatott személy.  

 

A támogatót a gyámhatóság rendeli ki az érintett személy számára. A támogató 

kirendelésére irányuló eljárás indulhat az érintett kérelmére vagy a bíróság megkeresésére. 

A támogató kirendeléséhez azonban, minden esetben szükség van az érintett személy 

egyetértésére. A támogató kirendelése történhet általános jelleggel vagy meghatározott 

ügycsoport tekintetében. Arra az ügycsoportra vonatkozóan azonban, amelyre a gondnokság 

alá helyezés vonatkozik, nem rendelhető ki támogató.  

 

A támogatót a gyámhatóság határozatlan időre rendeli ki, azonban a kirendelés 

szükségességét ötévente felülvizsgálja. 

 

 

Milyen alapelvek mentén kell a támogatónak eljárnia?  

 

1. A támogatott döntéshozatal egyik legfontosabb eleme a támogatott személy és a 

támogató személy közötti bizalmi viszonyon alapuló partnerségi kapcsolat. A támogatónak 

törekednie kell a partnerségi kapcsolat kialakítására, a támogatott személy preferenciáinak, 

érdekeinek megismerésére, életének, döntési helyzeteinek folyamatos figyelemmel 

kísérésére és bizalmi viszony alapján történő, megfelelő segítségnyújtásra.  

 

2. A támogatott döntéshozatal célja minden esetben annak a segítségnek a biztosítása, 

amely a támogatott egyéni érdekeinek felismerését és megvalósítását célozza.  A támogatott 

döntéshozatal során mindig a megfelelő, egyéniesített segítséget kell nyújtani a támogatott 

személy számára, figyelembe véve képességeit, a segítségnyújtás mértékére vonatkozó 

igényét.  

 

3. A támogató soha nem járhat el a támogatott személy helyett és nevében. A támogató a 

hozzá forduló támogatott személy részére szükség szerint segítséget, tanácsot ad. A 

segítség mértékét a támogatott személy szükséglete és az adott helyzet, probléma 

határozza meg. 
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Mik a támogató feladatai?  

 

A támogatott személy kérelmére, a támogató jelen lehet azoknál a közigazgatási, polgári és 

büntető eljárási cselekményeknél, amelyekben a támogatott személy érintett, és vele az 

eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet. Jelen lehet a támogató a 

támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor, és tanácsaival, tájékoztatásával a 

támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegítheti. A támogató a segítségét, 

tanácsát szóban, személyes jelenlétével nyújtja, azonban a támogatott személy kérelmére 

vagy a gyámhatóság felhívására írásba kell foglalnia, hogy miben segítette és milyen 

tanáccsal látta el támogatottját. 

 

 

Mikor szükséges hivatásos támogató kirendelése?  

 

A hivatásos támogató kirendelésére akkor kerül sor, ha nincs olyan, a támogatott személy 

által megjelölt személy, akit támogatóul ki lehetne rendelni, és a támogatott személy egyetért 

hivatásos támogató kirendelésével. 

Hivatásos támogató az a cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a hivatásos 

támogatókra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel és vele szemben nem állnak fenn a 

„hagyományos támogatóknál” is megjelölt kizáró okok. 

A hivatásos támogatót a szociális és gyámhivatal foglalkoztatja. Hivatásos gondnoki 

feladatokat ellátó személy is elláthat hivatásos támogatói feladatokat.  

Egy hivatásos támogatónak 30-45 támogatottja lehet. 

 

 

Mire kell támogatóként odafigyelni? 

 

Támogatóként eljárásunk során, illetve a támogatott személlyel való kapcsolatunkkal 

összefüggésben tartsuk szem előtt az alábbiakat: 

  

1. Rendszeresen kísérjük figyelemmel a támogatott személy helyzetét, amennyiben 

lehetséges, segítsük a személy körüli természetes támogató háló kialakítását!   

2. Törekedjük a támogatott személlyel partnerségi kapcsolat kialakítására, a támogatott 

személy preferenciáinak, érdekeinek megismerésére és az ennek megfelelő 

segítségnyújtásra!  

3. Minden esetben a támogatott személy érdekeinek érvényesítésével segítsük a  

döntéshozatalt!  
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4. Ne felejtsük el, hogy a támogató soha nem járhat el a támogatott személy helyett és 

nevében!  

5. Nem minden esetben az ésszerűség elveinek érvényesítése a legfőbb szempont 

egy döntés meghozatalánál, azonban a döntés a személy elhatározása alapján, a 

következmények ismeretében így is szolgálhatja az ő legjobb érdekeit.  

6. Bátran kérjünk segítséget a fogyatékos emberek életvitelét segítő intézményektől, 

érdekképviselet szervezetektől vagy más az adott ügyet érintő, szakismerettel 

rendelkező személyektől vagy szervezetektől!  

7. Ismerjük meg a támogatott személy kommunikációs igényeit! A szóbeli interakciók 

során figyeljünk az alábbiakra:  

 Használjunk ésszerű, rövid mondatokat, ne bonyolítsuk túl mondanivalókat! 

Mondataink legyenek világosak és lényegre törőek.  

 Használjunk közismert szavakat, kerüljük az idegen szavak, bonyolult kifejezések 

használatát! 

 Mindig kérdezzük meg az érintett személyt érti-e, tudja-e követni a mondanivalót! 

 Amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne használjunk nagy számokat, használjuk 

inkább helyette a „sok, nagyon sok” kifejezéseket! 

 Kerüljük az elvont fogalmak használatát!  

 Mellőzzük a tagadó szószerkezeteket, helyezzük inkább a hangsúlyt a konkrét 

cselekvést leíró mondatokra! 

 



A gondnokságról 
  

 
  
Mire szolgál a gondnokság intézménye? 
 
Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami 
az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik azonban akkor, ha valaki valamilyen oknál 
fogva  nem képes saját érdekei képviseletére?  
 
A gondnokság intézménye arra szolgál, hogy azoknak az embereknek segítségére legyen, akiknek 
mentális megbetegedés vagy mentális képességeik megfogyatkozása miatt tartósan vagy 
átmenetileg sérül a döntési képességük. Amennyiben az ő érdekeik azt kívánják, hogy valaki 
segítségükre legyen ügyeik intézésében, ezt a segítséget a gondnok megadja. A gondnokságnak 
különböző formái vannak, hiszen a döntési képességek korlátozottsága is különböző mértékű 
lehet.  
 
Tudni kell azonban, hogy a gondnokság elrendelésével az érintettet megfosztják az önálló döntés 
jogától, és erre akkor is sor kerülhet, ha ő maga nem is kezdeményezte, hogy számára gondnokot 
jelöljenek ki. Éppen ezért a törvényeknek garanciát kell nyújtaniuk arra, hogy a gondnokság 
szükségességéről olyan eljárásban szülessen döntés, amely kizárja a visszaéléseket és az 
indokolatlan jogkorlátozásokat. 
 
Kiadványunkban szeretnénk megismertetni Önt azokkal a törvényes előírásokkal, melyek 
meghatározzák:  
- kit, miért, és mennyi időre helyezhetnek gondnokság alá,  
- milyen következményekkel jár a gondnokságról hozott döntés az érintettre, 
- hogyan tiltakozhat az érintett a gondnokság elrendelése vagy fenntartása ellen. 
  
Milyen feltételek alapján lehet valakit gondnokság alá helyezni? 
 
Gondokság alá csak azokat a személyeket helyezik, akik 18. életévüket betöltötték, és mentális 
állapotuk miatt, vagy fejlődési rendellenesség folytán nem képesek önállóan érdekeiknek 
megfelelő döntést hozni. A gondnokság alá helyezésnek alapvető feltétele, hogy a fejlődési 
rendellenesség vagy mentális zavar olyan súlyos mértékben érintse a döntési képességet, hogy 
emiatt szükségessé válik az érintett személy megóvása saját döntéseinek következményétől.  
 
Embere válogatja, hogy ki milyen mértékben szorul segítségre, pl. egy szerződés megkötésénél, 
vagy egy kórházi kezelésről való döntésnél. Ezért a gondnokság fokának, a gondokolt jogai 
korlátozásának minden esetben egyedi elbírálás alá kell esnie.  
 
Gondnokság alá helyezni valakit  

- csak a törvényben meghatározott egészségügyi ok alapján - pszichés állapotra, szellemi 
fogyatkozásra vagy szenvedélybetegségre hivatkozva - lehet, és  

- csak abban az esetben, ha ezen ok miatt nem képes érdekeiknek megfelelő döntést hozni, 
illetve érdekeinek megfelelően cselekedni.  
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Vagyis a mentális betegség önmagában még nem alap a gondnokság alá helyezésre. Erre csak 
akkor kerülhet sor, ha ezen betegsége miatt nem képes ügyeinek megfelelő intézésére.  
 
Ki kezdeményezheti a gondnokság alá helyezési eljárást? 
  
A gondnokság alá helyezés az érintett személy számára minden esetben jogainak korlátozását 
jelenti. Általában senki sem szereti, ha korlátozzák őt személyére, vagyonára vonatkozó 
döntéseinek meghozatalában. Ezért a jogszabály szigorúan meghatározza, hogy ki az, aki 
kezdeményezheti az eljárást. Ez a szabály azt hivatott biztosítani, hogy a jogosultak - házastárs, 
egyeneságbeli rokon (szülő, gyermek), testvér, az ügyész és a gyámhatóság - körén kívül eső 
személyek másoknak indokolatlanul kellemetlenséget okozva ne kezdeményezhessenek eljárást.  
 
Ki dönt a gondnokság alá helyezésről? 
 
A gondnokság alá helyezésről egyedül a bíróság jogosult dönteni. A bírósági eljárásban 
alperesnek nevezik azt a személyt, akinek a gondnokság alá helyezéséről a bíróság dönt. 
Ameddig a bírósági határozat nem jogerős, addig az alperest cselekvőképesnek kell tekinteni, 
tehát önállóan dönt az őt érintő kérdésekben.  
 
Ennek ellenére a bíróság dönthet úgy, hogy már az ítélet jogerőre emelkedése előtt ún. ideiglenes 
intézkedéssel korlátozza az alperest jogainak gyakorlásában. Például elrendelheti, hogy az eljárás 
befejeztéig az érintett személy helyett valaki más fog az ő egészségét, egészségügyi ellátását 
érintő kérdésekben dönteni. 
 
Mi alapján dönt a bíróság a gondnokság alá helyezésről? 
 
A bíróság pszichiáter szakvéleményére támaszkodik annak eldöntésekor, hogy az alperes 
egészségi állapota befolyással van-e a beszámítási képességre, vagyis betegsége kihatással van-e 
az ügyei megfelelő intézésére. Ennek eldöntése orvos szakmai kérdés, ezért a bíróság hivatalból 
intézkedik igazságügyi orvosszakértő kirendelése iránt, aki megvizsgálja az alperest, és 
nyilatkozik, hogy az érintett személy képes-e önmagáról gondoskodni, és érdekeinek megfelelő 
döntést hozni. A szakértő a szakvéleményt az alperes személyes meghallgatása után készíti el, és 
a meghallgatás során alakítja ki véleményét a gondnokság alá helyezés szükségességével 
kapcsolatban. A szakvélemény elkészítése általában pár órát vesz igénybe, de kivételesen a 
bíróság elrendelheti az alperes harminc nap időtartamú kórházi megfigyelését is, ha ez a 
szakvélemény elkészítéséhez szükséges. 
 
A szakértő vizsgálatának az alperes köteles alávetnie magát, azonban, ha a szakvéleménnyel nem 
ért egyet, kérheti, hogy a bíróság vegyen figyelembe más szakértő által készített véleményt is.  
 
A szakértői vélemény csak az egyik lehetséges bizonyíték az eljárás során.  
A bíróság előtti személyes meghallgatás során az alperesnek lehetősége van arra, hogy 
álláspontját, érveit kifejthesse a bíróság előtt, és meggyőzze a bíróságot a gondnokság alá 
helyezés szükségtelenségéről. Az alperest a perben segítheti az általa meghatalmazott 
képviselője, akár ügyvédje. Amennyiben az alperesnek nincs képviselője, a bíróság kirendel 
számára egy ún. ügygondnokot, aki segíti őt a bírósági eljárásban. 
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A bíróságtól az alperes kérheti az általa megnevezett tanúk meghallgatását, akik szerinte 
érdemben nyilatkozni tudnak a számára fontos kérdésekben, és tanúvallomásukra a bíróság a 
határozathozatal során támaszkodni tud. 
 
Miről dönt a bíróság? 
 
A bíróság azt vizsgálja, hogy az alperes rendelkezik-e az ügyei viteléhez szükséges belátási 
képességgel. Ez a képesség nem biztos, hogy az élet minden területén azonos mértékben 
hiányzik, ezért biztosítani kell a korlátozás fokának, és a korlátozás alá eső ügykörök 
differenciálásának lehetőségét.  
 
Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy:   

 
- az alperes döntési képessége teljes mértékben hiányzik, akkor cselekvőképességet kizáró 

gondnokság alá helyezi. Ez esetben az alperes ügyeiben a gondnok önállóan jár el. 
 
- a döntési képesség korlátozott, és szükségesnek tartja, hogy az alperes csak a 

gondnokával együttesen dönthessen az őt érintő kérdésekben, cselekvőképességet 
korlátozó gondnokság alá helyezi /cselekvőképesség korlátozása általános jelleggel/. 

 
- a döntési képesség korlátozott, de csak egyes ügyek tekintetésben, akkor a gondnokoltnak 

csak a bíróság által meghatározott ügyek tekintetében kell kikérnie a gondnok 
beleegyezését. Ezeken kívül eső körben a gondnokolt továbbra is önállóan jár el 
/cselekvőképesség korlátozása egyes ügycsoportok vonatkozásában/.  

 
Mit lehet tenni, ha az érintett személy nem ért egyet a gondnokság alá helyezésével? 
 
Már a gondnokság alá helyezést kimondó ítélet ellen joga, és lehetősége van az érintett 
személynek, hogy a bíróság számára sérelmes döntésével szemben fellebbezést nyújtson be. A 
fellebbezés vonatkozhat arra, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a gondnokság alá helyezést 
kimondó határozatát, de az érintett személy kérelme irányulhat arra is, hogy a bíróság változtassa 
meg a gondnokság alá helyezés fokát, illetve a gondnoksággal érintett egyes ügycsoportokat.  
 
Amennyiben a gondokolt a későbbiekben indokolatlannak érzi a gondnokság alá helyezést, és azt 
meg akarja szüntetni, illetve módosítani kívánja a gondnokság fokát, akkor joga van erre 
vonatkozó kérelmet a bíróság elé terjeszteni. Ekkor ez új per kezdődik, ahol a bíróság tárgyalást 
tart, meghallgatja az érintett személyt, képviselőjét, az orvosszakértőt, adott esetben a tanúkat, és 
dönt a gondnokság alá helyezés megszüntetése, módosítása kérdésében.  
 
A megszüntetésre, módosításra vonatkozó kérelmet előterjeszthet a gondokolton kívül házastársa, 
egyeneságbeli rokona (szülő, gyermek), a testvére, az ügyész, valamint a gyámhatóság is. 
 
Milyen hosszú időre szól a gondnokság alá helyezés? 
  
A gondnokság alá helyezés nem végleges hatályú. A bírósági határozatban mindig rendelkezni 
kell arról az időpontról, amikor a bíróság felülvizsgálja a gondnokság szükségességét. A 
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felülvizsgálat célja az, hogy a gondnokolt jogainak korlátozása csak a legszükségesebb mértékű 
legyen, és csak a legszükségesebb ideig tartson. A pszichiátriai és a rehabilitációs szakmák 
tevékenysége nyomán a pszichés betegségek gyógyíthatóak, illetve hosszú tünetmentes 
időszakok teremthetőek, és a szellemi képességeikben érintettek képességei fejleszthetőek.  
 
Hogy mikor kerül sor a felülvizsgálatra, az a bíróság döntésétől függ. A felülvizsgálat időpontját 
öt éven belüli időpontban kell megjelölni.  
 
A bíróság kizárólag abban az esetben nem rendelkezik a felülvizsgálat időpontjáról - ezzel 
vélelmezve a gondnokság alá helyezés véglegességét -, ha az orvosszakértő szerint az érintett 
személy belátási képességének teljes hiánya véglegesnek tekinthető.  
 
Felülvizsgálat kezdeményezésére sem a gondokoltnak, sem képviselőjének nincs joga. Ők a 
bíróság előtt a gondnokság alá helyezés megszüntetését, vagy a korlátozás fokának 
megváltoztatását kezdeményezhetik, ahogyan erről korábban szóltunk.  
 
Milyen szerepet játszik a gondnoksági ügyekben a gyámhatóság? 
 

- Kiválasztja a gondnok személyét.  
Adott esetben, ha a gondokolt és gondnoka között érdekellentét van, eseti gondnokot; 
illetve szükség esetén helyettes gondnokot rendel.  

- Annak a személynek is rendelhet ún. ideiglenes gondnokot, aki még nem áll 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, de ügyei viteléhez szükséges belátási 
képessége hiányzik. 

- Zárlatot rendelhet el annak a személynek a vagyonára, aki ellen gondnokság alá helyezési 
per megindítása indokolt. A zárlat elrendelésének az a célja, hogy megvédje az érintett 
személy vagyonát a tulajdonos saját érdekeivel ellentétes rendelkezéseitől. Zárlat 
elrendelése esetén a tulajdonos nem tud szabadon rendelkezni vagyonával, pl. nem tudja 
eladni lakását. Ez esetben a vagyon felett a gyámhatóság által kirendelt ún. zárgondnok 
gyakorol felügyeletet.  

- A gyámhatóság jogosult kezdeményezni a gondnokság alá helyezési, megszüntetési, 
valamint a gondnokságot módosító eljárást, amennyiben annak feltételei fennállnak, de az 
eljárás megindítására jogosultak ezt nem kezdeményezik. 

- A bíróság ítéletében meghatározott időpontban a gyámhatóság köteles megindítani a 
gondnokság felülvizsgálatára irányuló eljárást. 

- A gyámhatóság felügyeletet gyakorol a gondok tevékenysége felett, és a gondnok 
kötelességszegése esetén elmozdítja a gondnokot tisztségéből.  

  
Hogyan történik a gondnok kirendelése? 
 
A bíróság megküldi ítéletét a gyámhatóságnak, hogy jelöljön ki gondnokot az érintett személy 
részére. A bíróság pontosan meghatározza a gondnok feladatait, jogkörét, a gyámhatóság pedig 
meghatározza annak a személyét, aki a bírósági ítélet alapján a gondnokoltat a jövőben összes 
vagy egyes ügyeiben képviseli.  
 
A gondnok személyének kiválasztásánál a gyámhatóságnak az összes körülmény figyelembe 
vételével mérlegelnie kell, hogy ki lenne a legmegfelelőbb személy a gondnokolt érdekeinek 
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védelmére. Vizsgálnia kell, hogy gondnokul csak olyan személyt jelöljön ki, akinek a kirendelése 
a gondnokolt érdekeivel nem ellentétes (Pl. nem rendelhető ki gondnokul az érintett személy 
testvére, ha a gondnokság alá helyezett és testvére egy vagyonjogi perben ellenérdekű félként áll 
egymással szemben.) 
 
A gyámhatóságnak elsősorban a gondnokolt által korábban megnevezett személyt kell kijelölnie. 
Bárki tehet arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy amennyiben betegség folytán elveszti 
cselekvőképességét, ki járjon el helyette. A nyilatkozat megtételéhez fel kell keresni egy 
közjegyzőt, mert a nyilatkozat csak akkor lesz érvényes, ha ezt a jogszabály által előírt formában 
teszik meg. 
 
Amennyiben a gondnokolt nem nevezett meg senkit, akkor ennek hiányában elsősorban 
hozzátartozót kell kirendelni, és azok közül is előnyben kell részesíteni az együttélő házastársat, 
illetve a szülőket. Adott esetben az is elképzelhető, hogy a házastárs helyett a gyámhatóság egy 
távolabbi rokont rendel ki, pl. egy unokatestvért, mert álláspontja szerint ő jobban tudja 
képviselni a gondnokolt érdekeit, mint közelebbi rokonai.  
 
Ha a gyámhatóság a hozzátartozói, baráti stb. körből nem tud olyan személyt kirendelni, aki 
alkalmas a gondnoki feladatok ellátására, akkor ún. hivatásos gondnokot rendel ki. A hivatásos 
gondnok olyan önkormányzati tisztségviselő, aki munkavégzésszerűen látja el a gondnoki 
teendőket. Hivatásos gondnokként betegszervezetek tagja is kijelölhető. 
 
Fontos tudni, hogy a gyámhatóság a rokoni, baráti körből nem rendelhet ki olyan személyt, aki 
ellen az érintett kifejezetten tiltakozik. A gondnokság alá helyezett javaslatot tehet a gondok 
személyére vonatkozóan, melyet a gyámhatóságnak figyelembe kell vennie.  
 
Amennyiben a gondnokolt nem elégedett a gondnoka munkájával, panaszt tehet a 
gyámhatóságnál, aki köteles a beadványt kivizsgálni, és erről a panaszost értesíteni.  
 
A gondnokot feladata ellátása során a gyámhivatal felügyeli. A gondnok – fő szabály szerint - 
évente köteles elszámolni a gondnokolt vagyonával.  
 
Milyen következményekkel jár, ha valakit a bíróság korlátozó gondnokság alá helyez 
/cselekvőképesség korlátozása általános jelleggel/?  
 
Amennyiben a bíróság arra a megállapításra jut, hogy az alperes korlátozottan cselekvőképes, és 
minden döntéséhez szükséges a gondnok jóváhagyása, akkor őt általános jelleggel 
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezi. 
 
A korlátozottan cselekvőképes személy érvényes jognyilatkozatot csak gondnokával együttesen 
tehet, vagyis jognyilatkozatának érvényességéhez kell a gondnok beleegyezése vagy 
jóváhagyása.  
 
Az együttes döntés alól a törvény szűk körben eltérést enged. 
Az egyik kör, ahol nem követeli meg az érvényes jognyilatkozathoz az együttes döntést, a 
gondnokolt jogkörét szélesíti (a). A másik a gondnokét (b). 
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a)  
A cselekvőképességet korlátozó gondokság alá helyezett 

- önállóan köthet egyrészt olyan szerződéseket, melyekkel kizárólag előnyt szerezhet 
(ajándékot kap), vagy  

- a napi szinten felmerülő kisebb jelentőségű szerződéseket önállóan megkötheti 
(videokazettát kölcsönözhet),  

- házasságot köthet,  
- munkaviszonyt létesíthet, és munkabérének felét szabadon elköltheti.  

  
b) 
Együttes döntés helyett a gondok is eljárhat önállóan, ha erre a gondnokolt általános jelleggel 
felhatalmazta. Érvényes meghatalmazást csak közjegyző előtt lehet tenni. A meghatalmazást a 
gondnokolt vissza is vonhatja, amihez célszerű szintén közjegyző segítségét igénybe venni. 
Azonban arra ügyelni kell, hogy a visszavonásról haladéktalanul értesíteni kell a gondnokot, mert 
ameddig ő erről nem szerez tudomást, jognyilatkozatait érvényesnek kell tekinteni.  
  
A gondok együttes döntés hiányában önállóan akkor is eljárhat, ha a gondnokolt jogainak 
védelmében azonnali intézkedés szükséges, vagy a gondok önálló döntését külön jogszabály írja 
elő. Előbbire példa: letilthatja a gondnok a gondnokolt számlájáról történő kifizetést, ha jogtalan 
pénzleemelést észlelt (pl. a közüzemi díjat a szolgáltató tévedésből adott időszakban kétszer 
akarja levonni). Utóbbira példa: az egészségügyi törvény egyértelműen kimondja, hogy a 
korlátozottan cselekvőképes kezeléséhez a beleegyező nyilatkozatot a gondnokától kell 
beszerezni. 
 

 
 
Vannak olyan esetek is, amikor a korlátozottan cselekvőképes gondnokolt jogainak védelme 
érdekében a gondnoki beleegyezésen túl be kell szerezni a gyámhivatal hozzájárulását is. Így be 
kell szerezni a gyámhatóság hozzájárulását, ha  

- a korlátozottan cselekvőképes életjáradéki, vagy öröklési, ingatlan átruházási, 
megterhelési szerződést akar kötni, illetve  

- meghatározott értéken felüli vagyontárgyára vonatkozó jognyilatkozatot akar tenni,   
- ha a gondnokolt gyermeke önálló háztartásának alapításához akar hozzájárulni, vagy  
- ajándékozni szeretne.  

Ezekben az esetekben a gyámhatóság jóváhagyását helyettesítheti a bírósági vagy közjegyzői 
határozat.  
  
Milyen következményekkel jár, ha valakit a bíróság csak egyes ügyei intézésében 
korlátozott? 
 
A bíróság megállapíthatja, hogy az alperes nem minden ügyében szorul arra, hogy döntését valaki 
jóváhagyja, vagy felülbírálja. Ezekben az ügyekben az érintett személy továbbra is önállóan dönt. 
 
A többi ügy tekintetében, melynél a bíróság nem hagyta meg az önálló döntési jogosultságot, az a 
fent már említett szabály érvényesül, hogy a gondnokolt és gondnoka együttesen tehet 
jognyilatkozat. 
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A bíróság határozhat úgy, hogy a gondnokság alá helyezett személy nem képes vagyonát, 
ingóságait, ingatlanát saját érdekeinek megfelelően kezelni, akkor korlátozza őt az ezekkel 
kapcsolatos jognyilatkozatok önálló megtételében, pl. adásvételi szerződés megkötésében. A 
bíróságnak azonban ez a döntése nem érinti a gondnokoltnak azt a jogosultságát, hogy kórházi 
ellátása során önállóan hozzon döntést az egészségét érintő kérdésekben pl. visszautasítsa a 
műtéti beavatkozást.  
 
Melyek azok az ügycsoportok, melyekre vonatkozóan a bíróság korlátozhatja az önálló 
jognyilatkozat megtételét? 
 
A jogszabályban nincsen felsorolva az összes olyan ügycsoport, mellyel kapcsolatban a bíróság 
korlátozhatja az alperes döntési jogosultságát. Vagyis a bíróság kezében van a döntés, hogy mely 
ügyekben korlátozza az alperest, ami lehetővé teszi, hogy minden ügyben a lehető legteljesebb 
mértékben érvényesüljön az egyedi elbírálás elve. 
 
Az alábbiakban felsorolunk olyan ügycsoportokat, melyeket érinthet a bíróság döntése. A bíróság 
korlátozhatja az alperest: 
- az ingó és ingatlan vagyonával való rendelkezésben (pl. lakáseladás), 
- családjogi jognyilatkozatok megtételében (pl. gyermek nevének meghatározása), 
- a tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni döntés meghozatalában, 
- a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtételében (a szerződés megkötése, illetve 
felbontása); 
- örökösödési ügyekben; 
- bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatokban; 
- az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlásában; 
- tartózkodási hely meghatározásában, 
- a munkabérének felét meghaladó összeggel való rendelkezésben. 
 
Milyen következményekkel jár, ha valakit a bíróság kizáró gondnokság alá helyezett? 
 
Amennyiben a bíróság arra a megállapításra jut, hogy az alperes cselekvőképtelen, akkor őt 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezi. 
  
Cselekvőképtelen személy - egy szűk kört leszámítva - nem tehet érvényes jognyilatkozatot. 
Helyette gondnoka jár el. Azonban a gondnokolt akaratát a döntéshozatal során a lehetséges 
mértékig köteles figyelembe vennie.  
 
Ha a gondnok ezt a kötelezettségét megszegi, a gyámhivatal végső esetben elmozdítja 
tisztségéből. A gyámhatóság, ha ilyen irányú panaszt, bejelentést észlel, köteles kivizsgálni a 
beadványt, erről a panaszos értesíteni, valamint a szükséges intézkedéseket megtenni.  
 
A cselekvőképtelen személy csak olyan ügyekben járhat el önállóan, melyek a mindennapokban 
rendszeresen előfordulnak, rutinszerűek, olyan csekély jelentőségűek, hogy különösebb 
megfontolást nem igényelnek (pl. buszjegy vásárlás).  
  
A cselekvőképtelen személyek jogainak védelmében a gondnok nyilatkozatának érvényességéhez 
szintén szükséges a gyámhatóság hozzájárulásának beszerzése azoknál az eseteknél, melyeket 
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fent a korlátozottan cselekvőképesre vonatkozó szabályoknál már ismertettünk. A különbség az, 
hogy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló még a gyámhatóság engedélyével sem 
köthet olyan ügyletet, amellyel ajándékoz, illetve jogairól, vagyonáról ellenérték nélkül lemond. 
  

 
 
A cselekvőképtelenség kapcsán szólni kell azokról az esetekről is, amikor valaki gondnokság alá 
helyezés nélkül is jogilag cselekvőképtelennek számít. 
  
Előfordulnak olyan esetek, amikor átmenetileg vagy akár tartósan elveszti valaki a beszámítási 
képességét; pl. műtét utáni bódult állapotban van, vagy alkohol, illetve kábítószer hatása alatt áll. 
Az érintett személynek a cselekvőképtelen állapotban megtett nyilatkozatát - megegyezően a 
gondnokság alatt álló cselekvőképtelen személy nyilatkozatával -, semmisnek kell tekinteni. Ez 
alól az az egy eset kivétel, ha a jognyilatkozatot az érintett személy cselekvőképessége esetén is 
megtette volna. 
 
✻ 
 
A gyakorlatban sokszor problémát okoz, hogy ki lesz a mentálisan sérült gyermek törvényes 
képviselője, ha a gyermek betölti a 18. életévét, vagyis nagykorú lesz. Sok szülő azt hiszi, hogy 
beteg gyermekének ő automatikusan törvényes képviselője marad a 18. életév betöltése után is. 
Valójában a szülő akkor válik a nagykorú gyermek törvényes képviselőjévé, ha a bíróság 
gondnokság alá helyezte a gyermeket, és a gyámhatóság a szülőt nevezte ki gondnokul.  
 
Sokan azt gondolják, hogy nem teszik ki gyermeküket a bírósági tortúrának. Ezzel azonban 
elvesztik annak lehetőségét, hogy adott esetben megtehessék gyermekük nevében azokat a 
nyilatkozatokat, megköthessék azokat a szerződéseket, melyekből a gyermekük számos előnyhöz 
jutna.  
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• Az ergonómia ismereteket és készségeket nyújt ahhoz, hogy a 
környezetet, a berendezéseket és a tevékenységeket az 
emberhez illeszthessük. Emberközpontú tervezési szemlélet.

• A kettős cél: egyaránt javítani az emberek jóllétét  és fokozni a 
rendszerek termelékenységét (emberi igények vs. rendszer 
hatékonysága)

• Az ergonómia gyakorlati alkalmazásához az alábbi 
részterületeket azonosították:

– fizikai ergonómia – pl. testhelyzetek és mozgások, fizikai munkaterhelés, kézi 
anyagmozgatás, munkahely tervezés

– kognitív ergonómia – pl. információ-feldolgozás, mentális munkaterhelés, ember-
számítógép interfész, az információ átadás alkalmazásai

– szervezeti ergonómia – pl. a munkaszervezet figyelembe vétele, munkafolyamatok 
és munkaidő, a munkatevékenység fejlesztései 

Az ergonómia a jó munkakörnyezet megteremtésének és a 
munkahelyi kockázatok megelőzésének központi tudományága.

Mi az ergonómia?

Emberi képességek

Szenzoros Fizikai Kognitív

Látás Kézügyesség Intelligencia

Hallás Kezelés Memória

Tapintás Mozgás Nyelvismeret

Ízlelés és szaglás Erők
Általános 
műveltség

Egyensúly Hangképzés

Emberi képességek
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May the world be made for you

Video

Képességek
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Attitűd
(viszonyulás, hozzáállás)

kognitív, érzelmi, viselkedési komponens

Készség
(„Skill”)

Tudás
(„Knowledge”)

Képes-
ség

Te
vé

-ke
n

ysé
g

Akadályozottság

Társadalmi szinten 
(integráció hiánya)

Szervezeti szinten 
(motiváció és ismeret 
hiánya)

Egyéni szinten (egyéni 
képességek korlátai, 
„halmozott” hátrányok)

Tudás, készség, képesség

Használhatósággal kapcsolatos vizsgálatok, akadályok azonosítása

Ember – gép - környezet
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Let it be..

9

Speciális szükségletek
• Életkori jellemzők alapján
• Képességek eltérő szintje alapján
• Élethelyzetek alapján

10 Forrás: matters.madisoncollege.edu
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Tervezői megközelítések
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)

Felhasználói tulajdonság

Az átlag
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Felhasználói tulajdonság

Szabályozható
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Felhasználói tulajdonság

Variációk
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Felhasználói tulajdonság

Speciális igények
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)

Felhasználói tulajdonság

Alacsonyabb

Magasabb

Felhasználói tulajdonság

G
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sá
g 

(%
)

"Procrustes ágya"
Tervező önmaga

12

Ki az a „MINDENKI”?
Az átlagember (???)
- 30-50 éves; 150-180 cm magas; 50-80 kg súlyú
- Közepes fizikai és szellemi teljesítményű
- Átlagos IQ-val rendelkező
- Átlagosan működnek az érzékszervei
- Teljesen egészséges

Az átlagostól eltérő ember (???)

Forrás: Igali Zsófia
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Speciális szükségletű felhasználói kör

• szerzett vagy veleszületett fogyatékosság,
• megváltozott munkaképesség (baleset, betegség, életkori 

sajátosságok),
• társadalmi elvárások, életvitel megváltozása (nyugdíjkorhatár, 

rehabilitációs stratégia, adózási feltételek, családi helyzet, stb).
• bárki, aki valamilyen egyéni tulajdonságában eltér az 

„átlagembertől” (vagyis: mindenki) – pl. életkor

• Fogyatékosság: olyan egészségügyi állapot, amely 
hátrányt jelent a főbb élettevékenységekben
(mindennapi életvitel, munkavégzés, tanulás, 
közlekedés, szórakozás, közösségi részvétel) 
(American Disability Act, 1990)

• Idősödő társadalmak » idősödő munkavállalók, 
időskorúak funkcionális fogyatékossága » 
megelőzés fontossága

• Minden ember, képességeinek különböző szintjein 
tekinthető fogyatékosnak – nincs éles határ, 
csupán a funkcionalitás skálája. (Kumar, 2009)

Fogyatékosság
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súlyosan fogyatékos

nem fitt
funkcionálisan fogyatékos

„superman”

fogyatékos

fitt

nagyon fitt

funkcióképtelen

atléta

jó állapotú

Fogyatékosság értelmezése (Kumar, 2009)
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• A hátrány, társadalmi 
részvétel akadályozottsága 
nem csak az egyén személyes 
tulajdonsága, hanem a teljes 
ember – gép – környezet 
rendszer együttes jellemzője.

• A képesség károsodása 
önmagában nem jelent 
fogyatékosságot, de a 
társadalmi tényezők azzá 
tehetik.

Fogyatékosság ergonómiai értelmezése

„Rés”-elmélet

(Felhasználói tulajdonság)

G
ya

ko
ris

ág
(%

)

Funkció MagasAlacsony

Az egyén funkcionális
képességei

Feladatból származó 
követelmények
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„Rés”-elmélet

Feladatból származó
követelmények

F
og

ya
té

ko
ss

ág

(Felhasználói tulajdonság)

G
ya
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ág
(%

)

Funkció MagasAlacsony

Az egyén funkcionális
képességei

F
u

nk
ci

ó

Magas

Alacsony

Feladatból származó
követelmények

Az egyén funkcionális
képességei

Fogyatékosság

Környezetre összpontosító
intézkedések (optimálás)

 fizikai, támogató technikák
 szemléletmód, attitűd
 társadalmi szint

Emberi testre, funkciókra,
képességekre összpontosító
intézkedések

 orvosi kezelés
 fizioterápia
 készségfejlesztés
 különleges pedagógiai eljárások
 test-központú támogató technikák

„Rés”-elmélet
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FNO
Ergonómia

• Emberközpontú 
tervezési szemlélet

• Felhasználók 
sokfélesége

• Ember – gép –
környezet rendszer

• Használhatóság
• biztonság, hatékonyság, 

kényelem

FNO
• Funkcióképesség, fogyatékosság és 

egészség nemzetközi osztályozási 
rendszere

• Kliens-központú szemlélet – minden 
emberről szól, leírható vele az 
egészség és mindenféle kóros 
egészségi állapothoz tartozó állapot.

• 2004-től kötelező alkalmazni a 
rehabilitációval foglalkozó 
szervezeteknél – lassan terjed

• BNO < FNO (b, s, d, e kódok)
• Figyelembe veszi a szociális, családi és 

fizikai környezetet, életvitelt is

Mindig egy adott pillanatban érvényes, adott 
körülmények között – a környezeti és a személyes 
tényezők viszonylatában érvényes.

Az alkotóelemek:
b – szervezet rendszerei, élettani  és pszichés 

funkcióképesség
s – anatómiai jellemzők (szervek, végtagok, stb.)
d - +/- megítélés – teljesítmény és részvétel az adott 

helyzetben (lehetőség, akadályozottság)
e – környezeti tényezők – fizikai, társadalmi és attitűd 

jellegű környezet, amely akadályozó vagy támogató 
lehet

+ minősítők

FNO kódrendszer
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Betű számjegy számjegy

Alkotóelem

b
s
d
e

1 karakter

1-8
1-8
1-9
1-9

2 karakter

valami számjegy

jel 1 karakter

Minősítő (1-4, a-d, +/- )

Egykarakteres
osztályozás (34) Kétkarakteres 

osztályozás (362)

Példa: b1441.1 hosszútávú memória csökkenése (enyhe)

+ 2 karakter a 3. 
és 4. szintek (1424)

FNO osztályozás

Pl. b510.1_1, e110+2, e5850+1 – több minősítő, több 
formában is megjelenhet.

A kódok csak a minősítőkkel együtt teljes értékűek.

A minősítők a problémát, a környezeti tényezőket osztályozzák. 

Az FNO minősítő tényezői által objektíven (műszeresen) és 
szubjektíven is meghatározható egy adott probléma 
súlyossága.

Minősítők értéke lehet pl.:
• 0, ha nincs probléma, 1-9 enyhétől a nagyon súlyosig
• + (támogató), - (akadályozó)
• %

Minősítők
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Emberi test funkcióképességének és akadályozottságának 
leírására

Általa a fogyatékosságra való koncentrálás helyett a 
funkcionalitás mértékét határozhatjuk meg.

• Szakemberek oktatására
• Kóros egészségügyi állapot körülményeinek 

értékelésére
• A rehabilitációs folyamat nyomonkövetésére
• A foglalkozási rehabilitáció műszaki támogatására

FNO alkalmazható

A „Rés”-elmélet olyan tervezői törekvés, amely a 
feladatból származó képesség-követelmények („d”, „e”) 
és az egyén funkcionális képessége („b”, „s”) közötti 
különbség csökkentésére irányuló (az emberi testre és a 
környezetre egyaránt összpontosító) intézkedések 
alkalmazása.

„Rés”-elmélet
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• a dolgozó jellemzőinek megismerése („b”, „s”)
• munkafolyamat (irodai, műhely vagy szolgáltatási környezet) 

(„d”)
• munkakör sajátosságai
• tevékenység folyamata (ismétlődések, testhelyzet)
• munkaeszközök (tárgyak, szerszámok)
• munkahely (ülő, álló, mozgó, stb.)
• támogató technológiák („e”)
• fizikai környezet (világítás, klíma, stb.) („e”)
• szociális környezet (felelősség, autó, mosdó, pihenő, 

munkarend, stb.) („e”)

FNO a fogl.rehab. szakértői feladatok során

• Egyfajta közös nyelvként (lenne) használható a 
rehabilitációban közreműködő különböző szakmák 
képviselői között

• Egységes alkalmazása lehetővé tenné a bizonyítékokon 
alapuló szakmapolitikai döntések alkotását (Vekerdy-Nagy, 2016)

• Megváltozott munkaképesség utáni munkavállalás » 
újrakezdés, új kezdése (újratanulás, alkalmazkodás, esetleg 
más feladat ellátása)

• A munkahelyi környezet és a munkaeszközök, esetlegesen 
a munkafeladat szükségszerű megváltoztatása

• Szerves részét képezik az életvitelt segítő TT / ICT 
alkalmazások (ISO 9999)

FNO
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FNO szemlélet a TL-házakban

• a lakó jellemzőinek megismerése („b”, „s”)
• Mindennapi életvitel megismerése („d”)
• Érdeklődés, hobbi, munkavégzés sajátosságai
• tevékenység folyamata (ismétlődések, testhelyzet)
• (munka)eszközök (tárgyak, szerszámok)
• Munkahely, élettér (ülő, álló, mozgó, stb.)
• támogató technológiák („e”)
• fizikai környezet (világítás, klíma, stb.) („e”)
• szociális környezet (felelősség, társas környezet, szabályok, 

kapcsolatok, stb.) („e”)

Ajánlott források

Hercegfi – Izsó (2007): Ergonómia, Typotex

FNO: http://mek.oszk.hu/09700/09756/09756.pdf
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Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Függetlenség és önállóság támogatása

Tervezési szemléletek

• Tervezés speciális igényekre
• Akadálymentes tervezés
• Egyetemes tervezés
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3  az akadálymentesítés területei

Ember – gép – környezet rendszer

Akadálymentes = mindenki számára biztonságosan, 
kényelmesen és önállóan használható, hozzáférhető
Utólagos megoldások:

• Komplex akadálymentesítés: tervezési segédletek szempontrendszere alapján, 
minden lehetséges felhasználói igényre, a közszolgáltatást nyújtó épületekben, 
közhasználatú létesítmények esetén kötelező.

• Ésszerű alkalmazkodás: munkavállaló és munkáltató közötti megállapodás 
eredménye, amely lehetővé teszi, hogy a fogyatékos vagy megváltozott 
munkaképességű munkavállaló a számára megfelelő munkakörülmények között 
dolgozzon. (pl. nagyító vagy felolvasó szoftver, könnyített működtetésű munkaeszköz, 
stb.)

• Speciális megoldások: egyéni igényekre (pl. lakás, szoba, fürdőszoba kialakítása, 
egyéni segítő technológia alkalmazása – pl. )  

Előre tervezés: Egyetemes tervezés Universal Design / Design for All

4

Akadálymentes környezettervezés
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Az egyenlő esélyű hozzáférés elve azt jelenti, hogy a 
fogyatékos emberek a többségi társadalom tagjaival azonos 
minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a 
közszolgáltatásokat. Ehhez a közszolgáltatásokat a fogyatékos 
személyek különböző csoportjai eltérő szükségleteire 
figyelemmel kell megszervezni.

(A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezmény, 2007. évi XCII. törvény)

Az egyenlő esélyű hozzáférés területei: 
• kommunikációs (verbális kommunikáció, 

médiakommunikáció), 
• információs (írott információ, termékinformáció), 
• elektronikus hozzáférhetőség (elektronikus tartalmak, 

alkalmazások), 
• a webes és elektronikus szolgáltatások hozzáférhetősége 

(honlapok és portálok)
5

Egyenlő esélyű hozzáférés elve

Esélyegyenlőség megteremtését célzó 
nemzetközi szabályozások

• Közlekedés akadálymentességére vonatkozó irányelvek: 
városi buszok (2001/85/EK), vasúti közlekedés 
(96/48/EK, 2001/16/EK, 2008/164/EK), légi közlekedés 
(261/2004/EK), autós közlekedés (98/376/EK)

• Épített környezet akadálymentességére vonatkozó 
irányelv: liftek (95/16/EK)  

• Foglalkoztatás, munkahelyek: egyenlő bánásmód a 
szakképzésben és a foglalkoztatásban (diszkrimináció 
tilalma – munkahely kialakítása, megtartása, előmenetel, 
+ ésszerű alkalmazkodás a fogyatékos munkavállalók 
igényeihez) (2000/78/EK), munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi minimumkövetelmények (fogyatékos 
és idős munkavállalók védelmében is) (89/654/EGK)

6



2017. 11. 23.

4

Esélyegyenlőség megteremtését célzó 
nemzetközi szabályozások

• Információs technológia és kommunikáció: eAccessibility
(2002) – az információs társadalom fogyatékos emberek 
és idősek számára való hozzáférhetőségének javítása, 
felhasználók integrációja

• Tervezés Mindenkinek elv érvényesítése a 
közbeszerzési politikában (munkáltatói szféra, 
vállalkozások ösztönzése (2004), „Akadálymentes 
Európa” – EU-s projektekben való egyenlő esélyű 
részvétel biztosítása (2010) 

• Nemzetközi (ISO) szabványok, irányelvek (pl. ISO 
40500 – WCAG 2.0)

7

Esélyegyenlőség megteremtését célzó hazai 
szabályozások

• 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról 
és védelméről (esélyegyenlőséget célzó irányelvek)

• 253/1997 (XII. 20) Országos településrendezési és 
építési követelmények (OTÉK) (akadálymentesítés)

• 1993. évi LXXIX. tv. – esélyegyenlőség biztosítása a 
közoktatásban

• 1998. évi XXVI. tv. a Fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló tv. – a korábbiak 
összefoglalása, kiegészítése = Esélyegyenlőségi tv. 
(egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, lakóhely, kultúra 
és sport)

• Országos Fogyatékosügyi Program – Akadálymentes 
Európa felé (hozzáférhetőség, támogató technológiák)

8
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Akadálymentesítés vs egyetemes 
tervezés

• A különböző, sajátos szükségletű emberek igényeit 
összevontan kell megvalósítani

• Komplex fogalom – vonatkozik vízszintes és függőleges, 
térbeli, ergonómiai, antropológiai és érzékelési akadályok 
kiküszöbölésére egyaránt.

• A fizikai és érzékszervi hátrányos helyzetű emberek számára az 
épített környezet a mobilitást, manipulációt, tájékozódást és 
kommunikációt segítő elemekkel tehető 
„AKADÁLYMENTESSÉ”, azaz egyenlő eséllyel hozzáférhetővé, 
kényelmesen, biztonságosan és önállóan használhatóvá.

Akadálymentesítés
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Universal Design, Design for All

• „Az egyetemes tervezés eszméje az akadálymentes illetve az 
elérhető/megközelíthető környezet, segítő technológiák elveiből nőtt 
ki, mint új tervezési paradigma. Alapelve, hogy a stigmatizáló eszközök 
helyett (pl. külön rámpa vagy korlátlift) általánosabban használható 
eszközöket alkalmazzon a tervezés során, amely szélesebb körű 
célcsoport számára is megfelelően használható megoldásokat 
eredményez. Ahogyan a várható átlagéletkor növekszik, és az 
orvostudomány egyre több ember számára ad lehetőséget súlyos 
betegségekből való felépülésre, úgy fordul az érdeklődés az egyetemes 
tervezés felé. Ezt felismerték az ipar szereplői is, és ma már jelentős 
számban állítanak elő különböző eszközöket és tárgyakat, amelyek 
megfelelnek ennek a tervezési elvnek.

• Amikor az egyetemes tervezés elveit alkalmazzuk, akkor a termék vagy 
a tervezett környezet megfelel a széles körű használóknak” (forrás: 
Novák Á.-Zsilinszky Gy., 2009)

11

Egyetemes tervezés

Forrás: ETIKK
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Társadalmi szinten:
- A speciális igényeket is kielégítő megoldások mindenki számára 

kedvezőek (pl. rámpa).
- Piaci globalizáció miatti „népvándorlás” – több kultúra, szokások, 

használati módok és felhasználói igény jelenik meg.
Technológiai szinten: 
- Informatika – gyors változások a termékekben és 

szolgáltatásokban. 
- A technológiai lehetőségeknek mindig az „átlagemberhez” kell 

igazodniuk, nem haladhatják meg azt. (pl. idősödő társadalmak!)

Miért jó, ha mindenkinek jó?

FSZK: Tervezési segédlet, 2015

• épületen kívül
• gyalogosan
• tömegközlekedési eszközzel
• gépjárművel – parkolás

• közterületi szolgáltatások
– igénybevétele

• főfunkciók
• mellékhelyiségek

• bejutás egy épületbe
– bejárat
– beléptető rendszer, porta,
– információ

• információs terminálok
• személyi feltételek

• közlekedés
– épületen belül

• vízszintesen
• függőlegesen

• tájékozódás, kommunikáció
– információs rendszer segítségével
– építészeti és belsőépítészeti elemek 

segítségével
– személyek segítségével – portás, 

recepciós, stb.
• szolgáltatások

– igénybevétele - ügyfélként
• főfunkciók
• mellékhelyiségek

– nyújtása – dolgozóként
• műszaki háttér használata

– világítás
– hangosítás
– vészjelzés

• technikai segédeszközök használata
• szolgáltatás-szervezés

- informatika - weboldalak
- kiadványok, űrlapok

Épített környezet akadályai
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• HELY: Bottal, járókerettel, kerekesszékkel közlekedők számára elegendő terek, az 

eszközök tárolása megoldott.

• LÁTHATÓ: Kontrasztos színezés, jó világítás

• HALLHATÓ: Hangosítás, indukciós hurok

• TAPINTHATÓ  (taktilis) vagy akusztikus információk

• ÉRTHETŐ: Egyszerűen értelmezhető (vizuális) információk

Ha mindez együtt van egy épületben, az az átlagos használó helyzetét is megkönnyíti, 

de segíti az időskorúakat is, akik ha nem is tekintendők fogyatékosoknak, de koruk 

előrehaladtával képességeik többnyire csökkennek.

Az akadálymentes kialakítás a fogyatékos felhasználók számára nem kényelmi 

szempont, hanem alapvető szükséglet!

Akadálymentes épület

Kétirányú közlekedés esetén, 
kerekesszékes személyek 
találkozására számítva 2 x 90 cm 
=180 cm hasznos járdaszélesség 
szükséges, 200 cm ajánlott. Ahol 
nincs műszaki lehetőség ekkora 
hely biztosítására, ott a járda 
szélessége 95 cm-ig 
csökkenthető, de ilyen esetben 50 
méterenként minimum 1,50 m x 
1,50 m alapterületű kitérőket kell 
biztosítani. 

Épület megközelítése
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Járdák, gyalogutak, közlekedők

Épület azonosíthatósága: mi a 
funkciója? hol a bejárata?
Vizuális kontraszt, eltérő forma 
alkalmazható.
Bejárati ajtó követelményei:
Az ajtó színe legyen eltérő a faltól, 
járófelülettől, ajtólap színe a keret 
színétől.
Üvegajtók esetén szemmagasságban 
fényvisszaverő sáv alkalmazása javasolt 
(áthaladásos baleset megelőzése 
érdekében, gyerekek, látássérült emberek 
számára jobban érzékelhető)
Kilincs, ajtónyitó szerkezet: legyen jól 
látható, pl. színkontraszt alkalmazásával, 
kilincs mögötti felület színezésével, stb.

Bejáratok
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Ha a bejárati ajtó nem 
akadálymentesíthető, 
segítségkérés lehetőségét 
kell biztosítani, vagy az 
alternatív akadálymentes 
bejárathoz vezető utat jelölni 
kell. 

Akadálymentes bejárat

• A tükröződés, csillogás, káprázás, vizuálisan elkülöníthetetlen felületek 
diszkomfort-érzetet eredményeznek.

• A gyengén- és aliglátó emberek jól megvilágított, jól látható, nagy tárgyakat, 
azok jellegzetességeit, színkontrasztokat, geometriai alakzatokat, sziluetteket, 
hangokat, hangjeleket használnak a tájékozódásban. Fontos számukra a jó –
lehetőleg természetes - megvilágítás, a kiegyensúlyozott fényviszonyok, 
megfelelő árnyékolás, a káprázás-, csillogás- és tükröződésmentes felületek, 
a megfelelő látótávolságban, szemmagasságban elhelyezett, megfelelő méretű 
jelzések, információk megválasztása.

Folyosók, közlekedők
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• Törekedni kell arra, hogy egy épület különböző részein, helyiségeiben ne 
legyen nagy fénykülönbség, a sötétebb szakaszokon a fényerő csökkenésére 
automatikusan működésbe lépő világítótesteket célszerű felszerelni, ugyanakkor 
az éles megvilágítású szakaszokon a káprázást megakadályozó mértékű 
árnyékolást kell alkalmazni.

• A helyiségek megvilágításához káprázás-mentes világítótesteket kell 
alkalmazni.

Folyosók, közlekedők

Ajtók működési módjai

Nyíló ajtó Lengő ajtó
Kétszárnyú, 
középen nyíló

Tolóajtó

Harmoni
ka ajtó,
középen 
/ élén 
megvez
etve
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• korlátozott erővel és kézügyességgel is 
nyitható 

• az álló és ülő helyzetből egyaránt elérhető (a 
padló síkja felett 90 – 110 cm). 

• könyökkel vagy tenyéréllel is lehet működtetni 
(ez azoknak is jó, akiknek csomag van a 
kezében).

• külső oldali kilincs érintése hidegben 
kellemetlen, a kilincset kis hőelnyelési 
tényezőjű anyagból (műanyag, fa) kell készíteni 
vagy ilyennel kell bevonni. 

• A kilincs alakja megakadályozza, hogy a kéz 
lecsússzon.

Kilincsek, ajtók, ablakok

• Ha csak egy mód van rá, küszöb nélküli ajtót alkalmazzunk. 
• Ha ez nem lehetséges, a küszöb magassága ne haladja meg 

a 15-20 mm-t és élei letörtek, lekerekítettek legyenek a 
küszöb minden 5 mm-t meghaladó lépcsőzésénél.

Küszöbök
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• Baleset, sérülés esetén szakszerű elsősegélynyújtás, az 
elsősegélynyújtó hely akadálymentes megközelíthetősége, 
hozzáférhetősége.

• Akadálymentes (geometria, lejtés, méret, megvilágítás) és 
megfelelően jelölt (tűz esetén is jól látható, több érzékszerven 
keresztül érzékelhető) menekülési útvonalak

• Mindenki számára elérhető módon elhelyezett tűzjelzők és tűzoltó 
készülékek

• Fényjelzéssel is felszerelt vészjelzők (utánvilágító rendszerek)
• Kontrasztos színezés – működtető gombok felismerhetősége, 

érzékelhetősége
• Információ azonosíthatósága – jól olvasható betűk, érthető jelek és 

piktogramok
• A kijáratok jelzése minden „útelágazásnál”
• Ha hallássérült személy olyan munkakört tölt be, amely sok 

helyváltoztatással jár, akkor legyen nála hordozható vész-fényjelző 
készülék.

Menekülési útvonalak

• A menekülési útvonalba eső ajtókat mindenkinek
ki kell tudni nyitni. 

• Egy kézzel, kézügyesség nélkül, kis erőfeszítéssel 
kell tudni nyitni. 

• Ha a zárás több ponton történik, akkor is egyetlen 
kulcsnak vagy kilincsnek elegendőnek kell lennie a 
nyitáshoz. 

• A kezelőszerveket olyan magasságban kell 
elhelyezni, hogy azok ülő helyzetből is elérhetők 
legyenek. 

• A megfelelő megoldásokat a csak nyomást igénylő 
pánikzárak és kilincsek képezik. 

• Önállóan használható (akadálymentes) menekülési 
útvonal, vagy átmeneti védett tér

Menekülési útvonalak
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Figyelmeztető jelzések

• Folyosó öblösödő szakaszában elhelyezett ajtó 
kisebb veszélyforrás.

• A padlón, szőnyegen (anyagválasztással) 
kialakított jelzések segíthetnek.

Majdnem minden látássérülést okozó szembetegség 
érinti a színlátást, mégis, a tájékozódást, a környezet 
vizuális érzékelését megkönnyíti az élénk, a fényt 
erősebben visszaverő színek és kontraszthatások
alkalmazása.

Taktilis és kontrasztos jelzések
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értelmi fogyatékos embereknek színkódokkal    vak embereknek tapinthatóan

Tájékozódás, információk

Épület-információs rendszer
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Olvashatóság követelményei

A betűk szükséges
mérete attól
függ, hogy milyen
távolról szemléljük
azokat.
A szükséges 
méret  (cm) a 
távolság (m)
függvényében
az ábrán látható,
pirossal a svéd,
zölddel a magyar 
szabályozás szerint.

Olvasható betűméretek ép látás esetén

Szolgáltatások hozzáférhetősége
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• Képek, ábrák
• Videók, multimédia
• Szövegek, feliratozás
• Használhatóság, értelmezhetőség
• Megtalálhatóság
• Biztonság

WCAG 2.0 (ISO 40500:2012)

Internet, elektronikus tartalmak

Vezetőszőnyeg: meglévő 
épületekbe, olcsó. Ragasztott, 
felpördülés ellen szegéllyel 
védett.

Vezetősávok: folyosók 
közepén vezetnek, látássérült 
emberek számára az 
akadálymentes útvonalat jelölik. 
Elkerülik a kifelé nyíló 
ajtószárnyakat, csúszás- és 
süppedésmentesek, különféle 
színben és érdességben 
alkalmazhatók.

Vezetősávok
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A felületképző anyagok tervszerű, szándékos rendező elv szerinti
variálásával kialakított vezetővonalak, akadályok előtti 
figyelmeztető jelzések, stb. elsősorban a vakok, aliglátók és 
gyengénlátók, de az értelmi sérült emberek, az idős emberek és a 
gyerekek tájékozódását is segítik. A vezetősávot anyagában és 
színében is úgy kell kiválasztani, hogy kontrasztot képezzen a 
talajjal.

Vezetősávok

Előírások (OTÉK szerint): 
• egy lépcsőkarban max. 20 fellépés, 

akadálymentes: max. 18 fellépés
• szabad karszélesség: lakáson belül min. 80 

cm, középületben min. 1,65 m, egyéb: min. 
1,10 m, akadálymentes: 1,20m

• lépcsőkar és pihenő felett min. 2,20 m 
szabad belmagasság

• lépcsőfok magassága: max. 17 cm, 
akadálymentes: max. 15 cm, egyenletes 
(lakáson belül max. 20 cm)

• egykarú lépcső közbenső pihenő hossza: 
min. 0,6 m

• korlát: min. 1,0 m magas, akadálymentes: 70 
és 95 cm magasan kapaszkodók

• orrnélküli kialakítás

Lépcsők
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Az ideális lépcső

Forrás: AWARD

A lépcsőkar a vakok számára baleseti kockázatot jelenthet, ha 
a kar alacsony része nincs jelezve, a fehér bottal tapinthatóan 
elkerítve. Hasonló a gond a falról beálló akadályokkal is. 

Forrás: AWARD
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Liftek akadálymentes kialakítása
A szintkülönbségek áthidalására – akár több emeletről, akár csak néhány 
lépcsőfokról van szó – gépi berendezéseket használunk. Ezek három csoportba 
sorolhatók: felvonók, emelőlapok és lépcsőliftek. Néhány sajátos 
emelőberendezés és ide sorolható.
Néhány műszaki feltétel mindhárom kategóriára vonatkozik. Ezek a következők: 
- korlátokkal, ajtókkal, aknákkal meg kell akadályozni, hogy a használók 

balesetet szenvedjenek,
- a vezérlő paneleknek jól láthatónak és elérhetőknek kell lenniük,
- a kezelő személyzetnek minden szintről hívhatónak kell lennie,
- a berendezések előtt minden szinten elegendő hely kell a kerekesszékes

manőverek számára (min. 120x120 cm alapterület)
- Látható, hallható, tapintható, érthető visszajelzés a működésről

Menekítőszék

A tűz esetén nem használható felvonók ajtai mellett menekítőszéket
kell elhelyezni.
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Az ideális rámpa: 
Ábra szerinti méretekkel, kialakítással
Sík, csúszásmentes felületű
9 méterenként  1,5x1,5 m alapterületű pihenő
Gömbölyű korlát 70 és 95 cm magasságban
Lejtésszög ≤ 5% (1:20)
Taktilis információkForrás: AWARD

A vízszintes szakasz 
nélkülözhetetlen minden 
olyan helyen, ahol valamilyen 
manővert kell végrehajtani –
pl. egy bejárati ajtót kinyitni.

Forrás: AWARD
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Forrás: AWARD

Helyszükséglet

Akadálymentes mosdók
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Vészjelző kialakítása

A biztonságra nagy figyelmet kell fordítani. A 
fürdőszobák és WC helyiségek ajtaja nem 
nyílhat befelé - ha valaki odabent elesne, a 
helyiségbe nem lehetne bejutni. Segélyhívó 
beépítése is szükséges úgy, hogy ha 
bárhová, bármilyen testhelyzetben esne is 
valaki a padlóra, a vészjelzőt működése 
tudja hozni. Ennek egyetlen biztonságos 
módja az, ha a helyiség padlója fölött 20 –
30 cm magasságban egy zsinórt 
vezetünk körbe, ami bárhonnan könnyen 
elérhető – ennek bárhol történő 
meghúzásával hozzuk működésbe a jelző 
berendezést. Jelző gombok beépítésével ez 
a biztonság nem érhető el. 

• Közlekedéshez szükséges hely 
biztosítása

• Öltözőszekrény megtalálása, 
azonosítása

• Átöltözéshez pad vagy öltözőágy 
biztosítása (kerekesszékes
személyek számára, kb. 60x200 cm, 
ülőmagassága 45-60 cm, felhajtható 
is lehet). Az ágy melletti falon 
kapaszkodót célszerű elhelyezni az 
átüléshez.

• Polcok és fogasok kerekesszékből is 
elérhető magasságban legyenek 
(fogas: 1,2-1,5 m, polc 0,6-1,2 m 
magasan)

• Segélyhívó 1,0-1,1 m és 0,3-0,4 m 
magasságban

Öltözők



2017. 11. 23.

24

Bútorok

• Fiókok – teljesen kihúzható fiókok a 
szekrénypolcok helyett

• Szekrényajtók - tolóajtók
• Fogantyúk – kontrasztos, csúszásmentes, 

kényelmes, kézsérültek számára is használható
• Kerekesszékesek számára: elegendő hely a 

manőverezéshez, térdszabad asztal, bútorok 
és munkaeszközök elérése, kezelhetősége

Teakonyha, étkező kialakítása
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Tisztaság, higiénia

• Látás- és mozgássérült 
személyek számára 
fokozottan veszélyes a 
gondozatlan munkaterület 
(nem érzékelhető 
szennyeződések, 
csúszásveszély).

• Szemétgyűjtő edények 
akadálymentes kialakítása, 
hozzáférhető elhelyezése

Design for All
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Mozgássérült emberek igényei

• Helyigény biztosítása közlekedéshez, 
munkavégzéshez (kerekesszék és más mozgást 
segítő eszköz használata esetén), ezek 
tárolásához

• Kapaszkodó felületek kialakítása
• Szilárd, csúszásmentes, legfeljebb 5% lejtésű 

padozat kialakítása
• Maximális hézagméret 2x2 cm
• Elérési távolságok, térdszabad kialakítás
• Megfelelő méretű és könnyen működtethető 

gombok, kezelőfelületek
• Szükség esetén speciális munkaeszközök, 

támogató technológiák biztosítása.

• Vezető- és figyelmeztető sávok, tájékozódási 
pontok kialakítása

• Útvonalba, munkatérbe nyúló akadályok 
érzékelhetővé tétele (elkerülése)

• Taktilis jelzések és jelölések alkalmazása
• Kis zajszintű munkaterület kialakítása
• Kontrasztos, jól olvasható és érthető 

információk biztosítása
• Rend fenntartása, állandó tároló helyek 

kialakítása
• Dokumentumok azonosíthatósága
• Számítógép-használatot segítő eszközök 

biztosítása (nagyítók, felolvasók, hangosítók, 
digitalizáló eszközök, stb.)

Látássérült emberek igényei
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Hallássérült emberek igényei
• Fontosabb leírások (pl. munkafolyamatok, 

munkarend, stb.) könnyen érthető és 
hozzáférhető formában elérhetők 
legyenek.

• Hang alapú információk legyenek 
felerősíthetők vagy fényre, rezgésre 
átalakíthatók.

• Fontosabb változó információk kivetítése
• Megvilágítás, munkaállomások 

elrendezése a kommunikációhoz 
megfelelő rálátást, szemkontaktust 
biztosítson.

• Szükség esetén speciális munkaeszközök, 
támogató technológiák biztosítása.

• Egyéni képességek alapján választott 
feladat, környezet

• Fontosabb leírások (pl. 
munkafolyamatok, munkarend, stb.) 
könnyen érthető és hozzáférhető 
formában elérhetők legyenek (képsorok, 
fotók).

• Munkakörnyezet színes, barátságos 
legyen

• Munkaeszközök könnyen és 
biztonságosan használhatók legyenek.

• Szükség esetén speciális munkaeszközök, 
támogató technológiák biztosítása.

Értelmi fogyatékos emberek
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Ajánlott irodalom:

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által összeállított TL-
tervezési szempontsor: http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-kornyezettervezo-
szakmernok-tanacsadok-altal-osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/

• Ungváry Gy. – Walz G., szerk (2013): Munkahelyek kialakítása – TÁMOP 2.4.8-12/1-
2012-0001 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi 
ellenőrzés fejlesztése”
– Akadálymentesítés és a mmk-k munkakörnyezetének kialakítása (3 oldal)

• Akadálymentes munkahelyek speciális munkavédelme (oktatási segédlet, Mahadi
Kft., 2010.) 369 oldal

• Pandula András (szerk.) (2011): Kézikönyv – Az akadálymentes és egyetemes 
tervezés műszaki-tervezői szempontjai, követelményei, FSZK tudástár 

• Pandula, A. (szerk) (2007): Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet 
megvalósításához, Váti Kht., ISBN 978-963-7380-12-9

• Ajánlás az info-kommunikációs akadálymentesítésre, FSZK, 2008
• Dr. Zöld András et al.: Accessible Worlds for All Respecting Differences c. 

elektronikus tananyag (AWARD) 

Felhasznált források:

• AWARD (2009) – Interaktív oktatási anyag a szakképés számára, Tempus 
Közalapítvány, Leonardo Nemzeti Iroda által támogatott 07/0227/LLP-LdV-
TOI-2007-HU_001 „AWARD” projekt terméke

• Koós Miklós (2006) : Lépcsőről mindent mindenkinek - Lépcsőkönyv 
(http://lepcso.cyberapa.hu/e107_files/downloads/lepcsokonyv.pdf)

• Igali Zsófia (2010): A hozzáférhető épített környezet, Tervezés speciális 
felhasználók számára, BME EPT előadás

• www.corbis.com

• Akadálymentes környezet CD-ROM ’98

• Egyenlő esély a tanulásra, sportolásra - Programzáró kiadvány -
Közintézmények akadálymentesítése pályázati program - PHARE HU 2003-
004-347-02-01

• Németh, E. (2013): Iroda-ergonómia, Kisebb irodák és nagylégterű irodák,
BME Ergonómia c. kurzus előadásvázlata
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Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Függetlenség és önállóság támogatása

egy termék vagy rendszer több szinten állít 
követelményeket a felhasználóval szemben:

Speciális igények - akadályok
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• Testméretből adódóak (pl. magasság, súly, rendellenességek)
• Élettani jellemzők – veleszületett vagy szerzett, átmeneti vagy 

állandó (pl. csípőficam, várandósság, törött végtag, allergia, 
stb.)

• Perceptuális jellemzők – pl. gyengénlátás, színtévesztés, 
nagyothallás, szaglás vagy ízlelés hiánya

• Kognitív jellemzők – nem csak értelmi sérülteknél! Pl. bonyolult 
megfogalmazás és ábra (jegyzetek… )

• Motivációs és emocionális jellemzők – akaraterő, önelfogadás, 
részvétel igénye

Akadályok azonosítása

Műszaki megoldások, amelyek 
• a kommunikációt, 
• a látást, 
• a számítógép-használatot, 
• a mindennapi életvitelt, 
• a tanulást, 
• a mobilitást 
• általában a mozgást, a szórakozást 
• és a rekreációt segítő alkalmazások és szolgáltatások.

Lehetnek speciálisan kialakított segédeszközök, illetve olyan 
hétköznapi használati tárgyak is, amelyek adott szituációban az 
egyén segítségére vannak, akadályt, „rést” szüntetnek meg – segítő 
technológiák.

Tervezés speciális igényekre
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• Támogató eszközök
• Orvostechnikai eszközök 
• Gyógyászati segédeszközök

Speciális termékek

• Támogató eszközök: strukturális károsodás vagy 
funkcionális akadályozottság megelőzése, kompenzálása, 
monitorizálása, mérséklése az önálló életvitel érdekében.

• Orvostechnikai eszközök: betegségek, sérülések vagy 
fogyatékosságok megelőzésében, tünetek enyhítésében, 
kompenzálásában, anatómiai és fiziológiai folyamatok 
vizsgálatában, pótlásában, módosításában használhatóak.

• Gyógyászati segédeszközök: személyes használatú 
orvostechnikai eszközök, amelyek nem igénylik az 
egészségügyi szakember jelenlétét; átmeneti vagy 
végleges egészségkárosodás vagy fogyatékosság esetén 
diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs vagy ápolási céllal 
használhatóak.

6

Fogalom meghatározások
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„minden olyan eszköz vagy rendszer, amely lehetővé teszi 
az egyes személyek olyan feladatainak elvégzését, 
amelyeket egyébként nem lennének képesek 
végrehajtani, vagy megkönnyít, és biztonságosabbá tesz 
számukra bizonyos cselekvéseket” 

(Cowan & Turner-Smith, 1998) 

• Jókai E. (szerk, 2010): Rehabilitációs támogató 
technológiák, Typotex

• Cook, A.M & Polgar, J.M. (2015): Assistive technologies: 
Principles and practice. Elsevier Health Sciences

Támogató technológiák

• ISO 9999:2007 – a fogyatékos személyek számára 
elérhető támogató termékek osztályozását tartalmazó 
szabvány

• A termékeket funkcióik szerint osztályozza
• Tartalmazza a fogyatékos személyek segítőinek 

segédeszközeit is
• Információit a betegek, orvosok, rehabilitációs 

szakemberek, kutatók, gyártók, termékfejlesztők is 
használják

• 3 főosztály és azon belül 3 alosztály, legfeljebb 4 
karakteres kódok

8

ISO 9999 osztályozás
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• Gyógykezelést támogató termékek
• Készségfejlesztést támogató termékek
• Testi támasztó eszközök és protézisek
• Gondozási és ápolási eszközök
• Helyzetváltoztatást támogató termékek
• Háztartási tevékenységeket támogató termékek
• Bútorok és lakás-átalakítások
• Kommunikáció és információtovábbítás eszközei
• Eszközök és berendezések kezelését segítő eszközök
• Környezet fejlesztését segítő eszközök, szerszámok
• Rekreációt támogató termékek

9

ISO 9999 segédeszköz csoportok

Életvitelt segítő eszközök

10
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Önellátás – gyógyszerek adagolása, szedése

Önellátást segítő eszközök – étkezés



2017. 11. 23.

7

13

Önellátást segítő eszközök – konyhai eszközök

Tisztálkodás



2017. 11. 23.

8

Ülés, felállás

16

Otthoni élet – finommozgások



2017. 11. 23.

9

17

Otthoni élet – finommozgások

Önellátás - öltözködés
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Mobilitást segítő eszközök

Otthoni élet - mobilitás
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Bionikus művégtagok

21

Viselhető technológiák
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Kommunikációt segítő alkalmazások

alternatív beszéd és a hallássegítő 
rendszerek pl.

• kommunikációs táblák,
• beszéd-szintetizátorok, 
• lézeres mutatók, 
• Braille eszközök, 
• hordozható (és egyéb módosított) 

írógépek, jegyzetelő eszközök 

24

Látást segítő alkalmazások
• különféle nagyító berendezések beszélő készülékek 

(pl. órák, számológépek), 
• hangoskönyvek és Braille írást használó 

dokumentumkezelők

GlovEye = app + kamera + Braille-kijelző
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Érintőképernyők vak embereknek?

25

Számítógép használatot segítő alkalmazások

• Számítógép kezelés szemmozgással

MyTobii – www.tobii.com
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Számítógépes munkavégzést támogató eszközök

Képernyőnagyító szoftver
Képernyőolvasó program
Billentyűkezelő
Nagyítók
Beépített „kisegítő lehetőségek”
Számítógéphez csatlakoztatható Braille-kijelzők

28

Számítógép-használat
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Otthoni élet – praktikus segítségek

Hallást és látást segítő megoldások

Az eszközök legyenek személyre 
szabottak, az aktuális képességhez 
mérten. 
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Naptárak, emlékeztetők
Probléma lehet:
- a feladatok tervezése
- prioritási sorrend felállítása
- önellátás
- önkifejezés
- a problémák megoldása

Segítségkérés
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Számítógéppel támogatott megoldások

• IQ Voice Organiser, Neuro Page, Parrot Voice Mate – üzeneteket 
játszik le, adott időpontokban, zsebben hordható.

• NevesMiss DigiPad – nem időzíthető üzenetlejátszó.
• DataLink karóra – számítógéppel áll kapcsolatban, hanggal értesít, 

ha valamit meg kell tennie a betegnek.
• CellMinder – mobiltelefonra küldi az értesítést, visszajelzést vár a 

betegtől.
• Essential Steps és Easy Alarm szoftverek – mindenki számára 

használható emlékeztetők, számítógépes vagy PDA környezetben.
• Telerehabilitáció – TV-n vagy webkamerán keresztül kérhet a beteg 

segítséget a gondozótól.

34

Kommunikációt támogató megoldások

• Szöveget hanggá, hangot taktilis jellé (rezgés) alakító 
szoftverek

• Gépen írni könnyebb, mint kézzel – de még ez is 
okozhat nehézséget – átalakított billentyűzetek, 
segédeszközök. 

• Szavakat felajánló szövegszerkesztő – telefonon is van 
ilyen. (SeeWord – személyre szabható, milyen jellegű 
segítséget nyújtson a szoftver. 
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Kognitív képességek támogatása

• MemoGlasses – a szemüveg belső felületére 
vetített információ

36

Kognitív rehabilitáció 1.

PEAT (the Planning and Execution Assistant and 
Trainer ), zsebben elférő PDA, grafikus kijelzővel, 
érintőképernyővel, elektronikus naptárral, 
címjegyzékkel, beépített telefonnal – egy „normál” 
PDA készülék..
Amivel több: napi menetrend tervező, jelzi a 
felhasználó számára, mikor kell elkezdenie vagy 
befejeznie egy tevékenységet, figyelemmel kíséri a 
folyamatokat, figyelmeztet a késésekre, 
programváltozásokra. A NASA által használt 
automatikus napi tervező rendszert alkalmazza, 
mely nyomon követi a programokban 
bekövetkezett változásokat, akár újratervezi a napi 
programot, ha szükséges. 
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Kognitív rehabilitáció 2.

MAPS (Memory Aiding Prompting System) a napi 
feladatok teljesítésében segítheti a beteget. Képi és 
hang segítséggel utal a feladatra. PDA rendszerben 
működik, vezeték nélküli kapcsolatban áll egy PC-vel, 
amelyen a feladatok beprogramozhatók, az adatok 
tárolhatók. 

Segítséget nyújthat az önálló élet összetettebb 
feladatainak ellátásában – pl. főzés, gyógyszerek 
rendszeres beszedése, személyes higiénia 
fenntartása. 
“intelligent Bus Stop” – akár a vakok számára is 
használható funkció.
Smart wallet – a napi pénzmozgást is figyelheti 
(bankkártya)
Panic button – segítségkérési lehetőség a gondozótól 
vagy családtagoktól.

38

Kognitív rehabilitáció 3.

COACH (Cognitive Orthosis for Assisting aCtivites in the Home) 
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Tanulást segítő alkalmazások

A tanulást, önkifejezést, memória fejlesztését, 
problémamegoldást támogató eszközök, pl.

• Adaptív gyermekjátékok
• Vizuális gondolkodást támogató szoftverek
• Tantermi oktatást támogató rendszerek

40
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Átalakított személyautók
• irányítás

42

Egyéni közlekedés
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Szórakozást, pihenést segítő alkalmazások

A szórakozást és rekreációt lehetővé tevő eszközök a 
sportban, a kultúrában és a társadalmi életben fejtik ki 
hatásukat. Pl. 

• hallássérültek számára készített filmfeliratozások, 
• Wii, Xbox Kinect,
• Sportolást támogató eszközök

44

Sport

síelés
atlétika

vívás
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Floorball

Kerekesszékes rögbi, gerelyhajítás

46
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SEJK

EASTIN
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Ötletek, praktikák, tapasztalatok

Fontos segédletek: 

• „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez. Komplex akadálymentesítés.” című kiadvány 

• Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet
megvalósításához: http://akadalymentes.com/wp-
content/uploads/2012/04/akadalymentes2007.pdf

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által
összeállított TL-tervezési szempontsor:
http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-kornyezettervezo-
szakmernok-tanacsadok-altal-osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/
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Intézményi férőhely-kiváltási menedzser képzési 
program

A  súlyosan halmozott fogyatékos 

személyek bemutatása

Tóth Mónika 2017.11.25.



KIK AZ SHS SZEMÉLYEK?
Definíció – veleszületett állapot

„Mindegyik részfogyatékosság különböző súlyosságú 

lehet, a fejlődést oly módon befolyásolja, hogy nem 

egyszerűen elkülönült fogyatékosságok 

összegződéséről van szó, hanem egy sajátos, új típus 

megjelenéséről” 
(Lányiné 2001, idézi Márkus 2003, p. 108.)



KIK AZ SHS SZEMÉLYEK?
Definíció – veleszületett állapot

„Háttérben a korai életszakaszban bekövetkező az idegrendszert 

komplex módon érintő károsodás áll, amelynek következtében 

egy egész életben fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a 

speciálisan humán funkciók minimálisan két területén, mint a 

kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-

észlelés funkcióban súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar 

mutatható ki.”  



KIK AZ SHS SZEMÉLYEK?
Definíció – veleszületett állapot

Definíciók értelmében kérem becsüljék meg az Önök 

intézményében milyen megoszlást mutat ez a 

populáció?

Kérem, azt is becsüljék meg, melyek a leggyakoribb 

fogyatékosságok? (sérülés-specifikusan)



Adaptív viselkedés fogalma

„A fogalmi, szociális és praktikus készségek 

gyűjteménye, amelyet az emberek a mindennapi 

élet során sajátítottak el.” (Lányiné 2009, p. 109.)



Fogalmi készségek – nyelv,

beszéd és olvasási

készségek, pénz, idő és

számfogalom, helyzet-

meghatározás / tájékozódási

készségek

Szociális készségek –

interperszonális kapcsolatok,

szociális felelősség,

önértékelés, szociális

problémamegoldás,

szabálykövetés és

szabálytudat betartása,

áldozattá válás elkerülése

Praktikus készségek- mindennapos

tevékenységekhez szükséges

készségek – önellátás,

munkavégzéshez szükséges

készségek, egészségmegóvás,

közlekedési készségek, napirend /

rutinok kialakítása, pénzkezelés,

telefonhasználat etc.



Feladat

Az adaptív készségek értelmében az Önök 

intézményében lévő SHS populáció a három típus 

szerint milyen eloszlást mutat a készségszinteket 

illetően? 



Fogalmi készségek - amiről van tapasztalatom, amit bemutattak nekem;

illetve amit tudok kötni előzetes sémákhoz, ehhez kellenek tapasztalatszerzési

lehetőségek





Idő - fogalom



Számfogalom



Szociális készségek – interperszonális kapcsolatok, szociális felelősség,

önértékelés, szociális problémamegoldás, szabálykövetés és szabálytudat

betartása, áldozattá válás elkerülése

Feladat 1.

Írják össze, hogy a felkelésük után,

amíg elindultak milyen döntéseket

hoztak. Ezeket hogyan kivitelezté?

(formája) k

Feladat 2.

Az ebédszünetben milyen

kommunikációs helyzetekben

vettek rész?

• milyen formában tették ezt?

(csatornák, eszközök)

• mi volt a célja/funkciója?



KOMMUNIKÁCIÓ – szükséges hozzá partner, szándék, közös téma,

eszközök



Praktikus készségek- mindennapos tevékenységekhez szükséges készségek

– önellátás, munkavégzéshez szükséges készségek, egészségmegóvás,

közlekedési készségek, napirend / rutinok kialakítása, pénzkezelés,

telefonhasználat stb.









Adaptációk – téri tájékozódást





Adaptációk-önkiszolgáláshoz



Adaptációk- munkavégzés





KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!



Felhasznált források

• Lányiné E. Ágnes: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés; 
Medicina 2009.; Budapest
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Intézményi férőhely-kiváltási menedzser



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

2.4 A speciális és komplex szükséglettel élő 
személyek, mint a közösségre alapozott 

szolgáltatási rendszer célcsoportja

2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek speciális 
szükségletei és támogatott életvitelük megvalósítása

Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és támogatott 
életvitelük megvalósítása



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

1. Kikről van szó?
1. Mentális betegségek osztályozása (BNO, DSM, diagnózisok)

2. Okok, kiváltó tényezők

3. Betegségek, kórképek

2. Új megközelítés

1. Emberi jogi modell

2. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény

3. Kritikák, Felépülés modell

3. Intézményi férőhely kiváltás

1. Nagy bentlakásos intézmények átalakítása

2. Támogatott Lakhatás

3. Kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására 
szolgál az egészségügyben. Kialakításának az volt a célja, hogy 
bármelyik országban megbetegedett, illetve sérülést szerzett 
személy diagnózisát egységes kódrendszer alapján lehessen 
besorolni. A szabványos kódolás alapján a különféle 
statisztikákat, ország jelentéseket egységes kódolás alapján lehet 
összehasonítani



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 
Feladata segítséget nyújtani az orvosoknak abban, hogy milyen 
tünetek szerint lehet valakit diagnosztizálni egy mentális 
betegséggel, valamint a betegségekhez kódot is rendel. Több 
kiadást élt meg, mert ahogy fejlődik az orvostudomány, a 
kézikönyv úgy alkalmazkodik a korhoz.

A diagnózis negatív vonatkozása a „kóros” emberi viselkedés 
„beskatulyázása”, felcímkézése, ami stigmatizál, miközben 
minden ember/beteg egyedi és megismételhetetlen jelenség.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Bio- pszicho- szociális megközelítés: Genetikai tényezők szerepe 
(l. ikerkutatások), vagyis veleszületett élettani jellemzők-
sérülékenység. Biokémiai okok, például katekolamin elmélet a 
depresszió kutatása kapcsán, melynek lényege a depressziós 
beteg noradrenalin és szerotonin rendszerének komplex zavara. 
Egy másik biológiai magyarázat szerint a bipoláris zavarban a 
nátriumionok áthaladása az idegsejtek membránján - burkán -
nem megfelelő. A skizofrénia esetén a dopamin nevű 
neurotranszmittert teszik felelőssé. Plusz környezeti tényezők: 
korai (születéskori, gyermekkori) élmények, társadalmi háttér,
későbbi események/kiváltó tényezők, stressz helyzetek, az 
azokkal való megküzdési képesség/képtelenség



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Mik lehetnek kiváltó tényezők?

• Traumatikus esemény negatív/pozitív egyaránt, l. haláleset, abúzus, munkahely 
elvesztése, költözés, gyermekszületés, szakítás.

• A normális napi alvás-ébrenlét ritmus felborulása (pl. rendszertelen vagy éjszakai 
munka miatt) szintén bizonyos betegségek fellángoláshoz vezethet.

• A hormonális állapot jelentős változásai (pl. a pajzsmirigy-, vagy más mirigyek 
működési zavarai, terhesség, gyermekágy, szoptatás, változókor, hormontartalmú 
gyógyszerek – a testépítő hormonok is) provokálhatják a betegségek kiújulását.

• Alkohol/Drog rontja/kiválthatja az állapotot.

• Bármi, ami a beteg megszokott életritmusától nagyban eltérő/kiugró/szokatlan.

• Tartós stressz.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Betegségek/kórképek:

• Szorongásos zavarok (fóbiák, generalizált szorongás, pánik, 
kényszer, poszttraumás stressz szindróma)

• Hangulatzavarok (depresszió, bipoláris zavar)

• Skizofrénia

• További jelenségek, betegségek, állapotok (pszichózis, 
öngyilkosság, disszociatív zavarok, addikciók, evészavarok, 
nemi működésbeli zavarok, szomatizációs zavarok, 
személyiségzavarok, 



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

A célcsoport ellátása:

- közösségi pszichiátria

- nappali ellátás

- Szakosított ellátások (átmeneti, bentlakásos, rehabilitációs 
otthonok, lakóotthonok,  támogatott lakhatás)



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Emberi jogi modell

Korábbi megközelítések: 

- Morális modell: egyéni, személyes probléma, valamilyen bűn 
következménye, alárendeltség, gondozást, ellátást igényel. 

- Medikális modell: megelőzhető, gyógyítható állapot

- Szociális modell: nem az állapot, hanem a közeg (a 
társadalom) okozza.

- Emberi jogi modell: Jelen egyezmény célja valamennyi emberi 
jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának 
előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi 
fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született 
méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. 
Fogyatékossággal élő személy például minden olyan személy, 
aki hosszan tartó fizikai, intellektuális, mentális vagy 



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Emberi jogi modell: 

„Jelen egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető 
szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, 
védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy 
számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának 
előmozdítása. Fogyatékossággal élő személy például minden 
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, intellektuális, mentális 
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és 
másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.”



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény

2006-ban az ENSZ-ben szakértők és érintettek bevonásával 
elkészült a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény.

Az Egyezmény egyértelműsíti, hogy a mentális problémákkal élő 
emberek is azok közé tartoznak, akikre vonatkoznak a 
megállapításai. (Gombos Gábor)

2007-ben Magyarország aláírja, elfogadja az Egyezményt, törvényi 
szintre emeli a benne foglaltakat, ezzel kötelezettséget vállal az 
emberi jogi megközelítés alkalmazására.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Kritikák 

- Kényszergyógykezelések ellen való fellépés: ENSZ és érintettek

- Gyógyszerezés – a gyógyszerekről szerzett információ 
minőségének vitatása, hosszú távú egyéb hatások tudottsága, 
klinikai kísérletek átláthatósága, felhasználás mikéntje (van e 
mellette terápia)

- Diagnózisok kritikája: a pszichiátriai diagnózisok nem objektívek 
(pl. vérkép vagy más röntgenfelvétel által), hanem nagyban 
befolyásoltak például a diagnoszta személye, kulturális és 
szociológiai tényezők és a használt diagnosztikai skála által. A 
másik komoly bírálat magát a diagnosztikához használt 
eszközöket, elsősorban a DSM-et (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) éri.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Felépülés modell

Mike Slade: „Personal Recovery and Mental Illness” (2009)

Klinikai felépülés

- kimeneti szempontú megközelítés, amely a kimeneti 
állapotot írja le, 

- a leírás a klinikusok megfigyelése és értékelése alapján 
történik, 

- a leírás nem individualizált, hanem a leíró pszichiátria 
kategória rendszerébe illeszkedő „besorolást” képvisel.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Kritériumok:

- a páciens rendelkezik előzetesen felállított diagnózissal, 

- jelen állapotban az ahhoz kapcsolódó diagnosztikai kritériumok 
nem állnak fenn, 

- több mint 5 év telt el az utolsó kórházi felvétel után,

- pszichoszociális funkciói jelenleg „normál sávba” vannak / GAF 
pontérték pl.> 65 pont/, 

- antipszichotikus gyógyszerek csak alacsony szinten kerülnek 
alkalmazásra.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Liberman és Kopelowicz emellett kiemeli az alábbi szempontokat:

- teljes tüneti remisszió, 

- teljes vagy részidejű munka vagy tanulás, 

- független életvitel (informális gondozók ellenőrzése nélkül),

- baráti kapcsolatok, akikkel a paciens eltölti szabadidejét, 

- állapota legalább két éve stabil.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Személyes felépülés

- nagyon személyes változási folyamat, 

- a folyamat érinti a személy attitűdjeit, értékeit, érzéseit, 
céljait, készségeit és/vagy szerepeit,

- nem kórházi, vagy védett helyen történő kontroll alatti 
folyamat,

- a személy a betegsége ellenére képes alakítani az életét,

- visszahúzódás helyett aktív részvétel,

- védekező elutasítás helyett szembenézést és elfogadást 
ösztönöz,

- létrejöhet professzionális segítség nélkül is, viszont feltételezi 
mások támogatását, partnerségét is. 



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
A felépülés jelensége alapvetően a mentális zavarral sikeresen 
megbirkózók beszámolóin, személyes narratívákon keresztül került 
leírásra, miközben e koncepció empirikus vizsgálata elég nehéz. 
Mindazonáltal fontos jellemzői jól megragadhatók, így az 
„empowerment,” a remény és optimizmus, és az élettel kapcsolatos 
elégedettség érzése.

Fontos kérdés az, hogy egymástól élesen elkülönülő fogalom-e a
klinikai és személyes felépülés?



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Ennek kapcsán három komponenst kell kiemelni: 

- A felépülés természetes folyamat – azt láthatjuk, hogy vannak, 
akik pszichiátriai diagnózisuk és a betegség megragadható 
kritériumai ellenére képesek túljutni nehézségeiken, boldogulnak 
az életben, és képesek elérni céljaikat kezelés nélkül. 

- Mások elsősorban megfelelő kezelés nyomán tudnak felépülni a 
betegségből, de láthatunk spontán felépülést is, miközben céljaik 
elérése és elégedettségük különféle támogató hátterek 
igénybevételével volt csak megvalósítható. 

- Alapvetően fontos tényező a remény – annak felismerése, hogy a 
súlyos pszichiátriai betegség diagnózisa ellenére nem 
szükségszerű, hogy a pszichiátria betegséggel élő élete 
intézményi létre korlátozódjon.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Miközben sok pszichiátriai program a klinikai felépülést helyezi 
előtérbe, Slade felfogásában az alapvető cél a pszichiátriai 
betegséggel élők személyes felépülésének támogatása – a klinikai fe

A diagnosztikai kategóriák egy sor negatív következményt jelentnek:

- a „mentális beteg” identitás meghatározó szerepe,

- a saját sors feletti hatalom elvesztése,

- reményvesztés, feladás, visszahúzódás, lépülés ennél szűkebb, és 
a személyes felépülésnek alárendelt cél.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Fentiekkel kell szembe állítani a felépülés alábbi tényezőit:

- remény,

- önbecsülés,

- személyes identitás,

- etnikai identitás,

- kulturális identitás,

- nemi identitás,

- megszabadulás a beteg identitástól.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Andresen és munkatársai az alábbiakat emelik ki: 

Remény – jövő irányultságú várakozás a személyes célok elérése 
kapcsán. Központi kérdése: mi fog történni velem? A remény 
alapvetően mentális betegségből adódó következmények, hátrányok 
megszűnéséhez, egy jobb a jövő várásához kapcsolódik. 

Identitás – az egyediség megerősödése. Központi kérdése: Ki vagyok 
én? Az identitás megerősödése azért kiemelkedő jelentőségű, mert 
a betegség aláássa a személyes és szociális identitást. 



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

Jelentés – a mentális betegség kapcsán szerzett tapasztalatok 
megértése. Központi kérdése: Mi történt velem? Azt tapasztalhatjuk, 
hogy a mentális betegség megélése mély nyomott hagy, és a 
személyre szóló kielégítő magyarázat meghatározó. Van azonban egy 
indirekt jelentés is, amelynek központi kérdése: Mit jelent ez 
számomra? Az erre adott válasz az identitás megerősítése 
szempontjából fontos. 

Személyes felelősség – Központi kérdés: Mit tudok tenni? A 
kérdésre adott válasz meghatározó jelentőségű, mert azt láthatjuk, 
hogy a betegség aláássa az egyén azon képességét, hogy 
felelősséget vállaljon sorsáért, életéért. 



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
A személyes felépülés szakaszai: 

- bénító akadályozottság, zavartság érzése, kontroll vesztés az élete 
felett, az önbizalom elvesztése, kapcsolatok elvesztése, 

- harc az akadályozottsággal szemben, törekvés a betegséggel 
kapcsolatos magyarázat megtalálására, remény, kudarc - félelem, 
belső erőforrások keresése,

- együttélés az akadályozottsággal, a helyzet kezelésének kísérlete 
az akadályozottság határain belül,

- túllépés az akadályozottságon – teljesebb élet, jelentés és cél 
megtalálása az akadályozottság leküzdésével



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
Andresen ötfázisú felépülési modellje: 

1. Moratórium – elutasítás, zavartság, reménytelenség, identitás 
zavar és visszahúzódás. 

2. Tudatosulás – felcsillan a jobb élet reménye és az, hogy 
lehetőség van a felépülésre. Ezt a környezetében lévő fontos 
mások erősíthetik, szerep minták vagy a klinikus támogatása 
segítségével. Tudatosul az, hogy a beteg identitás helyett 
másféle identitás is kialakulhat. 

3. Előkészület – az egyén elkezd a felépülésén dolgozni felmérve 
személyes forrásait és határait, tanulva a betegségéről és az 
elérhető szolgáltatásokról, miközben másokhoz csatlakozik, akik 
a felépülés útján haladnak. 

4. Újraépítés – egy kemény munkafázis, amelyben a pozitív 
identitás, a személyes értékek, célok kialakítása folyik a 
betegséggel megküzdés felelősségével és a saját élet feletti 



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása

4. Újraépítés – egy kemény munkafázis, amelyben a pozitív
identitás, a személyes értékek, célok kialakítása folyik a betegséggel
megküzdés felelősségével és a saját élet feletti kontroll
visszanyerésével. Ebben fontos az egyén rizikó vállalása.

5. Fejlődés – az egyén képes betegségét kezelni és egyensúlyát
megőrizni. Megküzdő képesség, önbizalom, optimizmus jellemzi a
jövővel kapcsolatban. Pozitív önképe van és hisz abban, hogy a
betegséggel kapcsolatos tapasztalata nyomán jobb emberré vált.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
A felépülés több fázisú modellje több klinikai előnnyel jár: 

- hozzájárul a terápiás optimizmus megerősödéséhez,

- az egyén képessé válik arra, hogy a folyamatokat nem 
stigmatizáló módon, nem patologizáló megközelítésben lássa,

- ugyanakkor segíti a klinikust abban, hogy támogatását a felépülés 
megfelelő szakaszaihoz kapcsolja.



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
A felépülés négy feladata: 

1. Pozitív identitás kialakítása

2. A „mentális betegség” átfogalmazása

3. A mentális betegség „önmenedzselése”

4. A szociális szerepek újraértékelése



2.4.7 Pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 
speciális szükségletei és támogatott életvitelük 

megvalósítása
A professzionális segítők szerepe: 

- a remény megerősödésének támogatása, 

- az identitás támogatása, pozitív identitás erősítése a személyes 
fejlődés bátorítása,

- a személyes felelősség vállalás ösztönzése,

- a jelentés keresés segítése.



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása

• A szenvedélybetegek ellátásában érintett az egészségügyi és a 
szociális ellátórendszer, melynek működtetésében az állami 
fenntartó mellett komoly szerepet tölt be az egyházi, valamint a 
civil szektor is. 

• Az ellátási formák többsége nem specializált, sok esetben nincs 
külön ellátás a szenvedélybetegségek különböző formáira (pl. 
alkoholfüggőség, kábítószer fogyasztás, viselkedési addikciók). 

• Az egészségügyben jellemzően a pszichiátriai ellátórendszer 
részeként működnek ezek az ellátások, addiktológiai és vagy 
pszichiátriai ellátásként nevesítve. A szociális ellátórendszerben 
ugyan vannak kifejezetten szenvedélybeteg ellátó intézmények és 
szolgáltatások, azonban a többi célcsoport ellátásában (főként a 
szakosított és pszichiátriai ellátásokban) is jelentős számban 
vannak jelen szenvedélybeteg emberek). 



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása

A szenvedélybeteg emberek kiváltásával kapcsolatban 
felmerülő kérdések:

• Milyen folyamatot és elveket érdemes követniük az 
intézményeknek a kiváltáskor a lakók és a dolgozók felkészítése 
során? 

• Esetükben lehet-e támogatott lakhatást megvalósítani előzetes 
rehabilitáció nélkül?

• Lehet-e rehabilitáció, terápiás közösség a támogatott 
lakhatásban?

• A támogatott lakhatást átmeneti vagy tartós lakhatásként 
lehet megvalósítani? Mennyi időre szóljon a TL szolgáltatás?

• Lehet-e a TL keretei között krízis házat létrehozni?



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása

• Lehetséges-e, hogy az egyik TL csak olyan egység legyen, ahol 
a kliensek eltöltik az első, szermentes időszakukat, vagy 
érdemes heterogén módon elhelyezni a bekerülőket?

• Milyen formában valósulhat meg az átjárhatóság a TL-ek
között?

• Milyen terápiás megoldások, alternatív terápiák jelenhetnek 
meg a TL-ben?

• A szenvedélybeteg emberek támogatott lakhatásának 
működtetése egy védett, zárt környezetben vagy a helyi 
közösség részeként hatékonyabb?

• Mennyire integrálható a helyi közösségbe a szenvedélybeteg 
TL? Milyen szolgáltatói környezet elengedhetetlen?



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása

• Nem jelent-e kockázatot egy szenvedélybeteg számára, ha 
például a TL, ahol él egy kocsma/szórakozóhely 
mellé/közelében épült? 

• Hogyan tudják kezelni a szenvedélybetegek számára kialakított 
TL-ben a kettős/többes diagnózisú embereket?

• Hogyan lehet segíteni azokat az intézményeket a kiváltásban, 
ahol nem a szenvedélybetegség a fő diagnózis, a munkatársak 
esetleg nem képzettek ezen a téren? 

• Hogyan működik egy homogén/illetve egy vegyes összetételű 
lakóközösség (akár nemek, akár eltérő addikciók mentén)?

• Mennyire erős szabályok szükségesek a szenvedélybeteg 
emberek támogatott lakhatási formáiban? Tudnak – e a TL- ek
terápiás/megtartó közösségként működni?



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása

• Kik alkotják a klienskörét a szenvedélybetegek számára 
létrehozott, kiváltásra váró intézményeknek? Azok az emberek, 
akik már végigjárták az ellátórendszer minden egyéb elemét, 
és ez a „végső állomás” számukra? Van-e esélyük ezen 
klienseknek a rendszerből való kikerülésre?

• Hogyan valósulhat meg az önálló életvitelre való felkészítés 
szenvedélybeteg emberek esetében?

• Kell-e különbséget tenni rehabilitáció szempontjából a 
fiatalabb és az idősebb korosztály között? Terápia 
szempontjából lehetnek-e különbségek?

• Hogyan lehet hatékony terápiát végezni azoknál, akik 
várhatóan nem tudnak továbblépni, lakhatás, család 
hiányában, s az intézményi rendszerben maradnak?



2.4.7 Szenvedélybeteg személyek speciális szükségletei és 
támogatott életvitelük megvalósítása

• Már működő önsegítő csoportokhoz való csatlakozás, vagy 
önsegítő csoportok létrehozásának támogatása a TL-ekben
megvalósítható?

• Melyek a szolgáltatási gyűrű tervezésének, illetve 
működtetésének célcsoport-specifikus szempontjai?

• A releváns alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés hogyan 
biztosítható a szenvedélybeteg emberek számára?



I. A mentális betegségek osztályozása: BNO, DSM, diagnózisok, 

dilemmák 

Mindig felmerül a diagnózisba foglalás, információsűrítés, egységesítésre való 

szükséglet/tendencia. Ez sok esetben a betegség „nevén nevezésével” járó 

megkönnyebbülés, a gyógyuláshoz vezető út első lépése is. Ugyanakkor negatív vonatkozása 

a „kóros” emberi viselkedés „beskatulyázása”, felcímkézése, ami stigmatizál, miközben 

minden ember/beteg egyedi és megismételhetetlen jelenség. 

A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál az egészségügyben. 

Kialakításának az volt a célja, hogy bármelyik országban megbetegedett, illetve sérülést 

szerzett személy diagnózisát egységes kódrendszer alapján lehessen besorolni. A szabványos 

kódolás alapján a különféle statisztikákat, ország jelentéseket egységes kódolás alapján lehet 

összehasonítani.   

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Feladata segítséget nyújtani az 

orvosoknak abban, hogy milyen tünetek szerint lehet valakit diagnosztizálni egy mentális 

betegséggel, valamint a betegségekhez kódot is rendel. Több kiadást élt meg, mert ahogy 

fejlődik az orvostudomány, a kézikönyv úgy alkalmazkodik a korhoz. 

Míg a BNO egytengelyű, a DMS soktengelyű, a kórelőzmény, a lefolyás, az összkép egyre 

fontosabb a tüneti keresztmetszet mellett. 

Normalitás, abnormalitás kérdése. 

 „Abnormalitás”: 

- Eltérés a statisztikai átlagtól: Akik ezektől az értékektől szélsőségesen eltérnek, az 
statisztikailag az abnormális kategóriába tartozik. 

- Eltérés a társadalmi normáktól: Minden társadalomnak megvan a maga szabály- 
vagy normarendszere, arra vonatkozóan, hogy milyen viselkedést tart 
elfogadhatónak. De ezek társadalmanként változók, és időről időre is változnak a 
normák. 

- Nem megfelelő alkalmazkodás: A viselkedés akkor abnormális, ha kártékony hatású 
az egyénre vagy a társadalomra.  

- Rossz közérzet: Az egyén szubjektív rossz közérzete. 
 

„Normalitás”: 

- Hatékony valóságészlelés. Megfelelően értékelik, ami körülöttük a világban 
végbemegy. Nem értik állandóan félre azt, amit mások mondanak, nem értékelik túl 
képességeiket, és nem vállalnak többet, mint amennyit képesek végrehajtani, stb. 

- A viselkedés akaratlagos szabályozásának képessége. Az egészséges emberek 
képesek magatartásukat uralni. Alkalmanként persze impulzívan is viselkedhetnek. 
Van, amikor nem a szociális normáknak megfelelően viselkednek, de ez is saját 
döntésük következménye. 

- Önértékelés és elfogadás. Értékelik saját jó tulajdonságaikat, és úgy érzik mások is 
elfogadják őket. Jó viszonyban vannak másokkal, és társaságban spontán módon 



tudnak részt venni. Ugyanakkor nem érzik azt, hogy alá kellene vetniük magukat a 
csoport véleményének. 

- Érzelmi kapcsolatok kialakításának képessége. Szoros és kielégítő kapcsolatokat 
tudnak kiépíteni másokkal. Érzékenyek mások érzéseire, nem lépnek fel túlzott 
igényekkel másokkal szemben. 

- Alkotóképesség. Képességeiket alkotó tevékenységekben képesek kifejteni. 
Örülnek az életnek, és nem kell magukat rákényszeríteni arra, hogy a mindennapok 
követelményeivel szembesüljenek. 

 

III. OKOK, KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 

Mi okozza a mentális megbetegedéseket?  

Bio- pszicho- szociális megközelítés: Genetikai tényezők szerepe (l. ikerkutatások), vagyis 

veleszületett élettani jellemzők-sérülékenység. Biokémiai okok, például katekolamin 

elmélet a depresszió kutatása kapcsán, melynek lényege a depressziós beteg noradrenalin és 

szerotonin rendszerének komplex zavara. Egy másik biológiai magyarázat szerint a bipoláris 

zavarban a nátriumionok áthaladása az idegsejtek membránján - burkán - nem megfelelő. A 

skizofrénia esetén a dopamin nevű neurotranszmittert teszik felelőssé. Plusz környezeti 

tényezők: korai (születéskori, gyermekkori) élmények, társadalmi háttér, későbbi 

események/kiváltó tényezők, stressz helyzetek, az azokkal való megküzdési 

képesség/képtelenség.  

Mik lehetnek kiváltó tényezők? 

- Traumatikus esemény negatív/pozitív egyaránt, l. haláleset, abúzus, munkahely 

elvesztése, költözés, gyermekszületés, szakítás. 

- A normális napi alvás-ébrenlét ritmus felborulása (pl. rendszertelen vagy éjszakai 

munka miatt) szintén bizonyos betegségek fellángoláshoz vezethet. 

- A hormonális állapot jelentős változásai (pl. a pajzsmirigy-, vagy más mirigyek 

működési zavarai, terhesség, gyermekágy, szoptatás, változókor, hormontartalmú 

gyógyszerek – a testépítő hormonok is) provokálhatják a betegségek kiújulását. 

- Alkohol/Drog rontja/kiválthatja az állapotot. 

- Bármi, ami a beteg megszokott életritmusától nagyban eltérő/kiugró/szokatlan. 

- Tartós stressz. 

 

IV. Betegségek/kórképek 

 

1. SZORONGÁSOS ZAVAROK 

Leggyakoribb jelenség. Kellemetlen, feszült állapot, jellegzetes testi tünetek, irracionális 

félelem (készültségi állapot). Bizonyos helyzetekben normális reakció lehet (krízis, új 

élmények, veszteségek), kóros, ha intenzitása vagy tartalma alapján kontrollálhatatlanná 

válik- a szorongás tárgyat keres magának.  



A kezeletlen szorongás depresszióhoz, függőségekhez vezethet.  

Jellemző tünetek:  

 - pszichés: aggodalom, félelem, rossz előérzet, fáradtság, pesszimizmus, alvászavarok, 

koncentrációs nehézség, derealizáció, deperszonalizáció  

- testi: izzadás, remegés, tachicardia, szívritmuszavar, fejfájás, hasi tünetek (hányinger, egyéb 

hasi diszkomfort), zsibbadás, torok- gombóc érzés, szédülés vagy ájulásérzés, hidegrázás 

 

Fóbiák- Olyan konkrét helyzetekre/ingerekre történő intenzív félelem- reakció – 

kényelmetlenségtől a pánikig terjedő- átélése, amik egyébként nem feltétlenül veszélyesek. 

- Agorafóbia: ismeretlen helyzetektől való félelem (túl nyitott/túl zárt terek, utazás, 

tömeg, nincs menekülési lehetőség- pánikroham). 

- Szociális fóbia: attól való félelem, hogy mások rájönnek, hogy mennyire izgul- 

nyilvános beszéd és közös étkezés, mint két legmarkánsabb pont (mások előtt való 

írás is, akár az aláírás is jelenthet gondot). Sokszor a társas helyzetek elkerülését 

eredményezi (elkerülő magatartás, életvezetés módosítás). Idézet: Atkinson 437.o. 

- Specifikus fóbiák (tárgyak, lift, alagút, zárt terek, repülés, állatok). 

Kezelésük: Ingerelárasztás, ingerexpozíció (tisztaságmániásnál szemétben turkálás), 

deszenzitizálás (fokozatos hozzászoktatás). 

Generalizált szorongás (GAD)- A fóbia konkrétságával szemben egy homályos, folyamatos – 

legalább 6 hónapig fennálló- balsejtelem. Folyamatos bizonytalanság, nyugtalanság- érzés, 

stresszhelyzetek túlreagálása. Testi tünetek (l. fenn). Döntésképtelenség, amennyiben mégis 

döntést hoz: „Nem lesz belőle baj? Mindent átgondoltam? Mi lesz, ha… ?” Pánikrohamokat is 

átélhetnek.  

Pánik- Akut félelem/rosszullét attól, hogy valami rettenetes fog történni, testi tünetek, 

megőrüléstől, haláltól (szívroham) való intenzív félelem (GAD- hoz, agorafóbiához társulhat). 

10 perc- 60 perc között lezajlik.  

Idézet: Atkinson 436.o.  

Kényszer (OCD)- Visszatérő gondolat vagy cselekvés. A személy általában tisztában van 

ennek irracionalitásával, akarattól független, a visszatérő gondolatra válasz sokszor a 

kényszercselekvés, mint szorongáscsökkentés. Pl. Bezártam- e az ajtót? Rituális cselekedetek 

(háromszor kell kezet mosni). Az ettől szenvedők gyakran teljes erejükkel igyekeznek, 

harcolnak azért, hogy megszabaduljanak ezektől a zavaró gondolatoktól, de nem képesek rá. 

Több százszor is elismételhetnek bizonyos rituálékat/több órát is elvehetnek a 

napokból/folyamatos késések, stb.  

Poszttraumatikus stressz szindróma (PTSD)- Traumatikus események után lép fel. Borzalmas 

hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt 

megjelenése, visszavillanása (flash- back- ek), l. Vietnam.  



Film: Öt történet az elmezavarról, 1:10:00 – 1:13-00. 

 

2. HANGULATZAVAROK 

Depresszió (egypólusú) Film: Öt történet az elmezavarról 54:02- 1:01:40 

A depressziós epizódok több hónapig is tarthatnak. A legjellemzőbb tünet a lehangoltság, az 

érdeklődés elveszítése, az örömre való képesség csökkenése vagy teljes hiánya. A beteg 

passzívabb, teendőit halogatja, elhanyagolja, azok megcsinálása fokozott terhet jelent 

számára, ez súlyos esetben akár a személyi higiénia, az étkezések rovására is megy. A beteg 

meglassultabb, koncentrációja, figyelme csökkent, melyet mint gyanított memóriazavart 

idősebb betegnél tévesen a szellemi leépülésekkel, demenciákkal is keverhetnek. A 

depresszió része a negatív-pesszimisztikus, borús világlátás, önmaga leértékelése. Nagyon 

gyakori az alvászavar (elalvás zavara, a gyakori felébredés és korai ébredés). A beteg akkor 

is fáradtnak érzi magát, ha a szokottnál többet alszik, a szorongás, önvád, akár komoly 

súlyvesztéssel is járva az étvágy romlása, öngyilkossági gondolatok társulása. És bizony az 

ilyen állapotok táptalaja lehetnek a szenvedélybetegségek, pl. alkoholfogyasztás 

elmélyülésének is, melyek nagyon megnehezítik sajnos a kivezető út megtalálását még 

szakértő segítség esetén is. A depressziós beteg megjelenése lehet elhanyagolt, nem 

szívesen kommunikál, válaszai szünetekkel jönnek, néha csak tőmondatok formájában. A 

beteg testbeszéde, mimikája is színtelenné válik, gyakran a szemkontaktust sem veszi fel 

beszélgetés során. A depresszió krónikussá válása esetén a fentiek okán a beteg társas 

kapcsolatai elsorvadnak, tüneteit a családja is megsínyli, így gyakori a válás, a beteg sokszor 

izolálódik. A háziorvosok szerepének fontosságát jelzi, hogy a betegek nem kis részénél 

sokszor nehezen megfogható, testinek tűnő panaszokkal is jár a depresszió (fejfájás, 

gyomorpanaszok, stb.), és ezzel fordulnak orvosi segítségért. Igen súlyos, de sajnos nem 

ritka esetekben a depresszióhoz átmenetileg pszichotikus („idegösszeomlás”) tünetek is 

kapcsolódhatnak téveszmék (pl. megfigyeltetéses, üldöztetéses, összefogtak ellenem, stb. 

gondolatok), hallucinációk (pl. hanghallások, alaklátások) formájában. Döntésképtelenség 

(nem tudja eldönteni, melyik zoknit vegye fel reggel). 

 

Összefoglalva:  

 

- Lehangoltság, szomorúság 

- Pesszimista gondolatok, negatív jövőkép 

- Alacsony önértékelés 

- Nyomasztó tehetetlenségérzet 

- Apátia 

- Álmatlanság vagy fokozott aluszékonyság 

- Koncentrációs zavar 

- Magányosságérzés 



Lehet enyhe fokú (disztímia vagy larvált, ez utóbbi sokszor testi tünetek formájában 

jelentkezik), bipoláris, kettős depresszió (disztímia + depresszió), reaktív (gyászhoz 

kapcsolódó). 

Film: I have a black dog (angolul) 

 

Bipoláris zavar 

A bipoláris zavar drámai hullámzás az érzelmi élet teljes skáláján a kitörő jókedv és a kóros 

nyomottság között. Az egyén életében lehangolt (depressziós) és felhangolt (hipomániás 

azaz enyhén mániás, vagy akár súlyosan mániás) epizódok követik egymást. Gyakran évekig 

csak depressziós időszakok jelentkeznek, míg egyszer megjelenik egy felhangolt, mániás 

periódus.  

Sajnos a betegség a látszólag tünetmentesebb időszakokban sem nevezhető 

meggyógyultnak- itt egy adott folyamatról beszélünk.  

A kórkép megkülönböztetése fontos a "hagyományos" egypólusú depressziótól, melyben 

csak lehangolt időszakok fordulnak elő, mert attól eltérő terápiás megközelítést igényel.  

Ugyancsak megkülönböztető a különféle érzelmileg labilis személyiségzavarokkal, pl. az 

orvosi szlengben "borderline"-nak is nevezett állapottal járó érzelmi-hangulati instabilitástól 

(ennek ellenére a borderline- betegek gyakran kapják a bipoláris diagnózist). 

Betegség lefolyása: 

A betegség első tünetei általában 15-30 éves életkor körül jelentkeznek, nagyjából 70 

százalékban depressziós epizóddal indul a folyamat. A pontos diagnózis felállítását nehezíti, 

hogy akár 10 év is eltelik, míg az első ellentétes, felhangolt epizód jelentkezik, így addig 

"sima" depresszió kórjelzéssel zajlik a kezelés. 

A betegség lefolyása során depressziós és különböző mértékben felhangolt („mániás”) 

időszakok követik egymást, a folyamatnak több különféle formáját különböztethetjük meg, 

melyek közül kiemelhető: Bipoláris I. zavar esetén a súlyos depressziós epizódok között 

súlyos mániás időszakok is előfordulnak. Bipoláris II. zavarnál a súlyos depressziós tünetek 

mellett csak enyhébb felhangoltságot, úgynevezett hipomán időszakokat lehet észlelni, mely 

utóbbit a beteg maga gyakran energiától duzzadó, aktív, kreatív időszaknak éli meg. 

Ciklotímia, mely enyhén felhangolt és enyhén lehangolt időszakokból áll. 

A fázisok között szerencsés esetben a beteg tünetmentes, azonban előfordul, hogy a két 

állapot szünet nélkül követi egymást. Feljegyeztek kevert epizódokat is, amikor a 

depressziós és a mániás állapot egyazon napon fordul elő.  

Időnként előfordulnak úgynevezett kevert epizódok is, amikor a depresszió és a mánia 

bizonyos tünetei egyidejűleg állnak fenn, ezek megítélése és helyes kezelése komolyabb 

gyakorlatot igényel. Ilyenkor leggyakrabban egyfajta aktivitásfokozódás észlelhető 

rosszkedvvel, ingerlékenységgel társulva. 



 

MÁNIÁS TÜNETEK (legalább egy hétig tartó): Míg a depressziós tüneteket a beteg maga is 

betegségként, számára rossz állapotként éli meg, és így a terápiás javaslatokra többnyire 

rábeszélhető, a felhangolt, hipomán vagy mániás állapotok nem egyszer komoly viták 

forrásai- a beteg nem látja be, hogy baj van, ebből adódóan nem együttműködő. Első 

körben a beteg családja, környezete „küzd” a beteggel, hogy lássa be, baj van, majd amikor 

valahogy sikerül az illetőt szakorvoshoz juttatni, nem egy esetben ott is hosszabb huzavona 

bármilyen terápia megbeszélése, elfogadtatása.   Potenciálisan súlyos állapotról van tehát 

szó, ilyenkor a betegek mind önmagukra, mind környezetükre veszélyesek lehetnek, 

állapotuk gyógyszeres kezelést igényel. A veszélyt nem feltétlenül fizikai agresszióként kell 

látni, sokszor a problémát az jelenti, hogy a túlzottan aktívvá vált beteg bizarr üzleteket köt, 

fölösleges akciókba kezd, pl ötletszerűen elkezdi felújítani a lakást, elkezd dolgokat 

osztogatni, vállalkozást indít, szerencsejátékozik, tehát a veszély szót sok esetben a saját 

vagy családja pénztárcájára is érthetjük. Hipomán, azaz enyhébben felhangolt állapot során 

a munkahelyi tevékenysége, alkotómunkája kezdetben akár javulhat is, asszociációi 

lazulásával kreatívabbá válik, a gátlásai csökkenésével társasági életben oldottabb, 

vidámabb, könnyebben ismerkedik, szexuális igénye fokozott, alvásigénye csökkent, de a 

folyamat előrehaladtával a beteg egyre inkább elkezd „túl sokká” válni minden téren. Mániás 

irányú eltolódásnak gyakran első jele a beteg romló alvásminősége, alvásideje. Itt nem egy-

egy nehezebb éjszakáról beszélünk, az bárkinél előfordulhat, de ha tendencia lesz az alvás 

romlása, arra mindenképpen fel kell figyelni. A mániás betegnek koránál fiatalosabb a 

megjelenése a rendelőben, gyakran színes, szertelen a ruházata, mimikája, gesztusai 

élénkek. Már kezdetben jelentkezhet azonban ingerlékenység, gyakran visszatetsző a beteg 

öntelt, sokszor nehezen tolerálható viselkedése. Kritikátlanság, esetleges munkahelyi 

bizalmas titkok közkézre bocsátása. Súlyosabb mániás állapotban már az öltözék zilált, a 

beteg viselkedése zaklatott, izgatott, gyakran indulatos, esetleg agresszív, támadó. Az 

ítélőképessége súlyosan sérült. A beteg túlköltekezik, adósságokba veri magát, ám ezzel 

sem szembesíthető, öntelt, önértékelése fokozott. Úgy érzi bármire képes. Rendkívül aktív, 

de csapongó, semmi nem köti le, munkáit nem képes befejezni, hatékonysága erősen 

lecsökken. Beszéde felgyorsult, alig követhető, minden érdekli, mindennek örül, „jókedve” 

azonban bizarr, kívülről nézve inkább taszító. A beteg alvásigénye erősen, akár nulláig 

lecsökken, a beteg étvágya, szexuális késztetései viszont akár bizarr szintig felfokozottak. 

Súlyos esetekhez pszichotikus tünetek is társulnak, ilyenkor különféle téveszmék (vallásos, 

politikai, nagyzásos, szexuális), hallucinációk észlelhető, beszéde a gondolatrohanás miatt 

teljesen szétesik, akár érthetetlenné válik.  

A mánia tünetei súlyosságuk szerint széles skálán mozognak. A hipománia - az enyhe mánia 

- esetenként kezelést sem tesz szükségessé: hangulati emelkedettség, fokozott teherbírás, 

csökkent alvásigény és megnövekedett alkotói készség jellemezheti. A közepes mániás 

állapot kóros volta már egyértelmű a környezet számára. A súlyos mániás állapotban a 

hiperaktivitás, a kritikátlanság, és az agresszivitás dominál.  

Összefoglalva:  

- Eufórikus boldogság 



- Optimista tervek, pozitív jövőkép 

- Fokozott önértékelés 

- Szokatlan energikusság 

- Impulzivitás 

- Csökkent alvásigény 

- Gondolatrohanás, új ötletek 

- Kapcsolatok kritikátlan létesítése 

- Kreativitás 

Film: Öt történet az elmezavarról 18:00- 22:00 

 

- 3. SKIZOFRÉNIA 

Nem ugyanaz, mint a disszociatív zavar: a pszichotikus és a „normális” énrész együtt van 

jelen. A személyiség súlyos dezorganizációja, torz valóságszemlélettel és életvezetési 

képtelenséggel jár együtt.  

A skizofrénia rendszerint fázisokban kialakuló betegség, tünetei leggyakrabban a fiatal 

felnőttkorban jelentkeznek (férfiak esetén 15–25 éves korban, nők esetében 25–35 éves 

korban jellemző. A betegség shubokban zajlik- pszichotikus epizódok. Az érintettek nem 

tudnak különbséget tenni a külső/belső világ között. Gondolkodás folyamata sérül 

tartalmilag (pl. róla, neki beszélnek a TV_ ből) és alakilag (megdöbbentő szóasszociációk, 

szósaláták, rímek), inkoherencia, irreleváns ingerek kiszűrésének képtelensége, belátási 

készség hiánya, téveszmék (paranoid, nagyzási). Észlelésbeli zavarok: hallucinációk, nem 

hiszik el, hogy a gondolataik a sajátjaik. Mozgásbeli zavarok (furcsa arckifejezések, katatón 

mozdulatlanság).  

Idézet: Atkinson 450. o.  

- Pozitív tünetek: hallucináció (leggyakrabban hallási), téveszmék. Az érintett lehet, 

hogy párbeszédet folytat más által nem hallható hangokkal, de az is lehet, hogy úgy 

érzi, hogy ezek a hangok utasításokat adnak neki, azzal kapcsolatosan, hogy mit 

tegyen. melyben a beteg irracionálisan azt hiszi, hogy mások üldözik vagy 

összeesküvést szőnek ellene. A beteg elhiheti, hogy a televízió irányítja 

viselkedésüket, illetve hogy külső erők szabályozzák gondolataikat. 

- Negatív tünetek: pl. visszahúzódás, érzelmi sivárság, eltompult érzelmek (az 

érzelmek csökkent kifejezése); nem megfelelő érzelmek (nevetés, miközben rémisztő 

képekről beszél); a beszéd megváltozása (egyhangú, monoton beszédhang). 

Több típusa van: katatón, paranoid (téveszmék a dominánsak), dezorganizált (gondolatok 

szétesése), szimplex (negatív tünetek), differenciált. 

A modern antipszichotikus gyógyszerekkel a pszichotikus tünetek visszaszoríthatók vagy meg 

is szüntethetők. Gyógyszer nélkül, kizárólag pszichoterápiával a betegség nem gyógyítható, 

ugyanakkor nagyon fontos a kezelés. 

Lefolyásai lehetnek: 



- Egyetlen epizód, nincs károsodás. 

- Néhány epizód, nincs vagy csak minimális a károsodás. 

- Ismétlődő epizódok, de már az első után kialakul a maradandó károsodás. 

- A károsodás minden alkalommal növekszik, és már nem tér vissza a legkorábbi 

állapothoz. 

A skizofréniában szenvedőknél fennáll a veszély a súlyos depresszió kialakulására is. 

Skizoaffektív zavar: a skizofrénia és a hangulati zavarok tüneteinek kombinációja jellemzi. 

Film: TED- Elyn –Saks: A tale of mental illnes- from the inside (magyar felirattal)  

Mit lehet tenni? Kezelési/segítési lehetőségek: 

- Multidimenzionális kezelés: gyógyszeres (pl. szorongásoldók, antidepresszánsok, 

antipszichotikumok, antiepletikumok, lítium) és pszichoterápiás kezelés (kognitív – és 

magatartásterápia, relaxáció, csoportterápia, stb.).  

- A „realitás”, tények „erősítése”/tudatosítása.  

- Érintettek/Családtagjaik számára: tünetek el nem hanyagolása, a terápiás 

javaslatok megfelelő követése, ami sokszor speciális, hiszen pl. bipoláris depresszió 

esetén ami gyógyszerelés megfelelő az egyik állapotban, az a helyzetet pontosan 

rontóvá válhat, amikor a beteg tünetei módosulnak. Így tehát a gyógyszereket 

(hangulatstabilizáló gyógyszerek antidepresszívumok antipszichotikumok 

szorongásoldók) sem lehet automatikusan rutinból, orvosi felügyelet nélkül szedni, 

sokszor kell az orvosa segítségével dózisokon módosítani, új kombinációkat keresni, 

kipróbálni. Ami külön megnehezíti a helyzetet ezen betegek esetében, hogy gyakran 

válnak „öngyógyszerezővé” (mellékhatások…) illetve hagyják abba a gyógyszerek 

szedését, mikor úgy érzik, jobban vannak. 

- Cél lehet, hogy a betegek megtanulják reálisan felismerni állapotrosszabbodásaik 

jeleit (akár mániás irány esetében is), és maguk fordulnak orvoshoz segítségért. 

Megfelelő kezeléssel nem irreális cél a beteg számára a teljes értékű életminőség 

elérése!  

- Nagyon fontos a megfelelő pszichés vezetés, pszichoedukáció, amennyiben 

lehetőség van rá akár pszichoterápiás támogatás, amibe a beteg családja is 

bevonható. Ezek segítik a beteget és környezetét a kórkép jobb megértésében, az 

állapotrosszabbodás, új epizód indulásának időbeli felismerésében, illetve a 

családtagokat a jobb elfogadásban, a hatékony segítség megadásában. A család 

szerepe döntő, a gondoskodó környezetben élő betegek kilátásai érdemben jobbak, 

másrészt a beteg néha önmaga képtelen objektíven megítélni állapotát, ekkor a 

„külső nézőpont” sokat segít. A hozzátartozók segíthetnek a betegnek a 

szakemberhez való eljutásban is. Sokszor az egyensúlyból való kibillenést hamarabb 

észleli a környezet, mint esetleg a beteg maga. 

- Minden beteg más! Fontos beszélgetni. Ő maga hogyan éli meg a betegségét? Mit 

jelent számára a betegség? Milyen előzményei vannak a betegségének?  



- Visszajelzés nagyon fontos a beteg állapotára vonatkozóan! Határok tartása 

(betegek „öndefiniálásának nehézsége”), sokszor a környezet adja a 

mintát/kontrollt, mert ő maga nem képes rá. 

- Következetesség, rendszer, őszinteség (hitelesség).  

- Depresszió esetén fontos, hogy inkább menjen dolgozni, legyen szem előtt 

(öngyilkossági kísérlet) aktivitás, motiváció, bipoláris depresszió esetén mániás 

időszakban jobb, ha kicsit „ki lehet vonni” a pörgésből.  

- Mániás depresszió esetében: Meg kell vele beszélni, hogy MOST még tud dönteni, ha 

az állapota rosszabbodik, akkor már mások fognak dönteni helyette. 

- Humorérzék (nem egyenlő az elbagatellizálással és nem minden esetben). 

 

- Fontos a barátságos, elfogadó légkör megteremtése, ugyanakkor a határok 

egyértelművé tétele.  

- Tömeg, zaj, sok, a klienst „néző” ember nyomasztóan hathat.  

- Hangfelvétel/kamera feszültséget jelenthet (paranoid téveszmék miatt, 

„megfigyelik”). 

- Amennyiben a szorongásos tüneteket észleli valaki az érintetten (remegés, izzadás, 

stb.) fontos a negatív megítélés nélküli, empatikus hozzáállás (hiszen ha nem, az 

fokozza a szorongást). 

- Következetesség, egyértelmű, világos, határozott, de barátságos, türelmes 

kommunikáció. Szükség esetén (koncentrációs nehézségek) többször is el kell 

ismételni ugyanazt. 

- Annak figyelembe vétele, hogy a szorongással/pánikbetegséggel küzdők általában 

nincsenek tisztában azzal, mi az oka a rémületnek.  

- A hozzátartozók, barátok, munkatársak, érintetteket körülvevők toleranciája, 

megértése, együttérzése segíti őt a betegséggel való együttélésben, a tartós 

kiegyensúlyozott hangulat fenntartásában. 

- Még ha úgy is tűnik, hogy a betegséggel élő a saját világában van épp „bezárkózva” és 

nem figyel, akkor se beszéljünk róla a jelenlétében harmadik félnek- bántó lehet.  

- Pánikroham esetén fontos, hogy ne ijedjünk meg, ne hagyjuk magára a személyt, 

fontos, hogy megpróbáljon koncentrálni az egyenletes légzésre.  

- Pszichotikus beteggel nem szabad konfrontálódni.  A téveszme nem tűnik el, attól, 

hogy vitába szállunk vele. Nem kell vele egyetérteni, vissza lehet jelezni, de el kell 

fogadni, hogy az érintett számára (éppen akkor) az valóság. Fontos a higgadtság 

megőrzése, zavaró dolgok kiiktatása (erős fények, hangok). Direkt szemkontaktus, 

testi kontaktus kerülendő (ijesztő lehet). Ajánljunk fel segítséget. Ha nem tudunk mit 

tenni/a beteg veszélyes lehet önmagára/másokra (agresszió) hívjunk segítséget.  

 

5. További jelenségek, betegségek, állapotok 

- Pszichózis A pszichózis a valósággal való kapcsolat megszakadása. A pszichózis nem 

diagnózis/betegség, hanem állapot. Pszichózissal járhatnak egyes pszichiátriai 



betegségek, mint a skizofrénia, szkizoaffektív zavar, bipoláris zavar (depressziós vagy 

mániás epizód), súlyos depresszió, drog-indukált pszichózis. 

- Öngyilkosság 

- Disszociatív zavarok (nem skizofrénia, amnézia, többszörös személyiség) 

- Addikciók Film: Nuggets: A függőség anatómiája 

- Evészavarok (pl. anorexia, bulimia) 

- Nemi működésbeli zavarok 

- Szomatizációs tünetcsoportok (pl. pszichoszomatikus betegségek, szomatomorf 

zavarok) 

- Személyiségzavarok Élménybeli és viselkedésbeli sajátosság, ami stabilan jellemzi a 

személyiséget, bejósolhatóvá teszi a reagálását. A környezet a kóros személyiség 

rossz alkalmazkodását érzékeli, a személy maga nem. Életvitelük egyenletlen, 

válások, munkanélküliség, hajléktalanság, balesetek, kriminalzimus. Pl. borderline, 

narcisztikus, paranoid, antisziociális, elkerülő, dependens, stb. Érintettjei meg is 

betegednek, jellemzően szakemberhez is ekkor jutnak el, tehát amikor valami társult 

pszichés zavar jelenik meg, mit például a depresszió, az alkoholizmus, vagy az 

öngyilkossági kísérlet. A terápia ilyenkor elsősorban a pszichés zavarra összpontosít, 

ami ekkor már a személyiségzavarral együtt kezelendő. A szorongásos, 

hangulatbetegségektől és skizofréniától eltérően a személyiségzavarral rendelkező 

ember nem zavart, nem szorong, nem veszíti el kapcsolatát a valósággal, ezáltal nincs 

igazán motiválva viselkedése megváltoztatására.  

 

Felhasznált irodalom, filmek:  

- Dr. Németh Attila Főigazgató főorvos- Nyírő Gyula kórház: Pszichiátriai 

megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése  

- Rita L. Atkinson, Richard L. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem, Susan Nolen- 

hoeksema: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 1999 

- Öt történet az elmezavarról c. film: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsvcI2Elq1w&t=1359s 

- I had a black dog, his name was depression c. animációs film (csak angolul) 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc 

- http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/szemelyisegzavar/948 

- TED.com Elyn –Saks: A tale of mental illnes- from the inside (magyar felirattal) 

https://www.ted.com/talks/elyn_saks_seeing_mental_illness#t-858869 

- Nuggets: A függőség anatómiája animációs film 

https://www.youtube.com/watch?v=WwkRvEkUNjg 

- Búra Alapítvány honlapja: https://bura.hu/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsvcI2Elq1w&t=1359s
https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc
http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/szemelyisegzavar/948
https://www.ted.com/talks/elyn_saks_seeing_mental_illness#t-858869
https://www.youtube.com/watch?v=WwkRvEkUNjg
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Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

2. modul: Közösségalapú szolgáltatásszervezés 

2.4. A speciális és komplex szükséglettel élő 
személyek, mint a közösségre alapozott szolgáltatási 

rendszer célcsoportja



• 2.4.1. Idősödés, speciális szükségletek   9.00-10.30

• 2.4.2. Látássérüléssel élők  10.45-12.15

• 2.4.3. Autizmus spektrum zavarban érintett 
személyek és szükségleteik 13.00-14.30

• 2.4.4. Kihívást jelentő viselkedések, pozitív 
viselkedéskezelés (PBM+) 14.45-16.15

• 2.4.5. Abúzus 9.00-10.30, 10.45-12.15

• 2.4.6. SHF személyek 13.00-14.30

• 2.4.7. Pszichoszociális sérüléssel élő és    14.45-16.15          
szenvedélybeteg személyek és szükségleteik 

A célcsoportok és szükségleteik bemutatása



2.4.1.Időskorúak és speciális szükségleteik

• Idősödő társadalom: 

• 2014 teljes népesség 17,2 %-a 65+

• 2060 teljes népesség 30%-a 65+

• 2014 teljes népesség 4%-a 85+

• 2060 teljes népesség 13%-a 85+

= aktív, kereső korosztály aránya csökken – a segítségre 
szoruló idősek aránya nő



2.4.1.Időskorúak és speciális szükségleteik

Az időskorral járó változások –

• Magába forduló, külvilággal kevesebb kapcsolatot tart, 
érdeklődése beszűkül, indíték-szegénnyé válik: mentális és 
fizikai értelemben is hanyatló állapot. 

• (Újabb) betegségek megjelenése, meglevők súlyosbodása, 
érzékszervi működés romlása, állóképesség, terhelhetőség, 
tanulási képesség csökkenése

• Állandóság, biztonság, rend, változatlanság iránti igény

• Ismerthez való ragaszkodás, újtól való fokozott félelem, a jelen 
nehezebb megértése

• Mindennapi teendők ellátására, önellátásra való képtelenség



Az idősellátás kérdései

Video, Debreceni idősek otthona vs. Telki magán 
idősotthon 

https://www.youtube.com/watch?v=WwGD67Pde-g

https://www.youtube.com/watch?v=WwGD67Pde-g


Idős személyek ellátása, nehézségek

• PÉK GYŐZŐ munkája alapján 

• BNO F 00-03

- Szindróma, melyet a központi idegrendszer általában krónikus és 
progrediáló természetű betegsége okoz

- A magasabb agykérgi funkciók zavara

- A tudat nem homályosodik el

- A kognitív funkciók romlásával gyakran társul, sőt azt megelőzheti az 
emocionális kontroll, a szociális viselkedés és a motiváció károsodása 

- A tünetek általában nem egyidőben jelennek meg, és demencia
típusától függően is változhatnak, (pl. a 'kortikális demenciák' esetén 
az afázia, apraxia, agnózia a kifejezettebb, 'szubkortikális demenciák' 
esetén inkább a pszichomotoros retardáció)



A demencia epidemiológiája

• 65 éves kor felett gyakori (a lakosság 10%-a érintett), de 
korábban is kialakulhat. 

• Nőknél az Alzheimer-demencia, férfiaknál a vascularis típusú 
(MID) demencia a gyakoribb. 

• A demenciák 60-70%-a Alzheimer-demencia, 20%-a 
cerebrovascularis betegségben előforduló demencia (multi-
infarktusos demencia = MID, vagy más néven vaszkuláris
demencia).

• Demencia előfordulhat még a központi idegrendszert érintő 
egyéb állapotokban (Parkinson betegség, Huntington 
betegség, agydaganat, HIV infekció, hypotireózis, stb.). 



A demencia tünetei

A) Többszörös kognitív deficit kifejlődése, amit jellemez az 
alábbi kettő: 

• memóriakárosodás (új dolgok megtanulásának (RTM) vagy 
korábban megtanult információk visszahívásának (HTM) 
csökkent képessége), 

• Illetve min. 1 az alábbi kognitív zavarok közül: 

- afázia (beszédzavar) 

- apraxia (az intakt motoros funkciók ellenére a motoros 
tevékenységek kivitelezésének károsodása) 

- agnózia (az intakt szenzoros funkciók ellenére tárgyak 
felismerésének vagy azonosításának zavara) 

- zavar a végrehajtó funkciókban (tervezés, szervezés, 
következtetés, absztrakt műveletek) 



A demencia tünetei

B) Az előbbi kognitív deficitek mindegyike a szociális vagy 
foglalkozási működésben jelentős károsodást okoz és az adaptív 
működés korábbi szintjének jelentős hanyatlásában nyilvánul 
meg. 

C) A lefolyást folyamatos kognitív hanyatlás jellemzi. 

D) A deficit nem kizárólag delírium folyamán fordul elő. 

E) A zavar nem magyarázható jobban más pszichiátriai zavarral
(pl. depresszió, szkizofrénia). 



Rövidtávú/hosszútávú memóriazavar

• Rövidtávú memória zavara: A beteg kezdetben megéli, ezért
másodlagosan depresszió, szorongás alakulhat ki - Ha a beteg
hosszú ideje fennálló memóriazavarra panaszkodik akkor
kevéssé valószínű a demencia (inkább depresszió lehetséges),
mivel a demens beteg idővel elveszíti a memóriazavarról való
tudását.

• Hosszútávú memória zavara: Jobban megtartott lehet, de ez
is sérül demenciában, a régmúlt eseményeire való emlékezés
is hiányos, részletekben szegényes, sérül az élmények
időrendisége. A beteg gyakran konfabulációval ellensúlyozza a
memóriahiányt.



Korfüggő feledékenység

• DE

- A demenciát el kell különíteni a korfüggő feledékenységtől is 

(“age associated memory impairment”, AAMI, Crook és mtsai, 
1986.) 

↓↓↓↓

- 50 év feletti személyeknél olyan enyhe emlékezetcsökkenés, 
ami tesztekkel kimutatható; főleg a mindennapi 
élethelyzetekben okoz gondot; a globális intellektus megtartott; 
a hátterében nyilvánvaló KIR-i kórok nem mutatható ki. 



Alzheimer-demencia

• 40-60 éves kor között szokott kezdődni, de ifjúkori ill. szenilis formája is 
ismert. Nőknél gyakoribb az előfordulása. 

• Kezdetben: Memóriazavar jelentkezik, a betegségbelátás hamar elvész. 
Pszichomotoros nyugtalanság, zavartság lehetséges, depresszió, 
pszichotikus tünetek előfordulnak, de ritkán, a spontaneitás csökkent. 

• Második szakasz: Intellektuális leépülés rohamossá válik, neurológiai 
góctünetek jelentkeznek, főleg a parietális lebeny károsodását jelző 
tünetek gyakoriak: diszfázia, apraxia, számolási nehézség, jobb-bal oldal 
tévesztése, ujjagnózia, gyerekes konfabuláció, parkinzonoid tünetek. 

• Harmadik, terminális szakasz: A beteg vegetatív lény szintjére épül le, 
ágyhoz kötött, vizeletét, székletét tartani képtelen. Súlyos neurológiai 
kiesés tünetei vannak, epilepsziás rohamok. 

• A betegséglefolyás gyors, a halál 2-5 éven belül bekövetkezik. 



Demencia HIV betegségben

• Jellemző a feledékenység, meglassulás, gyenge koncentráló
képesség, probléma-megoldási és olvasási nehézség, apátia, 
kevés spontaneitás, szociális visszahúzódás. 

• Fizikai vizsgálat során tremor, egyensúlyzavar, ataxia, az 
izomzat hipertóniája, fokozott vagy élénk reflexek, frontális 
liberációs jelek, stb.



A demencia terápiája        

• Gyógyszeres terápia
• Tünetjavító kezelés: kognitív tünetek (memória, tanulás) 

enyhítésére; progressziólassítás, társuló depresszió, paranoiditás, 
agitáció, szorongás kezelése. 

• Pszicho- és szocioterápia: 
A terápiának ki kell terjedni a betegre, valamint a beteg szociális
környezetére is. A pszichoterápia elvi kiindulópontja az, hogy
demencia esetén nem minden tanulási képesség vész el, illetve
sokszor súlyosan demens betegeknek is jól megtartottak a szociális
viselkedésmintái és az emocionális kontaktuskészsége. Enyhe fokú
demencia esetében speciális kognitív tünetre (pl. koncentráció,
memória, afázia, téri tájékozódás, stb.) orientált terápiát lehet végezni
(neuropszichológus vagy gyógypedagógus).



A demencia terápiája

• Jelentősebb mértékű mentális készségvesztés esetén: 
“realitás-orientációs tréning” javasolt, ami a mindennapi 
gyakorlatban való boldogulás elősegítését célozza. 

• Nagymértékű javulásra nem lehet számítani, a folyamat 
előrehaladásának üteme lassítható, illetve kompenzációs 
munkamódok kialakításával a deficit kihatása csökkenthető. 

• A cél a meglévő mentális-fizikális-szociális képességek 
maximális kihasználása. Igen lényeges a régi szociális 
kapcsolatok megőrzése. 



Időskor terápiás céljai

• Készség, képesség fejlesztése, szinten tartása, az 
állapotromlás lassítása 

• Önellátó-képesség megőrzése minél tovább 

• Új szociális kapcsolatok kiépítésének segítése 

• A funkció- és szerepvesztés okozta és a múltból hurcolt 
traumák feloldása 

• Viselkedészavarok enyhítése 

• Érzelmi és esztétikai élmény nyújtása 

• Mindennapi élet hasznos és tartalmas tevékenységekkel való 
eltöltése - hasznosságtudat



Ajánlások

• Lassú tempó

• Kis lépések, ismétlések

• Tagolt beszéd, tömör, konkrét kommunikáció

• Rövid idejű terhelés, pihenők

• Vizuális emlékeztetők, jelzések, listák, folyamatábrák

• Pozitív életesemények felidézése

• Élmény-nyújtás, örömteli tevékenységek



Nyugdíjas rap 

Zagyvaparti idősek otthona, Újszász

150 főt ellátó ápoló-gondozó szociális otthon, 2-5 ágyas 
szobákkal

https://www.youtube.com/watch?v=Rg0kNuEbhPM

https://www.youtube.com/watch?v=Rg0kNuEbhPM


2.4.2. Látássérüléssel élők és szükségleteik



2.4.3. Autizmus spektrum zavarban érintett 
személyek és szükségleteik

• Animated explanation of autism 5’ 30

• https://www.youtube.com/watch?v=6fy7gUIp8Ms

https://www.youtube.com/watch?v=6fy7gUIp8Ms


2.4.3. Autizmus spektrum zavarban érintett 
személyek és szükségleteik



A háttér, és amit látunk

Genetikai és környezeti hatás 
idegrendszeri fejlődési zavar

Eltérő működés

Eltérő viselkedés



Sokszínűség / hasonlóság

„Ha találkoztál egy autista emberrel, EGY autista 
emberrel találkoztál.” (Stephen Shore, 2004) 

• A viselkedés és a fejlődés útja is végtelenül sokféle 

• Egységesség abban, hogy a fejlődés mely területei 
térnek el az átlagostól

• A viselkedés azonosítása az egyetlen eszközünk a 
diagnózis felállításakor!



Egységesség a viselkedéses képben

• A fejlődési eltérés, különböző mértékben és formában, de 
mindig érinti a 

– kölcsönös társas kommunikáció és társas viselkedést, 

ami együtt jár

– gondolkodás és viselkedés rugalmatlanságával, valamint 

– a környezet ingereinek eltérő észlelésével. 

Társas 
kapcsolatok

Társas 
kommunikáció

Rugalmatlan gondolkodás és 
viselkedés



Összefüggések

 A viselkedési sokszínűséget befolyásolja

– Az autizmusban való érintettség mértéke

– Életkor

– Alkati jellemzők

– Társuló zavarok (pl. értelmi képességek, egyéb pszichés 
érintettségek)

– Erősségek/gyengeségek

– Családi kapcsolati tényezők

– Környezeti, kulturális tényezők



Kommunikáció és társas viselkedés

• Kommunikációs és társas viselkedés egymástól 
elválaszthatatlan



Kommunikáció és társas viselkedés

• A kommunikáció és a másokkal való kapcsolatteremtés minden 
autizmussal élő ember számára nehéz. 

– máshogy, vagy korlátozottan tudják kifejezni és másokkal 
megosztani, hogy mit szeretnének, mit éreznek vagy gondolnak

– nehéz lehet

- élményeik elmesélése, vagy más módon való megosztása

- a másik ember beszédének megértése, kommunikációjának 
értelmezése



Sokszínűség – van, aki…

• nem beszél és van, aki nagyon jól, sőt szokatlanul 
sokat beszél és sokat vagy furcsa dolgokról kérdez;

• beszél, de keveset és máshogy, pl. korábban hallott 
kifejezéseket, mondatokat ismétel;

• jól beszél, mégis nehezen lehet vele beszélgetni, 
vagyis egymás mondandójára építkezve társalogni; 

• rosszul érti a szavakat és mondatokat, és van, aki jól 
ért, de mégis gyakran félreérti vagy szó szerint 
értelmezi amit hall; 



Sokszínűség – van, aki…

• ritkán vesz fel szemkontaktust, van aki gyakrabban, 
de mégis kevéssé tud a tekintetével egyértelműen 
üzenni a másik embernek, vagy a beszélgetést, közös 
játékot a tekintetével kísérni, szabályozni; 

• alig használ gesztusokat, kevés érzelem vagy üzenet 
olvasható le az arcáról, és kevéssé is érti ezeket a 
jelzéseket, és van, aki szélsőségesen használja 
eszeket a kommunikációs eszközöket; 



Kommunikáció és társas viselkedés

• Az autista  emberek általában kevéssé tudnak koruknak és 
képességeiknek megfelelően részt venni egy társas helyzetben

• A szándékok értése és közlése a társas helyzetben nehéz

• A látható és láthatatlan szociális szabályok értése, használata



Sokszínűség – van, aki…

• nem közeledik másokhoz és nem kezdeményez 
kapcsolatot másokkal, sőt talán el is utasítja, ha 
hozzá közelednek, 

• de van, aki túl sokat és szokatlanul, olykor gátlások 
nélkül közeledik másokhoz; 

• nehezen barátkozik a kortársaival és nehezen találja a 
helyét a közösségben, 

• mások jobban beilleszkednek a csoportba, de akkor 
érzik biztonságban magukat, ha ők irányítják a 
többieket;



Sokszínűség – van, aki…

• sokszor zavarba ejtően viselkedik, nem érti és nem 
tartja be az íratlan társas szabályokat, nyilvános 
helyen zavarba ejtően viselkedik (pl. hangos 
megjegyzéseket tesz az emberek külsejére), 

• és van, aki túlságosan mereven követi azokat;  
• nem utánoz 
• és van, aki imitálja, „másolja” amit lát, tapasztal;
• nehezen alakít ki szelektív kapcsolatokat, 
• és van, aki erősen ragaszkodik személyekhez



A gondolkodás és viselkedés rugalmatlansága

• Az autista emberek érdeklődése, tevékenysége
többnyire eltér attól, ahogy hasonló korú 
neurotipikus emberek elfoglalják magukat

- gondolkodásukra és viselkedésükre egyfajta 
rugalmatlanság jellemző



A gondolkodás és viselkedés rugalmatlansága

• gyakran figyelhetünk meg merevebb, ismétlődő, 
sztereotip jellegű tevékenységeket

• a viselkedés és a mindennapok bármely területén 
megnyilvánulhat

- mozgásban, érdeklődésben,elfoglaltságokban, 
szokásokban, az étkezésben, öltözködésben vagy az 
alvásban



Beszűkült érdeklődés

• A mentőkhöz szökött 2’32

• http://www.atv.hu/videok/video-20171107-rajong-a-
mentokert-hozzajuk-szokott

http://www.atv.hu/videok/video-20171107-rajong-a-mentokert-hozzajuk-szokott


Sokszínűség - van, aki…

• izgatott állapotban látványos, ismétlődő mozdulatokat tesz 
például a karjaival, van, aki gyakran ugrál vagy jár 
lábujjhegyen 

• és van, aki örömében csak diszkréten megremeg;

• figyelmét a tárgyak jelentéktelen vagy mozgó alkatrészei 
(például a nyitogatható ajtók, a forgó kerekek vagy egy zsinór) 
keltik fel 

• és van, akinek az érdeklődését egy-egy téma köti le szokatlan 
mértékben és ezen a területen igen tájékozott lehet (például a 
számok vagy betűk, a járművek vagy éppen a mosógépek);

• szereti sorba rendezni a tárgyakat 

• és van, aki bonyolult játékokat játszik, de jellemzően mindig 
ugyanúgy; 



Sokszínűség - van, aki…

• nehezen tűri a változást/változtatást a mindennapi 
rutinban, szokásaiban (pl. megszokott útvonal vagy 
ruházat) 

• és van, aki alkalmazkodóbb, de egy területen, pl. az 
étkezésben nehezen változtat; 

• szereti ugyanazt a néhány dolgot csinálni, 
egyhangúan játszik, képzelete csekély 

• és van, aki gazdag képzelettel játszik, de nem lehet 
hozzá kapcsolódni, vagy elképzelésein változtatni; 



• FSZK  Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás 
módszertani film, 2.25-től 7.50ig 5’25

• https://www.youtube.com/watch?v=iejvf8bNFW4&f
eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iejvf8bNFW4&feature=youtu.be


A szenzoros ingerfeldolgozás eltérései

• Eltérően reagálhatnak a 
környezet ingereire, pl. 
hangokra, fényekre, ízekre, 
szagokra, érintésre, a saját 
szervezete felől érkező 
ingerekre. 

• Túlérzékenység – csökkent 

ingerküszöb

• Csökkent érzékenység – magas 

ingerküszöb

• Szokatlan ingertartomány



Értelmi képességek

• Átlagos-átlag felett
• 40%-ban értelmi sérülés is jelen van
• Ritkán egyes képességekben jobb, vagy akár kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak 
• Mérése megfelelő módszerekkel lehetséges
• Egyenetlenség - kiugró képességek, szigetszerű képességek
• Erősségek és gyengeségek

40%-ban valamilyen mértékű értelmi elmaradás is



Viselkedészavar

Tünet vagy következmény?

Van aki: 

• szélsőséges viselkedésével 
fejezi ki nehézségeit; 

• nyugodt, nem feltűnő 
viselkedésű;

• nehéz számára a tájékozódás 
az emberek között; szokatlan 
mozdulatokat/mozgást végez 
pl. ha nyugtalan vagy 
izgatott.



Autista emberek a TL-ban

• ŐSZI TAMÁSNÉ  (Autizmus Alapítvány, ELTE Bárczi) 
munkája alapján

• Autizmus lakhatási (foglalkoztatási) ellátások –
nemzetközi gyakorlatban jellemzőbb a tiszta profilú 
intézmények elterjedtsége. (USA, európai farmok 1:2, 
1:3 arány!)

Oka: könnyebb megszervezni és biztosítani 

• a specifikus szükségleteknek megfelelő ellátást (pl. 
protetikus környezet, eszközrendszer), 

• a magas szinten képzett személyzetet 



Autista emberek a TL-ban

• Gondozási szükséglet+finanszírozási igény 
meredeken emelkedik társuló fogyatékosság esetén

• Súlyosan autista személyek pl. 6 fős tiszta profilú „TL”

• Szempontok: szenzoros védelem, változások 
megfelelő előkészítése, átmenetek gondos 
megtervezése, vizuális támpontok biztosítása, 
szükségletadaptált kommunikáció, stb. 

• Angol nyelvű ellátási útmutató:

https://www.nice.org.uk/guidance/cg142

https://www.nice.org.uk/guidance/cg142


Autista emberek a TL-ban

A tiszta profilú intézmények hátrányai: 

• Elszigeteltség

• Komplex (halmozott sérülés, súlyos VSP) ellátási 
szükséglet – speciális szaktudás, magas szakember 
létszám igény

• Homogén közeg nehezen tolerálható egyes kliensek 
számára

• Személyzet erőteljes túlterhelődése



Autista emberek a TL-ban

A vegyes profilú intézmények előnyei/hátrányai:

• Szociális interakciókra változatosabb/több lehetőség

• Kisebb szakmai felkészültség biztosítható – VSP-k

• Alacsonyabb szintű tevékenységszervezés, több 
strukturálatlan idő – VSP-k

• Alacsonyabb szintű, kevesebb specifikus 
segítségnyújtás – alapvető jogok sérülése



Autista emberek a TL-ban

Nehézségek

• Diagnózis-hiány

• Sérülés-specifikus ellátás hiánya évtizedeken át –
rögzült VSP-k, gyógyszeres terápia túlsúlya, 
foglalkoztatás hiánya… - komplex szükségletfelmérés 
eredménye félrevezető lehet

• Specifikus szabályok – pl. közlekedés képtelensége…

• Súlyos (képzett) szakemberhiány a szociális szférában



2.4.4. Kihívást jelentő viselkedések, pozitív 
viselkedéskezelés



A pozitív viselkedéskezelés elmélete, módszerei

• Pozitív viselkedéskezelés PVK

• Eredete 

• Kialakulásának háttere

• Elterjedése



A viselkedésprobléma definíciója

„olyan kulturálisan abnormális viselkedés, amelynek az intenzitása, 
gyakorisága vagy az időtartama komolyan veszélyeztetheti az adott 
személy vagy mások testi épségét, vagy olyan viselkedés, amely 
valószínűleg jelentősen korlátozza vagy megakadályozza, hogy az 
adott személy igénybe vegye a közellátásokat vagy használni tudja a 
közösségi létesítményeket”
(Emerson, 2001)

„olyan intenzitású, gyakoriságú vagy hosszúságú viselkedés, amely 
veszélyezteti az egyén vagy mások életminőségét és/vagy testi 
épségét, és valószínűleg korlátozó, averziv reakciót vagy kizárást 
eredményeznek”
(Royal College of Psychiatrists, British Psychological Society & Royal 
College of Speech and Language Therapists, 2007)



A viselkedésproblémák fajtái

• Verbális agresszió (sértő megnevezés használata, fenyegetőzés, megalázó 
beszéd, másnak címzett obszcén nyelvezet)

• Fizikai agresszió (ütés, rúgás, harapás, hajtépés stb.)

• Destruktivitás (kárt tesz a közvetlen környezetében, személyes tárgyaiban, 
ruházatában stb.)

• Sztereotip viselkedés (a viselkedés repetitív mintázata, amely az egyén 
idejének jelentős részét leköti és megakadályozza, hogy más 
tevékenységben vegyen részt)

• Önbántalmazás (szándékos önbántalmazó viselkedés, egyszeri vagy 
ismétlődő)

• Gátlás levetkőzése/szociálisan nem megfelelő viselkedés (nyilvános helyen 
levetkőzik, nem megfelelő érintés vagy fogdosás,  önkielégítés nyilvános 
helyen)

• A mentálhigiénéhez kapcsolódó nehézségek (fokozott elkerülés, 
gyanakvás, agresszió, visszahúzódás)



A pozitív viselkedéskezelés célja, módszere

• A pozitív viselkedéskezelés a viselkedésproblémák megelőzésére és 
csökkentésére irányul. A megelőzésnek és csökkentésnek az a célja, 
hogy javítsa a személy  életminőségét, növelje az inklúziót, és az 
abban való részvétel lehetőségét, megvédje és támogassa az 
értékként elfogadott társadalmi szerepeket.

• Az intervenció  az érintett személyeket bevonó, konstruktív 
módszerre épül, amely elősegíti az érintettek készségeinek 
fejlesztését, a fejlődési lehetőségek megteremtését és elutasítja az 
averzív és a korlátozó (restriktív) gyakorlatot.

• Elsőként meg kell értenünk, hogy a viselkedésprobléma azért alakul 
ki, mert a személy számára fontos funkciót tölt be.

• A viselkedés felmérését követően kezdődhet a viselkedés 
megváltoztatása.

• Intervencióink egyaránt proaktívak (megelőzés) és reaktívak.



A pozitív viselkedéskezelés használata

A módszer használata javallt

• értelmi fogyatékos/intellektuális képességzavarral 
rendelkező

• autista

• demenciában érintett

• mentális/pszichés zavarokban érintett

személyeknél



Az erőszakos cselekmények idő-intenzitás 
modellje 
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A módszer elemei

• Primer prevenció

• Szekunder prevenció

• Reaktív stratégiák



A személyközpontú modell

FuFunkcionális viselkedéselemzés

Primer prevenciós
stratégiák

Szekunder
prevenciós 
stratégiák

Reaktív

stratégiák



A módszer

• Primer prevenció

• A primer prevenció azt jelenti, hogy megváltoztatjuk 
egy adott személy lakhelyi, munkahelyi és 
szabadidős környezetét azzal a céllal, hogy 
csökkentsük a viselkedésproblémák előfordulásának 
valószínűségét.



Kockázati tényezők

• A kockázati tényezők olyan változók, amelyek 
összefüggésbe hozhatók a viselkedésprobléma 
előfordulásának nagyobb valószínűségével.

• A kockázati tényező fajtája szerint lehet:

– Személyes – pl. mentális/mentálhigiénés probléma

– Interperszonális – az emberek egymás közötti 
interakciójához kapcsolódik

– Környezeti – például egy adott szituációhoz 
kapcsolódik



Személyes kockázati tényezők

• Férfi (különösen az agresszív és a destruktív viselkedés esetében, 
továbbá, általában véve a súlyosabb viselkedésproblémák esetén)

• Életkor előrehaladtával (15-30 éves kor)

• Az értelmi fogyatékosság súlyossága

• Receptív/expresszív kommunikációs nehézségek

• Látás- vagy hallássérülés

• Rosszabb szociális készség

• Alvászavar

• Konkrét genetikai rendellenességek (pl. Lesch-Nyhan-szindróma, 
autizmus spektrumzavar)

• Kettős diagnózis (mentalhigiénés problémák)

• Korábban előforduló viselkedésprobléma

• Kezeletlen testi fájdalom

• Epilepszia



Interperszonális kockázati tényezők

• Tapasztalatlan/képzetlen gondozók

• Az ideiglenes munkaerő magas aránya

• Autoriter gondozói attitűd

• Nincsenek jó példák arra, hogyan kell kezelni a 
frusztrációt vagy a dühöt

• Következetlen módszerek

• Gyakori az averzív gondozói elvárás

• A gondozók rossz mentálhigiénés állapota

• Az agresszív viselkedés az elvárt viselkedés



Környezeti kockázati tényezők

• Hőség (meleg)

• Zaj

• Társas izoláció

• Zsúfoltság

• Környezeti nehézségek (tér hiánya, rossz kialakítás, 
túlzott tevékenység vagy a tevékenységek hiánya, zárt 
ajtók, rossz szellőzés, rossz világítás)

• Az agresszióra utaló jelek (tárgyak/emberek)

• Rossz gondozói gyakorlat (légkör, kultúra)



Attribúciós elmélet (Heider, 1958) – a 
viselkedést akkor segítjük

LEGKEVÉSBÉ 
AMIKOR

Pozitív hozzáállást 
eredményez és

szimpátiát/empátiát vált ki.

A személy viselkedésére úgy 
tekintenek, hogy belső okai 
vannak és kontrollálható.

Ez negatív érzelmeket 
(undort, dühöt) vált ki és 

elkerülő viselkedést
eredményez.

A személy viselkedésére
úgy tekintenek, hogy külső 

okai vannak és nem 
kontrollálható.

LEGJOBBAN 
AMIKOR

Attribúciós elmélet (Heider, 1958) – a 
viselkedést akkor segítjük



Preventív intervenciók

• Tágabb ökológiai stratégiák 
megváltoztatása

• Kisebb horderejű
előzményekhez kapcsolódó 
intervenciók

• Konkrét kiváltó okok elkerülése

• Független jutalmazás 

• A választási lehetőségek 
növelése

• Kreatív napirend

• A feladatok módosítása

• Az interakció stílusának 
módosítása

• A ritkán előforduló
viselkedésproblémák kiváltó 
okainak bevezetése a 
hetirendbe, napirendbe

• A magas kockázatú kiváltó 
okokat időben előzzék meg az 
alacsony kockázatú kiváltó okok

• A magas kockázatú kiváltó okok 
beágyazása az alacsony 
kockázatú kiváltó okokba



Preventív intervenciók

• Készségek megtanítása

Általános készségek

Funkcionálisan ekvivalens készségek

Funkcionálisan kapcsolódó készségek

Megbirkózási (coping) készségek

• Differenciált megerősítés

A választási lehetőségek növelése

Kreatív napirend

A feladatok módosítása

Az interakció stílusának módosítása



Szekunder prevenció

• A tünetek eszkalálódása során, amikor a primer 
prevenciós stratégiák már nem alkalmazhatóak, de a 
krízis még megelőzhető.

• Példák:

• ingerek megváltoztatása

• kiváltó okok megszüntetése 

• elterelés (megerősítő, vagy ellenállhatatlan 
tevékenységre)

• stratégiai kapituláció 



Reaktív stratégiák

Indokoltsága: 

• A mások felé intézett fizikai erőszak az egyik leggyakoribb 
formája a kihívó viselkedésnek klienseink körében

• Sok kihívó viselkedés hosszú ideig fennmarad

• Még eredményes beavatkozás esetén is ritka a kihívó viselkedés 
teljes kiküszöbölése

• A kliensek és a gondozók megsérülésének kockázata a jól 
megtervezett stratégiák hiányában nagyobb

• Világos tervek hiányában, a gondozóknak saját maguknak kell a 
megoldást kidolgozniuk

• Világos tervek hiányában, a szolgáltatás közvetett költségei 
növekedni fognak

• Jogalkotói követelmények



Az erőszakos cselekmények idő-intenzitás 
modellje
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A reaktív stratégiák jellemzői

• A reaktív stratégiák nem kezelést jelentenek – alkalmazásuk 
nem fogja megváltoztatni a magatartás intenzitását, 
gyakoriságát vagy tartamát

• Az egyedüli céljuk, hogy a veszélyes magatartások felett 
gyors és biztonságos ellenőrzési lehetőséget teremtsenek 

• Az általuk nyújtott támogatás mértékét a fokozatosság kell 
jellemeze 

• Sohasem használhatók büntetésként

• Használatuk sohasem indokolható a pozitív viselkedési 
eljárások párhuzamos használata nélkül



A reaktív stratégiák jellemzői

• Alkalmasnak kell lenniük arra, hogy minden kiemelkedő 
szerepet betöltő gondozó képes legyen a megvalósítására

• Az egyéni szükségletekhez mérten kell alkalmazni

• Mindig értékelni kell azokat a mutatókat is, amelyek a 
használatuk ellen szól

• Használatukat követően rendszeresen értékelni kell a fizikai 
és a pszichikai fájdalmakat

• A fájdalommal járó eljárásokat kerülniük kell 

• A magas kockázatú eljárásokat mellőzniük kell



A reaktív stratégiák alapelve

• A szakértelem és a korrekt technika teljes körű 
alkalmazásával mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy szándékos fájdalomokozásra ne 
kerülhessen sor.

• A szándékos fájdalomokozásnak nincs terápiás 
értéke, csak a gondozók, a kliensek és/vagy mások 
azonnali megmentése igazolhatja azt.



A reaktív stratégiák alkalmazása

• Előzetes felmérés: 

• Az egyén rendelkezik-e az 
alábbiakkal, vagy korábban 
fennálltak-e ilyen 
körülmények:

• - Szívproblémák/magas 
vagy alacsony vérnyomás

• - Elesés, összeesés

• - Súlyos 
légzőszervi/gyomor/bél 
bántalmak

• Ellenjavallatok: 

- Ortopédiai problémák

- Friss törések/ficamok

- Csontritkulás/ízületi gyulladás

- Agyvérzés

- Általános izom problémák

- Atlanto-tengely instabilitás

- Friss műtétek

- A bőr megnövekedett 
érzékenysége

- Teniszkönyök



A reaktív beavatkozások típusai

• Korlátozás

• Eltávolítás

• Helyben tartás



Lehetséges egészségügyi problémák a reaktív 
stratégiák alkalmazása alatt/után

• A FIZIKAI BEAVATKOZÁST 
AZONNAL MEG KELL SZÜNTETNI 
ÉS AZONNAL ORVOSI 
SEGÍTSÉGET KELL KÉRNI!

• Légzési
nehézségek/hipoventilláció
vagy hiperventilláció

• Szédülés, kábult időszakok

• Agyvérzés a beavatkozás alatt

• Hányás

• Cianózis – a testrész elkékülése
(korlátozott vérkeringés miatt)

• Foltok – halvány vagy sárgás
testrész (korlátozott vérkeringés
miatt)

• Bármilyen más sérülés



Az esemény utáni szakasz feladatai

 Kritikus szakasz (akár 90 percig) – újabb eszkalálódás 
veszélye! 

 Vérben még található adrenalin. Ez fokozott légzést, magas 
vérnyomást, gyorsabb szívritmust, az izmok megfeszülését 
okozhatja. 

 Fokozott izzadás. 

 Gyenge térészlelés. 

 A feszültség fokozatosan enyhül. 

 Fizikai és szellemi kimerültség.



Az esemény utáni szakasz feladatai

 Ebben a szakaszban a legfontosabb a kliens haragjának csillapítása (az  
erre megfelelő készségek: pártatlan meghallgatás, tükrözés, csend). 
Használhatunk relaxációs technikákat, ha az érintettnél beválnak. 

 Amint lehet, vonjuk be a klienst pozitív interakciókba és 
tevékenységekbe, melyek megakadályozhatják további kitörések 
kialakulását.

 Nyugtassuk meg a klienst (érintést is használhatunk, ha számára ez 
elfogadható). 

 Használjuk tudatosan a testbeszédet és a szemkontaktust, ügyelve arra, 
hogy ne tűnjön fenyegetőnek. 

 Amint lehetséges, biztosítsunk időt és teret az eseménye elemzésére.

 Segítsük a klienst annak megértésében, hogy mi történt az esemény 
során, és milyen más választási lehetőségei lettek volna. 

 Keressük a szavaik mögöttes tartalmát, viselkedjünk bátorítóan. 



Esemény után: kerüljük!

× A már ismert kiváltó tényezők újbóli megjelenését. 

× Ne támasszunk érzelmileg túlzott elvárásokat, ezek újabb konfliktust 
gerjeszthetnek.

× Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy a résztvevő felek azonnal 
kibéküljenek és megbocsássanak egymásnak.

× Ne emlegessük az eseményt az érintett előtt. 

× Ne oktassuk ki az érintettet viselkedésével kapcsolatban. 

× Ne vallassuk az érintettet közvetlenül az esemény után. 

× Ne bánjunk leereszkedően az érintettel.

× Ne tegyünk fel közvetlen kérdéseket.

× Ne sürgessük az érintettet. 



A kritikus szakasz után

• Bűntudat (másokra irányuló negatív gondolatok miatt)

• Szégyen (amiért hagyta magát megsérülni)

• Alacsony önértékelés

• Bizalomvesztés

• Apátia (az általános tevékenységek kevéssé tűnnek érdekesnek)

• Másoktól való függés fokozódása

• Szorongás (az esemény ismétlődésétől való félelem)

• Álmatlanság

• Elkerülés (az eseménnyel kapcsolatba hozott tevékenységek 
elkerülése)

• Konfrontáció (kompenzáló mechanizmus, a kitörés(ek)el való 
megbirkózást segíti)



A gondozó esemény utáni támogatása 

• Egészségügyi szempontok, sérülés kizárása, illetve ellátása

• Feldolgozás, esetmegbeszélés: 

• - Mi történt?

• - Miért történt?

• - Megelőzhető volt-e?

• - Ha igen, miért nem sikerült megelőzni?

• - Szükséges-e valamilyen változtatás a 
környezetben/munkamódszerben?

• - Szükséges-e a fejlesztési terv cselekvés/reakció szempontú 
megváltoztatására?

• - Kapott-e mindkét fél hatékony esemény utáni támogatást? 



2.4.5. Abúzus

• A nemzetközi fogalom meghatározásnak megfelelően abúzusnak tekintünk 
minden szexuális erőszakot, a családon belüli erőszakot, a kereskedelmi 
célú kizsákmányolást, az iskolán, intézményen belüli zsarnokoskodást vagy 
agressziót, az emberkereskedelmet, a fogyatékos személyek, kisebbségek, 
emigránsok, vagy egyéb hátrányos helyzetű emberekkel szemben történő 
visszaéléseket egyaránt. A visszaélés tehát nagyon tágan értelmezett 
fogalom, így megelőzése és kezelése is árnyalt beavatkozási formákat 
igényel.

• In: Zolnai Erika (2010) Az intézményi kultúra és a felelősségvállalás szerepe 
az értelmi sérült emberek biztonságon alapuló intézményi ellátása során 
Acta Medicinae et Sociologica Vol.1 No. 1 2010 53-70 (lekt) (A 
visszaélésekkel kapcsolatos fogalmak) 58. oldal 



Bántalmazás, elhanyagolás, abúzus



Az abúzus típusai

• Fizikai: ideértve ütés, tenyérrel ütés, ellökés, megrúgás, nem megfelelő 
gyógyszerezés, bezárás, vagy aránytalan szankciók

• Szexuális: ideértve szexuális erőszak, és közösülés vagy olyan szexuális 
cselekedet, amelybe  a sérülékeny felnőtt nem egyezett bele, vagy nem 
tudott beleegyezni, illetve beleegyezését kikényszerítették

• Pszichológiai: ideértve érzelmi sérelmek, bántalmazással való fenyegetés 
vagy cserbenhagyás, kapcsolat megszakítása, megszégyenítés, hibáztatás, 
ellenőrzés, megfélemlítés, kényszerítés, zaklatás, szóbeli bántalmazás, 
elkülönítés vagy a szolgáltatásokból, illetve támogató hálózatokból történő 
kivonás

• Pénzügyi vagy anyagi: ideértve lopás, csalás, kizsákmányolás, a 
végrendelkezési akarattal kapcsolatos kényszerítés, tulajdoni, hagyatéki 
vagy pénzügyi ügyletek, vagy a tulajdon, vagyon, más hasznok hanyag 
kezelése, sikkasztása



Az abúzus típusai

• Gondatlanság és mulasztás: ideértve orvosi vagy fizikai szükségletek 
figyelmen kívül hagyása, a megfelelő egészségügyi, szociális vagy oktatási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának hiánya, vagy az 
életszükségletek kielégítésének megvonása, pl. gyógyszerek, megfelelő 
étkezés, fűtés

• Hátrányos megkülönböztetés: ideértve rasszizmus, szexizmus, amelynek 
alapja az egyén fogyatékossága, továbbá a zaklatás, a rágalmazás, és más 
hasonló bánásmód

• Intézményi: a szervezet nem tud megfelelő védelmet és gondozást 
biztosítani, hogy megvédje és támogassa a sérülékeny felnőtteket. Ez 
magában foglalhat hanyag és nem megfelelő szakmai gyakorlatot, továbbá 
testet ölthet elszigetelt esetektől kezdve a mindent átható helytelen 
kezelésig vagy nagyfokú kötelezettségszegésig. A visszaélések ezen 
típusainak bármelyike vagy mindegyike lehet szándékos vagy gondatlan 
magatartás, illetve tudatlanság következménye



Fizikai abúzus

• Ütés

• Verés

• Durva, kíméletlen kezelés

• Rázás

• Megtömés

• Megégetés

• Arcon ütés

• Ellökés

• Rúgás

• Nem megfelelő 
gyógyszerezés

• Fogva tartás

• Indokolatlan bezárás (pl. 
bezárni valakit valahova, 
odakötözni valamihez)



Az áldozatok elzárása erőforrásoktól

Kuszing Gábor munkája alapján

• Férfiak gyakran kész tények elé állítják a párjukat, amikor a 
megkérdezésük nélkül vásárolnak nagyobb értékű javakat, és 
így kizárják őket a pénz felhasználásából.

• Forrás: Hétköznapi hímsovinizmus

• http://stop-ferfieroszak.hu/kiadvanyok/kotetek

• Értelmi fogyatékos emberektől gyakran olyan döntéseket is 
megtagadnak, amelyek meghozatalára képesek, így nem 
jutnak hozzá pénzükhöz, hétköznapi tevékenységekhez.

http://stop-ferfieroszak.hu/kiadvanyok/kotetek


Az áldozatok munkájának kihasználása

Kuszing Gábor munkája alapján

• A nők végzik a világ munkájának 2/3-át, keresik a világ 
jövedelmének 1/10-ét, és birtokolják a világ tulajdonának alig 
1%-át. (Humphrey Intézet)

• A magyar nők napi 2 órával többet dolgoznak, mint férfiak, de 
csak 80%-át keresik a jövedelmeknek. (KSH/Eurostat 
időmérleg)



Az abúzus legalizálása

Kuszing Gábor munkája alapján

• A hatóságok nem avatkoznak be

• Az ismerősök, barátok nem avatkoznak be

• Nem hisznek az áldozatnak

• Hibáztatják az áldozatot

• Felmentik az elkövetőt

• Az erőszakot jogosnak tekintik



Intézményi abúzus kialakulásának okai 

Kozma Ágnes munkája alapján

• A szolgáltatásokat igénybe vevőket „morálisan 
alacsonyabbrendűnek” tartó hozzáállás,  a szolgáltatások 
elszemélytelenedése;

• Hatalmi viszonyok és kiszolgáltatottság az intézményen belül;

• Az ellátórendszer perifériáján működő intézmények –
alulfinanszírozott;

• Nem megfelelő vezetés;

• Elszigetelt, belterjes szervezeti kultúra – új gyakorlatok 
elutasítása, kritika elhallgattatása



Intézményi abúzus kialakulásának okai 

Kozma Ágnes munkája alapján

• Tisztázatlan felelősségi viszonyok, számonkérés és az 
ellenőrzés hiánya; társadalomtól elzárt intézmények (pl. ahova 
a szülőket, ellátottjogi képviselőket nem engedik be stb.).

• Szervezeti jellemzők: nagy létszámú szervezet (dolgozók és 
ellátottak), hierarchikus és bürokratizált struktúra.

Wardaugh & Wilding. (1983). Towards an explanation of the corruption 
or care. Critical Social Policy, 37(13), 4-31.



Következtetések

Kozma Ágnes munkája alapján

• Abúzus bármilyen ellátórendszerben előfordulhat.

• A magyar ellátórendszer sérülékeny az abúzus kockázata 
szempontjából.

• Intézményen belüli megelőzésre kiemelt figyelmet kell 
fordítani .

• Az ellátórendszer átalakítása során létre kell hozni olyan 
mechanizmusokat, amelyek csökkenthetik az abúzus 
kialakulásának esélyét.



Intézkedési lehetőségek abúzus esetén

dr. Gazsi Adrienn munkája alapján: 

• Büntető eljárás kezdeményezése

• Polgári per (személyhez fűződő jogok sérelme esetén)

• Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának kezdeményezése

• Alapvető Jogok Biztosa

• Áldozatvédelmi intézkedések

• Távoltartás  elrendelése

• Szociális intézményben:

• Panasz intézményvezető illetve fenntartó felé

• Működést engedélyező szerv szerepe

• Ellátottjogi képviselet



Mi segíthet?

• módszertani, szakmai ismeretek

• teljes személyzet megfelelő attitűdje, képzettsége

• intézményi, vezetői légkör, kontroll

• személyzet megfelelő aránya és állandósága

• burn out megelőzése

• pozitív viselkedéskezelés elemeinek alkalmazása



Feladatok

• Video-elemzés (kiscsoportos)  

• Winterbourne, Konyhajelenet – abúzus 
különféle megjelenési formáinak azonosítása,

• kívánatos gondozói megelőző akciók, illetve 
reakciók összegyűjtése

• Plakátok – abúzusfajták azonosítása



Egyéni feladat – tesztkérdések

1. Soroljon fel az abúzus 7 fő típusából legalább 5-öt, írjon 
konkrét példákat is hozzájuk!

2. Mi a pozitív viselkedéskezelés beavatkozásainak 3 szintje

3. Fogalmazza meg, mit jelent a primer prevenció, írjon egy 
példát is! 

4. Mikor alkalmazzuk a primer, szekunder prevenciót, illetve a 
reaktív stratégiákat  az erőszakos események idő-intenzitás 
modellje alapján?

5. Mi a kockázati tényezők 3 csoportja?

6. Mit jelent az attribúciós elmélet – fogalmazza meg saját 
szavaival! 

7. Írjon 3 okot, mely a reaktív stratégia azonnali beszüntetését 
indokolja!



További szakanyagok

• http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/abuzus/

http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/abuzus/


2.4.6. Súlyosan, halmozottan fogyatékos 
személyek



2.4.7. Pszichoszociális sérüléssel élő és 
szenvedélybeteg személyek és szükségleteik



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

AUTIZMUS KOORDINÁCIÓS IRODA (AKI)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
Irodavezető: Horvát Kriszta
E-mail cím: aki@fszk.hu
Honlapcím: www.autizmusiroda.hu
Facebook: www.facebook.com/autizmusiroda



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Személyközpontú tervezés – egyénre 

szabott szinten



• Személyközpontú tervezés – egyénre szabott 
szinten

IFKT része a kiváltási folyamat során

pályázat megírásakor             felkészítés a közösségi életre

pillanatfelvétel folyamatjellegű

az aktuális állapotról

EKISZ1 EKISz2



SZEMÉLYKÖZPONTÚSÁG
„ Minden személyben – mint minden élőlényben – megvan az a veleszületett törekvés, hogy kifejlessze képességeit, és ezáltal fenntartsa és fejlessze önmagát” (Rogers, 1975)

ELŐZMÉNYEK:

Carl R.Rogers

és a személyközpontú elmélet( 1940. dec. 11.)

a hangsúly mindig a személy dinamikus jegyein van:

 a kommunikáción

 a kapcsolatokon 

 és a változásra való képességen!!



Az alapelv:

az egyént mint gondolatok, érzések, 
tevékenységek, észlelések és komplex biológiai 
folyamatok alakzatát,mindig az idővel, valamint 
a körülötte levő emberek, tárgyak és események 
világával való kapcsolatában határozza meg. 



• A személyközpontú elméletek 
megkülönböztető vonása az emberek 
önmegvalósítási és önirányítási képességének 
állandó hangsúlyozása.

• A személy hatalommal való felruházásának 
látszólag jelentéktelen tény, azonban ez adja a 
bizalmat ahhoz, hogy az egyén megtalálja saját 
önmegvalósítása legmegfelelőbb útját.

SZKT végén ide visszatérni!!



• Mely kérdések adják az alapját a 
személyközpontú elméleteknek?

 Kizárólag test az ember?

 Van valami ami ezt a testet irányítja?

 Szabad-e az egyén, vagy sem?

Meghatározott-e a viselkedés, vagy van az embernek 
lehetősége önálló és alkotó értékelésre és döntésre?

 Racionális-e az emberi lény, vagy tudatos és 
tudattalan érzések és indulatok irányítják?



• Rogers segített elindítani és továbbfejleszteni a 
személyközpontú szemléletet nemcsak a 
tanácsadásban, pszichoterápiában és oktatásban, 
hanem a házasságban, gyereknevelésben, családi 
kapcsolatokban, intenzív csoportban, fajok, kultúrák, 
sőt nemzetek közti kapcsolatokban jelentkező 

problémákban.

• Az elmélet mögött álló elvek valóban érvényesek az 

emberi magatartás minden vonatkozásában. 



SZEMÉLYKÖZPONTÚ ELVEK A KÖZÖSSÉGBEN ÉS 
A TÁRSADALMI STRUKTÚRÁKBAN

Úgy látszik, hogy megérett az idő arra, hogy a 
személyközpontú elveket a közösségben és a 

társadalmi struktúrákban szükséges változások 
érdekében alkalmazzuk!! 

© oktatás © faji- és kulturális kapcsolatok

© betegápolás © szociális munka

© orvostudomány  © szervezet- fejlesztés

© pszichiátrai © ipar

© ítélkezés/bíróságok



Állítások:
1. Minden egyén eredendően arra törekszik, hogy megvalósítsa a benne rejlő egyedi lehetőségeket.

2. Minden ember veleszületett testi bölcsességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy megkülönböztesse 
egymástól a lehetőségei megvalósítását elősegítő és gátló tapasztalatokat.

3. Alapvető fontosságú az embereknek az élmények iránti teljes nyitottsága.

4. Az élmények teljes átélésében jelentős segítséget adnak a számunkra fontos személyek.

5. Ahogy az egyén fejlődik az átélés több lesz, mint testi érzés.

6. Minden ember kialakít egy énképet a többiekkel és a saját testével való bonyolult interakciók alapján.

7. Az ember mások szertetéért feláldozza a saját tapasztalatai nyújtotta bölcsességet.

8. Hasadás következhet be az ember tényleges tapasztalata és énképe között.

9. Szorongást és magatartás-zavarokat okoz, ha túl nagy a szakadék az élmények és az ÉN között.

10. Az élmények másokra alapozott értékelése soha nem lehet tökéletes.

11. Az énképpel össze nem egyeztethető élmények tagadása vezet mindenfajta hibás alkalmazkodáshoz, 

bármilyen fokú legyen is az.

12. Önmagunkat legkövetkezetesebben talán a kompenzációval tagadjuk.

13. Ha az embert mások olyannak fogadják el, amilyen, és nem olyannak, amilyennek ők 
szeretnék látni, az ember maga is könnyebben fogadja el önmagát.



PATH, MAP, PCP

Egyéni személyközpontú tervezésben 
használatos eszközök  a PATH, MAP, PCP mind 
Carl Rogers személyközpontú emberképéből 
fejlődött ki.  

 alternatív személyközpontú eszközök 
magunknak:http://yearcompass.com/hu/?utm_
source=sendy&utm_medium=email&utm_camp
aign=thunderclap-email-hu

http://yearcompass.com/hu/?utm_source=sendy&utm_medium=email&utm_campaign=thunderclap-email-hu


SZEMÉYLKÖZPONTÚ TECHNIKÁK

John O'Brien Helen Sanderson



SZEMÉYLKÖZPONTÚ TECHNIKÁK

Evelyn Lusthaus

MARSHA SNYDERMAN 

FOREST



Támogatott életvitel alapelvei

Egyénre szabott.

A lakhatás és a 
segítői 

támogatás 
elválasztása.

Mindenki alkalmas a 
támogatott lakhatás 

igénybe vételére.

Előre tervez a 
jövővel 

kapcsolatban.

Épít a személyes 
kapcsolatokra.

Rugalmas 
segítségnyújtás.



A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú 

koncepcióról 

A 
STRATÉGIA 
alapelvei:

1. A 
lakhatás 

és a 
mindenn

api 
életvitel 

támogatá
sának 

különvála
sztása 

2. 
Személyköz

pontú.. 

3. Mindenki 
számára 
elérhető. 

Nem lehet kizárni 
senkit a támogatott 
életvitelből azért, 
mert pl. súlyosan 

fogyatékos. 

4. Az 
érintettek 

a saját 
életük 

irányítóivá 
válhatnak.

5. Az 
érintettek 
személyes 
kapcsolatai

nak a 
támogatás

a és 
erősítése. 

6. 
Integráció.



Személyközpontú tervezések eszközei:

• A személyközpontú tervezés során használhatunk például rajzokat, képeket, 

fotókat, kommunikációs kártyákat vagy videókat, proxy személyt.

• Nem a gyakorlatok a legfontosabbak. A legfontosabb dolog, hogy jól és 

világosan megértsük az adott személy véleményét.

• A családtagok és segítők is részt vehetnek a tervezésben. 

• Az egész életet nem lehet pár óra alatt megtervezni. Bármely 

személyközpontú gondolkodás lépésről lépésre tanulható meg. A tanulás 

közben az ellátott megtanulhat felelősséget vállalni a saját életéért. 

• Apránként lehet tervezni. Nem maga a tervezés, ami igazán fontos, hanem 

az, hogy jó életet éljünk.



Making Action Plans

• A MAP (Making Action Plans) felhasználása széles körű: oktatásban, a 
gyerekek iskolai előmenetelében használják. 

- meghívják a családot egy Térkép készítő találkozásra.

- felvázolják a gyermek erősségeit, gyengeségeit, azokat a lehetséges 
lépéseket, amelyeket szükséges megtenni ahhoz, hogy a gyermek 
előmenetele jobb legyen, 

- megbeszélik a szükséges segítséget.  

Ez egy új módszer az oktatásban, amely segít  másképp gondolkodni az 
értékelésről, és sokkal szélesebb képet ad a diák életéről.



MAP

A MAP technikáját elsőként a fogyatékkal élő 
gyermekek segítésének eszközeként 
használták, a hagyományos iskolákba való 
beilleszkedés érdekében.

Később ezt a technikát szélesebb körben 
alkalmazták a gyermekek és felnőttek 
személyközpontú tervezésében.



MAP

A MAP-módszer:

• 2-3 órás találkozó az illető és a hozzá közel álló 
személyek között. 

A MAP folyamat nyolc lépésből áll.

• 1. lépés - Mi a MAP? Mi a Térkép?

Ez a bemelegítő lépés a csoport számára. A segítő szakember (facilitátor) arra kéri 

a részt vevő személyeket, hogy fogalmazzák meg, mi a térkép. A kapott válaszok 
segítik a továbblépést.

Pl.: "segít az embereknek ismeretlen területeken eligazodni, segítségével 
felfedezhetünk új területeket", vagy "segítenek az embereknek abban, hogy lássák, 
hol vannak és hova kell mennünk".



MAP

• 2. lépés – Meséld el a történted.

Ez a lépés lehetővé teszi az egyénnek é (és azoknak, akik hosszú ideje ismerik őt), 
hogy leírja, mi történt vele a múltban. 

lehetőség arra, hogy:

- szembenézzen az egyén a pozitív és a negatív dolgokkal az életében.



MAP

• 3. lépés – Mond el az álmod.

Az „álmodozás” a MAP folyamat központi eleme. 

A személyt felkérik, hogy ossza meg az álmát. Az álmodozás folyamatához mások is 
hozzájárulhatnak ,az illető engedélyével.

Néha az emberek metaforikusan álmodnak. 

Más emberek számára az álmodozás inkább a törekvésekről szól .

Az álmokat reális célokká kell átalakítani.



MAP

• 4. lépés – Meséld el a rémálmaidat.

Ez egy nehéz lépés, mégis fontos .

Itt van lehetőség szembenézni a félelmekkel, 
azokkal a félelmekkel, melyek megoldására 
törekedni kell.



MAP

• 5. lépés - Ki vagy TE?

A segítő szakember (facilitátor), arra kéri az 
résztvevőket, hogy azokat a szavakat írják 
össze, melyek az egyén karakterét jellemzik.

Ez egy nagyon erősítő folyamat lehet az egyén 
és családja számára.



MAP

• 6. lépés - Milyen erősségeid vannak és miben 
vagy tehetséges?

A  segítő szakember (facilitátor) arra kéri a csoportot, 
hogy írják le azokat a dolgokat, amelyekben az egyén 
nagyon jó. Írják le a személy összes jó tulajdonságát.

Ez a lépés megfordítja a személy problémáira 
összpontosító szokásos folyamatot, és inkább azon 
pozitív dolgokat keresi, amelyekre épülhet a 
cselekvési terv.



MAP

• 7. lépés – Mire van szükséged az álom elérése 
és a rémálmok elkerülése érdekében?

Ebben a lépésben az részt vevő személyek 
azon kezdenek gondolkodni, hogy melyek azok 
a szükséges erőforrások és személyek akik 
abban tudnak segíteni, hogy a személy elérje 
az álmait és távol maradhasson a rémálmaitól.



MAP

• 8. lépés - Cselekvési terv

A cselekvési terv kifejezetten meghatározza, 
hogy ki mit fog tenni, mikor.



MAP

LÉPÉSEK KÉRDÉSEK

1. lépés Bemelegítés: Szerintetek mi a térkép?

2. lépés Meséld el a történetedet/az életedet?

3. lépés Mond el az álmod. 

4. lépés Mond el a rémálmod. 

5. lépés Ki vagy TE?

6.lépés Milyen erősségeid vannak és miben vagy 
tehetséges?

7. lépés Mire van szükséged az álom elérése és a 
rémálmok elkerülése érdekében?

8. lépés CSELEKVÉSI TERV: ki/mit/mikor?



MAP

Néhány alapszabály:

• 1. Minden lépésnél először az egyén válaszol.  A családtagok, és a további 
résztvevő személyek szabadon reagálhatnak véletlenszerű  sorrendben.

• 2.Minden ötletet rögzíteni kell, ha lehetséges, a szó szoros értelmében. 

• 3. A csapattagoknak joga van átadni a válaszadási lehetőséget,  vagy kihagyni a 
választ.

• 4. Az ötleteket pozitív módon kell kifejezni.  A negatív információkat is pozitívan  
kell megfogalmazni.

• 5. A csapattagok együtt készítik el a cselekvési tervet.



Planning Alternative Tomorrows with
Hope

PATH : „Reményteli jövőtervezési 
alternatívák"  olyan tervezési eszköz , 
amelyet magánszemélyek vagy csoportok 
használnak, az elérni kívánt célok 
meghatározásában.



PATH

Ez a folyamat egy  rendkívül hatásos célbeállító és tervező 
eszköz.

Egy pozitív jövővízió  a fogyatékossággal élő személyek 
számára. 

Ez az eszköz segít a személyre szabott támogatás és 
szolgáltatás tervezésekor.

A folyamat első lépése:

• összpontosítás és álom



PATH

• Második  lépés :

- célok megfogalmazása

- minden felsorolt célnak pozitívnak és 
lehetségesnek kell lennie.

- nem szabad olyan célokat meghatározni, 
amelyeket nem lehet elérni



PATH

• Harmadik lépés: 

- a jelen meghatározása ( a rajzon a"Most" 
szakasz)

- néhány gondolat a jelenlegi helyzetről, de 
nem feltétlenül kell közvetlenül kapcsolódnia a 
célokhoz.



PATH

• Negyedik lépés: 

- felsorolni azokat az embereket, akiknek részt 
kell vennie a megvalósítás folyamatában.



PATH

• Ötödik lépés: 

- hogyan és mit kell kommunikálni a célok 
elérése érdekében.



PATH

• Hatodik lépés:

- Az első lépés meghatározása

- További szükséges lépések időrendi 
sorrendben



PATH



Person Centres Planing

PCP (Person Centres Planing)   
„Személyközpontú tervezés” segít abban, 
hogy egy személy megtervezhesse életének 
minden aspektusát.

Ez a módszer biztosítja, hogy az egyén 
központi szerepet játsszon bármely terv 
kidolgozásában, amely hatással lesz az 
életére.



PCP

GONDOLKODÁS TERVEZÉS CSELEKVÉS

A személyközpontú 
cselekvés azt jelenti, hogy a 

gondolkodás és tervezés 
valósággá válik. Ez 

mindennapos közös 
munkát jelent a személlyel 

és azt, hogy elérjük az 
általa meghatározott 

célokat. 



Személyközpontú tervezés tárgyi 
feltételei

• Nem az asztalfióknak dolgozunk! Fontos, hogy ne 
csak hasznos, hanem kellemes tevékenység legyen a 
tervkészítés!

• A terv készítése nem módszer specifikus:!l Lehetünk 
kreatívak: hangrögzítés, háromdimenziós technikák 
alkalmazása, egyéb kézműves technikák.

• A terv a kliensé: sajátja, róla szól, üzen neki.



• Környezeti feltételek:
- megfelelő teret és időt kell biztosítani

- nyugodt, csendes környezet 

- lehetőség szerint külön szobában

• Várható időtartam:
- egyénileg változó

- kb. 2-4 óra, több ülésben

- az egyes  térképek  külön-külön, rövidebb, fókuszált ülések keretében készíthetők 
el  



• Szerepek és feladatok:
• Facilitátor, aki az ülést vezeti

• Jegyzetelő, aki a feljegyzést készíti

• Időfelelős, aki ügyel arra, hogy tartsuk az időkeretet

Folyamatban részt vevő személyek:
- Érintett személy/proxy személy

- Szakemberek

- Támogatók

- Családtagok

- Mindenki aki a személy számára fontos és aki a beleegyezésével részt vesz.



Szabályok

• Ne használjunk szakzsargont, bonyolult kifejezéseket és fogalmakat, legyen 
a beszélgetés tempója mindenki számára követhető, tartalma pedig 
érthető.

• Ne ítélkezzünk!! Személyes félelmek, álmok és történetek kerülnek elő, 
soha nem hozhatunk senkit olyan helyzetbe, hogy szégyenkeznie kelljen 
vagy bántás érje.

• Hallgassuk meg egymást és ne vágjunk egymás szavába. Hagyjunk teret és 
szerepet másnak is.

• A pozitívra és a jóra fókuszáljunk, kerüljük a negatív megfogalmazást.

• Egyeztessük a következő találkozó időpontját a befejezés előtt.



A tervezett ülés lépései

• Bemutatkozás: mutatkozzunk be egymásnak, mondjuk el, hogy milyen 
kapcsolatban állunk a személlyel, milyen szerepünk van az ülés során

• A múlt térképe: gyűjtsük össze a jelentős életeseményeket, meghatározó 
és fontos emlékeket.

• Az álmok térképe: derítsük fel, hogy mi az álma, mi a jövőjére vonatkozó 
elképzelése a személynek. Lehetnek ezek elrugaszkodottak is, azért hívjuk 
álmoknak. Ne féljünk ettől a folyamattól! Ez egy lehetőség arra, hogy a 
személy kifejezze, mit szeretne megváltoztatni az életében.

Segítő kérdések: Hol és hogy látod magad 10 év múlva? Milyen munkát végzel akkor? 

Hol élsz és kivel? Milyen kalandjaid, élményeid voltak és milyeneket szeretnél még elérni?

• A rémálmok térképe: derítsük fel, hogy a jövő szempontjából mi a 
félelemkeltő a személy számára

• Az adottságok, erősségek, tehetségek térképe: gyűjtsük össze, hogy miben 
jó a személy, melyek a jó, mások által nagyra tartott tulajdonságai











Célok megfogalmazása

• A személyes területek feltárása után 
fogalmazzuk meg a célt.

• Egy-két célnál többet ne jelöljünk ki. Azokat 
válasszuk, melyek sikerélményt adhatnak.

• Készítsünk cselekvési tervet, melyben rögzítjük 
a következő lépéseket, időpontokat, 
felelősöket.





SMART célok

• A cselekvési terv alapja:

S (specifikus)= kellően specifikus, pontos-e?

M (measureable)= mérhetők-e? 

A (actionable)= elérhetők-e?

R (realistic)= reálisak-e?

T (timed)= idő rendelhető-e hozzájuk?



Specifikus térképek

• Ha vannak elakadások készíthetünk specifikus 
térképeket is:

- szabadidő tréképe

- munka térképe

- kapcsolatok térképe

- kommunikáció térképe

- szolgáltatások, támogatások térképe

- döntések és választások térképe

- egészség térképe



A PCP eszközei

A múlt térképe

Az álmok térképe

A rémálmok térképe

Az adottságok, erősségek és tehetségek 
térképe

Azon helyek térképe, ahova gyakran járok

A szabadidő térképe

A kapcsolatok térképe

Szolgáltatások és támogatások térképe

Döntések és választások térképe, stb.

Jó nap/rossz nap

Kapcsolati kör

Fontos és jó dolgok a 
mindennapi életben

A cél fotója

Kockázatok

3. A 
jelen

4. Ki vesz részt 
benne? A cél 

érzékelése

5. Hogyan fogjuk 
támogatni az 
erősséget?

8. Az 
első 

lépés

7. A következő 
hónap 

megtervezése

6. Hat 
hónap
os cél

2. A 
cél 

érzék
elése

1. Az 
álom



Ne feledjük!

A személyközpontú terv legyen egy valódi 
produktum, kézzel fogható, a személy által 

készített, vagy a személy aktív közreműködésével 
készített, számára érthető, értelmezhető!



Célcsoport specifikus tervezés

• Proxy személy:a lakó képviselője, szerepe a 
személy érdekeinek, vágyainak, céljainak 
képviselete és megfogalmazása. 

Proxy szerepben az egyéb szerepét le kell vetnie annak, aki erre vállalkozik, 
ebben a szerepében ő nem szakember, nem szülő, nem egy lehetséges 
támogató, hanem a személy maga!! Megfogalmazásában egyes szám első 
személyben beszél, jellemzői között a magas empátiás készség és rugalmasság 
kiemelt helyen áll.



• Hol vannak a korlátai az SZKT-nak?

• Milyen környezeti feltételek kellenek?

• Célcsoportspecifikusság kérdésköre

• Van-e jelenleg olyan szakember az 
intézményben aki tudná csinálni?

• Miért nem használták eddig az 
intézményekben?

• A felkészülésnél ki tudja, hogy mi a legjobb a 
kliensnek? (lásd. 3. dia)



Követelmény

A teljesítésértékelés formája: írásbeli
Egy interjú készítése az alábbi célcsoportok valamelyikébe tartozó személlyel

- Pszichoszociális fogyatékossággal élő személy

- Szenvedélybeteg személy

- Autizmus spektrumzavarban érintett személy

Az interjúalany megértési, kommunikációs szintjéhez illeszkedően választja meg és 
alkalmazza az interjút.

Az alábbi kérdésekre keressen választ: hogyan érzi magát jelenlegi élethelyzetében?, 
Mit szeretne elérni a közeljövőben? Milyen tervei, vágyai, elképzelései vannak? 

Alkalmazzon egy tanult személyközpontú eszközt. Mutassa be a használt eszközt.



Köszönöm a figyelmet.
Koncz Hédy

TÁRS projekt

kutatási munkacsoport

Email: koncz.hedy@fszk.hu
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TÁMOGATÁSI SZÜKSÉGLET ÉS 
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SZERVEZETI SZINTEN

II.



A TL SZOLGÁLTATÁS  
LÉNYEGE

Szükségleteknek megfelelő mértékű támogatást 
biztosító, közösségi alapú szociális szolgáltatás, az 

önálló / támogatott életvitel lehetőségét nyújtja.



TL STRUKTÚRÁT ÉS MŰKÖDÉST 
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

• 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról

• 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről

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

• 29/1993. Korm. rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról



A TL szolgáltatás létrehozásának 
lehetséges útjai

• Intézményi férőhely kiváltás során 
létrehozott TL  (IFKT módszertan)

• Már meglévő szolgáltatások mellett új 
ellátási formaként létrehozott TL

• Első szolgáltatásként kialakításra kerülő 
TL



AZ INTÉZMÉNYI 
FÉRŐHELYKIVÁLTÁST 
TÁMOGATÓ ESZKÖZ

• Intézményi Férőhely Kiváltási 
Terv Módszertani Útmutató

• Excel adatbázis



I. AZ INFORMÁCIÓ 
FORRÁSAI

A szolgáltatástervezés alapja az információ gyűjtés és 
elemzés.

Milyen jellegű információkra van szükségünk, mely 
területekről? 



INFORMÁCIÓK FORRÁSA AZ 
INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY 
KIVÁLTÁSBAN

• Szolgáltatást igénybevevők 
szükségleteinek felmérése

• Szolgáltatást igénybevevők 
erőforrásainak és szükségleteinek 
felmérése

• Intézmény/fenntartó erőforrásainak 
felmérése – HR felmérés

• Környezet felmérése



ÉRINTETTEK ELEMZÉSE

• A szolgáltatástervezésnél figyelemmel lenni a 
különböző érdekekre.
Cél: ezek összehangolása.

Igénybevevői 
érdek

Szolgáltatói 
érdek

Fenntartói 
érdek

Finanszírozói
érdek

Társadalmi 
érdek



SZOLGÁLTATÁSI GYŰRŰ 
TERVEZÉSE SZERVEZETI 

SZINTEN

1. Fenntartó maga nyújtja a szükségletfelmérés alapján 
a szolgáltatási elemeket TL szolgáltatáson belül.

2. TL fenntartó saját szociális alapszolgáltatásain 
keresztül maga nyújtja a szolgáltatási elemeket az 
igénybe vevők számára.

3. Fenntartó más szociális szolgáltatótól megvásárolja a 
TL szolgáltatást igénybevevő számára a 
szükségletfelmérés szerinti szolgáltatási elemeket 
(kiszerződés)

4. Fenntartó külső TL szolgáltatótól megvásárolja a 
szolgáltatás elemeket (kiszerződés)

5. HÁLÓZATBAN
6. Fenntartó intézményen kívüli szervezettől (lehet 

egyéni vállalkozó is) (megállapodás)



• Elemezzük közösen a korábban 
bemutatott érdekek mentén a 
szolgáltatási gyűrű kialakítását

Forrás: Intézményi Férőhely Kiváltási Terv, 3. Modul –
Szolgáltatási Környezet felmérése, Szolgáltatási Terv, FSZK-2016.
1. ábra – A támogatott lakhatás szolgáltatási környezete 



„STAKEHOLDER” – ÉRINTETT 
TÉRKÉP

Kik a stakeholderek?

(személyek vagy csoportok, akik „érdekeltek” vagy 
érintettek az intézmény létében, működésében)

.

A stakeholder - elemzés logikája:

• Melyek azok az érdekcsoportok, amelyek felismerték 
érdekeiket, és készek azt érvényre juttatni?

• Mennyire valószínű, hogy erre képesek is az adott hatalmi 

helyzetet figyelembe véve?

• Milyen lesz tényleges befolyásuk az intézmény várható 
stratégiájára? 



III. STAKEHOLDER ELEMZÉS

Az érdekcsoportok elemzésének egymásra épülése:

1. Azonosítani kell az érdekcsoportokat, a meghatározó 
személyeket és meg kell érteni érdekeiket.

2. Azonosítani kell ebből fakadó valószínűsíthető 
szándékaikat.

3. Fel kell mérni, hogy az adott hatalmi helyzetben 
mennyire tudják azt érvényesíteni.

4. Vizsgálni kell, hogy az új stratégia mennyire elfogadható 
az adott csoport számára



SZOLGÁLTATÓ 
ERŐFORRÁSAINAK FELMÉRÉSE -
HR

• Adatgyűjtés meglévő dokumentumok alapján (kor, 
képzettség, jelenlegi munkakörök

• Önértékelő kérdőív adatainak (kompetencia, 
motiváció) elemzése

• IFKT excel adatbázis

• Belső szakmai team erőforrásainak kihasználása



KÖRNYEZET FELMÉRÉSE

Adatforrások:

• KSH adatok

• Szociális Ágazati Portál

• www.menetrendek

• www.kormanyhivatal.hu

• Települések honlapjai

http://www.menetrendek/
http://www.kormanyhivatal.hu/


SZOLGÁLTATÁSOK 
TERVEZÉSE

Kiemelt szempontok:

• Szükségleteknek megfelelőség

• Elérhetőség (folyamatosan, könnyen elérhető legyen, 
rugalmas legyen)

• Hosszú távú fenntarthatóság (foglalkoztatás, 

optimális szolg. tervezés, költségcsökkentő tényezők, 
önkéntesség, természetes támogatói kör bevonása)  

• Rugalmas szolgáltatás

• Minőség



A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS 
FOLYAMATA

• Az intézményférőhely-kiváltási projekt rövid leírása

• Az intézmény stratégiai céljai

• A létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatásai

• A létrejövő támogatott lakhatás munkaerőigénye

• A jelenlegi humán erőforrás összevetése a létrejövő 
támogatott lakhatás munkaerőigényével

• Tervezett beavatkozások

• Akcióterv



KOCKÁZATELEMZÉS

• A kockázatelemzés azonosítja a lehetséges kockázatokat, 
bekövetkezésük valószínűségét, okozott hatását, illetve tervet készít a 
bekövetkezett kockázatok kezelésére. A kockázatokat csoportosítani 
szükséges a bekövetkezés valószínűsége és a folyamatra, projektre 
gyakorolt hatások alapján. Ez alapján lehet a kockázatokat és 
kezelésüket priorizálni, kiemelten kell kezelni a magas valószínűséggel 
bekövetkező, nagy hatású kockázatokat. A kockázatkezelés módja a 
következő típusokba sorolható:

• a kockázatok elkerülése,

• a kockázatok csökkentése,

• a kockázatok áthárítása

• a kockázatok megosztása

• a kockázatok elhalasztása,

• a kockázatok elfogadása,



TEREPGYAKORLAT

Elvárás:

Lakók felmérése – felkészítése - TSZA- szolgáltatási 
terv - szolgáltatás szervezés egyéni szinten, majd 
ennek szervezeti vetülete, szolgáltatási gyűrű 
tervezése, helyi együttműködések

Ismerje meg a hallgató a környezetében (régió, 
megye) intézményi férőhelykiváltásban (EFOP2.2.2, 
EFOP 2.2.5) résztvevő nagy létszámú ápoló-gondozó 
otthonának szolgáltatási gyűrűjének kialakítási tervét 
az egyéni szükségletekből kiindulva:

Mindezt mutassa be egy dolgozatban, max. 5 oldal.



KÖSZÖNÖM A 
KITARTÁST!
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TÁMOGATÁSI SZÜKSÉGLET 
ÉS 

SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS 
SZERVEZETI SZINTEN



I. AZ INFORMÁCIÓ 
FORRÁSAI

A szolgáltatástervezés alapja az információ gyűjtés és 
elemzés.

Milyen jellegű információkra van szükségünk, mely 
területekről? 

Gyűjtsük össze!



INFORMÁCIÓK FORRÁSA AZ 
INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY 
KIVÁLTÁSBAN

• Szolgáltatást igénybevevők 
szükségleteinek felmérése

• Szolgáltatást igénybevevők 
erőforrásainak felmérése

• Intézmény / fenntartó erőforrásainak 
felmérése

• Környezet felmérése



JELENLEG RENDELEKEZÉSRE
ÁLLÓ FELMÉRŐ ESZKÖZÖK, 
TESZTEK

• Képességek felmérése (P-A-C-, S/P-A-C 1-2)

• Adaptív viselkedés felmérése (Vieneland féle szoc. 
érettségi skála)

PARADIGMAVÁLTÁS

• Szükségletmérés

• Életminőség kutatás, életminőség mérése



A SZÜKSÉGLETMÉRÉS 
JELENTŐSÉGE

Az életminőség fogalmi meghatározásával és 
gyakorlatba ültetésével számos, pl.:

- érdekvédelmi törekvésre, 
- elméleti alapvetésre 
- strukturális ellátási igényre is lehet 

reagálni



SZÜKSÉGLETMÉRÉSEK 
FOLYAMATA AZ INTÉZMÉNYI 
FÉRŐHELY KIVÁLTÁS 
FOLYAMATÁBAN

• IFKT: EKISz 1. → Egyéni Kiváltási 
Terv

• EKISz 2. → Egyéni Kiváltási    
Fejlesztési Terv

• TSZA  → Egyéni Szolgáltatási Terv



IFKT: EKISZ 1.  

• Adatgyűjtés célja: férőhely kiváltás tervezéséhez alap 
információk szerzése lakók szükségleteit illetően

• Adatgyűjtés eszköze:EKISz1. adatbázis

• Alkalmazott módszerek: interjú, dokumentum elemzés 

• Eredmény: korrekt adatokkal feltöltött excel tábla, 
kapcsolódási pontok

Forrás:  Intézményi Férőhely Kiváltási Terv Módszertani 
útmutató FSZK, 2016. Az intézmény lakóinak felmérése c. 
modul 4 - 44 old. Feldolgozása (IFKT 78 old.-tól)



EKISZ 2.

• Célja a kiváltás időszaka alatt optimális, egyénre 
szabott felkészítés megvalósulását tegye lehetővé

• Az Egyéni Kiváltási Szükségletfelmérés támaszkodik 
az IFKT Lakók felmérésének adataira (EKISZ 1) 

• Kompetenciák részletes felmérése,hosszabb 
folyamat, EKISz2 módszertani útmutató + 
készségleltár

• A felmérés szerves részét képezi a különböző 
élethelyzetekben való tartós megfigyelés



A SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS 
KIINDULÓPONTJA:
KOMPLEX TÁMOGATÁSI 
SZÜKSÉGLET FELMÉRÉS

Definiáljuk közösen a következő fogalmakat!

-Igény

-Szükséglet

-Támogatás

-Támogatási szükséglet

Forrás: Komplex támogatási szükséglet mérő eszköz, Útmutató a fogyatékos, pszichiátriai problémákkal élő, 
illetve szenvedélybeteg emberek támogatási szükségletének felmérésére kidolgozott módszerhez, továbbá a 
támogatott lakhatásban való alkalmazáshoz

-http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/99935?redirect=/utmutatok



DEFINÍCIÓK I.

• Igény: A kliens által bármilyen kommunikációs csatornán át 
közvetített beleegyezéses jog, amelynek alapján egy személy 
vagy csoport a maga részére kér, elvár egy dolgot, számot tart 
rá, használni akarja.

• Szükséglet: A szükséglet összetett pszichológiai konstrukció. 
Az egyének azon igényét jeleníti meg, hogy segítséget 
kapjanak szociális függetlenségük és életminőségük 
elfogadható szintjének eléréséhez, fenntartásához vagy 
helyreállításához. Jelentős fokú egyéni különbségek vannak 
azonban abban a tekintetben, hogy ki mit tekint elfogadható 
szükséglet-kielégítésnek, illetve társadalmi és kulturális 
különbségek is befolyásolják azt a szintet, amelynek elérésére 
az egyén törekedni szeretne. A szükségletek kielégítésének 
elvárható szintje nem csak egyénenként különbözik, de jelentős 
fokban társadalmilag is meghatározott, azaz nagyban függ az 
adott társadalom fejlettségi fokától, mint ahogy függ az adott 
makro-, és mikrokörnyezet fejlettségétől is.



DEFINÍCIÓK II.

Támogatás: erőforrások, stratégiák melynek célja, 
hogy elősegítsék a fejlődést, tanulást, produktivitást 
és az individuális működést, lehetővé teszik a nagyobb 
fokú közösségi részvételt, végső soron az életminőség 
javulását eredményezve.

Támogatási szükséglet:pszichológiai képződmény a 
támogatás formáját és intenzitását jelenti, mely 
ahhoz szükséges, hogy a személy részt vehessen 
olyan tevékenységekben melyek a humán 
működéshez kapcsolódnak.



SZÜKSÉGLETEK FAJTÁI

• Támogatási szükséglet közvetlenül nem 
megfigyelhető, csak közvetve szerezhetünk 
információt róla.

• Érett szükséglet: csak tapasztalja a kliens

• Kifejezett szükséglet: tapasztalja, és ki is fejezi,

• Normatív szükséglet: a kliens észlelésével szemben 
az ellátó szakember által azonosított szükséglet

• Komparatív szükséglet: a másokkal, a 
referenciacsoportokkal való összehasonlításból ered



• Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 
szükségleteket tehát nem lehet objektíve felmérni, és 
hogy sem a szakember, sem a páciens nem 
állapíthatja meg egyedül, hogy egy szükséglet 
fennáll-e vagy sem.

• A szükségletek, bár az egyén problematikus 
működésmódjai köré szerveződnek, nem 
diagnosztikus címkék. Egy adott diagnózis nem 
feltétlenül foglal magába bizonyos szükségleteket, 
bár kétségtelen, hogy erős korreláció van bizonyos 
diagnózisok és bizonyos intervenciós szükségletek 
között. 



A TSZA ELVÉGZÉSÉNEK 
SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEI

• Igénylés módja: SzGyF koordináló szerepe

• A felmérés feltételei: 

- képzettség (külső felmérőnek)

- célcsoport specifikus ismeret (külsőnek, és 
munkatársnak)

- kliens ismerete (munkatársnak)

• A felmérés tárgyi feltételei: helység, eszköz igény (pl. 
kommunikációs kártyák)

• Dokumentáció



TSZA ÉS AZ ÖSSZEGZŐ LAP

Tekintsük át tartalma és a felmérés módszerei mentén 
a szükségleteket, illetve a támogatás fajtáit, 
intenzitását!

Komplex Szükségletmérő Eszköz 

Összegző lap

Forrás:http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-
/journal_content/56/10181/99935?redirect=/utmutatok 1-51 old. 52-56 old.



SZÜKSÉGLETEK –
SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK
AZ ÖSSZEGZŐ LAP ALAPJÁN

• lakhatási szolgáltatás

• önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális 
munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával 
végzett esetvitel

• közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más 
szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás

• felügyelet

• étkeztetés

• gondozás

• készségfejlesztés

• tanácsadás

• pedagógiai segítségnyújtás

• gyógypedagógiai segítségnyújtás

• szállítás

• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás



A TSZA HATÉKONYSÁGA

Dilemmák:

• Eredményesen használható-e minden célcsoport 
esetében?

• Alapjául szolgálhat-e a szolgáltatás tervezésnek?

Gyűjtsük össze az elmondottak alapján a TSZA 
eredményességének

a.) sikertényezőit

b.) sikertelenség tényezőit



II. SZOLGÁLTATÁSI TERV

• Jogszabály által előírt kötelezettség

• Támogatott lakhatás esetfelelőséhez delegált feladat, 
kivitelezéséért az összes aláíró felel.

• 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 12/A. §

• 1993.Évi III törvény a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról 75§-tól

Értelmezzük együtt a vonatkozó 
jogszabályi részeket!



AZ EGYÉNI SZOLGÁLTATÁSI 
TERV ELEMEI I.

• A jogszabályokban meghatározott, 
szükséglet felmérés alapján biztosított 
szolgáltatási elemek

• A nyújtott szolgáltatási elemek-
szolgáltatások felelősei

• Rövid és hosszú távú célok 
meghatározása

• Várható eredmények elérése



EGYÉNI SZOLGÁLTATÁSI 
TERV ELEMEI II.

• Életvitel támogatását szolgáló 
tevékenységek köre

• Társadalomba, a közösségbe történő 
beilleszkedés érdekében szükséges, 
koordinált intézkedések

• Természetes támogatók bevonásának 
módja

• Kockázatelemzés



SZOLGÁLTATÁSI TERV 
ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPELVE

• A szolgáltatást igénybevevő maximális 
bevonása az elkészítésébe: valós 
szükségleteken alapuljon, tehát 
összhangban legyen a TSZA-val!

• Tegye átláthatóvá a szükségletekre való 
reagálást, a szolgáltatás nyújtását!

• Használható dokumentuma legyen TD 
megállapításnak, költségek 
meghatározásának.



KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
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Intézményi  férőhely-kiváltási menedzser



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
szervezeti kommunikációja

3.1 Projektmenedzsment alapjai



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• A projekt fogalma:

Egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és
befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus
követelményeknek – beleértve az idő-, költség
és erőforrás-korlátokat – megfelelő cél
(produktum) elérése érdekében vállalt,
koordinált és kontrollált tevékenységek
csoportja.



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• A projekt, mint életciklus fő elemei, 
célrendszerének sajátosságai: 
– Egyedi folyamatok (Projektmenedzsment)

– Ismétlődő folyamatok („Q” menedzsment)

– Projekt életciklus
• alapítás

• tervezés

• megvalósítás

• lezárás

– Megvalósítási életciklus
• követelmények meghatározása

• tervezés

• végrehajtás

• működtetés



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• Projekttervezés a logikai keretmódszer alkalmazása

• Elemzés

– Érintettek (stakeholderek) elemzése

– SWOT analízis

– Probléma elemzés – Célok felállítása

– Stratégia kialakítása

• Tervezés

– Logikai keretmátrix alkalmazása

– Tevékenységek ütemezése

– Erőforrások ütemezése



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• A GANTT diagram alkalmazása a 
projekttervezésben és menedzselésben

– Cél a reális ütemezés kialakítása

– A tervezés során alkalmazott eszköz:

• Feladatok közötti kapcsolatok azonosítása

• Munkacsomagok megbecsülése

• Kezdeti ütemterv kiszámítása

• Erőforrások hozzárendelése



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• Projektek működtetése, a projektmenedzselés 
általános feladatai, a projektben előforduló 
szerepek és szerepkapcsolatok, illetve ezek 
tudatos tervezése/kialakítása

– Szerepek meghatározása

– A szereplők kapcsolatainak tisztázása

– Együttműködések kialakítása

– Feladatok tudatos tervezése/szereplőkhöz 
rendelése



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• A kiváltási folyamat fő elemei (célok, 
kulcsszereplők és szerepeik, erőforrások, 
mérföldkövek, rendszerszintű kapcsolatok, 
szolgáltatástervezés és szolgáltatási gyűrű 
kialakítása)

• 1. GYAKORLAT: kiscsoportban meghatározni a 
a kiváltási folyamat fő elemeit



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• A kiváltási folyamat cselekvési terve

• 2. GYAKORLAT: kiscsoportban elkészíteni a 
cselekvési tervet a a kiváltási folyamat fő 
elemeire alapozva



3.1 Projektmenedzsment alapjai

• Projektdiagnosztika - a SWOT elemzés és 
alkalmazása a projektértékelésben

– A SWOT analízis, mint eszköz megismerése és 
alkalmazása

3. GYAKORLAT: SWOT elemzés készítése 
kiscsoportban



3.1 Projektmenedzsment alapjai

Ajánlott irodalom:

• ERIRC VERZUH: PROJEKTMENEDZSMENT (HVG 
Könyvek 2006)



3.1 Projektmenedzsment alapjai
Teljesítményértékelés

• Tervdokumentum vagy értékelő dokumentum 
elkészítése az alábbi lehetőségek 
valamelyikének alapján:

– Saját környezetébe illesztett kiváltási folyamat 
logikai keretmátrixának elkészítése

– Saját környezetébe illesztett kiváltási folyamat 
folyamatának tervezése

– Saját környezetébe illesztett kiváltási folyamat 
cselekvési tervének elkészítése



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Intézményi  férőhely-kiváltási menedzser



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
szervezeti kommunikációja

3.2 Változásmenedzsment alapjai



3.2 Változásmenedzsment alapjai

• A kiváltási folyamattal kapcsolatos változás 
sajátosságainak megértése és a változásból 
adódó folyamatok, érdekellentétek és érték-
érintődések kezelésére való felkészítés

• Alapvető cél a VÁLTOZÁS megértése –
felhasznált módszer: CELP-M modell (KONETT 
TEAM         kidolgozása alapján)



3.2 Változásmenedzsment alapjai
A CELP-M modell

Method

People

Leadership

EnvironmentCulture

CELP - M

Forrás: Nagy Péter 

KONETT TEAM



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Csoportmunka eredménye

Egyéni változások közös tanulságai
- A képzés kapcsán megismertük a jelenlévőket és ez hatással van a 

munkánkra

- A dolgozók fluktuációja

- Kommunikációs stratégiák változása

- Hatékonyabb team munka kialakulása

- Munkahelyi státusz átalakulása

- Lefelé erőteljesebb hatás

- Munkahely váltás

- Maga a személy változott 

- Könnyen alkalmazkodnak

- Az ápoló, gondozó személyzet és a fejlesztést végző szakemberek közötti 
ellentét kiéleződése



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Csoportmunka eredménye

Egyéni változások közös tanulságai

- Fejlődés

- Tanulás

- Új kapcsolatok alakulnak ki

- Extra energia és idő befektetése

- Fejlesztés lehetősége megnyílik



3.2 Változásmenedzsment alapjai
A változás stratégiai kérdései

2.3.1.

1. Hol vagyunk  most? 3. Hogyan jutunk el oda? 2. Hova akarunk eljutni?

1. Milyen a jelenlegi 
helyzetünk?                     
(Belső 
erősségeink, 
gyengeségeink, 
külső  
lehetőségeink, 
fenyegetéseink) 

2. Miért kell 
változtatnunk és 
mennyire akarjuk? 
(A változtatási 
igényünk és 
hajlandóságunk)

3. Miből fogjuk 
megcsinálni?                   
(A rendelkezésre 
álló erőforrásaink)

1. Miben kell 

változtatnunk?

(A stratégiai ügyek)

2. Hogyan oldjuk 

meg a stratégiai 

ügyeket?

(Szakmai és 

kulturális stratégia)

3. Mit, mikorra, 

kikkel, mennyivel?

(Projektek és akciók 

a megvalósításra)

1. Miért és mire 

vagyunk?                           

(Küldetésünk és 

értékeink)              

2. Milyenek akarunk 

lenni?                      

(Jövőképünk)

3. Miben mérjük az 

eredményeinket, és 

honnan fogjuk tudni, 

hogy elértük, amit 

akartunk?                

(Céljaink) 



3.2 Változásmenedzsment alapjai
MIÉRT?

Miért van szükség változásra?

1. Külső piaci változás, fenyegetés, lehetőség

2. Belső szervezeti tényező

3. Új szakmai vagy üzleti cél 

Miért van szükség változásmenedzsmentre?

1. Újdonság, ismeretlen elleni ellenállás az érintettek 
között

2. Elfogadás, elköteleződés, hozzájárulás megteremtése

3. A működési kultúra, működési mód változásának igénye

4. Több változás zajlik egyszerre



3.2 Változásmenedzsment alapjai
A változás menedzsment meghatározása

A változásmenedzselés olyan tudatosan felépített
szervezeti tevékenységek sorozata, amelyben a
változtatást kiváltó okokra (kihívások vagy
szükségszerűségek) szervezeti – szakmai - üzleti (stb.)
értelemben koherens, működő választ találunk. A
változás eredményessége a szakmai, üzleti, társadalmi,
közösségi (stb.) megoldás, a tartalom mellett a
megvalósításon, a viselkedésváltozáson, az elfogadás
tartós megteremtésén múlik.



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Environment – környezet 

ENVIRONMENT – KÖRNYEZET

A változást generáló tényezők azonosítása szükséges a
környezetből ékező hatások, mechanizmusok
megértésével.

A változást belső (szakmai) és külső hatások (társadalmi,
jogszabályi) is elindíthatják, ezek feltárása és értelmezése
elengedhetetlen a változásmenedzsment során.



3.2 Változásmenedzsment alapjai
A tapasztalati tanulás modellje

Tapasztalat

Adatgyűj-
tés

Értelme-
zés

Általáno-
sítás

Alkalma-
zás

Tanultak 

felhasználása 

(folyamatok, 

módszerek, 

változtatások) 

Tanulságok 

levonása 

(következtetések

, alapelvek, 

ajánlások) 

Adatok keletkezése

Adatok gyűjtése 

(történések, 

érzések, 

gondolatok)

Adatok feldolgozása 

(minta, jelentések, 

kapcsolatok)



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Az önirányított tanulás modellje

Én-ideál

Reális én

Tanulási 
terv

Kísérletezés

Begyakorlás

Új magatartás 

minták, 

viselekedés

módok, 

kompetenciák

Milyen szeretnék lenni?

Ki vagyok 

valójában? 

Erősségek, 

gyenge-

ségek



3.2 Változásmenedzsment alapjai
C – Culture (kultúra)



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Culture - kultúra

CULTURE – KULTÚRA

A szervezet viselkedési formája, a gondolkodás és cselekvés
gyakorlata. Közösen értelmezett előfeltevések, értékek,
meggyőződések. Látható és nem látható elemek.

A kihívásra adott válasz (szervezési, módszertani, üzleti, stb.) és azt
megvalósító működési mód akkor eredményes, ha követi a
viselkedés, a kultúra (változása vagy fenntartása).

A viselkedés változtatása lehet egyszerűbb, gyorsabb.

A gondolkodásé vagy meggyőződésé többnyire hosszabb távú.



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Szervezeti kultúra - meghatározások

• Kultúra a megkülönböztető viselkedési jegyeket jelenti, és a 
mögöttes hiedelmeket, értékeket, normákat, 
előfeltevéseket. A kultúra tanult, a társadalom egyedei 
osztják és döntően befolyásolja a viselkedésüket. A kultúra 
megoldásokat ad a kérdésekre, amelyekre a társadalomnak 
válaszolni kell, ha életben akar maradni. (Tepstra-David)

• Szervezeti kultúra a megengedett viselkedések összessége. 

• Kultúra rétegződése:

• Nemzeti

• Üzleti-szakmai

• Szervezeti



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Változásmenedzsment szerepkörök
SZEREPKÖRÖK

VÁLTOZÁS SZPONZORA (leader)

- stratégiai szint, forrást biztosít, problémát határoz meg

MENEDZSMENT

- a változási  folyamat operatív vezetője

EMBEREK

- a változás megvalósítói (mi motiválja? Mik az érdekei?)

VÁLTOZÁS KÖZVETÍTŐI (CHANGE AGENT)

- Informális, befolyással rendelkező személyek



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Stakeholder management

• Személyek, csoportok, akik érdekeltek a 

változásban és befolyással lehetnek az 

eredményekre

• Érdekhordozók azonosítása

• Elvárásaik összegyűjtése

• Stakeholder térkép

• Folyamatos, aktív bevonás
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3.2 Változásmenedzsment alapjai
Stakeholder térkép

Hatással van a változásra

Támogató

Nincs hatással a változásra

Ellenző



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Intézményi férőhely kiváltás

• Attitűdváltás

– Emberi jogi  megközelítés

– Személyközpontúság

– Participativitás

– Önállóság

– Empowerment

– Támogatott döntéshozatal

• Módszertani fejlesztések



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Intézményi férőhely kiváltás

• Módszertani fejlesztések

– Intézmény Férőhely Kiváltási Terv módszertana

– Szervezet-átalakítási protokoll

– Egyéni kiváltási szükségletfelmérés

– Támogatott lakhatás protokoll és szolgáltatási 
gyűrű módszertana

– Egyéb szakmai ajánlások: tervezési 
szempontrendszer, kommunikációs ajánlások, 
foglalkozási rehabilitáció.



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Külső kapcsolatok, networking

Példák az FSZK kapcsolataiból

1) Hazai

1) Államigazgatás, hivatalok

2) Érdekvédelem

3) Civil szakmai szervezetek

4) Szociális ellátás

5) Oktatás

6) Üzleti szektor

7) Magánszemélyek



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Külső kapcsolatok, networking

Példák az FSZK kapcsolataiból

2) Nemzetközi

1) Civil ernyőszervezet (EASPD)

2) Oktatási szerveződés (E2C)

3) Felsőoktatási intézmények

4) Speciális szolgáltatók (autizmus)



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Szervezetek stratégiájának és kultúrájának rendszere

Szervezeti működés struktúrája, folyamatai, szabályai (SZMSZ 
és egyéb szabályozások)

Elvárás és normarendszer, értékkészlet

Szervezeti kultúra

Vízió

Küldetés

Átfogó stratégiai célok

Részletes stratégiai célok, 
funkcionális stratégiák

Stratégiai 
rendszer

Szervezet 
működésének 

módja

Akciók, feladatok, projektek



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Leadership – vezetés  

LEADERSHIP - VEZETÉS

A vezetői funkció biztosítja a víziót, az irányokat. Priorizál a változási 
területek között. Kezdeményezi az érték- és normaképzést, illetve ezek 
felülvizsgálatát. A piaci, szektoriális és egyéb környezeti változásokkal 
kapcsolatban kihívásokat teremt a szervezetnek és támaszt a 
beosztottaknak. 

Megjeleníti a probléma tulajdonlást és bevonja a kollégákat a megoldásba. 
Biztosítja a változáshoz szükséges erőforrásokat.

Vezetői feladat szükség esetén a sürgetettség megteremtése és a változási 
képesség fenntartása (szervezeti kompetencia).



3.2 Változásmenedzsment alapjai
People – emberek

EMBEREK

A kollégák megtalálják saját feladataikat és hozzájárulásuk mikéntjét a 
szerepköri modell alapján. A lehetőségeiket kiteljesítően járuljanak hozzá a 
változásokhoz. Fejlődjenek a változáshoz szükséges kompetenciáik. 

Ellenállásuk okainak megértése, a változások vonzóvá tétele, a nem-változás 
hátrányainak megértetése.

Stratégiai kérdések: Milyen viselkedést várunk el az emberektől? Mit tegyünk 
ennek érdekében?



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Method – módszer

projekt menedzsment

kompetencia fejlesztés

kommunikáció

változás közvetítői 
rendszer

A kulcsszereplők felkészítése a változásokkal 
együtt járó viselkedésre – egyéni és szervezeti 

kompetenciák

Kontrollált keret a végrehajtásra (mit és hogyan?) 
– a szakmai és a változási elemek összekötésére

Az érdekhordozók 
számára fontos 

információk eljuttatása 
tervezett, strukturált 

formában, visszajelzések 
gyűjtése

Üzenetek eljuttatása, érdekek és értelmezések 
feltárása, összegyűjtése, visszajelzések 

közvetítése a véleményvezéreken keresztül



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Kompetencia piramis

Változtatható 
kompetenciák

Nagyon nehezen 
változtatható 
kompetenciák

Visel-
kedés

Hozzáállás Személyiség-
jegyek

Képes-
ségek

Tudás

Össz-szervezeti és 
réteg-viselkedések

A viselkedést a 
képességek fejlesztésével 

vagy a tudás 
növelésével 

változtathatjuk meg



3.2 Változásmenedzsment alapjai
A változás kommunikációs rendszere

Kommunikációs terv: 

• Mit? Kinek? Mikor? Ki? Hogyan?

Mitől lesz eredményes a kommunikáció?

1. kérdezés, 

2. tájékoztatás, 

3. visszajelzés egységes rendszerben, 

4. változatos módszerekkel, 

5. hiteles személyekkel, tartalommal és szándékkal



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Teljesítményértékelés

Változási folyamat előkészítése vagy a változással kapcsolatos 
személyes attitűd kifejezése

A változási terv követelményei:

• Saját intézményi tapasztalathoz kapcsolódjon.

• Fejezze ki a változásban érintett szerepeket, szereplőket és 
azok lehetséges viszonyát a változáshoz.

• Adjon választ az egyes szerepek, szereplők változással 
kapcsolatos pozitív attitűdjéhez szükséges lépésekre, 
megoldási lehetőségekre.



3.2 Változásmenedzsment alapjai
Teljesítményértékelés

Az esszé követelményei:

• Fejezze ki a résztvevő valós vélekedését az intézmény 
kiváltással kapcsolatban.

• A személyes vélekedésre alapot adó tapasztalat kerüljön 
kifejtésre.

• Az esszé tartalmazzon legalább három személyes fejlődési 
célkitűzést az intézmény kiváltással kapcsolatos területen.



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+
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Intézményi  férőhely-kiváltási menedzser



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
szervezeti kommunikációja

3.3 Vezetésmódszertan



3.3 Vezetésmódszertan

• A kiváltási folyamatban érintett munkacsoport 
irányítására, vezetésére vonatkozó vezetési 
alapismeretek elsajátítása, vezetői készségek 
fejlesztése



3.3 Vezetésmódszertan

A vezető helye, szerepe a szervezetben

• Vezető: aki a szervezet tagjaival 
együttműködve a szervezet és az egyén 
céljainak szervezett módon történő 
megvalósítása érdekében tevékenykedik.



3.3 Vezetésmódszertan

Vezetői feladatcsoportok:

• Feladat és szervezet vezetése: (irányítása)

• A szervezet működéséhez fő feladatokat kell ellátni, 
ez döntések folyamatát jelenti: célkitűzés (tervezés) 
szervezés, ellenőrzés.

• Emberek vezetése (irányítás)

• A szervezet az emberek révén működik, a vezetőnek 
meg kell találni azokat a mesterfogásokat, amivel a 
beosztottak a szervezet céljai érdekében fejtik ki 
erőfeszítéseiket. (motiváció, kommunikáció, 
koordináció)



3.3 Vezetésmódszertan

• Munkafolyamatok vezetése (irányítása)

• Ez az erőforrások kombinálásának gyakorlatát 
jelenti annak érdekében, hogy a folyamatokat 
irányítsuk, amelynek következtében létrejön a 
vállalkozás alapvető tevékenysége (termék 
előállítás szolgáltatásnyújtás)

• Vezetői munka összetevői: feladat és 
szervezet – munkafolyamat – emberek



3.3 Vezetésmódszertan

2. Vezető-menedzser

• Menedzsment (leading): a vezető feladat 
ellátása más közreműködőkkel, illetve 
irányításuk révén a szervezet és az egyének 
céljai elérése érdekében. 

• A vezetést olyan tevékenységként kell felfogni, 
amely célokat tűz ki a célok elérése érdekében 
erőforrásokat biztosít. Kialakítja és működteti 
a szervezetet a hatékonyság érdekében, 
mozgósítja a szervezet tagjait.



3.3 Vezetésmódszertan

• Vezetés (leadership)- tudomány, - szakma, -
művészet, - folyamat: a vezető befolyásolja a 
vezetetteket a kívánt célok elérése érdekében. 
Menedzsment része tehát a vezetésnek.

• Menedzsmenthez tartozik: előrejelzés, 
tervezés, szervezés, utasítás, koordinálás, 

• ellenőrzés is.



3.3 Vezetésmódszertan

LEADERSHIP

- összefügg a motivációval

- a szervezeti erőforrások közül kitüntetetten az
emberi erőforrással foglalkozik (a vezető és
beosztottai közötti kapcsolat módjára keresi a
választ),

- annak a képességét jelenti, hogy miként tudja a
vezető a szervezet tagjait a szervezeti célok
megvalósítására befolyásolni, mozgósítani.



3.3 Vezetésmódszertan

• Leadership nincs követés (followership) nélkül:
ismerni kell a beosztottak szükségleteit, motivációját,
szándékait, céljait, értékeit

• A leadership és a követés tehát elválaszthatatlanok
egymástól, de a kettő nem ugyanaz. A vezető
kezdeményez, kiértékeli a beosztottak motivációit,
előrejelzi lehetséges válaszait a kezdeményezésre,
felméri hatalmi bázisukat. Sajátja mellett figyelembe
veszi az ő szándékaikat, motivációikat is, és
kielégítésük révén aktív szerepet vállal motivációs
szerkezetük fejlesztésében.



3.3 Vezetésmódszertan

Leadership elméletek

- klasszikus felfogás (rendszer, utasítás, irányítás)

- vezetői tulajdonságon alapuló megközelítés
(kutatások)

- vezetői magatartáson alapuló megközelítés
(felkészítés, tréning)

- döntésközpontú elmélet (döntéshozatal módja,
munkatársi részvétel)

- személyiségközpontú elmélet



3.3 Vezetésmódszertan

Döntésközpontú leadership-elméletek

1) Lewin: autokratikus, demokratikus, laissez fair

2) Likert egytényezős modellje (négy rendszertípus,
egy tényező mentén: beosztottak részvételének
mértéke)

1) Keménykezű parancsoló

2) Jóakaratú parancsoló

3) Konzultatív

4) Részvételi csoport



3.3 Vezetésmódszertan

Likert alapján Koontz és munkatársai: 

1) Keménykezű parancsoló: autokratikus vezető, beosztottjai
iránt csekély bizalmat tanúsít; rendszerint fenyegetéssel,
büntetéssel, ritkábban jutalmazással él; a lefelé irányuló
kommunikációs csatornák uralkodók; a döntéshozatal és az
ellenőrzés erősen központosított.

2) Jóakaratú parancsoló: némi bizalommal van a beosztottak
iránt; rendszerint jutalmazással, ritkábban fenyegetéssel,
büntetéssel motivál; valamelyest működteti a felfelé
irányuló kommunikációs csatornákat is; esetenként igényli
beosztottai véleményét, ötleteit; a döntések bizonyos
körét alárendeltjei hatáskörébe utalja, de szorosan
ellenőrzi őket.



3.3 Vezetésmódszertan

Likert alapján Koontz és munkatársai: 

3) Konzultatív:bízik beosztottjaiban, véleményüket, ötleteiket
konstruktívan felhasználja; a motiválás módja némi
részvétel mellett a jutalmazás és az igen ritkán alkalmazott
büntetés; a kommunikációs folyamat felfelé és lefelé
irányuló csatornái is működnek; az átfogó döntések
esetében a testületi elv érvényesül, míg a speciális
döntések lehetősége széleskörűen eloszlik a szervezetben;
a szervezetet sokszínű konzultációs gyakorlat jellemzi.



3.3 Vezetésmódszertan

Likert alapján Koontz és munkatársai: 

4) Részvételi csoport: minden tekintetben teljes a bizalom a
beosztottak iránt; a vezető állandóan igényli
véleményüket, ötleteiket, és azokat konstruktívan
felhasználja; a motiválás módja az anyagi jellegű elismerés
mellett főleg a csoport tagjainak bekapcsolódása például a
célok kitűzésébe vagy a teljesítmény értékelésébe



3.3 Vezetésmódszertan

Tannenbaum és Schmidt hatalom-részvétel modellje –
7 fokozatú skála
1. A vezető meghozza és bejelenti döntését

2. A vezető „eladja” döntését

3. A vezető elmondja gondolatait, és felszólítja beosztottjait, hogy tegyenek 
fel kérdéseket.

4. A vezető bejelent egy döntést úgy, hogy azon még változtatni lehet.

5. A vezető előadja a problémát, meghallgatja a javaslatot, majd dönt.

6. A vezető megállapítja a határokat, és felkéri a csoportot a döntés 
meghozatalára.

7. A vezető lehetővé teszi, hogy előírt korlátokon belül a csoport hozza meg 
a döntéseket.



3.3 Vezetésmódszertan

Személyiségközpontú leadership-elméletek

A tipologizálás alapismérvei:

a vezető személyisége, személyiségjegyei, figyelmének 
irányultsága. Ez az irányultság lényegében kétféle: 

- a vezető vagy a feladatra (csoportjának 
teljesítményére), vagy 

- a munkatársaival való jó kapcsolat kialakítására 
összpontosítja figyelmét (vagy eltérő súllyal 
mindkettőre). 



3.3 Vezetésmódszertan

Michigani Egyetem modellje (1940-es évek, Likert)

A feladatcentrikus (job-centered) magatartást tanúsító
vezető szigorúan figyeli beosztottjai munkáját, előírja
számukra, hogyan dolgozzanak és elsősorban a
teljesítmény érdekli. Szoros felügyeletre törekszik, hogy
nyomon tudja követni a feladatok megoldását, és
ellenőrizni tudja a teljesítményt. Alapvetően a legális, a
jutalmazó és a kényszerítő hatalomformákra épít.

VAGY



3.3 Vezetésmódszertan

Michigani Egyetem modellje (1940-es évek, Likert)

A beosztottcentrikus (employee-centered) vezetői
magatartás fő jellemzője az összetartó csoport
kialakítására való törekvés. Az ilyen típusú vezető számára
fontos, hogy beosztottjai munkájukkal elégedettek
legyenek, jól érezzék magukat. Vezetői munkájának
központi eleme a megfelelő csoporttevékenység
megtalálása, a beosztottak részvételének és fejlődésének
biztosítása. A döntési hatáskörök megoszlanak a
csoporton belül, az ellenőrzés kevésbé szoros.



3.3 Vezetésmódszertan

Ohiói Állami Egyetem modellje

A vezető, akinek magatartására „kezdeményezés-
strukturálás” a jellemző, részletekbe menően szervezi a
beosztottak munkatevékenységét, előírja számukra, mit és
hogyan tegyenek. Az ilyen vezető kezdeményezi a feladat
teljesítéséhez szükséges tevékenységstruktúrát.

A „figyelem” megjelöléssel jellemzett vezető érdeklődést
mutat a beosztottak iránt. Meleg, baráti, bizalomteli,
támogató légkör kialakítására törekszik. Fogékony a
beosztottak érzéseire, emberi problémáira.



3.3 Vezetésmódszertan

Ohiói Állami Egyetem modellje

• A két vezetői típus nem kizáró jellegű

• Önmagában a „figyelem” típusú vezető az 
eredményesebb

• Egymást erősíti, ha mindkét típusból van a  
vezetőben



3.3 Vezetésmódszertan

Az ohiói tanulmány vezetési stílusainak hatása a magatartásra (teljesítményre 

és megelégedettségre)



3.3 Vezetésmódszertan

Blake–Mouton-féle „vezetési rács”-modell

A rácsot kifeszítő két dimenzió a „személyekre fordított
figyelem”, illetve a „termelésre fordított figyelem”.

A modell szerint az a vezetés a legeredményesebb,
amelyik mindkét dimenzióra maximális figyelmet tud
fordítani (csoportközpontú vezetés), ez esetben a
leghatékonyabb a felmerülő problémák és konfliktusok
megoldása is.



3.3 Vezetésmódszertan



3.3 Vezetésmódszertan

• (9,9) – Csoportközpontú vezetés (Team Management): A munkateljesítmény forrása
az elkötelezett ember. A szervezeti célon belül meghatározható közös érdekeltség
egymásrautaltságot, de egyben kölcsönös bizalmat és megbecsülést is teremt.

• (1,9) – Emberközpontú vezetés (Country Club Management): A kielégítő
kapcsolatok iránti emberi szükségletre irányított kitüntető figyelem baráti szervezeti
légkörhöz, s egyben kellemes munkatempóhoz is vezet.

• (5,5) – Kompromisszumos vezetés (Organization Man Management): Megfelelő
szervezeti teljesítmény érhető el, ha egyensúlyt teremtünk az elvárt
munkateljesítmény és a dolgozó kielégítő szintű moráljának fenntartása között.

• (9,1) – Hatalom-engedelmesség (Authority-Obedience): A termelési hatékonyság
érdekében úgy szervezi meg a munkafeltételeket, hogy az emberi szempontok
háttérbe szorulnak.

• (1,1) – „Fél-vezetés” (Impoversished Management): Az elvárt munka
elvégeztetésére fordított minimális erőfeszítések mellett/helyett a szervezeti tagság
megőrzésére irányuló maximális erőfeszítések.



3.3 Vezetésmódszertan

A kontingencialista leadership-modellek

Ezek a modellek a vezető stílusa és a vezetés
feltételrendszere közötti illeszkedés követelményét
fogalmazzák meg. Különböző feltételeknek más-más
vezetési stílus feleltethető meg.

Valamennyiben közös, hogy a vezetés közvetlen
környezete függvényének tekintik a vezetési stílust, az
eltérés abban van, hogy mit tartanak a stílust
meghatározó független változónak.



3.3 Vezetésmódszertan

Vroom és Yetton normatív modellje
A modell kiinduló feltevése, hogy a vezetői
magatartást a feladatstruktúrának megfelelően kell
megválasztani. A modell bizonyos döntési szabályok
alkalmazásával egy döntési fán vezeti végig a
döntéshozót, és javaslatot tesz, hogy az adott döntési
szituációban milyen mértékű részvételt engedjen
beosztottai számára (döntésközpontú megközelítés).
A döntési fán nyolc kérdésre
adott igen, illetve nem válaszok alapján juthatunk el a
lehetséges ötféle vezetési stílushoz.



3.3 Vezetésmódszertan

• A = autokratikus, egyszemélyi (Authocratic)

• C = konzultativ (Consultativ)

• G = csoportos (Group)



3.3 Vezetésmódszertan

AI = A vezető maga oldja meg a problémát, vagy maga hozza meg
a döntést azokra az információkra alapozva, amelyek az adott
pillanatban rendelkezésére állnak.

AII = A vezető beszerzi a szükséges információkat a
beosztottjaitól, azután maga dönt a probléma megoldásáról. A
vezető szabadon választ abban, hogy ismerteti-e a problémát,
aminek a megoldásához az információt kérte. A beosztottak
szerepe a döntéshozatal során ebben az esetben nyilvánvalóan
csak annyi, hogy a szükséges információkat a vezető
rendelkezésére bocsátják, és nem az, hogy alternatív
megoldásokat vetnek fel.



3.3 Vezetésmódszertan

CI = A vezető a fontosabb beosztottjaival egyenként megbeszéli a problémát, és
így anélkül ismeri meg elképzeléseiket és javaslataikat, hogy csoportként
összehívná őket. A vezető ezután meghozza a döntést, amely vagy tükrözi a
beosztottak közreműködését, vagy nem.

CII = A vezető összehívja beosztottjait, és tőlük mint csoporttól gyűjti be az
ötleteket és javaslatokat. A vezető ezután meghozza a döntést, amely vagy
tükrözi a beosztottak közreműködését, vagy nem.

GII = A vezető a problémát megosztja a beosztottjaival mint csoporttal. A vezető
és a csoport együttesen alakítanak ki és értékelnek alternatívákat, és
megpróbálnak egyetértésre jutni a megoldást illetően. A vezető szerepe
leginkább levezető elnöki szerep. A vezető nem próbálja meg befolyásolni a
csoportot, hogy az a vezető álláspontját támogassa. A vezető viszont hajlandó
elfogadni és megvalósítani bármely olyan megoldást, amely a csoport
egészének támogatását élvezi.



3.3 Vezetésmódszertan

Fiedler kontingenciamodellje

A modell alapfeltételezése az, hogy különböző vezetési
szituációkban más és más vezetési stílusok
eredményesek. Kétfajta vezetési stílust különböztet meg:
a feladatorientált és a kapcsolatorientált vezetési
stílust. Fiedler egy speciális, ún. legkevésbé kedvelt
munkatárs (LKM) teszt segítségével sorolja a két típus
valamelyikébe a vezetőket.

Kizárólagos a két típus (lásd michigani modell, Blake-
Mouton sarokpontjai)



3.3 Vezetésmódszertan

Fiedler az általa megkülönböztetett két stílus
helyénvalóságát a vezető tevékenységét meghatározó
csoportszituáció függvényében vizsgálja. A csoport
helyzetét három tényező segítségével írja le:

• a vezető pozícióból fakadó hatalmával (ez lehet erős
vagy gyenge);

• a csoport előtt álló feladat strukturáltságával-
strukturálatlanságával;

• a vezető-beosztott viszony milyenségével (ez jó vagy
rossz lehet).



3.3 Vezetésmódszertan

A három tényező együttesen a vezető számára
egyértelműen kedvezőtől az egyértelműen
kedvezőtlenig nyolc féle különböző szituációt írhat le,
amelyekben más-más vezetési stílus vezethet jó
csoportteljesítményekhez.

Vizsgálata eredményei szerint a vezető szempontjából
kedvező és kedvezőtlen helyzetekben egyaránt a
feladatorientált stílus a célravezető, míg a köztes,
átmeneti helyzetekben inkább a kapcsolatorientált
vezetési stílus kecsegtet sikerrel.



3.3 Vezetésmódszertan



3.3 Vezetésmódszertan

Hersey és Blanchard elmélete

A modell független változója a követők személyiségének
érettsége: aszerint kell megválasztani a vezetési stílust,
hogy milyen mértékben hajlandók a beosztottak saját
cselekvéseikért felelősséget vállalni.

A vezetési stílusokkal kapcsolatos felfogásuk szerintük a
vezető lehet egyszerre feladat- és kapcsolatorientált is.
Ám e két dimenzióban csak a végpontokat értelmezik:
vagy alacsony, vagy magas lehet a feladat-, illetve
kapcsolatorientáltság – köztes értékek nélkül.



3.3 Vezetésmódszertan

Négy különböző vezetési stílust különböztetnek meg, 
amelyek feladat-, illetve 
kapcsolatorientált magatartásokat tükröznek.
• diktáló (telling) – erős feladat-, gyenge kapcsolatorientáltság: a vezető kijelöli a 

szerepeket, és megmondja, ki mikor, hol, és mit tegyen. Erőteljes irányító, utasító 
magatartás.

• eladó (selling) – erős feladat- és kapcsolatorientáltság: a vezetőt az irányító és 
támogató magatartás egyaránt jellemzi.

• résztvevő (participating) – gyenge feladat-, erős kapcsolatorientáltság: a vezető és a 
követő is részt vesznek a döntési folyamatban, a vezető legfontosabb szerepe a 
döntésbe való bevonás, és az ehhez szükséges kommunikáció és támogatás, a 
participatív döntéshozatal segítése.

• delegáló (delegating) – gyenge feladat- és kapcsolatorientáltság: a vezető sem 
irányítást, sem támogatást nem tanúsít. Mai fogalmainkkal ezt 
nevezhetjük empowermentnek.



3.3 Vezetésmódszertan

A modell független változójának tekintett érettség négy
szintjét különböztetik meg:

• É 1 : a beosztottak sem nem képesek, sem nem hajlandók
felelősséget vállalni, mert sem képességeik, sem önbizalmuk
nem teszi ezt lehetővé.

• É 2: a beosztottak hajlandóak lennének, de nem képesek
elvégezni a szükséges feladatokat. Kellően motiváltak ugyan,
de pillanatnyilag hiányoznak a megfelelő képességeik.

• É 3: a beosztottak képesek lennének ugyan rá, de nem
hajlandók megtenni azt, amit a vezető kíván tőlük.

• É 4: a beosztottak képesek is és hajlandók is megtenni azt,
amit elvárnak tőlük.



3.3 Vezetésmódszertan



3.3 Vezetésmódszertan

Az ezredforduló leadership-elméletei

Mintzberg vezető szerepei (10 db, 3 csoportban)

SZEMÉLYKÖZI SZEREPEK

• Nyilvános megjelenések szerepe (Figurehead)

• Főnöki szerep (Leader)

• Kapcsolatteremtő és -ápoló szerep (Liaison)

INFORMÁCIÓS SZEREPEK

• Információgyűjtő szerep (Monitor)

• Információszétosztó szerep (Disseminator)

• Szóvivő szerep (Spokesperson)



3.3 Vezetésmódszertan

DÖNTÉSI SZEREPEK

• Vállalkozói szerep (Entrepreneur)

• Zavarelhárító szerep (Disturbance handler)

• Erőforrás-elosztó szerep (Resource allocator)

• Tárgyaló-megegyező szerep (Negotiator)



3.3 Vezetésmódszertan

Üzletkötő és átalakító vezetés

Üzletkötő (transactional) vezető: a vezető és 
követő önálló szereplők, alkudoznak, önérdek-
vezérelte beosztottak, akik jutalmat kapnak a 
munkájukért

Átalakító (transformational) vezető: saját és 
beosztottak céljai összeolvadjanak, szoros 
személyes kapcsolat, követők tudatosságának 
növelése, a szervezeti érdekei mindenek felett.



3.3 Vezetésmódszertan

Kotter manager-leader modellje
- manager és leader; egymást kiegészítő vezetői szerepek

- M: szervezeti komplexitás, belső rend és hatékonyság

- L: változásokra koncentrál, eredményesség

- mindkét szerepben a három legfontosabb:

- célkitűzés

- feltételek biztosítása

- végrehajtás

A vezetők manageri és leaderi szerepeikben különbözőképpen
hajtják végre ezeket a feladatokat.



3.3 Vezetésmódszertan

Célkitűzés:

A manager a komplexitást kezelendő rövid és hosszabb távú
tervekben fogalmazza meg az elérendő célokat, és a célok elérése
érdekében költségkereteket allokál.

A sikeres változást szem előtt tartó leader ezzel szemben
jövőképet és annak eléréséhez szükséges változási stratégiákat
alkot. A jövőkép és a tervek nem helyettesítik, hanem kiegészítik
egymást: a jövőkép az iránytű, a terv a térkép. A jó terv segít
tisztázni a jövőkép realitását, a jövőkép viszont megadja a
tervezés fókuszát, sarokpontjait, és kijelöli, mit szükséges és mit
felesleges tervezni.



3.3 Vezetésmódszertan

Feltételbiztosítás: 
A manager szervezéssel és emberierőforrás-menedzsmenttel teremti meg a
végrehajtás feltételeit. Struktúrákat, munkaköröket alakít ki, hatásköri és
munkaköri leírásokat ír elő, kiválasztja a feladathoz szükséges képességekkel
rendelkező embereket, érdekeltségi rendszert alakít ki – összefoglalóan
megteremti a szervezet formális rendszereit

A leader maga mellé állítja az embereket, kihívása inkább kommunikációs,
mint rendszerteremtő: el kell érnie, hogy a szervezet minél több tagja
megértse és elfogadja a jövőképet – azok is, akik tenni tudnak a
megvalósításáért, és azok is, akik meg tudják akadályozni elérését. Ahhoz,
hogy maga mellé állítsa az embereket, a leadernek két dolgot kell elérnie:
megértetni és elfogadtatni a változás szükségességét, amelyet mondanivalóját
személyes hitelével támasztja alá.



3.3 Vezetésmódszertan

Végrehajtás: 

A manager problémamegoldással és kontrollrendszerek működtetésével tolja
az embereket a kívánt irányba. Beszámoltatással, rendszeres
megbeszélésekkel, kontrollingrendszerekkel nyomon követi a tervek
megvalósulását, és eltérés esetén beavatkozik, kiküszöbölve a közbejövő
problémákat.

A leader alapvető emberi szükségletek kielégítésével motiválja az embereket,
szükségleteiken, érzelmeiken, értékeiken keresztül megnyeri őket, hogy a
változási folyamat buktatóin átlépve törekedjenek az eredetileg kitűzött célok
megvalósítására, a jövőkép elérésére. Ébren tartja a célok fontosságát,
bevonja a munkatársakat a megvalósítás módját meghatározó döntésekbe,
támogat, segít a helyes magatartásformák kialakításában. Felismeri és azonnal
jutalmazza a sikert, visszacsatolja és megerősíti az elért eredményeket,

kialakítja és fenntartja az emberekre figyelmet fordító szervezet légkörét.



3.3 Vezetésmódszertan

Ajánlott irodalom:

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/20
11_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/c
h10.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/20
11_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/c
h13.html

Meredith Belbin: a TEAM, avagy az együttműködő 
csapat

Paul Hersey: A helyzetorientált vezető

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/ch10.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/ch13.html


3.3 Vezetésmódszertan
Teljeítményértékelés

• Egyéni énközlések, kis- és nagycsoportos 
témaprezentációk, megbeszélések, önreflexió, 
képzői és csoportos visszajelzések.



Bemutatkozás, keretek 5 perc

3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
szervezeti kommunikációja

3.4 Belső kommunikáció



Communicare necesse est!
Szervezeti –belső- kommunikáció

Információvédelem

FSZK tréning 2018. február 03.

Andrási Kata-Füzi Mariann
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Kezdjük rögtön egy kis 
gyakorlattal!



(Hatékonyan) Kommunikálni 
mindenki tud! Vagy mégsem?

• Mennyi?

• Harminc, érkezik a válasz.

• Mi harminc?

• Mi mennyi?

2018. 06. 08. 4



A kommunikáció etimológiája, 
fogalma

communio (főnév) közösség

communico (ige) közössé tesz, közöl, 

communicatio (főnév) gondolatok közlése, 

közzététele

„Az információk cseréje tágabb értelemben a 
nem emberi pl. technikai közlésfolyamatok 

is.” (Buda Béla)

2018. 06. 08. 5
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„Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak, 
úgy érzem én, barátom, hogy a porban, 
hol lelkek és göröngyök közt botoltam, 
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak 
vendége voltam.” (Kosztolányi Dezső: 

Hajnali részegség)



A kommunikáció típusai

színterei  szerint (intraperszonális, személyközi, 
szervezeti, kultúraközi) együtt társadalmi 
kommunikáció
a résztvevők szerint (személyes, csoportos, tömeg)
módja szerint (közvetlen, közvetett)
érzékszervi hatás szerint (vizuális, auditív, szaglás-
tapintás, kinesztézia, intuíció)
közvetítő csatorna szerint (verbális-non- verbális), 
visszajelzés szerint (azonnali visszajelzést biztosító 
két vagy többoldalú, egyoldalú)
kommunikátor szándéka szerint (célirányos, 
metakommunikáció)
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A kommunikációt befolyásoló 
tényezők 

Akadályozó tényezők                                      

Információhiány 
Információbőség
Időhiány
Státuszbeli különbségek
Hatáskör tisztázatlansága
Merev kommunikációs utak
Megfelelő technika hiánya
Bizalmatlanság/előítéletek
Nyelvi különbségek
Informális kommunikáció

Támogató tényezők

Visszacsatolás                                    
Empátia
Redundancia
Szervezeti struktúra
Fogadó partner 
személyisége
Aktív figyelés
Megfelelő technika 
alkalmazása

2018. 06. 08. 8



A szervezeti kommunikáció fogalma, 
szereplői

„A társadalom különböző csoportjaiban, 
intézményein belüli, illetve azok közötti 

információcsere.” (Buda Béla)

A társadalmi kommunikáció egy típusa.
Kibocsátó-a szervezet képviseletében jár el
Befogadó-homogén sokaság vagy egyén
Kommunikáció nélkül a szervezeti célok 
megvalósítása nem lehetséges.
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Kommunikáció a szervezetben

2018. 06. 08. 10

A szervezetek működésének alapja
Kommunikációs képesség működési
sikeresség
A kommunikáció folyamatában a vezető
irányítja a beosztottak munkáját
A kommunikáció révén gyakorolja vezetői
funkcióit (szervezés, tervezés, ellenőrzés,
stb.) és érvényesíti vezetői kapcsolatát
(beosztott, környezet, vezetőtársak)



A szervezeti kommunikáció formái

• formális/informális

• formális: vertikális, horizontális

• vertikális: felfelé vagy lefelé irányuló
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Szervezeti kommunikációs stratégiák

• együttműködés (kooperáció) mindkét fél
számára a legnagyobb közös előnyt
eredményezi

• versengés (kompetíció) az egyik fél számára a
legnagyobb relatív előnyt eredményezi

• kompromisszum (win-win) mindkét fél
figyelembe veszi egymás érdekeit, értékeit,
érzelmeit, mindketten lemondanak arról, amit
valóban el akarnak érni
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A szervezeti kommunikáció típusainak 
csoportosítása

A kommunikációs viszony jellege szerint

• alapvető

• eszköz jellegű

• tömegkommunikáció

Funkciók szerint

• szervezeten belüli kommunikáció

• kifelé irányuló, külső kommunikáció
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A szervezeten belüli kommunikáció

„Az intézmény alaprendeltetése érdekében 
kidolgozott normatív információs szabály, 
szabvány-rendszer működtetése, egy adott 
szervezet vezetősége és az alkalmazottak, 

munkatársak, tagok, valamint azok 
érdekvédelmi szervezetei közötti interaktív 

(kölcsönös) kommunikációs kapcsolat kiépítése 
és működtetése.” (Buda Béla)
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A szervezeten belüli kommunikáció 
jellemzői

• eszköz jellegű, a szervezeti érdek a domináns 
benne, nem pedig a közlésfolyamat.

• a dolgozók, érintettek tájékoztatás a vezetők 
feladata

• a szervezet céljaiból indul ki, azokat kell, 
szolgálja

• az irányítás hatékony eszköze
• eredménye jól látható (munkatársak 

elégedettsége vagy éppen elégedetlensége)
• könnyű visszacsatolást kapni róla
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A szervezeten belüli kommunikáció 
típusai

• aktív: jelen idejű információs áramlás 
(SZMSZ, hírlevél, értekezlet, belső telefonok, 
e-mail-ek)

• nem aktív: az információs adathalmaz 
megsemmisítése: selejtezés, a működés 
segítése érdekében az információ megőrzése 
archiválás (irattár, levéltár)
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A szervezeten belüli kommunikáció 
célja

MEGÉRTÉS

BIZALOM

TÁMOGATÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉS

KONSZENZUS
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A Lewin-féle vezetési stílusok 
jellemzői

2018. 06. 08. 18

Feladat/Vezetési 

stílus

Autokrata

(Tekintélyelvű)

Demokratikus Laissez-faire

(Ráhagyó)

Döntés Egyszemélyi Csoport a vezető 

támogatásával

Egyénileg, a vezető 

nélkül

Stratégia, célok 

meghatározása

Vezető határozza 

meg, a csoport 

nem tudja a fő 

irányt

Közösen, vezető 

alternatívákat 

javasol

Vezető anyagokat 

ad, csak akkor vesz 

részt, ha kérdezik

Feladatok 

kiosztása

Egy személyben A csoport dönt róla Nem vesz részt

Bírálat, dicséret Szubjektív, 

személytelen

Objektív a vezető Vezető nem próbál 

részt venni a 

csoportban



Egyirányú és kétirányú kommunikáció

2018. 06. 08. 19

Egyirányú kommunikáció: az egyik
személytől/szervezeti egységtől
irányul egy másik személy/egység
felé, nincs mód visszacsatolásra

Kétirányú kommunikáció: a
kommunikációban résztvevő
összes fél válaszolhat,
továbbíthatja üzenetét.
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És akkor egy újabb 
gyakorlat!



Itt az első rész vége!

SZÜNET



Kommunikációs csatornák a 
szervezetben

• hivatalos kommunikációs utak

• nem hivatalos beszélgetések

• hirdetmények

• körlevelek

• értekezlet

• érdekképviselet

• tárgyalás

• intézményi belső médiumok 

• kihelyezett beltéri médiumok

• alternatív médiumok

• belső kampányok

• direkt marketing
2018. 06. 08. 22



A verbális kommunikáció 

A nyelvvel, mint digitális kóddal kifejezhető, 
tudatos, egyezményes jelrendszer révén 

tanulható és könnyen dekódolható közlési 
csatorna.

A társadalmi kommunikációban a legfontosabb 
a verbális csatorna.
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A verbális kommunikáció típusai

Szóbeli kommunikáció

• párbeszéd

• szónoklat

• előadás

• értekezlet

• sajtótájékoztató

• tárgyalás

Írásbeli kommunikáció

• kézirat

• levél

• ügyirat

• feljegyzés

• internetes csetelés

• blog
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Szóbeli kommunikáció és a 
kérdezéstechnika I.

Aki kérdez, ezúttal nem Czigány György, hanem aki 
irányít!

• nyitott Hogyan gondolja?
• zárt Mikor lesz már vége ennek az 

előadásnak? 
• pontosító Konkrétan mire gondol?
• alternatív Kávét kér vagy teát?
• szuggesztív Ugye neked is tetszett a film?
• hipotetikus Akkor, ha Ön biztosabbnak

látná a munkahelyét,
megkötné ezt a szerződést?
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Szóbeli kommunikáció és a 
kérdezéstechnika II.

• A kérdezés legyen pontos, világos, rövid és 
egyértelmű

• Feleljen meg a résztvevők előzetes ismereteinek, 
élettapasztalataiknak

• A kérdések legyenek gondolkodtató jellegűek 
• Adjunk elég időt a gondolkodásra
• A válaszok elhangzásakor legyen tapintatos, 

bátorító, emelje ki a pozitív elemeket
• Nem megfelelő válaszok esetén rávezető 

kérdések
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Szóbeli kommunikáció vs. írásbeliség
ELŐNYÖK

• gyors és közvetlen 

• interaktív 

• rugalmasság

• azonnali feed-back

• a másik felet látni is 
lehet

HÁTRÁNYOK az 
írásbeliséghez képes

• átvitelbe "technikai 
zavarok"

• a memória 
megbízhatatlan, az 
érzékelés különböző

• az erősebb személyiség 
"uralkodhat" 

• sok ember esetén 
nehezebb a folyamat 
ellenőrzése2018. 06. 08. 27
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És akkor egy újabb 
gyakorlat!



A második rész vége!

SZÜNET



„Verba volant, scripta manent” 

„Az írásos kommunikáció a verbalitás 
másodlagosan kialakult típusa, gondolatoknak, 

érzelmeknek, szándékoknak írott szövegben 
való kifejtése.” (Wacha).

2018. 06. 08. 30



Írásbeli kommunikáció

2018. 06. 08. 31

„Szakmájáról 
mindenkinek tudnia kell 
okosan, értelmesen írnia. 
Nem írhat le mindent, 
amit élőbeszédben mond, 
de sose írjon olyat, amit 
élőbeszédben nem 
mondana.” (Karinthy)



A non-verbális kommunikáció 

„Ha megértjük azt, amit a másiknak nem áll 
módjában szavakkal elmondani, az megnyitja 

az utat egy mély és jó szándékú , bizalmas 
párbeszéd számára.” (Duvernois)
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A non-verbális kommunikáció 
jellemzői 

• nem szándékolt közlés

• tanulható, kontrollálható (pl. pókerarc)

• érzékelése nem tudatos, nincs 
egyezményes jelrendszere

• alkalmazását szocializált szabályok, 
közmegegyezések határozzák meg

• erősen kultúrafüggő 

• könnyen félreérhető
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A non-verbális kommunikáció típusai

• a szóbeli kommunikációval összefüggő jelek 
és jelzések

• az írásbeliséggel összefüggő jelek és jelzések 

• kulturális szignálok

• testbeszéd

• térközszabályozás
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Metakommunikáció

• A kommunikációban résztvevők viszonyát 
fejezi ki egymáshoz, az elmondottakhoz

• Soha nem lehet hamis

• A non-verbális jelek benne közlő eszközök
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Vizuális vagy képi (szimbolikus) 
kommunikáció

„A vizuális kommunikáció egyetemes és nemzetközi: nem 

ismeri a nyelv, a szókincs vagy a nyelvtan korlátait; egyaránt 

megérthetik írástudatlanok és művelt emberek.” (Kepes)
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És akkor ismét gyakorlat!



Egy újabb résznek ismét vége!

SZÜNET



A kommunikációs befolyásolás 
Meggyőzés vs. Legyőzés I.

nem fontos megértse

nem fontos hogy a befogadó jónak tartsa

csak az fontos elfogadja 
(mindegy, hogy 
miért)
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A kommunikációs befolyásolás 
Meggyőzés vs. Legyőzés II.

„Figyeljünk tudatosan, minden 
érzékszervünkkel másokra! Aki 

tudatosan figyel, az szemével, fülével, 
az elméjével, az egész testével 

figyelj.” (Pease-Garner)
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A konfliktusok kommunikációs 
kezelése I.

Konfliktus: egyének, csoportok között létrejövő 
ellentétes, egymást kölcsönösen kizáró 
érzelmek, értékrendek, érdekek, szükségletek 
összeütközése.

Típusai: külső vagy belső
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A konfliktusok kommunikációs 
kezelése II.

Reális, érzelmi konfliktus egyik kommunikációs 
megoldása a konfliktusfeloldás:

- tisztelettel bánunk a partnerrel,

- aktív figyeléssel addig figyelünk, ameddig 
megérjük és vissza tudjuk jelezni a közölt 
racionális, emocionális tartalmat,

- röviden megfogalmazzuk a saját 
véleményünket, érzelmeinket, igényeinket. 
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Az információvédelem fogalma

Egy szervezet vagy magánszemély valamely 
rendszerben tárolt, nem publikus adatainak 

illetéktelen hozzáféréstől való védelme, 
valamint a fontos - pl. üzleti jellegű vagy 

személyes adatokat tartalmazó - információk 
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. 

2018. 06. 08. 43



Információvédelmi alapelvek

Bizalmasság

Sértetlenség (integritás)

Rendelkezésre állás
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Az információvédelem eszközei

• A hozzáférés-jogosultság rendszerének felépítése, a 
jogosultság kiosztása

• A hozzáférés-ellenőrzés rendszerének megvalósítása
• A nyilvántartások rendszerének és folyamatának kialakítása
• Megbízható működés, valamint az adatok sértetlenségének 

és konzisztenciájának biztosítása
• Szisztematikus, rendszeres adatmentés
• Az esetlegesen fellépő szoftver- vagy hardverhibák 

ellenőrzése és elhárítása
• Az esetlegesen megsérült adatok haladéktalan 

helyreállításának biztosítása
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Az információbiztonságot megalapozó 
intézkedések

Azt adatok sérülése, megsemmisülése,
jogosulatlan megszerzése, módosítása és
tönkretétele elleni műszaki és szervezési
intézkedések és eljárások.

Két nagy területe:

Adatvédelem

Adatbiztonság
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És az utolsó gyakorlat!



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

PReport - Nem kérdés. Válassz.



Záró kör 

Egy mondatot, szót kérek, hogy hogy 
vagytok most. (5 perc)



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Intézményi férőhely-kiváltási menedzser



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
szervezeti kommunikációja

3.5 Tárgyalástechnika alapjai



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• A tárgyalás funkciója, az érdekérvényesítés 
szintje.

A két vagy több résztvevő között konfliktus, 
speciálisan: érdekütközés van → a tárgyalás célja 
az érdekütközés feloldása: olyan megoldás 
kidolgozása , amely feloldja a konfliktust.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

Tárgyalás definíciók:

A tárgyalás, mint kommunikációs helyzet, valamely, 
részben vagy egészben meghatározott célok elérése 
érdekében egymástól részben vagy teljes egészében 
eltérő érdekű felek olyan kommunikációja, amely e 
célok elérése érdekében a felek számára kölcsönösen 
elfogadható megállapodás megkötésére irányul. 



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

Tárgyalás definíciók:

A tárgyalás kétirányú kommunikáció, aminek az a
rendeltetése, hogy egyezségre jussunk másokkal
azonos és eltérő érdekeinket illetően.

A tárgyalás annak alapvető eszköze, hogy elérjük, amit
másoktól akarunk.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalás, mint folyamat

A tárgyalás érdekegyeztető, s esetenként
problémamegoldó folyamat, amelyben két vagy több
ember egyeztet, érvel vagy vitatkozik valamely, a
véleményüket megosztó kérdésről, s optimális esetben
igyekszik olyan megoldást keresni, amely valamennyi fél
érdekeit szolgálja.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalás, mint folyamat

A nyer-nyer típusú tárgyalás megköveteli a
résztvevőktől, hogy meghatározzák azokat a kérdéseket,
amelyekben a véleményük eltér egymástól, továbbá
azt, hogy kölcsönösen „tanulmányozzák” egymás
szükségleteit és érdekeit, hogy dolgozzanak a
lehetséges megoldások kialakításán, amíg végső
megállapodásra nem jutnak.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalás, mint folyamat

A sikeresen végződő tárgyalás általában a kölcsönös
nézet- és információcserének, egyeztetéseknek,
valamint a felek által elfogadott bizonyos
megállapodásoknak köszönhető. Ez a csere lehet
kézzelfogható (pl. pénz, időbeli elkötelezettség,
bizonyos viselkedés kinyilvánítása), vagy lehet rejtett
(pl. magatartás, álláspont, elvárás megváltoztatásában
történő egyetértés).



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalás, mint folyamat

A tárgyalás segítségével az emberek megváltoztathatják
addigi interperszonális (személyközi) kapcsolataikat
(mivel azok nem hozták meg a kívánt eredményt), vagy
új típusú kapcsolatokat hozhatnak létre (olyanokat,
amelyek addig nem léteztek). Optimális esetben a
tárgyalás közös helyzetkezelő és/vagy
problémamegoldó folyamat, ezért minden
résztvevőnek érdeke, hogy megismerkedjék e folyamat
dinamikájával és főbb jellemzőivel.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalás, mint folyamat

A tárgyalás egy speciális közvetlen személyes
kommunikációs helyzet, amelyben eltérő érdekek és
célok képviselete mellett a résztvevők optimális
esetben keresik azokat a közös célokat és
megoldásokat, amelyek elérésekor kielégítő szinten
elégedettek lehetnek. Nem optimális esetben nem
keresik azokat – ilyenkor beszélhetünk pozícióvédő /
nyerő szándékú tárgyalási stratégiáról.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalás, mint folyamat (összegzés)

A tárgyalás kétirányú kommunikáció, aminek az a
rendeltetése, hogy egyezségre jussunk másokkal azonos
és eltérő érdekeinket illetően. A tárgyalás annak alapvető
eszköze, hogy elérjük, amit másoktól akarunk. Az üzleti
életben, a munka világában, a főiskolán, a családban a
döntések többsége tárgyalások eredménye. Noha
naponta tárgyalunk, nem könnyű jól és tudatosan
tárgyalni. A tárgyalás szokásos módszerei gyakran csupán
csalódást, kimerültséget, ellenségeskedést
eredményeznek.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tárgyalási stratégia

A tárgyalási stratégia kialakításánál figyelembe kell
vennünk, hogy partnereinkkel hosszú távú kapcsolatra
törekszünk. A tárgyalások alapstratégiája csak
együttműködő stratégia lehet, amely természetesen
tartalmazhat harcászati, versengő taktikai elemeket is.
A tárgyalásokkal foglalkozó kutatások, vizsgálatok
megállapították, hogy a legeredményesebb stratégiákat
öt elv mentén lehet megvalósítani.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

1) A bizalom elve

2) Az együttműködés elve

3) A provokálhatóság elve

4) A megbocsátás elve

5) A kiszámíthatóság elve



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

Minden tárgyalásnál figyelembe kell vennünk három döntő
tényezőt, amelyek alapvetően mint erőforrások vannak jelen:

• a hatalom (befolyásoló erő),

• az idő, és

• az információ.

E három tényezővel való jó sáfárkodás eredményessé teheti
tárgyalói munkánkat. A tárgyalás menetét, folyamatát sokféle
szempontból elemezték már a kutatók. Több modell is létezik,
azonban mindegyik megegyezik abban, hogy az előkészítés, az
interakció és az utógondozás azok a lépések, amelyeket végig
kell járnunk.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

Nyolcfázisú* modell:

• 1) Tervezés, átgondolás,

• 2) Ráhangolódás

• 3) Légkörteremtés

• 4) Bizalomkeltés, igény és szükséglet felmérése

• 5) Aktív ráhatás

• 6) Elfogadtatás, döntés, megegyezés

• 7) Lezárás, befejezés

• 8) Értékelés, státusz-elemezés
* Dr. Barlai Róbert és munkacsoportja alapján



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

A tranzakcióanalízis (TA) szerinti énpozíciók és 
alkalmazásuk.

• A TA kulcsfogalma az énállapot. 

• Számos más személyiségpszichológiai elmélethez
hasonlóan a TA is úgy gondolja, hogy az ember
működésmódja nem írható le egyféleképpen. A
gondolkodás, érzés és viselkedés módja az adott
személyen belül bizonyos ismétlődő mintázatokat
követ – ezeket a mintázatokat nevezzük
énállapotoknak.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

•A TA három fő énállapotot különít el, s ezeket a 
nagy kezdőbetűvel 
Szülői, Felnőtt és Gyermeki elnevezésekkel, 
illetve ezek kezdőbetűivel (Sz–F–Gy) jelöli. A TA –
mára klasszikussá vált módon – az emberi 
személy egészét három, egymásra helyezett 
körrel ábrázolja; a körök az egyes énállapotokat
jelképezik, fentről lefelé.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• Az ember viszonylag hosszú ideig képes 
megmaradni egy énállapotban, de akár pár 
másodpercen belül is többször átválthat 
egyikből a másikba. Egy konkrét személy 
pillanatnyi énállapotának felismeréséhez a 
személy egész viselkedésének (szavainak, 
hanglejtésének, mozdulatainak, 
testhelyzetének és mimikájának) pontos 
megfigyelése szükséges.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• Szülői énállapotunkban azokat a mondatokat 
ismételjük meg, amelyeket gyermekkorunkban 
rendszeresen hallottunk saját szüleinktől (vagy a 
szülőkhöz hasonló helyzetben lévő személyektől). A 
szülői tevékenység két fő területre osztható: a szülők 
egyfelől kereteket szabnak gyermekük 
viselkedésének, megtanítva neki, hogy mit szabad, 
mit nem szabad, másfelől gondoskodnak róla: 
táplálják és simogatják (testben és lélekben). 



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• Ennek megfelelően a Szülőin belül 
megkülönböztetünk két funkciót: az Irányító-
Szabályozó Szülői (ISz), illetve a Gondoskodó 
Szülői (GSz) énállapotot. Ha Szülőiben 
vagyunk, beszédünkben dominálnak az 
utasítások, tilalmak, erkölcsi minősítések, 
szidások, dicséretek, illemszabályok, általános 
igazságok, életbölcsességek, intések, 
figyelmeztetések.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• A Felnőtt egy precízen működő információ-
feldolgozó gép. Ha Felnőtt énállapotunkban
vagyunk, nem azzal foglalkozunk, ami volt, 
vagy ami kellene hogy legyen, hanem azzal, 
ami itt és most van. Az adott helyzetet 
előfeltevések és érzelmi bevonódások nélkül 
észleljük, begyűjtünk róla minden információt, 
s ezek ismeretében hozzuk meg a legjobb 
döntést. 



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• Felnőttben nem sértünk meg senkit és mi sem 
sértődünk meg: tudatosan és hatékonyan oldjuk meg 
a problémákat és hajtjuk végre a feladatokat, 
fölmérve a valós lehetőségeket és kockázatokat. 
Felnőtt tudatosságunk tesz képessé arra, hogy 
autóvezetés közben megfelelően reagáljunk a többi 
autós és a gyalogosok viselkedésére, beleértve a 
váratlan helyzetek kezelését is, és Felnőtt 
énállapotban tudjuk felmérni azt is, hogy személyes 
szimpátiánktól vagy antipátiánktól függetlenül kivel 
érdemes jóban lennünk vagy kit érdemes 

elkerülnünk céljaink elérése érdekében.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• Gyermeki énállapotunkban olyan 
gondolatokat, érzéseket és 
magatartásmintákat ismétlünk meg, 
amelyeket 
hajdan, saját gyerekkorunkban gondoltunk, 
éreztünk és produkáltunk. A gyermek létezése 
alapvetően kétféle lehet: vagy alkalmazkodik a 
szülei által felállított keretekhez, vagy teljes 
szabadsággal teszi azt, amihez épp kedve van. 



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• A Gyermekiben ennek megfelelően 
megkülönböztetjük az Alkalmazkodó Gyermeki (AGy), 
illetve a Szabad Gyermeki (SzGy) énállapotot. Amikor 
felnőtt korunkban a járdáról való lelépés előtt 
körülnézünk, vagy a pincérnek azt mondjuk, hogy 
„legyen szíves”, Alkalmazkodó Gyermekiben vagyunk. 
Amikor önfeledten játszunk, éneklünk a zuhany alatt, 
vagy átadjuk magunkat a szeretkezés élményének, 
Szabad Gyermekiben vagyunk. 



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• A TA irodalmában találkozhatunk a Lázadó 
Gyermeki kifejezéssel is. Mivel azonban a 
gyermek lázadása ugyanúgy a szülők által 
megszabott keretekre adott válasz, mint a 
keretek elfogadása (csak épp negatív előjellel, 
tagadólag), valójában a Lázadó Gyermeki is az 
Alkalmazkodó Gyermeki egyik 
megnyilvánulásának tekinthető.



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

• A központi pozíció szerint „én oké vagyok, te oké 
vagy”. Ez az egészséges életérzés. „Én és mások is 
alapjában véve szeretetreméltók vagyunk, 
konstruktívan tudunk problémákat megoldani, 
képesek vagyunk társainkra és feladatainkra 
odafigyelni, együttműködni. Ismerjük mind magunk, 
mind mások jó és rossz tulajdonságait, tudomásul 
vesszük ezeket és ez nem zavar abban, hogy 
megbecsülésünket kifejezésre juttassuk. A kimenet a 
siker.”



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

GYAKORLAT:

A tranzakcióanalízis (TA) énállapotainak
felismerése csoportos szituációs játékokban, 
feladatokban, visszajelzések során



3.5 Tárgyalástechnika alapjai

FORRÁSOK:

• Murvai Piroska – Németh Mária:
Tárgyalástechnika tréning. Budapesti
Kommunikációs Főiskola, 2013.

• Dobiné Bálint Katalin: A tárgyalás folyamat
modellje: a nyolcfázisú modell. Eszterházy
Károly Főiskola



Médiakommunikáció

FSZK tréning 2018. február 23.

Andrási Kata-Füzi Mariann
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„Majd Rólad szólnak a hírek, 
veled van tele a sajtó.”



Médiatörténet dióhéjban

• Mikor és hol jelent meg az első, 
sajtóterméknek tekinthető dokumentum?

• Hogyan kapcsolódik Daniel Defoe a magyar 
sajtóhoz?

• Mikor készült el az első magyar 
„sajtótermék”?

• Mikor jelent meg az első rendszeres napilap?

• Hol alapították meg az első újságíró irodákat?

2018. 06. 08. 3
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A kommunikáció története a tér és idő 
legyőzésének története; az időt két 

irányban is le kellett győzni: az 
információkat egyre gyorsabban 

átadni és egyre tartósabban rögzíteni.



Ismétlés a tudás atyja!

2018. 06. 08. 5A McQuail piramis



Tömegkommunikáció

„Szervezett társadalmi közlésfolyamat, a 
kibocsátó üzenetétől függetlenül létező 

tájékoztatási csatorna, amely sok emberhez, 
egyidejűleg, nagy mennyiségű információt 

juttat el.” (Kővágó György)

MEDIATIZÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

MÉDIA=VALÓ ÉLET

2018. 06. 08. 6

Ez NEM az!



A tömegkommunikáció jellemzői

• Térben, időben elkülönült egyén, csoport 
mint kibocsátó

• Csak a kibocsátónak van kommunikációs 
célja

• A befogadó heterogén sokaság

• Főként egyirányú, közvetett

• Visszajelzés ritka, eseti, időben jellemzően 
távol, kivéve interaktív műsor
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A média funkciói

• Tájékoztatás-tájékozódás

• Vita, eszmecsere

• Szórakoztatás

• Szocializáció, integráció

• Kultúra, oktatás

• Mobilizálás, mozgósítás

• Rábeszélő funkció
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A kommunikációs folyamat
Shannon-Weaver-féle modellje és a 
mediatizált kommunikáció modellje 
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Tömegkommunikációs - média-
eszközök és csatornák

• Nyomatott médiumok: könyvek, újságok, 
magazinok, ingyenes reklámújságok, 
katalógusok, tájékoztatók, szakkiadványok, 
hirdetőtáblák, óriásplakátok. 

• Elektronikus médiumok: rádió, televízió, 
kábel, műhold, teletext, videotext, 
adatbankok, mozi, videokazetták, lemezek. 

• Digitális média: internet
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Az egyes médiafajták jellemzői

2018. 06. 08. 11

Médium Erősségek Gyengeségek

Újság Alapos  tárgyalásmód, rugalmas, 
tekintély, idézhető

Rövid élettartam, felületes
olvasás, gyenge minőség

Magazin Szegmentált közönség, hosszú 
élettartam, szép kivitel

Kötött terjedelem és 
megjelenés, alacsonyabb 
lefedettség

Televízió Tömegekhez jut el, koncentrált 
hatás, ismétlések, tekintély

Meddőszórás, bumeráng-
hatás, magas költségek, 
réteg műsorok kis nézettség

Rádió Azonnali, rugalmas, változékony, 
szelektáló hallgatóság

Változó összetételű 
hallgatóság, korlátozott 
érzékszervi hatás

Online Azonnali, egyéni igényekre szabott 
információ, interaktivitás, 
multimédiás megoldások, 
mobillehetőségek

Eszközigény, extra
ismeretek, hozzáférhetőség 
korlátozott, 
szabályozatlanság



A nyomtatott sajtó típusai

2018. 06. 08. 12

Megjelenés gyakorisága szerint: 
napi, heti/kétheti, magazin, 
folyóirat, havi lap, időszaki 
közlemény
Kereskedelmi forma szerint:  árral 
rendelkező és ingyenes újság
Terjesztés szerint: nemzetközi, 
országos, regionális, megyei, 
városi, intézményi
Tartalom szerint: politikai, 
közéleti, szaklap
Jellege szerint: minőségi, 
középutas, bulvár



A nyomtatott sajtó jellemzői

• Időszerűség (aktualitás)

• Időszakosság (periodicitás)

• Nyilvánosság (publicitás)

• Tartalom és társadalmi felhasználás különbözteti 
meg a könyvtől

• Árucikk-forma

• Sajtószabadság (Alaptörvényben rögzített jog.)

• Egyszerű hozzáférés
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A médium jellege befolyásolja a 
kommunikátum presztízsértékét

Minőségi (klasszikus) média

• Magas-kultúra

• Professzionalizmus

• Tényfeltárás, távolságtartás

• Lassabban megtérülő 
hírekre alapoz

• Közéleti témák 

• Nemzeti kultúra 
értékeinek, normáinak 
követése

Bulvár (populáris) média

• Forma és tartalom 
népszerűségi szempontok

• Alsóbb társadalmi rétegekhez 
szól

• Érzelmi azonosulásra épít

• Pletyka, botrány

• Gyorsan megtérülő hírekre 
alapoz

• A populáris kultúra extrém 
értékeinek, normáinak 
követése
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A műsorszórás jellemzői

• Audiovizuális, rádiónál csak 
auditív elektronikus technológia

• Sok és sokféle változatos műsor, termékkínálat

• Iparszerű előállítás

• Közszolgálati és kereskedelmi forma

• Átfogó állami befolyásolás és szabályozás

• Helyi, nemzeti, nemzetközi jellegű

• Széles közönség, nagy hatókör, 

egyszerű hozzáférés
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A média szereplői

Kommunikátor

Médiaszemélyzet-Kapuőr-Mr. 
Gates

Közönség
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A média lényege: a HÍR

2018. 06. 08. 17

„Hír az, aminek a kinyomtatását valaki meg akarja 
akadályozni, minden más hirdetés.” (Hearst)

"A hírközlést úgy is értelmezhetjük, mint minden 
olyan információ ami kevésbé lesz érdekesebb 

holnap, mint ma". (André Gide)

Időszerű
Releváns

Megbízható



A hírek típusai

Hard vagy Breaking News
Időszerű  (mai) eseményekkel 
kapcsolatos közlések

Bűncselekmények

Balesetek

Katasztrófák

Kormányzati hírek

Jogalkotás

Cégfelvásárlás

Releváns sportesemények 
eredményei

Soft News

• Érdekes sztorik

• Fontos trendekkel 
kapcsolatos közlések

• Szórakoztatnak
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A hírkészítés retorikai szabálya
Az 5 W és H
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A hír értékét befolyásoló tényezők

• Aktualitás, frissesség

• Az események meglepő ereje

• A résztvevők, szereplők ismertségi foka

• Az esemény maga, előtörténet

• Az okozott konfliktus, normasértés mértéke, 
halálos áldozatok száma

• A közönség és az esemény közötti földrajzi, 
kulturális közelség, távolság
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És akkor egy  gyakorlat!



2018. 06. 08. 22

Az első rész vége! Szünet
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„A médiakapcsolatok fejlesztése nem 
alternatív, hanem kötelező feladat, ha a 

szervezet életképes akar maradni.” (Nyárády)



Sajtóműfajok

• Hír

• Tudósítás

• Interjú

• Riport

• Jegyzet

• Vezércikk

• Kritika
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Tájékoztató műfajcsalád

Átmeneti műfajcsalád

Véleményformáló 
műfajcsalád



A sajtókapcsolatok eszközei

• Sajtófotó
• B-roll filmek
• Sajtóközlemény
• PR cikk
• Életrajzok
• Médiatanácsadó
• Kérdések és válaszok
• Interjú
• Sajtótájékoztató
• Sajtóanyag
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A sajtóközlemény

2018. 06. 08. 26

Felépítése:
- Cím
- Alcím
- Lead (bevezető)
- Törzs
- Kapcsolódó háttéranyagok
- Kontaktinformáció



Ahhoz, hogy ránk figyeljenek…

• Dinamikus, érdekes cím (Rikkancs!)
• Összefoglaló a leadben, figyelemfelkeltés, fő üzenet
• Rövid, tömör mondatok, mindent tartalmazzon, ami 

fontos
• Fontossági sorrendben az információk
• Azonnal érthető téma, tartalom
• A nehezebb szavak, rövidítések esetén első 

alkalommal magyarázat (betűszavak, szakzsargon ne)
• A reklámszerű kifejezések kerülése
• Meghúzható a szerkesztő által anélkül, hogy a fontos 

információk elvesznének
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A fordított piramis
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PR CIKK
A szervezettől a sajtó felé közvetített, hírértékűvé 

formált üzenetekből született sajtóanyag

CÉLJA

• A szervezet 
tevékenységének 
megismertetése

• Eredmények közlése

• A célcsoportnak a 
szervezetről kialakult 
képének megváltoztatása

• Érdeklődés felkeltése

• Érdekek képviselete

FELÉPÍTÉSE

• Cím

• Bevezető-Kulcsszavak

• Tárgyalás

• Különféle információk

• Záró rész, szakasz
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A sajtó és a PR viszonya

• A kommunikációs csatornák nyitva tartása

• Az újságírók ismereteinek bővítése

• Ne tegyünk kivételt!

• Nem szabad a sajtót kihasználni, megzsarolni

• A rossz híreket is menedzselni kell

• A tévedések korrigáltatásával csínján kell 
bánni

• A közléseket ki kell harcolni!
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PR vs. újságírás

Public Relations

• Hírértékben gondolkodik

• Teljes kommunikációt 
szervez

• Hírnév, image vezérli

• Szervezeti indíttatású

• Team-produktum

• Objektivitás jellemzi, a 
személyiség háttérbe szorul

Újságírás

• Hírben, szenzációban 
gondolkodik

• Médiapublicitást szervez

• Példányszám vezérli

• Személyes indíttatású

• Individuális produktum

• Megengedett és gyakori a 
szubjektivitás a tények 
interpretálásában
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Lássuk az eddig 
elmondottakat!
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Újabb gyakorlat!
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Az másodikrész vége! 
Szünet
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Lássuk csak az eddig 
elmondottakat!



Médiaszereplés, avagy mit 
kommunikáljunk?

- Hírértékű információkat

- Tényeket, adatokat, érveket

- (Köz)érdeklődésre számot tartó üzeneteket

- Lehetőség szerint pozitív dolgokat

- A célközönség számára releváns tudnivalókat

- Kulcsfontosságú mondanivalót

- Váratlan, szokatlan információkat
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Hogyan 
kommunikáljunk?

• Készüljünk fel, írjuk össze a 
lehetséges kérdéseket

• Maradjunk hitelesek, 
együttműködő partnerek

• Dolgozzuk ki a legjobb 
válaszokat

• Kérjük el előre a kérdéseket
• Aktív figyelés pl. kérdésre, 

közönségre
• A kérdésre válaszoljunk
• Kerüljük a szakzsargont
• Tudatosság! Non-verbális és 

metakommunikáció!
• Néha muszáj improvizálni
• Öltözék

Szakmaiság

Hitelesség

Szimpátia
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Nem várt/kellemetlen kérdések

• Legyenek paneljeink, pozitív üzeneteink

• Ha nem tudjuk a választ, NE válaszoljunk, 
kérjünk időt

• Ne hagyjuk magunkat provokálni

• Pontatlan kérdés esetén pontosítsunk

• Alaptalan állítás esetén maradjunk 
nyugodtak, a pozitív üzenetet közöljük

• A csönd NEM kínos, időt ad az átgondolásra
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Prezentáció

„A jó beszéd legyen olyan, mint a női szoknya: 
elég hosszú ahhoz, hogy a lényeget lefedje, és 

elég rövid ahhoz, hogy az érdeklődést 
felkeltse.” (Winston Churchill)
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A prezentáció arany-szabályai

• Legyen fő üzenet, tárgy meghatározva

• Osszuk fel a témát részekre

• Gondolkodtassuk el a hallgatóságot 

• Ne mentegetőzzünk! 

• Gyakran tartsunk hatásszünetet és figyeljük a 
hallgatóságot 

• Helyezzünk hangsúlyt a vizualitásra (eszközök)

• Személyes történet (helyzettől függ)
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„Jellemünk által győzünk meg, ha a beszédet úgy 
mondjuk el, hogy az hitelt érdemlőnek tüntessen fel 
bennünket, mert a becsületes embernek általában 

minden téren jobban és könnyebben hisznek, különösen 
pedig olyan területen, ahol nincs bizonyosság, hanem 
megoszlanak a vélemények. A hallgatóságon keresztül 
érjük el célunkat, ha beszédünk hat érzelmeikre, mert 

nem ugyanúgy ítélünk, ha bosszúsak vagy vidámak 
vagyunk, ha szeretünk vagy gyűlölünk. Magával a 

beszéddel győzünk meg, ha az adott ügyben rejlő hihető 
mozzanatok segítségével bizonyítjuk az igazságot.” 

(Arisztotelész: Retorika)
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Technikai szünet 2 perc



A világháló

Már nem csak „a Gutenberg-
galaxis halott.”

Hanem a McLuhan is. De 
legalábbis haldoklik.
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Az internet jellemzői

• Számítógépre alapozott audiovizuális 
technológia

• Óriási kapacitás

• Globális technikai összekapcsoltság

• Egyéni és közösségi felhasználás

• Magán és közfunkciók

• Alacsony fokú szabályozottság
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„e-” minden mennyiségben

• A közélet virtuális terei: e-közigazgatás, e-
kormányzás pl. ügyfélkapu

• E-demokrácia

• E-business/e-commerce: pl. jófogás

• E-banking

• B2B (business to business): cégek közötti on-
line kereskedelem virtuális piactéren
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Digitális, internetes közlésmódok

DIGITÁLIS

• Videokonferencia

• Chat

• E-mail

• SMS

• MMS

• On-line újságok

INTERNETES

• Banner, blog
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„Megosztok, tehát vagyok”

• közösségi oldalak
• blogok, mikroblogok
• videó-, kép-, zenemegosztó portálok
• internetes fórumok, vélemény-oldalak
• podcastok
• wikik
• link adatbázisok
• hírgyűjtő oldalak
• események
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Klasszikus vs. Közösségi Média
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Közösségimédia-felhasználás
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

PReport - Nem kérdés. Válassz.



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

Intézményi férőhely-kiváltási menedzser



Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser

3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés 
szervezeti kommunikációja

3.7 Társadalmi integráció eszközei, lehetőségei



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

A személyre szabott fogyatékosságügyi ellátások 
elfogadtatásának, társadalmi integrációjának 
lehetséges eszközei

– Önkéntes segítők bevonása, felkészítése

– Természetes támogatói környezet helyreállítása / 
kialakítása (hálózatszervezés)

– Közösségi média alkalmazása

– Professzionális szolgáltatási hálózat biztosítása



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

• A személyre szabott fogyatékosságügyi 
ellátások és az aktuális társadalom jellemzői

– Nem elterjedt, nem ismert szolgáltatások

– Kevés a gyakorlat (még kevesebb a jó gyakorlat)

– A társadalom összességében nem megítélhető: 
elítélő, nem támogató vs. érzékeny, támogató 
nincs átfogó elemzés, egyedi esetek alapján van 
„ítélet”

– Még a befogadást hangoztató egyének sem biztos, 
hogy teljes mértékben támogatóak



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Az önkéntes foglalkoztatás követelményei, 
lehetőségei

– 2005. évi LXXXVIII. törvény Közérdekű önkéntes 
tevékenység (továbbiakban: Köt.)

– Bejelentés köteles tevékenység

– A fogadó szervezet vezet nyilvántartást az 
önkéntesekről

– A minisztérium (EMMI) adatokat csak a fogadó 
szervezetekről kezel



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Közösségi médiumok és felhasználási 
lehetőségeik.

• A közösségi média egy médiaeszköz, ahol az 
üzenetet közösségi interakciókon keresztül szórják 
szét. A közösségi média az internetet és az online 
megjelenési lehetőségeket aknázza ki annak 
érdekében, hogy a média monológokat (egy a 
sokhoz) átalakítsa dialógusokká (sok a sokhoz). 
Elősegíti a tudás-demokráciát, mialatt 
tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé alakítja 
az embereket



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

• A közösségi média alkalmazások:

– Kommunikáció (közösségi oldalak, blogok, 
eseményszervezők)

– Együttműködés (wikik, hírmegosztás, linkmegosztás, 
véleményoldalak)

– Multimédia (fotó-, video-, audió és zenemegosztó 
oldalak, video stream oldalak)

– Vélemények (termékek, szolgáltatások 
véleményezése, kérdés-válasz oldalak)

– Szórakozás

– Egyebek



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

A személyiségi joggal és az adatvédelemmel 
kapcsolatos szabályok a médiahasználat során

• A személyhez fűződő jogok az embernek –
mint természetes személynek – és más jogi 
személyeknek biztosítja azt a 
háborítatlanságot, integritást, 
beavatkozásmentességet, mely a személy 
társadalmi rendeltetésének, társadalmi 
szerepének betöltéséhez szükséges.



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Törvényben nevesített személyhez fűződő jogok:

• hátrányos megkülönböztetés tilalma

• lelkiismereti szabadság garantálása

• személyes szabadság jogellenes korlátozása

• a testi épség és az egészség védelme

• a becsület védelme

• az emberi méltóság védelme

• névjog



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

• a jó hírnév védelme

• képmás és hangfelvétel oltalma

• titokvédelem

• magánlakáshoz való jog

• személyes adatok védelme

• kegyeleti jog



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Teljesítményértékelés:

Az esszének tükröznie kell a feldolgozott 
tartalommal kapcsolatos szakmai és etikai elvek 
érvényesülését. Az esszének legalább 5 
oldalasnak kell lennie (times new roman 12 pt, 
1,5 sorköz, 2,5 cm margó).



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Záróvizsga felkészülés

1. Záró beszámoló készítése

2. Teljesítményértékelések (kiegészítés)

3. Portfólió összeállítása, leadása, szóbeli 
ismertetése



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Megfelelt minősítéshez szükséges 
követelményszint:

• A portfólió tükrözi a részt vevő szakirodalmi 
tájékozottságát, szakmai ismereteit és 
megfelelő attitűdjét, a főbb tématerületekhez 
kapcsolódóan.



3.7 Társadalmi integráció eszközei, 
lehetőségei

Megfelelt minősítéshez szükséges 
követelményszint:

• Bizonyítottan bemutatja az elméleti ismeretek 
és a gyakorlati tapasztalatok kapcsolatát, 
integritását a személy képességstruktúrájában.

• A portfólió koherens, a szakpolitikákhoz és a 
legjobb szakmai gyakorlatokhoz illesztett 
egységet alkot. 



Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM)
Erasmus KA2+

15/KA2AE/13640

A közösségi alapú szolgáltatásszervezés 

gazdálkodási elveinek, tervezési, működési-, 

finanszírozási folyamatainak megismerése



A közösségi alapú szolgáltatásszervezés

Fogalmi keretek:

Közösségi alapú szolgáltatás
• Lehetővé teszik az egyén számára a közösségi életvitelt

• Közösség egészét segítő szolgáltatások

• Mindenki számára hozzáférhetőek

• Spec. Szolgáltatásokat is jelöl (fogyatékossággal élő 

személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásoka, 

hozzátartozókat tehermentesítő gondozás, egyéb)

• Családi alapú, családi jellegű gyermekellátás

(Közös európai Útmutató)



Finanszírozás

Finanszírozás

• A befektetések megvalósításához szükséges pénzeszközök

előteremtése és racionális felhasználása

• A finanszírozás esetei: saját tőke; államtól kapott pénzeszköz;

hitel, kölcsön; kötvény kibocsátásából szerzett pénz

• Kapcsolata az állami költségvetéssel: adók - adórendszer

támogatások – jogszabályok

• Módjai: saját – idegen, külső - belső

• Finanszírozási elvek: rentabilitás, biztonság, rugalmasság,

normativitás, likviditás

• TL – differenciált finanszírozás szükséges 



Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
• Bevételek fedezik a kiadásokat

• Pénzügyi elemzés - költségek-bevételek tényszerű alakulásának

vizsgálata

• Két kritérium

• összkiadások elfogadható mértékben nőnek (forrás allokáció)

• arányban van az egyéni, társadalmi haszonnal (életminőség)

A támogatott lakhatás akkor tekinthető fenntarthatónak, ha a

célcsoportra fordítandó – költségvetésből származó –

összkiadások a források allokációja mellett elfogadható

mértékben emelkednek és ezzel mind a lakók, mind a társadalom

megítélése szerint is kedvezőbb életminőség biztosítható.



Költséghatékonyság

Költséghatékonyság

• Egy költség ráfordítás akkor tekinthető hatékonynak, ha eléri

a kitűzött célját, a befektetés haszonnal jár

• Jóléti szektorban: az adott eszköz, szolgáltatás mennyire

képes a funkciójának, céljának megfelelni, az adott költség

ráfordításnak mekkora az egyéni és társadalmi haszna

• TL-nél – pénzügyi hasznokat ki kell egészíteni vagy

helyettesíteni az egyéni, közösségi, társadalmi hasznokkal,

így ez már egy társadalmi-gazdasági elemzés



A közösségi alapú szolgáltatásszervezés 
gazdálkodási elvei

Szabályozó rendszer: 
a költségvetési gazdálkodást meghatározó alapvető 

jogszabályok

• a költségvetési törvény,

• az államháztartási törvény,

• az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet,

• az adójogszabályok,

• a közbeszerzési  törvény,

• az önkormányzati törvény, 

• a számviteli törvény és végrehajtási rendelete,

• az ágazati törvények (az oktatási, a szociális, a kulturális 

javakról szóló törvények)



A közösségi alapú szolgáltatásszervezés 

gazdálkodási elvei

A gazdálkodás alapelvei
• A gazdálkodás éves költségvetés alapján történik.

• Költségvetés: pénzügyi terv, pénzügyi, gazdálkodási alap, 

naptári évre szól. Szembe állítja az adott évi feladatellátásra 

fordítható költségvetési kiadásokat és a költségvetési 

bevételeket.

• A bevételek és a kiadások különbsége a tervezett hiány vagy 

többlet. 

• Többlet: az a pozitív összeg, amikor a bevételek meghaladják 

a kiadásokat. 

• Hiány: az a pozitív összeg, amikor a kiadások meghaladják a 

bevételeket. 

• Minden pénzmozgásról el kell számolni.



A támogatott lakhatás költségvetés-tervezésének 

folyamata, elemei

1. A támogatott lakhatás finanszírozása, jogszabályi háttere

2. A támogatott lakhatás költségvetését befolyásoló 

tényezők

3. A támogatott lakhatás működési költségterve

4. TL személyi térítési díj számítás

5. Fenntarthatósági szempontok



1. A támogatott lakhatás finanszírozása 

és jogszabályi háttere

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról

• 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet  a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről

• 489/2013. (XII. 18.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami 

fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról 

• 29/1993 (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról



2. Költségek vizsgálata 
= Elemi költségvetés + Beszámoló 

Kiadási tételek

• személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

• dologi kiadások, kiemelten a közüzemi díjak, gyógyszer, 

karbantartás 

• a szolgáltatások igénybevételének költségei

• ellátottak pénzbeli juttatásai (ellátmány)

Költségvetési bevételek

• központi költségvetésből származó támogatás (állami – nem 

állami),

• a lakók által befizetett térítési díjak,

• működési bevételek szolgáltatásokból 

• egyéb bevételek



2. Költségek vizsgálata - feladat

Feladat: 

• Számítsa ki a költségvetési támogatás összegét 

béralapú támogatás esetében 12 lakóra vetítve

T = Gsz x Ksz1 x 2 606 040 

• Mivel a költségvetési hozzájárulás elsősorban a bérek 

fedezetéül szolgál, vesse össze a bérek alakulásával



2. A költségvetés tervezésének egyéb 

szempontjai

• Pénzáramlások időbeli ütemezése /források és költségek időbeli tervezése/

• Közbeszerzési eljárások időbeli tervezése

• Pénzügyi kockázatok elemzése

• Foglalkoztatás tervezése

• Alapszolgáltatások fejlesztése /akár konzorciumi formában/ a környezeti 

felmérés, szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv illetve az egyéni 

kiváltási tervek összegzése alapján

• A kiváltott ingatlanok lehetséges hasznosítási formáinak tervezése

• Felnőttképzések esetleges engedélyeztetése

• Ingatlan-portfólió tervezésénél fenntarthatósági szempontok tervezése, 

kivitelezése

• A TL-be való fokozatos kiköltözés esetén az intézményi költségvetés 

nyomon követése és módosítása a már megvalósult TL költségvetés 

figyelembevételével 

• Cash flow terv



2. A TL költségvetését befolyásoló tényezők

• Szükséglet alapú szolgáltatásnyújtás

• Egyéni szükségletek felmérése

• A szükségletek HR igényeinek pontos meghatározása

• Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési tervezése

• Egyéni szolgáltatási tervek

• Vásárolt szolgáltatások köre

• Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának költségei

• Kalkulálható rezsi

• Költségnemek azonosak a bentlakásos intézményi 

költségelemekkel



3. A TL működési költségterve

• Állami támogatások, egyéb bevételek összegének 

azonosítása

• TL-házankénti költségtervezés 

• Vásárolt szolgáltatások meghatározása

• HR igény, bérköltség

• Rezsi költség tervezése (fajlagos költség)

• Költségterv tábla

 Bevételek

 Személyi kiadások

 Dologi kiadások



4. TÉRÍTÉSI DÍJ számítása

Összetevők:

• Jövedelemvizsgálat

• Lakhatási költség 

• Nyújtott szolgáltatások HR költsége

• Vásárolt szolgáltatások köre

• TL nyújtott szolgáltatásai



4. TL TÉRÍTÉSI DÍJ számítása

• Lakhatási költség meghatározása

• Komplex szükségletfelmérés alapján egyéni 

szükségletek meghatározása szolgáltatási 

elemenként

• Szolgáltatási elemek mennyiségének 

meghatározása szintén a komplex alapján

• TL kötelező szolgáltatásai:

• Lakhatás

• Étkeztetés

• Ápolás-gondozás

• Fejlesztés

• Hozzáférés biztosítása

• Felügyelet

• Készségfejlesztés

• Tanácsadás

• Pedagógiai segítségnyújtás

• Gyógypedagógiai segítségnyújtás

• Szállítás

• Háztartási vagy háztartást pótló 

segítségnyújtás

• Jövedelemvizsgálat (minimum évente)

• Az esetvitel és a hozzáférés 

biztosítása nem eleme a térítési díjnak

• A Személyi térítési díj maximuma 

80%, mely csak teljes körű ellátás 

esetén kérhető el.

• Távolléti díj felszámítható

• A komplexhez képest nyújtott 

többletszolgáltatás nyújtása nem 

építhető be a térítési díjba

• A kiszerződés összege nem feltétlenül 

egyezik meg a TL szolgáltatási 

elemeinek egységárával (óradíj, km, 

napidíj)

• A lakó a térítési díjat minden esetben a 

TL-nek fizeti, a TL-l kötött 

megállapodásban szereplő összeg 

szerint



4. TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁSA

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

• Bővülő szolgáltatási elemek: Térítési díj számítás:

• Lakhatási szolgáltatás napidíj

• Esetvitel nem része a térítési díjnak

• Hozzáférés biztosítása nem része a térítési díjnak

• Étkeztetés napidíj

• Felügyelet óradíj

• Gondozás óradíj

• Készségfejlesztés óradíj

• Tanácsadás óradíj

• Pedagógiai segítségnyújtás óradíj

• Gyógypedagógiai segítségnyújtás óradíj

• Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás óradíj

• Szállítás szállítási km

Térítési díj= lakhatási költség + igénybe vett szolgáltatási elemek KIZÁRÓLAG A 

KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ALAPJÁN

29/1993. (II.17) Korm. rend. 3.§ g.) pontja



4. TL TÉRÍTÉSI DÍJ számítása - feladat

Feladat:

• Számítsa ki a nyújtott szolgáltatások (térítési díj alapját 

képező) alapján fizetendő összeget!

• Határozza meg lakó jövedelme alapján a maximálisan 

elkérhető havi térítési díjat!

• Állapítsa meg lakó havi személyi térítési díját!



5. A fenntarthatóság szempontjai

• Költségvetési tervezés 3-5 évre

• Jogszabályi változások

• Állami támogatások mértékének változásai

• HR igény várható csökkenése

• Bérköltségek tervezett és nem tervezhető változásai

• Vásárolt vagy nyújtott szolgáltatások köre

• Foglalkoztathatóság növekedése

• Fenntartási költségek változásai

• Alapszolgáltatások létrehozása

• Infláció

• Támogatói háló szerepének növekedése, önkéntesség

• Megújuló energetikai megvalósítások esetén megtérülés 

számítása

• Környezeti fenntarthatósági tényezők



Modultémakör záró feladat

Mutassa be a gyakorlat során megismert szervezet szolgáltatás-

szervezés finanszírozási gyakorlatát.

Ajánlott szempontok a bemutatáshoz

• Szükséglet alapú szolgáltatástervezés és szolgáltatásnyújtás

• Saját és vásárolt, kiszerződött szolgáltatások aránya

• Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

• HR-igény

• Térítési díj számításának gyakorlata

• Célcsoportspecifikus szolgáltatások 



Ajánlott irodalom 1.

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert és a 

fogyatékos személyek jogait érintő főbb jogszabályváltozások rövid 

összefoglalója

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/02/Jogszab%C3%A1ly-

m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok.pdf

• 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat A fogyatékos személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 

szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióró

• Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató 

http://fszk.hu/wp-

content/uploads/2017/01/IFKT_M%C3%93DSZERTANI-

%C3%9ATMUTAT%C3%93_EGYBEN_v%C3%A9gleges.pdf

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/02/Jogszab%C3%A1ly-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/01/IFKT_M%C3%93DSZERTANI-%C3%9ATMUTAT%C3%93_EGYBEN_v%C3%A9gleges.pdf


Ajánlott irodalom 2.

• Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző 
lakhatási formákban

• Intézményi férőhely kiváltási terv módszertan

• Intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció 2017

• Kiváltás koncepció 2015

• Kiváltás koncepció javaslat

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által összeállított tl-
tervezési szempontsor

• Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási 
komponensének költségvetés-tervezéséhez

• Támogatott lakhatási szolgáltatások: áttekintés az intézményi férőhelykiváltás 
során létrejött támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első 
tapasztalatairól

http://fszk.hu/kiadvany/fogyatekossaggal-elo-emberek-eletminosege-es-ellatasi-koltsegei-kulonbozo-lakhatasi-formakban/
http://fszk.hu/kiadvany/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv-modszertan/
http://fszk.hu/kiadvany/intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol-szolo-hosszu-tavu-koncepcio-2017/
http://fszk.hu/kiadvany/kivaltas-koncepcio-2015/
http://fszk.hu/kiadvany/kivaltas-koncepcio-javaslat-2015-06/
http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-kornyezettervezo-szakmernok-tanacsadok-altal-osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/
http://fszk.hu/kiadvany/segedlet-az-intezmenyi-ferohely-kivaltas-program-foglalkoztatasi-komponensenek-koltsegvetes-tervezesehez/
http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-ferohelykivaltas-soran-letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-tapasztalatairol/
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Üzleti terv készítése a közösségi 

szolgáltatásszervezésre



Az üzleti tervhez vezető lépések



Az üzleti terv fogalma

Az üzleti terv egy meghatározott probléma megoldásának,

konkrét üzleti elképzelés, egy kidolgozásának, fejlesztés

megvalósításának írásba foglalt folyamata, amely

• általában több évre szóló stratégiai terv

• rögzíti a termelés/szolgáltatás szerkezetét és volumenét,

• marketingtervét,

• melynek alapján meghatározható a jövőbeni árbevétel.

• rögzíti a működési paramétereket,

• a szükséges erőforrások költségét és ennek alapján a pénzügyi

tervben a vállalkozás/szervezet jövőbeni pénzügyi helyzetét.

• részletesen tárgyalja a környezeti feltételek, ágazati, iparági

adottságok hatását és azok következményét a vállalkozás/szervezet

működésére



Mire jó az üzleti terv?

Milyen célból készül az üzleti terv?

• Saját célra

– Szolgáltatás indítása, stratégia kialakítása

– Fejlesztés megvalósítása

– Krízishelyzet megoldása

• Külső szereplők számára

– Forrásszerzés

– Partnerek bevonása



Az üzleti terv készítésének folyamata

1. Helyzetelemzés – Hol tartunk most?

Adat és információgyűjtés

2. A cél megfogalmazása – Hova szeretnénk eljutni?

Számszerűsítés – minőségi meghatározás

3. Konkrét célkitűzés – Hogyan akarjuk elérni?

Ötletek, megoldási változatok 

4. Stratégiai terv

5. Operatív terv (üzleti terv) – 1-3 évet ölel fel



Az üzleti terv részei 1.

Mit tartalmaz? és a Milyen módszerekkel? kérdésekre 

keressük a választ.

Többféle tagolással találkozhatunk, az egyes részek 

sorrendje is változhat

Az egyes részek kifejtésének részletessége függ: milyen 

céllal, és kiknek készül

• ÚJONNAN INDULÓ VÁLLALKOZÁSNÁL az üzleti terv célja, hogy 

az elképzeléseket konkretizálja, pontosítsa

• FORRÁSBEVONÁS: tőkeemelés, hitelfelvétel esetén az üzleti terv 

tartalmi kidolgozásánál arra kell koncentrálni, ami a finanszírozót 

(bank, pénzügyi, szakmai befektető) érdekli



Az üzleti terv részei 2.

1. Tartalomjegyzék 

2. Vezetői összefoglaló 

3. Ágazati elemzés (Ha kiemelten fontos a vállalkozás szempontjából.) 

4. Vállalkozás/szervezet általános bemutatása 

5. Termék / Szolgáltatás / Fejlesztés

6. Marketing/ Értékesítési terv

7. Működési terv 

8. Szervezeti felépítés 

9. Cselekvési terv, stratégiai akciók, projektek 

10. Finanszírozási terv 

11. Pénzügyi terv 

12. Melléklet 



Összefoglaló 

Az üzleti terv legfontosabb része, annak rövid, tömör, 

lényegi kivonata.

Tartalma:
• Helyzetfelmérés eredménye

• Megvalósítandó fejlesztés, szolgáltatás, a tervezett 

tevékenység

• Figyelembe vett tényezők: környezet, kockázatok

• Finanszírozás, pénzügyi mutatók

• A szervezet bemutatása, története, hitvallása, filozófiája, célja



Ágazatelemzés 

Ágazati elemzés = szakterület elemzése

Az ágazat helyzete és kilátásai; lehetőségek, korlátok, 

előrejelzések

• A fogyatékosság értelmezése; a fogyatékos személyek életvitelének 

jellemzői (nemzetközi, hazai)

• Az önálló/támogatott életvitellel kapcsolatos tapasztalatok 

(nemzetközi, hazai)

• Közösségi alapú lakhatásra való áttérés folyamata

• A fogyatékos személyek életvitelének jellemzői az adott régióban



A vállalkozás / szervezet bemutatása 

A vállalkozás / szervezet  általános bemutatása

Alapadatok

A vállalkozás/szervezet / szolgáltató története

a) már működő :

- alapítás ideje és oka, mi céllal jött létre

- szervezetfilozófia, küldetés

- a működés története, sikerek, mélypontok, szakmai 

elismerések

- folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

b) most induló: 

- rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte

- filozófia, küldetés, mit szeretne elérni

Rendelkezésre álló erőforrások



TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS / FEJLESZTÉS 

BEMUTATÁSA

A termék / szolgáltatás / fejlesztés 

tulajdonságainak, értékeinek világos, egyszerű 

bemutatása

• Az új szolgáltatási forma / struktúra bemutatása –

szociális jelleg

• A közösségi alapú szolgáltatásra való áttérés 

folyamata

• Az új szolgáltatás iránti szükséglet



Marketing, értékesítési terv 1.

Tartalma: 

• Piackutatás, szegmentáció
• Célpiac
• Marketing mix

- Termékpolitika
- Árpolitika
- Értékesítési politika
- Kommunikációs politika



Marketing, értékesítési terv 2.

• A fogyatékos személyek életvitelének jellemzői az adott régióban

• A szolgáltatás / fejlesztés célcsoportjai, érintettjei – a 

szolgáltatást igénybe vevők

• A szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek összegzése

– lakhatási szolgáltatás iráni szükséglet

– szolgáltatási gyűrű kiépítése iránti szükséglet

• A tervezett fejlesztések bemutatása

– A megvalósulás helyszíne

– A fejlesztés hatásainak bemutatása

• Árképzés

• Kommunikáció, legfontosabb üzenetek



Működési terv

Azt kell bemutatni, hogy miként tervezzük a termékek 

gyártását ill. a szolgáltatások nyújtását

• A közösségi alapú szolgáltatás működése

• Szükséges és meglévő engedélyek

• A megvalósulás helyszínei; ingatlanok paraméterei

• A rendelkezésre álló humán erőforrás és a személyi 

fejlesztések meghatározása

• Munkafolyamatok, feladatokmegosztása

• Szolgáltatási gyűrű kiépítése

• Külső partnerek által ellátott feladatok

• A rendelkezésre álló és a szükséges infrastruktúra



Szervezeti terv

• Vezetőség, tisztségviselők

• Felelősségek,  hatáskörök

• A szervezeti felépítés ábrája

• Személyzeti politika és stratégia

• Az intézmény munkatársainak felmérése

• A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

• A személyi kompetenciák és az új szolgáltatási struktúra

egymásnak való megfeleltetése



Finanszírozási terv

Az üzleti tervnek ez a legsarkalatosabb
pontja, itt kell kifejteni milyen jellegű
(tőkebevonás, hitelfelvétel banki, vagy
egyéb forrásból) és nagyságú pénzügyi
erőforrásra van szükség



Pénzügyi terv

• Pénzügyi előre jelzésekkel kapcsolatos megjegyzések 

és feltételezések

• Múltbeli pénzügyi adatok bemutatása

• Eredménykimutatás

• Pénzforgalmi előrejelzés = cash flow (azaz, hogy 

miből lesz forrás a költségek folyamatos fedezésére), 

• Mérleg kimutatás 

• Más pénzügyi előrejelzések

A pénzügyi tervezés magában foglalja az előkészítést, a 

megvalósítást valamint a működtetést, fenntartást



Pénzügyi terv - Eredménykimutatás 



Pénzügyi terv - Mérleg

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
-Immateriális javak
-Tárgyi eszközök
-Pénzügyi eszközök
FORGÓESZKÖZÖK
-Készletek
-Követelések, vevők
-Értékpapírok
-Pénzeszközök
AKTÍVÁK ÖSSZESEN

SAJÁT TŐKE
-Jegyzett tőke
-Mérleg szerinti eredmény
KÖTELEZETTSÉGEK
-Hosszú lejáratú hitelek
-Rövid lejáratú hitelek
-Szállítók
PASSZÍVÁK ÖSSZESEN



Kockázatelemzés

Számba veszi a lehetséges kockázati tényezőket és 

bekövetkezésük esetén a lehetséges lépéseket

• A környezeti és vállalati belső elemzés 

• SWOT- analízis

• Felkészülés a váratlan eseményekre

• Fedezetszámítás

Lehetnek

• Pénzügyi kockázatok

• Megvalósítási és fenntarthatósági kockázatok



Kockázatelemzés - feladat

Feladat:

1. Értékelje a leírtak alapján pontozással a táblázatban 

felsorolt kockázatokat a nyújtott szolgáltatások (térítési 

díj alapját képező) alapján fizetendő összeget

2. Ha talál további kockázatokat egészítse ki a táblázatot 

és értékelje pontozással



Mellékletek

A terv készítője által szabadon választott mellékletek, illetve  

kötelezően csatolandó dokumentumok

• Megállapodások, szándéknyilatkozatok

• Bérleti és egyéb szerződések 

• Árajánlatok 

• Fotók

• Reklám anyagok (kreatív anyagok)

• Szerződés másolatok

• Önéletrajzok

• Egyéb



Gyakran elkövetett hibák

• az üzleti terv szétfolyik vagy éppen ellenkezően túl rövid, 

esetleg kusza,

• az üzleti terv mellébeszél, nyilvánvalóan eltitkol valamit,

• az üzleti tervben feloldatlan belső ellentmondások vannak,

• a tevékenység céljának leírásában általánosságok vannak, 

konkrétumok nélkül,

• a költségvetés nem reális vagy nincs megfelelően 

alátámasztva,

• az üzleti elképzelés túl sokat markol,

• a pályázat kivitelezhetetlen, vagy nem fenntartható



Ütemterv

• A feladatok összhangba hozása

• A feladatok sorrendiségének, egymáshoz való 
kapcsolódásának, időbeli lefolyásának 
átgondolása

• Az elvégzéshez rendelkezésre álló idő és a 
költségek nyomon követése

• Legismertebb módja a GANTT diagram


