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1. Bevezetés, tájékoztatás

A szakmai konzultáció célja
A szakmai konzultáció célja bemutatni a fogyatékosságügyi tanácsadók feladatait, kompetencia határait, a befogadó
intézményben betöltött helyét, szerepét, megtámogatva a jogszabályi háttér ismertetésével, ezzel segítve a
munkakört betöltő szakember beépülését a munkaadói környezetbe.

A szakmai konzultáció felépítése

1. A fogyatékosság ügyi tanácsadói munkakör meghatározása, a fogyatékosságügyi
tanácsadó feladatai és helye a szociális rendszerben

2. A fogyatékosság ügyi tanácsadói munkakör meghatározása

3. A munkakört szabályozó jogszabályi környezet és protokollok 

4. Fogyatékosságügyi tanácsadó jelenléte a CSGYJK rendszerében 

5. A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörülményei 

Esetfeldolgozások munkáltatói oldalról 
A fogyatékosságügyi tanácsadó munkavállalásának támogatói hálója és ütemezése

A számonkérés módja

10 %-ot nem meghaladó hiányzás
Egyéni befogadási terv a fogyatékosságügyi tanácsadó befogadására.

A szakmai konzultáción résztvevő
Ismeri 

a fogyatékosságügyi tanácsadóra vonatkozó jogszabályokat és protokollokat.
a fogyatékosságügyi tanácsadó feladatait és kompetenciahatárát.
a fogyatékosságügyi tanácsadó adminisztratív feladatait.
a fogyatékosságügyi tanácsadó munkafeltételeit.
a fogyatékosságügyi tanácsadó lehetséges kapcsolati hálóját.
a fogyatékosságügyi tanácsadó helyét a szociális rendszerben.

Képes

kommunikálni a fogyatékosságügy tanácsadóval.
megteremteni a fogyatékosságügyi tanácsadó a szakmai munkájának feltételeit.

Attitűd

Támogatja a fogyatékosságügyi tanácsadót a munkája végzésében.
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Fogékony az információk befogadására és alkalmazására.
Érzékeny a fogyatékosságügyi tanácsadó munkája során felmerülő problémákra.
A munkája során törekszik az integrált együttműködésre.

Felelősség, autonómia

A problémás helyzetekben felelősen hoz döntést és keres megoldást.
A fogyatékos személy és családja érdekeit védve felelősen és bizalmasan kezeli a tudomására jutott információkat.
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2. A fogyatékosság ügyi tanácsadói munkakör
meghatározása, a fogyatékosságügyi tanácsadó feladatai
és helye a szociális rendszerben

Ebben a fejezetben a fogyatékosságügyi tanácsadó szerepét, kompetenciáját mutatjuk be kiemelten a különböző
szolgáltatói rendszerekben betöltendő szerepükkel, feladataikkal.  

A fogyatékosságügyi tanácsadók munkaköre, feladatai, az intézményekbe történő beágyazásuk az NFSZK
MONTÁZS projektjében kerültek kidolgozásra. A következő, a fogyatékosságügyi tanácsadókat bemutató
kampányfilm, így a projekt arculati elemeit tartalmazza.
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3. A fogyatékosságügyi tanácsadói munkakör feladatai

A fogyatékosságügyi tanácsadók feladatkörét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2021. évi módosítása tartalmazza.

A munkakörhöz tartozó feladatok rendezése, csoportosítása

(3. § Az Nmr. a 27. §-t követően a következő alcímmel egészül ki.) 

„Fogyatékosságügyi tanácsadás

27/A. § A fogyatékosságügyi tanácsadás feladata:

a) tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai
számára, a velük való kapcsolatfelvétel,

az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az
ügyintézés, valamint 

klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése,

b) együttműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal,

intézményekkel, egészségügyi alap- és szakellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási, képzési
szolgáltatásokat nyújtókkal, foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal, közlekedési, sport-, kulturális és egyéb
szabadidős tevékenységet nyújtó szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, valamint
egyházi intézményekkel, közösségekkel,

c) a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások igénybevételének segítése, ideértve a
család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatásokat,

d) közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében,

e) együttműködés a szociális diagnózist felállító esetmenedzserrel, és

f ) kapcsolattartás a többi fogyatékosságügyi tanácsadóval.”

Adminisztratív feladatok 
Az információs rendszer adatbázisát bővíti az újabb akadálymentes közszolgáltatások
információival. 

Vezeti a munkaköréhez és tevékenységéhez kapcsolódó rendszeresített
dokumentációt. 
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További feladatok

Tevékenységével hozzájárul a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének
javulásához és hozzáférhetőségének bővüléséhez.
Elősegítse az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. 

A fogyatékosságügyi tanácsadó szerepe a különböző szolgáltatói
rendszerekben
3. § Az Nmr. a 27. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
A fogyatékosságügyi tanácsadóknak szolgáltatási tevékenységük során – az egyéni tanácsadáson túl – kiemelt
szerepük van a széleskörű szakmai tájékoztatásban, kapcsolattartásban, gyakorlati együttműködésben különösen: 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat nyújtókkal (kiemelten az esetmenedzserrel,
családsegítővel, többi tanácsadóval) 

az egészségügyi szolgáltatásokat – alapellátást, szakellátást
– nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal (a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátástól, a járóbeteg szakellátástól a
fekvőbeteg szakellátáson át, a szakápolást biztosító
egészségügyi szolgáltatókig) 

a foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal (a fejlesztő
foglalkoztatástól a munkaerőpiaci (rehabilitációs)
szolgáltatásig) 

helyi érdekvédelmi szervezetekkel 

az oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal (a pedagógiai szakszolgálati feladatoktól a felnőttképzésig) 

a közlekedési, sport, kulturális és egyéb szabadidős szervezetekkel, szolgáltatókkal 

társadalmi szerveződések, érdekvédelmi csoportok, az aktív hitéletet biztosító egyházi intézményekkel,
közösségekkel

Az egyes együttműködések kialakítását követően rendszeres kapcsolattartással és konzultációval fenntartja,
működteti azokat.
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4. A munkakört szabályozó jogszabályi környezet és
protokollok

A fogyatékosságügyi tanácsadó készségei és tudása 

Mit kell tudnia és mit nem kell tudnia
A tudás megszerzésének lehetséges útja
Információszerzés és átadás folyamatai

A fogyatékosságügyi tanácsadó speciális ismeretekkel, tudással rendelkezik a fogyatékosság szakterületéről.

Tevékenysége a segítői munkában behatárolt, a fogyatékosságból adódó kérdések, problémák megválaszolására,
megoldására irányul.

Kompetencia határain túl mutató esetekben, helyzetekben szakmai kapcsolatokat kezdeményez és tart fenn más
(köz-)szolgáltatókkal.

Az információnyújtás a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki, egyéb információkérés esetén az ügy
lezárásra vagy átadásra kerül.

Jogi és etikai kompetenciák 

A kapcsolódó törvények, jogszabályok ismerete:

1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról, 1993.
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,  
1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet és ezek módosításairól szóló rendeletek,  
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Második Könyv Második Rész,
különös tekintettel V-IX.),  
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról,  
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról,  
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,  
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozata a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról, 
a szociális, gyermekjóléti és gyerekvédelmi 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.) Korm. rendelet (Tr.), 
a munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv. (Mt.), 
a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2020. (VIII.4.) SZCSM
rendelet, 
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.-) Korm. rendelet, 
2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
Fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről (ENSZ Egyezmény), 
a Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.), 
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2018. évi LII.  törvény a szociális hozzájárulási adóról, 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet, 
7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról, 
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról s1zóló49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet, 
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításainak szabályairól 

 szakmai kompetencia határok ismerete,
az etikai normák – elsősorban a Szociális Munka Etikai Kódexe – ismerete és betartása
(http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf).

Speciális, a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó ismeretei

A szakmai hálózatépítés, fejlesztés módszertanának ismerete.
A támogatott lakhatás elméleti hátterének ismerete.
A fogyatékosság területéhez kapcsolódó kiemelt és standard projektek (különös tekintettel az intézményi
férőhelyeket kiváltó, támogatott lakhatási projektre) céljainak, feladatainak ismerete.
A fogyatékos személyekkel, hozzátartozóikkal és a jelzőrendszeri tagokkal történő hatékony kommunikáció
elméletének és gyakorlatának ismerete.
A fogyatékos személyek szociális diagnózisának felállításához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása, annak
érdekében, hogy együtt tudjanak működni a diagnózist felállító szakemberrel.

Klienshez közvetlenül kapcsolódó tanácsadói tevékenységek

kapcsolatfelvétel 
információnyújtás
szükséglet/problémafeltárás
tájékoztatás
szociális készségek fejlesztése
ügyintézés
tanácsadói tevékenység
értékelés
esetlezárás
esetátadás
klubfoglalkozás, sorstársi csoportok szervezése,
biztosítása
folyamatkísérés, dokumentáció

http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf
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5. A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörülményei
A biztonságos és egészséges irodai munkavégzés feltételei 

Jogi háttér

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
(2) *  A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és
egészséges munkafeltételekhez.

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről

A munkáltató általános kötelezettségei 
2. § (1) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a
munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az e rendeletben meghatározottaknak, továbbá a
munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható
követelményeknek.

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről

Munkaterület kialakítása: 

csúszásmentes járófelület
akadálymentes, egyértelmű közlekedési, menekülési útvonalak
természetes és mesterséges megvilágítás  (ablak, szórt és irányított fény)
természetes és mesterséges légcsere (nyitható ablak, szellőztetőrendszer)
optimális hőmérséklet biztosítása

Minimális munkaterület meghatározása:

átlagos ember-modell 170 cm magas és 40 cm átmérőjű henger
személyes zóna 1,2 m, így a minimális térigény 2,9 m belmagasság, 2,8 m szélesség és hosszúság, folyosó
minimum 1,3 m széles  
1 fős iroda esetén minimum  9 m2, több fős iroda esetén az egy főre eső tér minimum 6 m2, de ebbe a nagyobb
irodai gépek, bútorok nem tartozhatnak bele
a munkaeszközök természetes testtartás mellett, nyújtózkodás, kényszertartás nélkül elérhetők
amennyiben az irodában ügyfélfogadás történik, a teret minimum 1 fő m2 szükségleteivel meg kell növelni
ha a várakozó ügyfelek ugyan azon térben helyezkednek el, a teret további m2-rekkel kell növelni

Berendezési tárgyak:

számítógépasztal, lehetőleg állítható
irodai szék, melynek magassága és háttámlája dőlése is állítható a megfelelő pozíció elérése érdekében
lábtámasz
laptop használata estén ajánlott a laptop tartó, hogy a monitor teteje ne legyen 10 cm-rel alacsonyabban a
szemmagaságtól 
polcok, fiókok, tárolók
irattartó a monitor mellett, hogy a szöveg másolása esetén a szemnek ne kelljen állandóan fókuszt váltania 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3D3/2002.%2B%28II.%2B8.%29%2BSzCsM-E%25C3%25BCM%2Begy%25C3%25BCttes%2Brendelet
http://0.0.0.3/2002.%20(II.%208.)%20SzCsM-E%C3%BCM%20egy%C3%BCttes%20rendelet%20a%20munkahelyek%20munkav%C3%A9delmi%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyeinek%20minim%C3%A1lis%20szintj%C3%A9r%C5%91l
http://0.0.0.50/1999.%20(XI.%203.)%20E%C3%BCM%20rendelet%20a%20k%C3%A9perny%C5%91%20el%C5%91tti%20munkav%C3%A9gz%C3%A9s%20minim%C3%A1lis%20eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyeir%C5%91l
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A tanácsadói munkához nélkülözhetetlen eszközök:

mobiltelefon internet hozzáféréssel 
laptop
állandó, biztos internet
nyomtatási, fénymásolási, szkennelési lehetőség
irodaszerek: tollak, ceruzák, filcek 4-6 színben, hegyező, szövegkiemelő, hibajavító, radír, tűzőgép, kapocs
kiszedő, gémkapocs, olló, vonalzó, lyukasztó, cellux tartóval, asztali irodaszertartó
gyűrűs mappák, irattartók, lefűző tasakok, elválasztó csíkok, irattartó papucsok
géppapír, jegyzettömb, jegyzetfüzet
borítékok, postázási lehetőség
szakmai könyvek, folyóiratok

Felhasznált irodalom:

Amit a számítógépes munkahelyekről tudni kell! Központban az egészségmegőrzés.

A munkahelyek kialakításának ergonómiai szempontjai 

Az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításának lehetőségei

Munkahelyek ergonómiai ellenőrzése

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9530/mod_book/chapter/317/MV.kiadv.szamitogepes.munkahelyek.pdf
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/a-munkahelyek-kialakitasanak-ergonomiai-szempontjai/a-munkahely-kialakitasa
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/1_2326_007_101231.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0054_munkahelyek_ergonomiai_ellenorzese/pt01.html
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6. Fogyatékosságügyi tanácsadó jelenléte a CSGYJK
rendszerében

A fogyatékosságügyi tanácsadást, mint szociális alapszolgáltatási tevékenységet meghatározó főbb
jogszabályok:

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
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről
60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet A pszichiátriai betegek intézeti
felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó
intézkedések szabályairól
36/2007. ((XII.22.) SZMM rendelet A gondozási szükséglet,
valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A jogszabályok egy része közvetlenül is megtekinthető az alábbi szakmai, ill. információs honlapokon: 

http://www.macsgyoe.hu/jogszabalyok/ 

https://www.efiportal.hu/jogok/

https://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/

https://www.efiportal.hu/penzbeli-es-termeszetbeni-ellatasok/  

http://www.macsgyoe.hu/jogszabalyok/
https://www.efiportal.hu/jogok/
https://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/
https://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/
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6.1. Esetfeldolgozások munkáltatói oldalról
Esetgyűjtemény. Információs és Koordinációs Pontokon működő fogyatékosságügyi tanácsadók gyakorlatából című
kiadványból esetek megbeszélése.

A képre kattintva letölthető a kiadvány pdf formátumban. 

Kérdések az esetek feldolgozásához

Az eset során a fogyatékosságügyi tanácsadó milyen jogszabályi lehetőségeket talált meg?
A foglalkoztató intézmény milyen támogatást tud nyújtani a fogyatékosságügyi tanácsadó munkakört betöltő
munkavállalója számára? 
Milyen a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatáson túlmutató szolgáltatást lehet bevonni az esetbe? 

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9530/mod_book/chapter/318/EFOP192_Esetgyujtemeny_az_IKOP_FT_gyakorlatabol_2020.pdf

