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ELŐSZÓ 

A gyakorlati kézikönyv a szociális munka duális képzési formájához kínál hasznos elméleti és 

gyakorlati tudásanyagot. 

A duális képzési forma újdonságaként értelmezhető, hogy a szociális szakma hazai 

professzionalizációs folyamatának harmadik és negyedik évtizedében a humán segítő 

szakmákra, szakterületekre is kiterjed. 

A szociális munka professzionális segítő, fejlesztő, szervező tevékenység, mellyel 

embertársaink boldogulását, társadalmi közösségeink fejlődését segíthetik elő a szakemberek. 

A társadalmi folyamatokhoz való sikeres igazodást elősegítő munkavégzés hétköznapi 

gyakorlatában a szociális munkások jelentős szerepet töltenek be. A felsőoktatási képzések 

között, éppen ezért a Szociális munka gyakorlatigényes alapképzési szaknak minősül, hiszen 

az elméleti ismereteken túl, már a képzés időszakában is fontos szakmai identitást formáló, 

szakmai tudatosságot fokozó hatása van a hétköznapi gyakorlati munkavégzésnek, a 

klienskörrel való személyes találkozásoknak, megtapasztalásoknak. 

Az elméleti ismeretekhez szorosan illeszkedő terepgyakorlati szakmai tudást, a választott 

egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmény tereptanárával való együttmunkálkodás 

kereteit mutatja be a kézikönyv. 

A duális szakmai gyakorlathoz elméleti hátteret biztosító kézikönyv segítségével 

megvalósulhat az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához 

szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, a szociális 

és gyermekvédelmi ismeretek és gyakorlati jártasságok megismerése, valamint az egyes 

munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés lehetőségeinek megismerése. 

A kézikönyvben szerkesztett, a mentorok által támogatott feladatmegoldások a leendő 

szakember értékelő és önértékelő magatartását, az innovációs készségfejlesztését célozzák. 

(A szerkesztő) 
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Intézménye 
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védőnő, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szociológus 

 

Pályakezdőként a gyulai Védőnői Szolgálatnál helyezkedett el. Ezt követően közel két 

évtizeden át oktatott az egészségügyi szakképzésben. Több mint egy évtizede az 

alapszolgáltatás szakmai vezetője és kistérségi koordinátora. A szociális ellátásban töltött 

évek alatt tevékenykedett óraadóként is a - szociális munka alapszak – szakképzésben. 

A szerző fejezete 

4. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások 
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BESSENYEINÉ PAPP KITTI 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család,- és 

Gyermekjóléti Szolgálata 

vezető családsegítő 

szociális munkás 

 

Bessenyeiné Papp Kitti 2009-ben végzett a Tessedik Sámuel Főiskola általános szociális 

munkás szakán. Államvizsgáját követően a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

Család,- és Gyermekjóléti Szolgálatán kezdett dolgozni családgondozóként, majd 2011-ben 

vezető családsegítő lett. Munkáját lelkiismeretesen, elhivatottan és szakmailag felkészülten 

végzi. Munkája során nagy hangsúlyt fektet gyakorlati tapasztalatainak átadására. 

A szerző fejezete 

1. A szociális intézmények működésének általános jellemzői 
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DOLOZIM EMESE 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

intézményvezető 

diplomás ápoló, mentálhigiénikus egészségfejlesztő, 

szakvizsgázott szociális menedzser, szociális kompetencia 

fejlesztő tréner 
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ágazatban a szakosított ellátás keretén belül a bentlakásos ellátást nyújtó intézményben 

folytatta. Mivel mindkét területen többféle munkakört is ellátott /ápoló, szakoktató, 

intézményvezető főnővér, intézményvezető/, ezért teljes körű rálátással rendelkezik az 

egészségügyi és a szociális tevékenységek egészére. A több diplomás szakember szemléletét 

nagyban segíti, hogy a két ágazat működését, nehézségét ismeri, ennek köszönhetően nagy 

hangsúlyt fektet ismeretei, tapasztalatai legteljesebb mértékű átadására. Közel 25 éve 

óraadó tanár, több szakképzési kerettanterv módosítója, vizsgaelnök, szociálpolitikai 

szakértő. A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének Békés Megyei 
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1. A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 
MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 

JELLEMZŐI 

BESSENYEINÉ PAPP KITTI 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család,- és Gyermekjóléti Szolgálata 

vezető családsegítő 

 

FODOR LAJOSNÉ 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum szakmai egységvezetője  

és a békési székhely részlegvezetője 

 

HŐHN ILDIKÓ 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

ellátottjogi képviselő 

 

KRIZSÁN JÁNOSNÉ 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgála 

általános igazgatóhelyettes 

 

NYÁRINÉ KŐSZEGI GIZELLA 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

örökbefogadási tanácsadó 

1.1. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK, 

ELVEK 

1.1.1. Alapító okirat 

Alapszabály, hogy a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézménynek rendelkeznie kell Alapító 

Okirattal, melyet a fenntartó hagy jóvá. 

Az Alapító Okirat megléte feltétele a működési engedélyeztetési eljárás megindításának. 

Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. 
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Az Alapító Okirat kötelező tartalmi elemei: 

◼ az intézmény megnevezése 

◼ székhelyének címét, 

◼ telephelyének címét, 

◼ működési területét, 

◼ közfeladatát, 

◼ főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, 

◼ alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

◼ jogelődjének megnevezését, székhelyét, 

◼ alaptevékenységeinek felsorolását, kormányzati funkció szerinti megjelölését 

 

1.1.2. Szervezeti és Működési Szabályzat 

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az 

intézmény feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, illetve az intézmény 

szervezetét. 

Az SZMSZ kialakítására vonatkozó tartalmi elemekről az intézmény fenntartási formájától 

függően eltérő jogszabályok rendelkeznek. 

Állami fenntartásban működő intézmény esetén az SZMSZ tartalmi elemeit az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet határozza meg. (10. § (5) bekezdés és annak kiegészítése) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.359563 

Egyházi és nem állami fenntartásban működő intézmény esetén az SZMSZ tartalmi elemeit a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5/B. § tartalmazza. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.348712 

A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyását követően lép életbe. A fenntartó 

a jóváhagyást csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. 

1.1.3. Szakmai programok és mellékleteik tartalma 

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmények működésük tartalmára vonatkozó 

alapdokumentuma a szakmai program. 

A szakmai program készítéséről az alábbi jogszabályok rendelkeznek: 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról 

(továbbiakban szociális törvény/Szt.) 

◼ 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.359563
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.348712
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A szakmai programot és kötelező mellékleteit a szolgáltató intézmény készíti el a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő tartalmi elemek mentén. A fenntartó a szakmai programban 

meghatározhatja, hogy az intézmény mely ellátotti csoportokat látja el. 

A szakmai programokat a kijelölt módszertani intézmény/szervezet szakértője véleményezi. A 

fenntartó a véleményezésért jogszabályban meghatározott szakértői díjat fizet. 

A szakmai programot az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 

A szakmai program kötelező mellékletei a rendelet szerint a házirend, megállapodás, 

szervezeti és működési szabályzat. Emellett az egyes szociális intézmények maguk dönthetnek 

a további mellékleterők, pl. ellátottjogi képviselő elérhetősége, stb. 

Feladatok: 

1. Tanulmányozza a fenti jogszabályok szakmai programra és kötelező mellékleteire 

vonatkozó részeit, majd elemezze a vállalat szakmai programját és mellékleteit a 

jogszabályoknak való megfelelőség szempontjából. Tegyen javaslatot a szakmai 

dokumentumok kiegészítésére, módosítására vonatkozóan. 

2. Tanulmányozza, hogy az Érdekképviseleti Fórum élt-e véleményezési jogával a szakmai 

program és mellékletei tekintetében. Amennyiben igen, elemezze milyen módon reagált 

az intézmény a javaslatra. 

3. Tanulmányozza, hogy a fenntartó jóváhagyta-e az intézmény szakmai programját és 

házirendjét. Ismerje meg a jóváhagyás folyamatát, a szakmai program szakdolgozókkal 

való megismertetésének rendjét. 

1.1.4. Szabályzatok 

Az egyes intézménytípusokban kötelezően készítendő szabályzatok típusairól és fajtáiról az 

alábbi jogszabály rendelkezik: 

◼ 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

Eszerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vagy szervezet a következő 

szabályzatokkal kell, hogy rendelkezzen: 

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

1. iratkezelési szabályzat 

2. érdek-képviseleti fórum működésének szabályzata 

II. Gazdasági szabályzatok 

1. számviteli szabályzat 

2. pénzkezelési szabályzat 

3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

4. vagyonvédelmi szabályzat 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

1. munkavédelmi szabályzat 

2. tűzvédelmi szabályzat 

3. gépjármű használati szabályzat 
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Mindezeken túlmenően a működtető/fenntartó és jogi szabályozók további szabályzatok 

megírására kötelezik/hetik az intézményeket. 

Az egyes szabályzatokra vonatkozó előírásokat tartalmuk alapján a vonatkozó szakmai, 

pénzügyi, munkavédelmi, stb. jogszabályok rögzítik. Az intézmények által készített 

szabályzatokban, az ezekben a szakmai szabályozókban elvárt követelmények kerülnek 

rögzítésre, az adott intézmény sajátosságainak figyelembe vételével. Az intézményi 

szabályzatokat a működtető/fenntartó hagyja jóvá vagy fogadja el. Megismerésük az érintett 

dolgozók feladatvégzéséhez elengedhetetlen. A szabályzatok frissítéséről, aktualizásáról az 

intézményeknek kell gondoskodniuk. 

Feladatok: 

1. Tanulmányozza a fenti jogszabály szabályzatokra vonatkozó részeit, majd ismerje meg a 

vállalat szabályzatait és elemezze a jogszabálynak való megfelelőség szempontjából. 

Ismerje meg a szabályzatok jóváhagyásának folyamatát és a szakdolgozókkal való 

megismertetésének rendjét. 

2. Ismerje, meg milyen előírások vonatkoznak az Érdekképviseleti Fórum működésére. 

Tanulmányozza a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. 

törvény és az 1/2000. SzCsM rendelet vonatkozó paragrafusait. 

1.1.5. Duális képzésben megvalósított, vállalati gyakorlatot 

végző hallgatók viselkedésének etikai szabályai 

Kulcsfogalmak: erkölcs, etika, kompetencia, etikai kódex 

A szociális munka globális definíciója: 

„A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a 

társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek 

hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az 

emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei 

központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és 

társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a 

szociálismunka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet 

kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet. A fenti definíció egyes részei a nemzeti és/vagy 

helyi szinteken nagyobb jelentőségűek lehetnek.” 

WHO 2014 

Bevezetés 

Az etikai szabályok célja a vállalati terepgyakorlatot végző hallgatók segítése a helyes, 

felelősségteljes és etikus magatartás kialakításában a vállalati gyakorlataik során. A képző 
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intézmény által előírt kötelességeken túl fontosak az erkölcs által előírt egységes és helyes 

viselkedési formák. Az etikus magatartás hozzájárul a hallgatók szakmai személyiségének 

integritásához és megbízható alapot nyújt a konfliktusos, problematikus helyzetekben 

tanúsított megfelelő magatartáshoz. A hallgatók számára írt ajánlások érintik mindazokat a 

területeket és kapcsolatokat melyekkel vállalati gyakorlataik során találkozhatnak. 

A hallgatókra vonatkozó etikai szabályok a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma által 

2015-16-ban átdolgozott Szociális Munka Etikai Kódexén alapul.  

A vállalti terephelyhez, mint munkahelyhez kapcsolódó etikai kérdések 

MUNKATÁRSI KAPCSOLATOK ETIKÁJA 

A hallgató vállalati gyakorlata során megismeri és alkalmazza a munkavégzésre, munkarendre, 

munkatársak közötti kapcsolatokra, kialakult szabályokat, figyelembe veszi a helyi szokásokat, 

melyet a házirend, munkaköri leírás, munkarend tartalmaz. 

ETIKUS MEGJELENÉS ÉS MAGATARTÁS A MUNKAHELYEN 

A hallgató a gyakorlat végzésére pontosan, a képző intézménnyel és a vállalati tereptanárral 

megbeszélteknek megfelelően érkezik. Mindig a gyakorlat elvégzésére alkalmas ruhában és 

állapotban. Megismeri és betartja a szabályzatokban megismert magatartásformákat. 

(balesetvédelmi, tűzvédelmi stb.)    

ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK ETIKÁJA A MUNKAHELYEN 

A vállalati terephelyen a hallgató megismeri és alkalmazza a helyi szabályokat a munkavégzése 

és saját tulajdonában levő elektronikus eszközök használata során. 

TÁVOLMARADÁS ÉS MÁS ESEMÉNY BEJELENTÉSÉNEK ETIKÁJA 

Akadályoztatása esetén a késésről vagy távolmaradásról a hallgató előzetesen értesíti 

tereptanárát, és a vállalati terephely vezetőjét. A terepgyakorlat során történt változásokat 

jelzi a képző intézmény felé. 

A MUNKAHELY KÉPVISELETÉNEK ETIKÁJA 

A terepgyakorlaton részvevő hallgató önállóan nem képviselheti a vállalati terephelyet. Ha erre 

megbízást kap a terephely vezetőjétől, vagy tereptanárától, a megbeszélteknek megfelelően jár 

el. 

A vállalati gyakorlat szakmaetikai kérdései 

ELLÁTOTTAKKAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ETIKÁJA 

A szociális munkás hallgató elkötelezett abban, hogy önmaga betartsa és lehetősége szerint 

másokkal is betartassa azokat az etikai normákat, melyeket a Szociális Munka Etikai Kódexe 

értékként jelenít meg. Szakmáját hivatásnak tekinti és lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint 

látja el. A feladatok végzése során a hallgató minden segítséget megad a hozzá fordulóknak 

tevékenysége, kompetenciája keretein belül. A hallgató a vállalati terepgyakorlathoz 

kapcsolódó tevékenysége során a hozzá fordulókkal segítő attitűddel, elfogulatlanul végzi 

munkáját, ha ennek akadályát látja, megkeresi tereptanárát, vagy a terephely vezetőjét és kéri 

más hallgató/dolgozó kijelölését a segítségnyújtás folytatására. A vállalati terepgyakorlat 
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során a hallgató nem végezhet segítő munkát hozzátartozója, barátja, közeli ismerőse 

érdekében. 

ETIKUS MAGATARTÁS AZ TEREPHELY VEZETŐJÉVEL, TEREPTANÁRÁVAL, MUNKATÁRSAKKAL, ÉS MÁS 

HALLGATÓKKAL 

A szociális munkás hallgató célja, elméleti és gyakorlati ismereteinek integrálása és a 

gyakorlatban történő szakszerű megvalósítása, magatartását ennek megfelelően alakítja. A 

hallgatók magatartását a tanulását segítő szakemberek és hallgatótársaik tisztelete jellemzi. A 

vállalati terepgyakorlat során a hallgató számára kialakított kompetenciahatárokat a 

gyakorlatot végző és az érte felelős tereptanár közös egyeztetése során alakítják ki, a hallgató 

ismereteinek, tudásának, a szolgáltatás/intézmény sajátosságainak és a gyakorlat során 

kitűzött céloknak megfelelően. A szociális munkás hallgató, önálló felelősséggel tartozik a 

kompetenciakörében rá bízott feladat végrehajtásában. A vállalati gyakorlatot vezető 

tereptanár által jóváhagyott feladatait rendelkezésére álló elméleti és gyakorlati ismeretek, 

módszerek birtokában, színvonalasan és szakszerűen látja el. Tereptanárával együttműködve 

elemzi és értékeli a végzett feladatokat. Elméleti és gyakorlati tapasztalatait, a kapott 

észrevételeket beépíti további munkavégzésébe. 

ETIKUS KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ SZAKEMBEREKKEL 

A hallgatók együttműködését a segítőkészség, elkötelezettség és megbízhatóság, valamint a 

kollegialitás és korrektség jellemezze. Hallgató külső szakemberekkel történő kapcsolattartása 

a terephely vezetőjének, vagy a tereptanár utasítására történhet.   

KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ETIKÁJA A HOZZÁTARTOZÓKKAL, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐKKEL, 

LÁTOGATÓKKAL 

A hallgatók a vállalati terephelyre érkezőkkel, kompetenciahatáraikat betartva, az 

adatvédelem, magánélettel kapcsolatos titokvédelem és a házirendben foglaltaknak 

megfelelően kommunikál. Lehetőségein belül tájékoztatja, a kérdésben illetékes dolgozóhoz 

irányítja a hozzá fordulókat. 

SZAKMAI VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ETIKÁJA 

Feladatai végzése során megalapozott véleményét felelősséggel vállalja a szakmai 

megbeszélések során. Javaslataival segíti a feladatok elvégzésének hatékonyságát és 

minőségének fejlődését. A vállalati terepgyakorlathoz kapcsolódó írásbeli feladatait pontosan, 

határidőre, az előírt követelményeknek megfelelően készíti el.  

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mely helyi szabályzatok tartalmazzák a vállalati terephely dolgozóira vonatkozó 

viselkedési szabályokat? Rögzítse a szabályzatok címét terepnaplójában.  

2. Keresse meg a helyi szabályzatok között azt, ami az elektronikus eszközök használatára 

vonatkoznak és rögzítse röviden terepnaplójában.  

3. Mit jelent a kompetencia határ? 

4. Olvassa el Szociális Munka Etikai Kódexének a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyûlése 

által 2016. április 15-én elfogadott módosított változatát és rögzítse terepnaplójában a 

Kódex III. fejezetének legfontosabb elemeit. 
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1.1.6. Ellátotti jogok érvényesülése a szociális 

szolgáltatások/intézményi ellátások igénybevétele során 

Kulcsfogalmak: ellátásban részesülő személy, fenntartó, gondnokolt, személyes 

gondoskodás, szolgáltató/intézmény, törvényes képviselő 

Bevezetés 

A szociális biztonság megteremtése érdekében a segítségre szorulók részére az állami, egyházi, 

és nem állami fenntartók biztosítják a személyes gondoskodást nyújtó ellátások különböző 

formáit. A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alap- és szakosított ellátásokat. 

Az ellátások igénybevételének, működésének feltételeit, a szolgáltatások működése során az 

igénybevevők jogait az 1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet tartalmazza. A jogszabályok hatálya kiterjed valamennyi személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásra. A személyes gondoskodást igénybe vevők általános jogait a 1993. évi 

III. törvény 94/E. §, továbbá az ellátást igénybevevők speciális csoportjaira vonatkozó 

garanciákat a 94/F.§ tartalmazza. 

Általános ellátotti jogok 

A személyes gondoskodást igénybe vevő (továbbiakban ellátott) jogosultak a szociális 

intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükséglet, speciális helyzet 

vagy állapot alapján az egyéni ellátásra, szolgáltatás igénybevételére. 

A szolgáltatások igénybevétele és nyújtása során meg kell tartani az egyenlő bánásmód 

követelményét. 

JOGOK: 

◼ Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 

◼ A személyes gondoskodást nyújtó feladata, az ellátást igénybe vevőket megillető 

alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartása, különösen az 

élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jog 

biztosítása. 

◼ Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

◼ Az intézmény nem korlátozhatja az ellátott személyes tulajdonhoz való jogát. A házirend 

tartalmazza a veszélyes tárgyak körét, annak birtoklási lehetőségét és ellenőrzésének 

módját. 

◼ Az intézmény házirendjében meghatározza az intézménybe bevihető személyes tárgyak 

körét. Ha az intézmény korlátozza a bevihető személyes tulajdont, arról a 

megállapodásban is rendelkezni kell. Az intézménynek biztosítania kell a személyes 

tulajdon védelmét, speciális esetben a megfelelő védelemhez jutást.  

◼ Az ellátottnak joga van az intézményen kívül és belül a szabad mozgásra. 

◼ Az ellátást igénybe vevőt megilleti a kapcsolattartás joga. 
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◼ Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a 

látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben. 

◼ A szolgáltatást igénybe vevők egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény betegek jogait szabályozó rendelkezéseire. 

◼ Az ellátottat, törvényes képviselőjét, térítési díjat megfizető személyt megilleti a 

panasztétel joga, melyet az Panaszkezeléssel kapcsolatos fejezetben tárgyalunk 

bővebben. 

SPECIÁLIS ELLÁTOTTI JOGOK 

Speciális nehézségekkel küzdő csoportok számára biztosított jogok az általános jogok mellett. 

Az ellátott állapotával kapcsolatos felülvizsgálat kezdeményezéséről, folyamatáról és annak 

eredményéről az intézmény köteles tájékoztatni az ellátást igénybe vevőt és törvényes 

képviselőjét. Ez a jog szorosan kapcsolódik a gondnokság alá helyezéshez és annak 

felülvizsgálati eljárásához. A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az 

intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki 

teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek 

figyelembevételével végzi feladatait. 

A GONDOKSÁG ALÁ HELYEZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS GONDNOKRENDELÉS SZABÁLYAIT AZ ALÁBBI 

JOGSZABÁLYOK TARTALMAZZÁK: 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

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

◼ 2013. évi CLV. törvén a támogatott döntéshozatalról  

◼ 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 

nyilvántartásáról  

◼ 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről 

A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK: 

Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó valamennyi bentlakásos 

intézményben az Eütv. szerinti veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás 

tanúsítása esetén a pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó rendelkezések figyelembevétele 

mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni a Sztv. 94/G.§-a szerinti eltérésekkel. 

Az intézmény a házirendhez kapcsolódóan protokollt készít 

◼ 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

◼ 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

◼ 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az 

ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/portal/kereses/jogszabalykereso.html 

Fogyatékos személyek speciális jogai 

◼ Jog az akadálymentes környezethez. 

◼ Jog az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés 

biztosítása, akadálymentes információhoz jutás joga. 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/portal/kereses/jogszabalykereso.html
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◼ Jog a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás-javítás 

lehetőségeinek megteremtésére. 

◼ Jog az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek 

tiszteletben tartására. 

◼ Jog a társadalmi integrációhoz. 

Hajléktalan személyek speciális jogai 

◼ Hajléktalan személyek esetében különös tekintettel kell lenni az emberi méltóságra, a 

pihenéshez szükséges feltételek biztosítására. 

◼ A szolgáltatás igénybevétele során nem vehető figyelembe az ellátott korábbi életvitele. 

◼ Az intézmény vezetője köteles postacímet biztosítani és a küldeményeket átadni. 

Szenvedélybetegek speciális jogai 

◼ A szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményben különös figyelmet kell 

fordítani az ellátottak adatainak, személyiségi jogainak védelmére. 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Az 1993. évi III. törvény szerint, mely szolgáltatásokra nem terjed ki jogszabály hatálya? 

2. Milyen titokvédelem illeti meg az ellátottat jövedelmi viszonyaival kapcsolatban? 

3. Milyen kötelezettségek terhelik az ellátottat a szabad mozgás jogának érvényesítése 

során? 

4. Kiket érint az akadálymentes információhoz jutás joga, mely jogok közé sorolható az 

információhoz jutás joga? 

5. Tekintse át és rögzítse terepnaplójában a korlátozó intézkedés helyi protokolljának főbb 

elemeit. Hasonlítsa össze a protokoll pontjait a jogszabályban előírtakkal! Elemezze az 

esetleges hiányosságokat! 

1.1.7. Adatkezelés 

Kulcsfogalmak: adatkezelés, személyes adat, különleges adat, GDPR 

Az adatkezelés a személyes adatok körében magában foglalja a személyes adatok felvételét és 

tárolását, feldolgozását, hasznosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, 

megváltoztatását és a további feldolgozásuk megakadályozását. Kezelésekor figyelembe kell 

venni az ezt szabályozó adatvédelmi törvény előírásait. Az adatok tekintetében két típust 

különböztetünk meg, így a személyes adatot és a különleges adatot. Míg a személyes adat az 

ellátott személy azonosítóit jelenti, mint például a neve, születési adatai, úgy a különleges 

adatat az ellátott nemzetiséghez való tartozását vagy egészségügyi állapotát jelentheti. 
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Az általános adatvédelmi rendeletet hivatalosan az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Unió rendelete (General 

Data Protection Regulation, röviden: GDPR), amely az EGT területén tartózkodó természetes 

személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad 

információáramlásról. Mely Magyarországot érintően 2018. május 25. napján vált hatályossá. 

A rendelet a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 7 kiemelten fontos alapelvet fogalmaz 

meg, melyek a következők: 

◼ Célhoz kötöttség 

◼ Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 

◼ Adattakarékosság 

◼ Pontosság 

◼ Korlátozott tárolhatóság 

◼ Integritás és bizalmas jelleg 

◼ Elszámoltathatóság 

Ellenőrző kérdések 

1. Foglalja össze pár mondatban, hogy az Ön által látogatott terepintézmény hogyan kezeli 

az ellátottak személyes adatait! 

2. Foglalja össze pár mondatban, hogy az Ön által látogatott terepintézmény a szolgáltatás 

nyújtása során keletkezett személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat hogyan 

tárolja, illetve hogy ezen tárolási mód megfelel-e a jogszabályi előírásoknak! 

1.1.8. Panaszkezelés, panaszjog gyakorlásának módja és 

formái az ellátás kérelmezése és igénybevétele során 

Kulcsfogalmak: érdekképviseleti fórum, hatáskör, megkeresés, panasz, panaszos, 

tájékoztatási kötelezettség 

A panaszkezelés általános célja 

Az igénybevevők teljeskörű ellátása, szükségleteik magasabb szintű kielégítése érdekében 

fontos a jelzések, panaszok megfelelő kezelése, kivizsgálása, nyilvántartása, szervezett keretek 

között történő megoldása. A panaszok, jelzések kezelésének eredményei, tapasztalatai 

beépüljenek a szervezet működésébe, javítva ezzel az ellátás minőségét. A panaszkezelés 

rendje egyben biztosítja az ellátottak számára problémájuk, panaszuk megfelelő fórumhoz 

történő eljutását és annak mihamarabbi megoldását. A panaszkezelés lehetősége és folyamata, 

garanciát nyújt az ellátás iránti kérelem benyújtásától az intézményi jogviszony megszűnéséig. 

A panaszjog gyakorlása és a panaszok megelőzése érdekében az intézményt tájékoztatási 

kötelezettség terheli az ellátás legfontosabb kérdéseiben. 
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Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó panaszkezelés lehetőségei  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, ill. beutalással történik. 

Elutasítás esetén az intézményvezető erről írásban értesíti a kérelmezőt. 

Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének elutasító 

döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

kérelmező fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti 

kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 

TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PANASZJOG LEHETŐSÉGEI 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri: 

◼ Állami fenntartó esetén a díjváltozásról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének 

felülvizsgálata bíróságtól kérhető. 

◼ Egyházi és nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. 

A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított 

személyi térítési díjat kell megfizetni. 

Az általános panaszkezelés szabályai személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások esetében 

◼ Az ellátást igénybe vevő, hozzátartozója, törvényes képviselője, térítési díjat megfizető 

személy, tartásra kötelezett személy az intézmény működésével kapcsolatos 

kérdésekkel az intézmény vezetőjéhez, az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 

kérdésekben az intézmény orvosához, vezető ápolójához fordulhat. 

◼ Panaszként megfogalmazott probléma esetében az intézmény vezetője jogosult 

vizsgálatot folytatni. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt 

írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az 

intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 

intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat jogorvoslatért. Panaszos megkeresheti a területileg illetékes ellátottjogi 

képviselőt, egészségügyi kérdésekben a területileg illetékes betegjogi képviselőt, 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos ügyekben a 

gyermekjogi képviselőt. 

◼ A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik 

közösségben történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére - választott 

képviselőikből- ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatában, illetve házirendjében meghatározott 

feladatokat. Az ellátotti önkormányzat megalakítása az érdek-képviseleti fórum 

működését nem érinti. 

◼ Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell 

biztosítani. Az érdekképviseleti fórum megtárgyalja az intézményben élők panaszait és 

intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Tájékoztatást kérhet az 

intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével 
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kapcsolatos feladatokban, intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, 

valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, ha az 

intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

Az érdekképviseleti fórumnak nincs hatásköre a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével 

és az áthelyezéssel kapcsolatos ügyekben.  

◼ A gondnokság alatt álló ellátott érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles 

kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem 

megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével 

végzi feladatát. 

◼ Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél 

fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek 

megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott 

törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt, az ellátott jogainak 

gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 

Az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogorvoslat 

lehetőségei 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az 

egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó kedvezőtlen döntése esetén 

a Bíróságtól kérhető az intézményi jogviszony felmondása jogellenességének megállapítása. A 

bíróság döntéséig az ellátást változatlan formában nyújtani kell. 

Az intézményi jogviszony megszűnése, ellátott áthelyezése ügyében az ellátottjgi képviselő 

nem rendelkezik hatáskörrel. 

SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI BÍRSÁG: 

Olyan hatósági eljárás, mely során kivizsgálják a 1993.évi III. törvényben garantált ellátotti 

jogok biztosítását. Jogsérelem esetén a hatóság bírságot szabhat ki, a jogsértés jellegének 

megfelelően a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével, fenntartóval, a jogsértés során a 

fenntartó nevében eljáró személlyel szemben. Különösen kiszabható a bírság érdek-képviseleti 

szervek felé fennálló tájékoztatási, bejelentési kötelezettség megszegése, az ellátott vagy az 

ellátotti érdekképviseleti szervet akadályozása jogai gyakorlása során, illetve abban, hogy a 

működést engedélyező szervhez, más hatósághoz, vagy az ellátottjogi képviselőhöz forduljon, 

vagy a szociális szolgáltató, intézmény vezetője, illetve a fenntartó a panaszt határidőben nem 

vizsgálja ki. 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Keresse meg és rögzítse terepnaplójában az intézmény panaszkezelésére vonatkozó 

dokumentumokat. 

2. Mely panasztételi kérdésben nem rendelkezik hatáskörrel sem az ellátottjogi képviselő, 

sem az érdekképviseleti fórum? 

3. Milyen formában utasíthatja el az ellátás/intézményi elhelyezés iránti kérelmet az 

intézményvezető? 
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4. Tájékozódjon és rögzítse terepnaplójában a gyermeki jogokat védő szervezetek és 

személyek nevét.  

 

1.2. AZ ELLÁTÁST SEGÍTŐ KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

1.2.1. A szociális szolgáltatások ellenőrzése 

A szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények működését jogszabályi előírások 

szabályozzák. A működés jogszerűségének, szakszerűségének és az ellátotti jogok 

érvényesülésének biztosítása érdekében meghatározzák meg a szolgáltatások ellenőrzésének 

formáit, rendszerességét és az ellenőrzést végző hatóságokat, szerveket. A hatóságok mellett 

az ellenőrzés a működtető, fenntartó feladata is. 

Az ellenőrzéseket meghatározó jogszabályok a következők: 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról 

(továbbiakban szociális törvény/Szt.) 

◼ 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

◼ 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

(Sznyr.) 

◼ A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

◼ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

◼ 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról (Gyer.) 

◼ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

◼ 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

◼ az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 

Az ellenőrzést végző hatóságok egyike a szociális és gyámhivatal, amely a szakmai 

jogszabályoknak való megfelelőséget ellenőrzi, kiemelt figyelemmel a személyi és tárgyi 

feltételekre, szakmai elvárásokra. Alapvető hiányosság esetén elrendeli azok pótlását, 

javítását. Ha a szolgáltató nem tudja teljesíteni az elvártakat, a szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó működési engedélye a hatóság intézkedésére határozott idejű lesz mindaddig, amíg 

a hiányosságokat meg nem szünteti. 

A törvényességi ellenőrzések másik fontos területe a finanszírozás oldaláról, a normatív állami 

támogatást igénybe vevő szervezetek vonatkozásában a Magyar Államkincstár ellenőrzése, 

amely az alátámasztott igénybevételi jogosultságokat vizsgálja. 



14 | 1. A szociális intézmények működésének általános jellemzői   

 

 

Emellett a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya, az ÁNTSZ, valamint a Munkabiztonsági és Munkaügyi 

Felügyelőség, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzései is rendszeresek a szociális 

intézményekben. 

A rendszeres ellenőrzések a jogalkotó szándékának érvényesülését hivatottak biztosítani. 

 

Feladatok: 

1. Tanulmányozza a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján az ellenőrzések formáit, 

típusait, módjait és állapítsa meg, hogy az adott intézmény, amelyben vállalati gyakorlatát 

tölti milyen ellenőrzéseken esett át az elmúlt egy évben. 

2. Tanulmányozza a fenti jogszabályok szociális intézményi ellenőrzésekre vonatkozó 

paragrafusait és a vállalati gyakorlati helyszín legutóbbi ellenőrzési dokumentumait. 

Elemezze a jogszabályi elvárások és a gyakorlati megvalósulás jogszerűségét, az 

ellenőrzések során feltárt hiányosságokra való reagálás módját, a hiányosságok 

lehetséges következményeit. 

 

1.2.2. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat – Ellátottjogi, 

Gyermekjogi és Betegjogi képviselők működése, feladatai 

Kulcsfogalmak: Integrált Jogvédelmi Szolgálat, jogvédő, fogadóóra 

Bevezetés 

A magyar szociális ellátórendszer számos szociális szolgáltatást biztosít állampolgárai 

számára, és garanciákat épít be a szolgáltatást igénybe vevők jogainak érvényesülése 

érdekében. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat keretében működő jogvédelmi képviselők 

(ellátottjogi, gyermekjogi, betegjogi képviselő) feladata a szolgáltatást igénybe vevők segítése. 

Az ellátottjogi képviselő munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és 

jogtudatosságának növelése, az ellátottak és a lakosság részére történő tájékoztatás. 

A jogvédelem rövid története 

2004 márciusában kezdte meg működését a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi 

Közalapítvány (BEGYKA), mely független civil szervezetként működtette a három jogvédelmi 

területet és irányította a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők munkáját. 

2010-2012 augusztus1.-ig a BEGYKA jogutódjaként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal Főosztályaként végezte a jogvédelmi tevékenységet. 
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A kormány az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 

214/2012. (VII.30) Korm. rendelettel 2012. augusztus 1-jei hatállyal hozta létre. Az OBDK 

központi hivatalként látta el az ellátottak, gyermekek és betegek jogainak hatékony védelmét. 

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatot a kormány az 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2017. 

január 1-jei hatállyal hozta létre. Az IJSZ jelenleg is az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló 

szervezeti egységeként működik a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári 

jogok integrált érvényesítésének érdekében. 

Az ellátottjogi képviselő tevékenysége 

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE 

◼ Az ellátottjogi képviselő 1993. évi III. törvény által meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést 

igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai 

gyakorlásában. 

◼ A jogvédelmi képviselők ügyfél-centrikusan, többnyire közvetlenül a 

szolgáltatásnyújtás helyszínén, térítésmentesen biztosítják a jogvédelmet. 

◼ Az ellátottjogi képviselők jogvédelmi tevékenységüket rendszeres fogadóórák 

keretében gyakorolják. 

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ FELADATAI, ESZKÖZTÁRA, AZ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY 94/K§ ALAPJÁN 

1. Megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást 

igénybe vevőket érintő jogokról. 

2. Segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 

problémák megoldásában, szükség szerint segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 

között kialakult konfliktus megoldásában. 

3. Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában. 

4. Kivizsgálást kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál. 

5. Segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában. 

6. Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 

intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok 

érvényesüléséről és figyelembevételéről a szakmai munka során. 

7. Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 

8. Észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 

intézmény vezetőjénél. 

9. Megvizsgálja a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt. 

10. Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságok felé. 

11. Szükség szerint, az intézmény működésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az 

ellátottakat a lakószobákban. 

12. Felveszi a kapcsolatot az intézményben működő ellátotti önkormányzattal, 

érdekképviseleti fórummal, etikai bizottsággal. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153555.316516
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=153555.316516
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1-1. ábra: Megkeresések megoszlása tárgyuk szerint 

 

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ MŰKÖDÉSI RENDJE: 

Az IJSZ által meghatározott időben 100 férőhely feletti intézményekben havonta 1 alkalommal, 

50-100 férőhely feletti intézményekben 3 havonta látogatja. 

Az ellátottjogi képviselő a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére beléphet, 

a vonatkozó iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet, az intézmény működésére 

vonatkozó dokumentumokat megismerheti, továbbá az ellátottakhoz kérdést intézhet, 

egyeztetést folytathat a szolgáltatást nyújtó dolgozókkal. 
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1-2. ábra: Megkeresők személye szerinti megoszlás 

 

A SZOLGÁLTATÓK JOGVÉDELMI KÉPVISELŐT ÉRINTŐ KÖTELEZETTSÉGEI: 

A szolgáltató köteles együttműködni az ellátottjogi képviselővel, melynek keretében 

gondoskodik arról, hogy a jogvédelmi képviselő: Neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és 

időpontja a szolgáltató területén jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön (IJSZ hirdetmény). 

Az intézmény köteles helyet biztosítani az ellátottakkal történő négyszemközti beszélgetéshez. 

Biztosítani a jogvédő, területére történő belépését és zavartalan munkavégzését. 

A gyermekjogi képviselő tevékenysége 

A GYERMEK FOGALMA ÉS A GYERMEKI JOGOK VÉDELMI RENDSZERE: 

Gyermek az, aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve az a 16. életévét betöltött személyt, 

aki házasságkötése révén nagykorúvá vált. 

Gyermeki jogok védelme a gyermekvédelmi törvény értelmében: A gyermeki jogok védelme 

minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, 

ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

 

A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ CÉLJA: 

Gyermekvédelmi és köznevelési intézmények kontrollja, a panaszok megfelelő jogorvoslati 

útra terelése, a jogtudatosság fejlesztése, tájékoztatás, minőségjavítás. A gyermekjogi 

képviselő törekszik a gyermekek jogtudatosságának növelésére, tájékoztatja a 

gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, nevelőszülőket. 
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A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében, a 1997. évi XXXI. törvény - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 11/A. § (4) bekezdése alapján működik. 

FELADATA A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK JOGVÉDELME 

1. Segíti a gyermeket a panaszai megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. 

2. Segíti a különböző szükségletű gyermekeket az állapotának megfelelő ellátáshoz jutásban. 

3. Gyámhivatali kirendelés esetén képviseli a gyermeket a nevelési felügyeleti eljárásban. 

4. Eljár a gyermek, szülő, törvényes képviselő valamint a gyermekönkormányzat felkérése 

esetén. 

5. Meghatározott jogsértések esetén javaslatot tehet többek között gyermekvédelmi 

igazgatási bírság kiszabására, a jogsértő továbbképzésre kötelezésére, egyeztető 

megbeszélés összehívását kezdeményezheti. 

6. Figyelemmel kíséri az óvodai, iskolai, pedagógiai szakszolgálatnál folytatott 

gyermekvédelmi tevékenységet. 

7. Részt vesz a gyermekek sorsának rendezése érdekében összehívott elhelyezési 

értekezleteken, esetmegbeszéléseken. 

 

 

1-3. ábra: Megkeresések megoszlása érintett gyermekjogok megoszlása 

 

A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ MŰKÖDÉSI RENDJE: 

Intézményi fogadóórák az IJSZ által meghatározott időben: 

Speciális gyermekotthon havonta 

Különleges gyermekotthon: 2 havonta 

Gyermekotthon/lakásotthon: 3 havonta 
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Jelenlét a lehető legtöbb elhelyezési értekezleten. Kapcsolattartás a Kormányhivatalok 

Gyámhivatalaival, az Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság helyi szerveivel, tankerületi 

vezetőkkel. 

A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZHETŐ ELJÁRÁSOK: 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül, az általa 

kezdeményezett eljárásokban a gyermekjogi képviselő. 

Milyen eljárásokat kezdeményezhet a gyermekjogi képviselő: 

- Örökbe adhatóvá nyilvánítást 

- Gondozási helyváltoztatást/ azonnali gondozási hely változtatása 

A betegjogi képviselő tevékenysége 

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ FELADATAIKNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CLIV. TÖRVÉNY 30. § 

ALAPJÁN VÉGZIK MUNKÁJUKAT. 

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ CÉLJA: 

Az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben segíti a betegek és hozzátartozója, valamint 

törvényes képviselőjét jogaik érvényesítésében, tájékoztatást a hozzájuk fordulók számára és 

erősíti a betegek és az egészségügyben dolgozók jogtudatosságát. 

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ FELADATAI ÉS ESZKÖZTÁRA 

1. Segíti a beteget panasza megfogalmazásában. 

2. Kezdeményezheti a panasz kivizsgálását. 

3. A beteg, illetve egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a hozzátartozó írásbeli 

meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 

vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár 

az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a 

beteget. 

4. Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos 

megjegyzések, kérdések feltételében. 



20 | 1. A szociális intézmények működésének általános jellemzői   

 

 

 

1-4. ábra: Megkeresések megoszlása az érintett betegjogok szerint 

 

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI: 

A betegjogi képviselő az - ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve, illetékességi körében - 

jogosult, az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, az ügyre vonatkozó iratokba 

betekinteni, az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 

A betegjogi képviselő köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani, a beteg személyes 

adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni, az egészségügyi szolgáltató működésével 

kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra a szolgáltató vezetőjének, 

illetve fenntartójának a figyelmét felhívni, és azok megszüntetésére javaslatot tenni, különös 

figyelmet fordítani az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, 

illetve társadalmi, szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévőkre. 

Köteles rendszeresen tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó 

jogszabályokról, és azok változásáról. 

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ MŰKÖDÉSI RENDJE: 

Országos, megyei működésű, 1000 ágyszám feletti intézményekben havi 4 fogadóóra 

Országos, megyei működésű, 600-1000 ágyszám feletti intézményekben havi 2 fogadóóra 

Országos, megyei működésű, 100-600 ágyszám feletti intézményekben havi 1 fogadóóra 

Aktív pszichiátriai fekvőbeteg ellátó intézményekben havi 4 fogadóóra 

Összefoglalás 

A hatékonyság növelése érdekében az Integrált Jogvédelmi Szolgálat jogvédői 

együttműködnek a betegeket, ellátottakat és gyermekeket átfogóan érintő ügyekben. A célok 

összehangolása a betegbiztonság, a beteg-, ellátott-és gyermekközpontúság fejlesztése mentén 

történik. A jogvédelmi területek képviselői az egyes szolgáltatók, illetve az ellátórendszerek 



  1.2. Az ellátást segítő külső kapcsolatok | 21 

 

 

szintjén globális és komplex jelző-, értékelő-, és javaslattevő funkciót képesek betölteni, ezzel 

biztosítva széles körben a jogbiztonságot. A kötelező fogadóórákon kívüli tevékenységekkel a 

jogvédők széleskörű felvilágosításra törekszenek a lakosság körében, ezzel preventív módon 

megelőzve a jogsérelmeket. 

http://www.ijsz.hu/menupontok-2-5.html 

 

Ellenőrző kérdések, feladatok 

1. Keresse meg az Integrált Jogvédelmi Szolgálat működését szabályozó jogszabályt és 

rögzítse a terepnaplóban, milyen feltételekkel lehet valaki jogvédelmi képviselő. 

2. Keresse meg az Integrált Jogvédelmi Szolgálat honlapján, a vállalati terephelyen illetékes 

betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő elérhetőségeit. 

3. Milyen kötelezettsége van a szociális intézménynek az ellátotjogi képviselő munkájának 

segítése érdekében? 

4. Mely gyermekek jogvédelmét látja el a gyermekjogi képviselő? 

1.2.3. Önkéntesség 

Kulcsfogalmak: önkéntesség, új típusú önkéntesség, régi típusú önkéntesség 

Alapfogalmát tekintve az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, 

rendszeresen vagy alkalmanként a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak 

végzője számára, továbbá kiemelten fontos, hogy az önkéntes nem helyettesíti a fizetett 

munkaerőt. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény, 

ritkább esetben for-profit szervezet keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi 

beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes 

foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít a környezetünk és közösségünk jobbá tételében. 

Az önkéntesség széles réteget fed le, így a gyerekeket, akiknek ezzel a tevékenységével a 

szocializációját formálja. A fiatal, pályakezdők esetében előnyös a munkaerő-piaci 

tapasztalatok megszerzéséhez. A tartós munkanélküliek tekintetében a társadalmi 

reintegrációt segítheti elő, különösen a nők munkaerő-piacra való vissza-,és bekerülésénél. A 

nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az 

elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást a tevékenység iránt. 

Az önkéntességet színessége okán nehéz kategorizálni, de két csoportját mégis elkülöníthetjük 

egymástól: 

◼ Új típusú önkéntesség: A tudás megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az 

önismeret fejlesztésére szolgáló tevékenység 

◼ Régi típusú önkéntesség: Azokat a tevékenységeket soroljuk ezen kategóriába, melyek 

a hagyományos polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz, esetleg 

vallásos háttérhez köthetők. 
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Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. 

Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások, így a szociális szolgáltatások mennyiségi és 

minőségi javulásához. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mutassa be az Ön által ismert terephelyeken megjelenő önkéntes tevékenységeket! 

2. Elemezze, hogy a terephelyeken megjelenő önkéntesek mely típusú önkéntességi 

tevékenységbe tartoznak! 

Felhasznált irodalom 

Gábor, Szöllősi. „A szociális munka új, 2014-es globális definíciója.” Szociális munka, 2015. 

 „http://www.ijsz.hu/.” http://www.ijsz.hu/menupontok-2-5.html. 2018. 04 02. (hozzáférés 

dátuma: 2018. 10 27). 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/portal/kereses/jogszabalykereso.html . 2018. 

(hozzáférés dátuma: 2018. 10 27). 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/1117870/Jelent%C3%A9s+a+p%C3%A9celi+id%

C5%91sotthon+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+2015_2014/c1a6967

e-5c4f-4438-b0d5-89511f2c9b0d?version=1.0. 2014. 10. (hozzáférés dátuma: 2018. 09 12). 

Máté, Szabó. „Emberi Jogok fejlődésének fordulópontján.” Beszélő, 2008. 

Péter, Sárkány. A szociális munka mint alkalmazott etika . Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014. 

 

  



  1.2. Az ellátást segítő külső kapcsolatok | 23 

 

 

2. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER 
FELÉPÍTÉSE A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS A 

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS 
TÜKRÉBEN 

BESSENYEINÉ PAPP KITTI 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család,- és Gyermekjóléti Szolgálata 

vezető családsegítő 

szociális munkás 

BEVEZETÉS 

Fejezetemben bemutatásra kerül a szociális ellátórendszer felépítése a családsegítés és a 

gyermekjóléti alapellátás tükrében. A család,- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásával 

kapcsolatosan átfogó kép kerül megfogalmazásra, érintve a gyermekjóléti szolgáltatás és a 

családsegítés teljes integrációját az ellátandó terület nagysága szerint differenciált 

szolgáltatástartalommal, a szolgálatokat érintő minimumszolgáltatások bemutatásával. 

Megfogalmazásra kerül a családsegítés és gyermekjólét céljai, igénybevevők köre, 

tevékenységelemei. Hangsúlyos a gyermekjóléti szolgálat azon feladata, mely elsősorban a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettségének megelőzése, 

illetve megszüntetése. Mindemellett azon összetett feladat is megfogalmazásra kerül, mely 

szerint a szolgálatok ma Magyarországon az ellátási terület demográfiai viszonyainak, jellemző 

gyermekvédelmi és szociális sajátosságainak feltérképezését követően az adott településre, 

illetőleg településrészre vonatkozóan milyen összetett kutató, helyzetelemző, preventív és 

problémamegoldó feladatokat lát el.  

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetett észlelő-

jelzőrendszer felépítése, s az együttműködés szinterei is megfogalmazásra kerülnek. 

Az egyéni esetkezelés folyamatának ismertetése átfogó képet formál az alapellátás során 

igénybe vehető szolgáltatás tartalmi elemeit érintően. A szociális segítő munka során 

használatos dokumentáció, adminisztrációs tevékenység felépítése is bemutatásra kerül. 
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2.1. A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HELYE ÉS SZEREPE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 

Kulcsfogalmak: család-és gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás, minimumszolgáltatás, krízishelyzet, természetes támasz, mesterséges 

támasz 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 

törvény rendelkezései szerint 2016. január 1-jével a gyermekjóléti szolgáltatás és a 

családsegítés teljes integrációja valósult meg, az ellátandó terület nagysága szerint 

differenciált szolgáltatástartalommal. A feladatok megosztásra kerültek a települések és a 

járások között. A települési önkormányzatok feladatkörében maradtak a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, az általános segítő feladatok. Járási szintre került a hatósági 

feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítása. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény, azok végrehajtási rendeletei, valamint az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, protokollok 

határozzák meg. 

A jogszabályok a gyermekjóléti szolgálat feladataként elsősorban a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, illetve megszüntetését jelölik 

meg. Alapelvként az önkéntességet rögzítik, mely szerint valamennyi, a gyermek fejlődését 

biztosító ellátás igénybevétele alapvetően a szülők döntésén alapszik, és szülőt erre kötelezni 

csak törvényben meghatározott esetekben, hatósági intézkedés kezdeményezésével lehet. 

A gyermekjóléti szolgálat feladatellátása rendkívül összetett, - összehangolva a gyermekeket 

ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

2.1.1. A család- és gyermekjóléti szolgálat 

minimumszolgáltatásai 

1. Tájékoztatás, információnyújtás, különösen azokról a gyermeki jogokról, támogatásokról 

és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki, szellemi 

egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének vagy a gyermek számára 

szükséges védelem biztosításának elősegítésével, 

2. Szociális segítőmunka keretében részt vesz a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában. Az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának 

megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját 

környezetében jelentkező erőforrásait „természetes támaszait”, továbbá azokat a 

szolgáltatásokat, melyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe, 



 2.1. A család-és gyermekjóléti szolgálat helye és szerepe a szociális ellátórendszerben | 25 

 

 

3. Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 

ellátásban , szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 

4. Családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítése 

céljából szabadidős és közösségi programokat szervez, illetve kezdeményezi azok 

szervezését, 

5. Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, 

6. Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, 

7. Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

8. Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés, 

9. Munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal 

élők, krónikus, pszichiátriai és szenvedélybetegek, kábítószer-problémával küzdők, egyéb 

szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás biztosítása, 

10. Kríziskezelés, valamint nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások 

biztosítása, 

11. Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettséget 

előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslatok készítése, a szakemberek közötti 

együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 

2.1.2. A család- és gyermekjóléti szolgálat célja 

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás olyan személyes szociális gondoskodás, mely a szociális 

segítő munka eszközeinek és módszereinek a felhasználásával hozzájárul a gyermekek 

családban történő nevelkedéséhez, az egyének és családok, különböző közösségi csoportok 

jólétéhez, fejlődéséhez, valamint megfelelő szocializációjuk eléréséhez. 

A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzethez vezető okok 

megelőzése, megszüntetése, valamint külső és belső kapcsolati rendszerük támogatása, az 

életvezetési képességük megőrzése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt 

gyermek visszahelyezésének elősegítése. Mindemellett az ellátási terület demográfiai 

viszonyainak, jellemző gyermekvédelmi és szociális sajátosságainak feltérképezését követően 

az adott településre, illetőleg településrészre vonatkozó program kidolgozása és 

megvalósítása. A gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása. A szolgáltatás tartalma nem 

csak a veszélyeztetett gyermekekre, hanem minden családra és kockázati csoportra irányul 

prevenció keretében. Kutató, helyzetelemző, preventív és problémamegoldó feladatai 

ellátásához jelzőrendszert működtet a törvényi előírásoknak megfelelően. Ellátási területén 

szerzett ismeretei alapján a helyi önkormányzat részére javaslatot tesz új ellátások 

bevezetésére. 

2.1.3. Az igénybevevők köre 

A családsegítés és a gyermekvédelmi munka tapasztalatai alapján elmondható, hogy a legtöbb 

településen, a szolgálatokkal kapcsolatba kerülő családok jelentős része krízis helyzetben van, 
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így jellemzően rendkívül alacsony jövedelemből és egyre rosszabb lakás és szociális 

körülmények között él. A családokban az egyik, vagy mindkét szülő álláskereső, illetve a 

munkaerőpiacon időnként vagy tartósan közfoglalkoztatottként tud csak megjelenni. Az ebből 

adódó anyagi nehézségek a legtöbb családnál konfliktusokat idéznek elő, melyek kezelése több 

esetben igényel segítséget a mesterséges támaszok irányából. A higiénés és egészségi állapotok 

folyamatosan romlanak, így a családban nevelkedő gyermekek fejlődési feltételei, lehetőségei 

is kedvezőtlenek, melyek iskolai sikertelenséghez, lelki betegségekhez és devianciákhoz 

vezethetnek. Továbbá problémát jelent, hogy a gyermeknevelés terén a szülők következetlen, 

ráhagyó nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik 

tanulmányi munkájára, szabadidejének eltöltésére, illetve életkorukból adódó problémákra. 

Ebből fakadóan elmondható, hogy a szolgáltatást igénybevevők köre rendkívül széleskörű, az 

adott település teljes lakosságát érintő és igénybe vehető szolgáltatást közvetít. 

2.1.4. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladata, 

tevékenységelemei 

A család-és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási, szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. Az egyének és a családok életvezetési képességeinek megőrzése, a gyermek 

testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében. 

◼ Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, feltérképezi az ellátási területen élő 

szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét és 

személyesen felkeresve tájékoztatást nyújt az őket megillető támogatásokról, s ehhez 

segíti az igénybevevő hozzájutását, 

◼ Tájékoztatja a szülőt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 

támogatásokról, a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt megillető jogokról, 

támogatásokról és szociális, gyermekjóléti ellátásokról, 

◼ A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát 

a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, az ezzel kapcsolatos ügyintézésről, 

◼ A tájékoztatási feladat magában foglalja az irányadó és hatályos jogszabályok, 

rendeletek ismeretét, formanyomtatványok beszerzését, a kitöltésben, az 

ügyintézésben való segítségnyújtást. Tartalmazza továbbá a támogatások 

igénybevételének kezdeményezését, támogató javaslatok, vélemények készítését, 

◼ A gyermeki jogok érvényesülése tekintetében fontos a kapcsolattartás a gyermekjogi 

képviselővel, számára iratbetekintés és fogadó helyiség biztosítása, valamint 

elérhetőségének és nevének jól látható helyen való kifüggesztése. A gyermeki jogok 

érvényesülése tekintetében olyan légkört kell teremteni, ahol a tájékoztatást a gyermek 

önállóan is meg tudja hallgatni, 

◼ Szociális, életvezetési és mentális tanácsadást nyújt, különösen a tartós és a fiatal 

munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 

fogyatékossággal élők, a krónikus-, a szenvedély-, a pszichiátriai betegek, a kábítószer 

problémákkal küzdők és egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére, 

◼ Lehetőségeihez mérten pszichológiai és jogi tanácsadást nyújt, 

◼ Megszervezi a családtervezési, nevelési, az egészségügyi és a káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutást, 
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◼ Megszervezi az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 

ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, segíti a hivatalos ügyek 

intézését, 

◼ Segítséget nyújt a kérelmek elkészítésében, megfogalmazásában, a szolgáltatást 

igénybevevők ügyeinek hatékony intézésében, 

◼ Felkészíti a kérelmezőt a támogatás, ellátás célszerű felhasználására, 

◼ A gyámhivatal, önkormányzat, valamint a család-és gyermekjóléti központ felkérésére 

a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt 

készít, 

◼ A gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, 

körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről, 

◼ Szociális segítő munkával elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldását, 

◼ Szabadidős programokat, közösségfejlesztő programokat szervez, valamint egyéni és 

csoportos készségfejlesztést nyújt. 

Ellenőrző kérdések 

1. Vázolja fel a család-és gyermekjóléti szolgálatok minimumszolgáltatásait! 

2. Gyakorlati példán keresztül mutassa be a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatellátását! 

3. Mutassa be a szociális segítő munka során szükséges kezdeti lépéseket az igénybe vevő 

problémájának megoldása érdekében! 

4. Mutassa be a gyermekjóléti szolgálat társadalomra gyakorolt preventív feladatellátását! 

Miként jelenik meg ez a preventív tevékenység az Ön által látogatott gyakorlati 

terephelyen? 

2.2. VESZÉLYEZTETETTSÉGET ÉSZLELŐ-JELZŐRENDSZER 

Kulcsfogalmak: észlelő-jelzőrendszer, jelzőrendszeri koordinátor, jelzés, jelzési 

kötelezettség, szakmaközi megbeszélés, esetkonferencia, családsegítő, moderátor, 

jelzőrendszeri tanácsadó, szakmai tanácskozás, intézkedési terv 

2.2.1. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

A család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítője a gondozási tevékenység során 

folyamatosan kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a 

veszélyeztetett személyt, illetve családot a szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. A 

szolgálat családsegítői és a kinevezett jelzőrendszeri koordinátor működtetik a 

veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert - melynek tagjai a személyes gondoskodást 
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nyújtó szolgáltatók, egyházak, civil szervezetek, védőnők, gyermekorvosok, köznevelési 

intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelő, gyermekjogi képviselő - 

megszervezi együttműködésüket, összehangolja, koordinálja tevékenységüket. A 

jelzőrendszeri tagok figyelmét felhívja írásban történő jelzési kötelezettségükre. Tájékoztatja 

a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a 

veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről. A szolgálat fogadja a beérkezett jelzéseket, ennek 

alapján felkeresi az érintett személyt/személyeket, illetve családot és a szolgáltatás tartalmáról 

tájékoztatást nyújt. A beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti 

rendszerességgel jelentést készít a gyermekjóléti központnak. A beérkező jelzések alapján, a 

családdal történő kapcsolatfelvételt követően feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat és 

ezek megoldására javaslatot, cselekvési tervet készít, s erre épülve szociális segítő munkát 

biztosít. 

2.2.2. Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 

működtetése 

A jelzőrendszeri tagok nem azonos súllyal, gyakorisággal és mélységben vesznek részt a 

családok életében, így míg a személyes szolgáltatást nyújtó intézmények, hivatalok, védőnők, 

gyermekorvosok és pedagógusok a gyermek mindennapjainak részét képezik, a pártfogó 

felügyelő már csak bűnelkövetői múlttal rendelkező gyermek életébe lép be, az ügyészség, 

bíróság pedig még ritkábban, inkább csak áttételesen értesülhetnek gyermek 

veszélyeztetettségéről. 

A szolgálat elsődleges szakmai célja, hogy a szociális és gyermekvédelmi segítséget, vagy 

támogatást igénylő személyek, családok és gyermekek helyzetének pozitív irányú 

megváltoztatása érdekében létrejövő észlelő- és jelzőrendszer szereplőivel érdemi és 

hatékony együttműködést tudjon kialakítani és működtetni. 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való szakmai együttműködés az eredményesség 

elengedhetetlen feltétele. Tevékenységük összehangolása a prevenció szempontjából, de a 

veszélyeztetettség megszüntetése kapcsán is rendkívül fontos, a kapcsolattartás éppen ezért 

velük folyamatos. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 

esetén a gyermekjóléti szolgálatnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 

bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, 

továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A jelzési 

vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonásra is sor 

kerülhet. 

2.2.3. Az együttműködés színterei 

A feladatmegosztások, felelősségek tisztázása érdekében, az érdeklődésre számot tartó 

témákban szakmaközi megbeszélést hat alkalommal szükséges szervezni jogszabályi előírások 

szerint. 
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Az együttműködés, az információszerzés egyik formája a pedagógiai, vagy egyéb szakmai 

vélemény megkérése is, ami írásban történik és mindenképpen az iktatott iratok között 

szerepel, az eset dokumentációjában.  

A gyermekbántalmazás, az elhanyagolás meghatározása, súlyosság kérdésének az eldöntése és 

az ebből adódó eljárások megindítása felelősségteljes feladat, ez a jelzőrendszeri tagokra is 

nagy terhet, olykor dilemmát ró. A napvilágra kerülő eseteknél mind az áldozatoknak, mind a 

potenciális áldozatoknak nagy szüksége van a körültekintő vizsgálatra és az érdekeiket szem 

előtt tartó intézkedésekre. 

A szolgálat előre meghatározott témakörben szakmaközi megbeszélésre hívja a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját 

érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó program kidolgozásához szükséges. 

Az észlelő-jelzőrendszer tagjai az írásos és elektronikus kommunikáció, a telefonos 

megkeresés illetve a személyes találkozások adta jelzési lehetőségekkel élhetnek. A jelzést 

minden esetben írásban kell megtenni - krízishelyzet esetén utólagosan-3 napon belül. A 

szolgálat a szociális segítőmunka megkezdéséről, kezdeti eredményéről 15 napon belül 

visszajelzést küld a jelzést tevőnek. Amennyiben a család-és gyermekjóléti szolgálat a család-

és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család-és gyermekjóléti központ 

feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel esetkonferenciát 

szervez. Az esetkonferencia szolgál a gyermek veszélyeztetettségének megoldásában érintett 

szakemberek tapasztalatcseréjére és a javaslat megfogalmazására. Résztvevői a gyermekkel 

kapcsolatban álló jelzőrendszeri szakemberek, esetfelelős családsegítő és szükség szerint a 

jelzőrendszeri tanácsadó. Célja a problémamegoldás minél hatékonyabb megoldásának 

elősegítése. Az esetkonferenciát moderátor vezeti, irányítja. Az ő feladata a beszélgetésvezetés 

irányítása, az elhangzottak összegzése. Az esetkonferenciáról feljegyzés készül. A feljegyzés 

tartalmazza az esetkonferencián elhangzott megállapításokat, tapasztalatokat, a 

problémamegoldás elősegítése kapcsán megfogalmazott alternatívákat és az esetkonferencián 

elfogadott megállapodást a javaslattételre vonatkozóan. 

Minden év február 28. napjáig szükséges éves szakmai tanácskozás szervezése, mely alkalomra 

a jelzőrendszeri tagok az előző évet értékelve számolnak be munkájukról, megnevezve a 

jelzőrendszer működésének az erősségeit, a fejlesztendő területeket, valamint javaslatot 

tehetnek a munka hatékonyságának növelésére. Ennek alapján kerül elkészítésre adott év 

március 31-ig a jelzőrendszeri intézkedési terv, mely a jelzőrendszeri tagok együttműködését, 

vállalt feladatokat és a változtatási irányokat fogalmazza meg. 

Az intézkedési terv tartalmazza: 

◼ a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóinak tanulságait 

◼ az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket 

◼ az éves célkitűzéseket 

◼ az adott településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket. 

Ellenőrző kérdések 

1. Vázolja fel a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer tagjainak feladatait 

veszélyeztetettség észlelése során! 
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2. Mely szakmai tevékenységek jelentik a jelzőrendszeri tagokkal történő együttműködés 

szintereit? 

3. Melyek az intézkedési terv elemei, s milyen célt szolgál a gyermekek védelme érdekében? 

2.3. AZ EGYÉNI ESETKEZELÉS MÓDJA 

Kulcsfogalmak: kapcsolatfelvétel, első interjú, együttműködési megállapodás, 

cselekvési terv, esetnapló, esetkezelés, veszélyeztetettség, esetmenedzser, 

magatartási szabály, gyermekjóléti alapellátás, védelembe vétel, forgalmi napló, 

KENYSZI rendszer 

2.3.1. A szolgáltatás igénybevételének és együttműködésének 

módja 

A szolgálattal való együttműködés alapvetően önkéntes. A kapcsolatfelvétel történhet a 

szolgálat személyesen történő felkeresése vagy jelzés esetén az érintett fél személyes 

megkeresése alapján. Jelzést az észlelő-jelzőrendszeri tagok előre elkésztett nyomtatványon 

tehetik meg, illetőleg bármelyik állampolgár tehet jelzést az erre rendszeresített nyomtatvány 

kitöltésén kívül is. A családsegítő jelzés esetén az érintett személyt/családot személyesen vagy 

írásos formában keresi meg. Amennyiben a kliens a személyes megkereséskor nem tartózkodik 

otthonában úgy a családsegítő írásos értesítőt hagy, mely tartalmazza a sikertelen 

kapcsolatfelvétel, családlátogatás idejét, a szolgálat elérhetőségét, ügyfélfogadási idejét, 

valamint a felkeresendő személy nevét. 

Amennyiben a segítő tevékenyég az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le a 

családsegítő a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel szerződést, ún. együttműködési 

megállapodást köt. Melyben vállalja a kliens az együttműködést a kijelölt családsegítővel 

vállalva az egyénre szabott cselekvési terv elkészítését, mely a személyes adatok mellett 

tartalmazza a klienssel közösen megfogalmazott problémáit, céljait, segítő és akadályozó 

tényezőket. Gyermekjóléti alapellátás és védelembe vétel esetén a veszélyeztetett kiskorú 

minden érintett családtagjára elkészítésre kerül a veszélyeztetettség megszüntetésére 

irányuló vállalandó feladatok összessége, mely betartása kötelező érvényű. Ennek be nem 

tartása hatósági szankciókat von maga után. 

A segítséget kérő minden esetben tájékoztatást kap a jogairól, a rá vonatkozó és vezetett 

nyilvántartásokról, az ellátások tartalmáról és feltételeiről, s az eredménytelenség esetleges 

következményeiről. A tájékoztatás megtörténtéről a kliens minden esetben írásban 

nyilatkozik. 

A családsegítő a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a 

család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz, a szociális segítőmunka során esetnaplót 

vezet. A szolgáltatást igénybevevő személy, család, illetve gyermek és szülő közreműködésével 
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szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét. Az 

együttműködés a kölcsönösen elfogadott normák és feladatmegosztás alapján, a feladatok 

elvégzésének gyakorisága illetve a felmerülő újabb problémák, és azok időszerűsége szerint 

történik. A szociális segítőmunka során valamennyi gondozási tevékenység alatt álló család 

esetében legalább havi három személyes találkozást szükséges megszervezni és azt 

dokumentálni az esetnaplóban. 

2.3.2. Egyéni esetkezelés 

A családsegítő a segítő kapcsolat során a felmerülő probléma függvényében kezdi meg a segítő 

tevékenységet, mely során elősegíti az egyén/család életvitelének javítását, önfenntartó 

képességének erősítését. Az egyéni esetkezelés során a kezdeményezést átengedi az 

ellátottnak, saját motivációs szerepét megtartva, a segítséget kérő emberi méltóságát szem 

előtt tartva végzi a tevékenységét. A családsegítő segíti az igénybe vevőket a családban 

jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, 

ellátásának megszervezésében családsegítés keretein belül. A probléma mértékétől függően 

számba veszi az igénybe vevő belső és külső erőforrásait szükségleteinek kielégítése, 

problémájának megoldása, céljainak elérése érdekében, továbbá azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. Amennyiben a család 

életében a segítő kapcsolat ellenére a kezelt probléma súlyosbodik, a családban nevelkedő 

gyermekek veszélyeztetettségi mértéke nő úgy a családsegítő a kiskorú családtagok esetében 

gyermekjóléti alapellátást kezdeményez, melynek során a gyermek törvényes képviselői 

számára cselekvés tervben megfogalmazott, a probléma, veszélyeztetettség megszüntetésre 

irányuló feladatokat ír elő. A gondozási folyamat során a családsegítő a családdal, a gyermek 

érdekében álló jogok figyelembe vételével rendszeres kapcsolatot tart a vállalt feladatok 

teljesítésének megsegítésére, ellenőrzésére. Amennyiben a gondozási tevékenység során a 

gyermeket érintő veszélyeztetettség tovább súlyosbodik úgy esetkonferencia összehívását 

követően a családdal kapcsolatban álló szakemberekkel együttesen dönt további 

intézkedésekre vonatkozóan. A hatósági intézkedésre történő javaslattételt a gyermekjóléti 

szolgálat a gyermekjóléti központ felé irányítja, ahol a család életében ún. esetmenedzser 

jelenik meg, aki a hatósági eljárás során támogatja, segíti a családot. A családban nevelkedő 

gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén a gyámhivatal elrendeli a gyermek védelembe 

vételét, mely során hatósági intézkedés keretében kötelező magatartási szabályokat írnak elő 

a törvényes képviselők és a gyermek számára is, amennyiben annak kora ezt lehetővé teszi. A 

hatósági intézkedést követően a családdal az esetmenedzser annak érdekében végzi a 

tevékenységét, hogy a magatartási szabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek, míg a 

családsegítő a családdal folytatott segítő szociális munkát továbbra is végzi a 

minimumszolgáltatások lehetőségei szerint. Amennyiben a védelembe vétel 

eredménytelennek minősül a család megsegítése során avagy életet veszélyeztető súlyos 

veszélyeztetettség merül fel egy gyermek életében a segítő szakemberek azonnali javaslattal 

élnek hatósági intézkedés keretében a gyermek családjából történő kiemelésére, melyet 

követően a gyermekvédelmi szakellátás keretében támogatják és segítik a kiskorút. 

A családjából kiemelt gyermek esetében kiemelt fontosságú feladattá válik a családsegítő és az 

esetmenedzser számára is a gyermek családtagjainak képessé tétele arra, hogy a szakellátásba 

került gyermek mielőbb visszahelyezhetővé váljon a családjába. 



32 | 2. A szociális ellátórendszer felépítése a családsegítés és a gyermekjóléti alapellátás 

tükrében   

 

 

2.3.3. Adminisztrációs tevékenység 

Az ellátás megkezdésekor a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges az igénybevevőt 

tájékoztatni és nyilatkoztatni. A segítő munka során probléma kezelését forgalmi naplóban 

kerül rögzítésre az elsődlegesen hozott probléma típusa alapján. 

A gyermekek sorsának rendezésében a "Gyermekeink védelmében" (235/1997. évi 

Kormányrendelet) elnevezésű adatlap-rendszer szolgál, mely végig kíséri a gyermeket a 

különböző ellátási formákon, egyéni esetkezelésen keresztül. Az adatlap rendszer célja, hogy 

biztosítsa a különböző gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények és hatóságok kölcsönös 

tájékoztatását, megjelölje az elvégzendő gondozási-nevelési feladatokat és lehetővé tegye a 

gyermek sorsának alakításában részt vevő intézmények és hatóságok tevékenységének 

ellenőrzését. A család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok a 235/1997. (XII. 17.) 

Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által 

kezelt személyes adatokról útmutatásai alapján eljárva vezeti az adatlapokat. 

Az első interjú kapcsán le nem zárt esetek nyomon követéséhez a családsegítők minden család 

számára esetnaplót nyitnak, melyben gyermek veszélyeztetése esetén helyet kapnak az 

esetnapló betétlapok gyermekenként vezetve, a napi nyilvántartás és az összes olyan irat, 

amely a gyermekekkel, családdal kapcsolatos és a probléma megoldása érdekében szükséges. 

A családsegítő és esetmenedzser egyaránt dokumentációt vezet a családgondozás 

folyamatáról, melynek ellenőrzését a szakmai vezető végzi. 

Mindemellett az igénybe vevőkkel végzett tevékenységet napi szintű jelentési kötelezettség 

során szükséges a KENYSZI rendszerben feltüntetni. Az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI, 

TEVADMIN) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 20/C. 

§-a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 

finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások finanszírozásának 

ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a kapcsolatfelvétel útját a veszélyeztetettséget észlelő jelzés esetén! 

2. Melyek az egyéni esetkezelés során alkalmazandó, használandó adminisztratív 

kötelezettségek? 

3. Melyek az egyéni esetkezelés szintjei? 

4. Mutassa be az esetnapló tartalmi elemeit, ehhez használja az Ön gyakorlati helyén 

használatban lévő dokumentumokat! 

5. Mutassa be a cselekvési terv tartalmi elemeit, ehhez használja az Ön gyakorlati helyén 

használatban lévő dokumentumokat! 
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2.4. ALAPVETŐ GYERMEKI JOGOK 

Kulcsfogalmak: gyermekjogok, gondoskodás-ellátás, védelem, részvétel joga 

A Gyermekjogi egyezmény egy olyan nemzetközi megállapodás, mely 1989-ben azért jött létre, 

hogy azt a világ minden országában tartsák be. Magyarország 1991-ben írta alá ezt az 

egyezményt, melynek betartására a szociális munkások munkájuk során nagy hangsúlyt 

fektetnek. A Gyermekjogi egyezmény szerint a gyermekjogok minden 18 év alatti embert 

megilletnek. Az egyezmény három nagyon fontos pillérre épül: 

◼ a gondoskodás-ellátás 

◼ a védelem 

◼ a részvétel joga 

A gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt feladata. 

A gondoskodás azon erőforrásokat jelenti, mely a gyermeket képességeinek 

kibontakoztatásában segíti. 

A védelem, nem csak a szülő joga, hanem mindenki másé, aki a gyermekkel kapcsolatba kerül, 

így a szociális munkásé is. 

A részvétel az aktív cselekvésen túl jelenti, hogy a gyermekeknek joguk van a véleményük 

kinyilvánításához, ahhoz hogy elmondják érzéseiket. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mutassa be az Ön terepgyakorlati helyén a gyermeki jogok érvényesülésének gyakorlati 

módját! 

2. Mutassa be azokat a gyermekvédelmi intézkedési módokat, mellyel a gyermek védelme 

biztosítható! 
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Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

örökbefogadási tanácsadó 

szociális munkás, szociális szakigazgatás-szervező, tereptanár 

BEVEZETÉS 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a 

gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekvédelmi szakellátás rendszere több ellátást magába foglaló, kiterjedt szolgáltató 

rendszer a szociális ágazaton belül. Azoknak a gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek nyújt 

helyettesítő védelmet - a nevelőszülőnél való elhelyezés prioritásával - akik kikerültek a 

szülői/más hozzátartozói gondoskodásból, illetve a társadalomba való beilleszkedéshez 

megsegítést igényelnek. 

A gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó rész megírásakor cél volt a főbb fogalmak, 

szolgáltatások bemutatása, melyek iránymutatásként, segédanyagként tudnak szolgálni a 

vállalati gyakorlatot töltő szociális munkás hallgatónak a terület megismeréséhez és 

munkavégzéséhez. 

 

A szociális ágazaton belül a gyermekvédelmi rendszer helyének vizsgálatára 2017-ben történt 

országos szintű felmérés „a működési engedélyek hatósági nyilvántartása (MŰKENG) illetve a 

KENYSZI jelentési rendszer adatai alapján" 

A vizsgálatról készült tanulmányban került megállapításra hogy "a szolgáltatások számát 

alapul véve mindössze minden tízedik működési engedély található a gyermekvédelmi szakosított 

ellátások között (2017. április 4-én)." (3-1. táblázat) 

A szociális ellátáson belül kicsinek tűnő arány ellenére, fontos feladat a gyermekek védelme, 

mely minden történelmi időszakban - így jelenleg is - a társadalomnak érdeke, a gyermekek 

kiszolgáltatottságából és abból adódóan is, hogy felnőve ők alkotják majd a következő 

generáció alapját, közvetítve értékeket, normákat. 
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3-1. táblázat: Ellátások megoszlása a szociális ágazatban szolgáltatások száma szerint1 

Ellátási forma 
Szolgáltatások 

száma 

Aránya az összes  

szolgáltatáson belül 

Gyermekjóléti alapellátások 2 755 18,9% 

Gyermekvédelmi szakellátások 1 441 9,9% 

Fejlesztő foglalkoztatás 131 0,9% 

Szakosított szociális ellátások 1 919 13,2% 

Szociális alapellátások 8 310 57,1% 

Összesen 14 556 100,0% 

3.1. A GYERMEKVÉDELMI RENDSZER FELÉPÍTÉSÉNEK RÖVID 

ÁTTEKINTÉSE 

Kulcsfogalmak: gyermekvédelem, gyermekvédelmi rendszer, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, gyermekjólét. 

A gyermekvédelem rendszere szoros kapcsolatban áll környezetével, a tágabb értelembe vett 

társadalmi rendszerrel. Történelmi korszakonként a társadalmi rendszer berendezkedése, 

gazdasági működése az, ami nagymértékben befolyásolja a gyermekvédelem fejlődését. 

A társadalom mikro és makro működésének zavaraiból következik a veszély, mely a 

gyermekek egyes csoportjait fenyegetheti. Ezekre próbál adekvát válaszokat adni a 

gyermekvédelem meghatározott célok, alapelvek, intézkedések és szolgáltatások mentén. 

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 

(TOVÁBBIAKBAN: GYVT.) mérföldkő és szemléletformáló volt a területet érintően. A 

gyermekvédelem rendszerét két területre osztva - alapellátás és szakellátás - a célokat jól 

meghatározva szabályozza a családban tartás elősegítésére irányuló és a családból való 

kiemelést követő feladatokat, szolgáltatásokat. A törvény meghatározza többek között a 

gyermekvédelem fogalmát, és a gyermekvédelemi rendszer felépítése. 

A gyermekek védelme - a Gyvt. 14. § (1) bekezdése alapján - a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 

 

1 Forrás: Gyetvai Gellért, Statisztikai tükör - Gyermekvédelmi szakellátás Szociálpolitikai Szemle 2017. III. 

évfolyam 3. szám 209. oldal 
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valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 

védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

A gyermekvédelmi rendszer elemei: (Gyvt. 15. §. alapján)  

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

◼ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

◼ gyermekétkeztetés 

◼ gyermektartásdíj megelőlegezése 

◼ otthonteremtési támogatás 

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

◼ gyermekjóléti szolgáltatás 

◼ gyermekek napközbeni ellátása 

◼ gyermekek átmeneti gondozása 

◼ Biztos Kezdet Gyerekház 

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

◼ otthont nyújtó ellátás 

◼ utógondozói ellátás 

◼ területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

◼ hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 

◼ védelembe vétel 

◼ családbafogadás 

◼ ideiglenes hatályú elhelyezés 

◼ nevelésbe vétel 

◼ nevelési felügyelet elrendelése 

◼ utógondozás elrendelése 

◼ utógondozói ellátás elrendelése 

◼ megelőző pártfogás elrendelése 

A gyermekvédelmi rendszer része továbbá: 

◼ bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorúak javítóintézeti ellátása 

◼ letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása 

 

A rendszer egyes részei egymásra épülnek, melyen belül jól elkülönülnek a hatósági, illetve 

szolgáltatási - utóbbin belül a gyermekjóléti alapellátási és a gyermekvédelmi szakellátási - 

elemek, melyek alkalmazása során érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység során a gyermekek mindenek felett 

álló érdekét szem előtt tartva kell biztosítani a gyermekjólétet. 

Gyvt. alapján a gyermekjólét a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását jelenti. 

A gyermekvédelmi rendszer működésének biztosítása a fenti törvény alapján állami és 

önkormányzati feladat. 
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Feladatok 

1. A Gyvt. értelmező rendelkezése alapján, határozza meg, hogy az állam milyen fenntartási 

formában gondoskodhat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 

biztosításához szükséges feltételekről! 

2. Nevezze meg a vállalati gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény fenntartási formáját, 

módját, fenntartóját, annak feladat- és jogkörét a Gyvt. illetve az intézmény szervezeti és 

működési szabályzata alapján! 

3.2. GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ ELLÁTOTTI 

CSOPORTOK BEMUTATÁSA 

Kulcsfogalmak: gyermekvédelmi szakellátás, ideiglenes hatályú elhelyezés, 

nevelésbe vétel, utógondozói ellátás, halmozottan hátrányos helyzetű, különleges 

szükségletű, speciális szükségletű, kettős szükségletű, gyermekvédelmi szakértői 

bizottság, nevelőszülő, gyermekotthon, lakásotthon, keretmegállapodás, kiegészítő 

megállapodás. 

A korábban már említett 2017-ben történő országos szintű felmérés, mely a szociális ágazaton 

belül a gyermekvédelmi rendszer helyét vizsgálta, kitért a szociális ágazaton belül az ellátottak 

szám szerinti megoszlására is (3-2. táblázat). 

3-2. táblázat: Ellátottak szám szerinti megoszlása a szociális ágazatban2 

Ellátási forma Ellátottak száma Százalék 

Gyermekjóléti alapellátások 106 936 14,3% 

Gyermekvédelmi szakellátások 23 443 3,1% 

Fejlesztő foglalkozások 7 163 1,0% 

Szakosított szociális ellátások 96 709 12,9% 

Szociális alapellátások 513 859 68,7% 

Összesen 748 110 100,0% 

A tanulmány rámutat, hogy "az ellátottak száma alapján a gyermekvédelmi rendszerben 

gondozottak a KENYSZI-rendszerben lejelentett ellátottak számának alig több mint 3%-át 

 

2 (Gyetvai Gellért, Statisztikai tükör - Gyermekvédelmi szakellátás Szociálpolitikai Szemle 2017. III. évfolyam 3. 

szám 209. oldal 2. táblázat) 
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teszik ki." "Vagyis száz ellátottra a teljes ágazatban mindössze három gyermekvédelmi 

ellátásban lévő jut." 

 

A Gyvt. és végrehajtási rendeleteinek a gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó 

megfogalmazása egyaránt meghatározzák: 

◼ a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők körét, 

◼ és a részükre nyújtott szolgáltatásokat is. 

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK, VALAMINT 

SZEMÉLYEK SZAKMAI FELADATAIRÓL ÉS MŰKÖDÉSÜK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 15/1998. (IV. 30.) NM 

RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: NMR.) 74. § alapján gyermekvédelmi szakellátás keretében kell 

biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek (továbbiakban: 

gondozott gyermek) otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, valamint a 

szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását, gondoskodni kell továbbá a 

területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról. 

A fentiek alapján a gyermekvédelmi szakellátásban ellátotti csoportok: 

◼ az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, 

◼ nevelésbe vett gyermekek, 

◼ utógondozói ellátott fiatal felnőttek 

◼ szakellátást más okból igénylő gyermekek. 

 

A gyermek és fiatal felnőtt pontos fogalmát a Gyvt. értelmező rendelkezése tartalmazza. 

 

Feladat 

A gyermekvédelmi törvény (személyi) hatályának kiterjedésére vonatkozó rendelkezései 

alapján határozza meg a gyermekvédelmi szakellátást igénybe vehetők körét, és elemezze, 

hogy az milyen módon jelenik meg a vállalati gyakorlatot biztosító intézmény szakmai 

programjában! 

 

A gyermekvédelmi törvény és A GYÁMHATÓSÁGOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI 

ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 149/1997. (IX. 10.) KORM. RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: GYER.) együttesen 

határozza meg az ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel és az utógondozói ellátás fogalmát. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.347688 

3.2.1. Az ideiglenes hatályú elhelyezett gyermekek jellemzői 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, olyan 0-18 év közötti kiskorú, akire az alábbi 

feltételek közül egy, vagy akár több igaz: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.347688
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◼ súlyosan veszélyeztetett (bántalmazás, elhanyagolás következtében); 

◼ felügyelet nélkül maradt; 

◼ családi környezete, vagy önmaga, olyan magatartást tanúsít, amely életét közvetlenül 

veszélyezteti, vagy az testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és 

helyrehozhatatlan károsodást okozhat (súlyos veszélyeztetés); 

◼ a szülője hozzájárult ismeretlen személy általi örökbefogadásához; 

◼ olyan szülő gyermeke, akinek a bíróság szülői felügyeleti jogát úgy szüntette meg, hogy a 

megszüntető határozat hatálya a később született gyermekre is kihat. 

3.2.2. A nevelésbe vett gyermekek jellemzői 

A nevelésbe vett gyermek, olyan 0-18 év közötti kiskorú, akire az alábbi feltételek közül egy, 

vagy akár több igaz: 

Részére családbafogadó gyám nem rendelhető és: 

◼ fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettsége az alapellátási 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem megszüntethetőek, illetve attól 

eredmény nem várható, továbbá, megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható; 

◼ szülője vagy mindkét szülője szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a 

gyámhatóság erre irányuló pert indított; 

◼ a szülője vagy mindkét szülője elhalálozott; 

◼ más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. 

Ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél és: 

◼ ismeretlen szülőktől származik; 

◼ a szülő a titkos örökbefogadásához tett hozzájáruló nyilatkozatot. 

3.2.3. Utógondozói ellátott fiatal felnőttek jellemzői 

Az utógondozói ellátott az a 18 évestől- maximum 30 éves korú - jogszabályban 

meghatározott esetben- fiatal felnőtt, kinek nevelésbe vétele nagykorúságával szűnt meg, és 

akire az alábbi feltételek valamelyike igaz: 

◼ a létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja; 

◼ köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, 

hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll; 

◼ szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. 

Feladat 

1. A Gyvt. alapján határozza meg azon eseteket, mikor a fiatal felnőtt létfenntartása nem 

biztosított!  

2. A Gyvt. alapján határozza meg, hogy egyes esetekben pontosan hány éves korig vehető 

igénybe az utógondozói ellátás! 
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A Központi Statisztika Hivatal (KSH) az Országos Statisztika Adatgyűjtési Program (OSAP) 

keretében évente adatot gyűjt a gyermekvédelmi rendszerben élőkről. A vállalati gyakorlatot 

biztosító intézménynek is évente adatszolgáltatási kötelezettsége van többek között a 1209 

számú Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről elnevezésű 

adattáblákon. 

Feladat 

A megyében gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban 

részesülők életkor és nem szerinti adatainak - elmúlt 3 évre vonatkozó fenti adattáblák év 

végi létszámadatai alapján - évenkénti diagramon való ábrázolásával figyelje meg az 

esetleges tendenciákat. Pl.: Látható-e kiugróan magas korcsoport a szakellátásban élő 

kiskorúak között adott évben? Megfigyelhető-e kiugró különbség a nemek arányát 

tekintve az ellátott kiskorúak, vagy fiatal felnőttek esetében stb. 

3.2.4. Halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak, illetve fiatal 

felnőttek 

A gyermekvédelmi törvényben - 2013 óta - szereplő halmozottan hátrányos helyzetű 

fogalmat nemcsak a szakellátásba be nem utalt, családban (szülővel, családbafogadó gyámmal) 

nevelkedőknek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságával 

összefüggésben használjuk, hanem a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők 

vonatkozásában is bizonyos feltételek mellett. 

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők közül halmozottan hátrányos helyzetűnek kell 

tekinteni: 

◼ a nevelésbe vett kiskorút, illetve 

◼ tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló, utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőttet. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetet a gyámhatóság a nevelésbe vételt, illetve utógondozói 

ellátást elrendelő határozatában állapítja meg. 

A fogalom a társadalomba való sikeresebb beilleszkedés, az esélyegyenlőség megteremtése 

céljából került bevezetésre pl.: továbbtanulás terén. 

3.2.5. A gyermekvédelmi szakellátást igénybe vevők 

szükséglet szerinti csoportosítása 

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek részére szükségletüknek megfelelően 

kell az ellátást biztosítani. 

A gyermekvédelmi törvény 53. § (2) bekezdése határozza meg az ellátástípusokat. 

KÜLÖNLEGES ELLÁTÁST kell biztosítani a különleges szükségletű gyermeknek, tehát a: 

◼ A TARTÓSAN BETEG, A FOGYATÉKOS, 
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◼ A HÁROM ÉV ALATTI GYERMEK SZÁMÁRA. 

 

SPECIÁLIS ELLÁTÁST kell biztosítani a speciális szükségletű gyermeknek, tehát a: 

◼ a súlyos személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve 

súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek (a továbbiakban együtt: 

SÚLYOS PSZICHÉS TÜNETEKET MUTATÓ GYERMEK), 

 

◼ a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális 

viselkedésformákat tanúsító gyermek (a továbbiakban együtt: SÚLYOS DISSZOCIÁLIS 

TÜNETEKET MUTATÓ GYERMEK), 

 

◼ az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek (a továbbiakban: 

PSZICHOAKTÍV SZERT HASZNÁLÓ GYERMEK) számára. 

Különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani: 

◼ a különleges és speciális szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (a továbbiakban: 

kettős szükségletű gyermek) számára. 

 

Az a gyermek, aki sem különleges, sem speciális ellátást nem igényel a gyakorlatban használt 

megfogalmazás alapján átlagos szükségletű. 

A különleges, speciális, vagy kettős szükséglet megállapítása a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálaton belül, de attól önállóan működő gyermekvédelmi szakértői bizottság 

hatásköre. Működésére, összetételére, feladatára vonatkozó részletes szabályokról a Gyvt. 82. 

§-a rendelkezik. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

Feladat 

1. Ábrázolja diagramon a megyében szakellátásban élő gyermekek szükséglet szerinti 

megoszlását, az intézmény által kitöltött 1209 számú Jelentés a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok helyzetéről elnevezésű adattábláinak szükségletre vonatkozó - elmúlt év 

végi - adatai alapján! 

2. Tanulmányozza a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. és 2. mellékletében, hogy a megyei 

gyermekvédelmi szakértői bizottság esetében milyen munkakörök, szakmai létszám 

irányszámok, létszámminimum normák és milyen képesítések vannak meghatározva! 

3. Határozza meg, hogy a bizottságon belül, mely munkakörök tölthetők be szociális munkás 

végzettséggel, majd adott munkakör feladatait tekintse át az SZMSZ és a munkaköri leírás 

alapján! 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
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3.2.6. A gyermekvédelmi szakellátást igénybe vevők 

szükséglet szerinti elhelyezési formái és azok főbb 

jellemzői 

A Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet (továbbiakban: NMr.) alapján a szakellátásba bekerülő gyermek számára otthont 

nyújtó ellátást, illetve a fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít: 

◼ a nevelőszülő, 

◼ a gyermekotthon, vagy 

◼ az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve 

fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban: fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthona) 

A hiányzó szülői vagy más hozzátartozói gondoskodás pótlására/helyettesítésére szolgáló 

fenti elhelyezési formák - a törvényben megfogalmazott gyermeki jogokkal összhangban - 

sorrendiséget is jeleznek. 

2014. január 1-től bevezetett jogszabály módosítások a nevelőszülőnél történő elhelyezés 

prioritását erősítették tovább. 

A jogszabályi változások alapján nevelőszülőnél kell elhelyezni, a törvényben meghatározott 

kivételekkel: 

◼ minden esetben a 12. életévét be nem töltött gyermeket, 

◼ és lehetőség szerint a 12. életévét betöltött gyermeket. 

A szakellátásban élők ellátását biztosító ELHELYEZÉSI FORMÁT a gyermek szükségletéhez 

igazodva kell megválasztani, melyek az alábbiak (a Gyvt. és az NMr. alapján): 

Nevelőszülő: 

◼ az a személy lehet, aki a 24. életévét betöltötte; 

◼ nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, 

◼ büntetlen előéletű, 

◼ a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb, 

◼ személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett 

gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő 

visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal 

felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására, 

◼ megfelel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó 

kormányrendeletben meghatározott képesítési előírásoknak. 

Különleges nevelőszülő: 

◼ külön jogszabály alapján - alkalmas a nála elhelyezett különleges ellátást igénylő gyermek 

kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására. 

Speciális nevelőszülő: 

◼ külön jogszabály alapján – alkalmas a nála elhelyezett speciális ellátást igénylő gyermek 

kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására. 
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A Gyvt. és A NEVELŐSZÜLŐI FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ÉS A HELYETTES SZÜLŐI JOGVISZONY EGYES 

KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 513/2013. (XII. 29.) KORM. RENDELET szabályozza a nevelőszülői alkalmasság 

kérdéseit, a nevelőszülői jogviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének, 

szünetelésének az eseteit, a nevelőszülői tevékenységért, illetve az általa gondozott gyermek 

ellátásáért járó díjazást, juttatásokat. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165918.347733 

A működtető és a nevelőszülő közötti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános 

kérdéseit a felek között megkötendő keretmegállapodás tartalmazza. 

Adott gyermek, fiatal felnőtt befogadásáról szól a működtető és a nevelőszülő között megkötött 

kiegészítő megállapodás. 

 

Gyermekotthon: 

◼ legalább 12, de legfeljebb 48 – önálló lakóegységben elhelyezett – gyermek otthont nyújtó 

ellátását biztosítja. 

Lakásotthon: 

◼ olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja 

önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között. 

Különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges 

csoportja: 

◼ különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogad és biztosít előbbinek különleges, 

utóbbinak különleges és speciális ellátást együttesen. 

Speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja: 

◼ 12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött speciális, vagy kettős 

szükségletű gyermeket fogad és biztosít speciális ellátást, vagy különleges és speciális 

ellátást együttesen. 

Utógondozó otthon: 

◼ olyan gyermekotthon, mely kizárólag a fiatal felnőttek teljes körű utógondozói ellátását 

biztosítja. 

A fenti elhelyezési formák, más néven gondozási hely típusok létesítésére, elhelyezésére 

vonatkozó feltételeket és feladataira vonatkozó előírásokat a Gyvt. és az NMr. tartalmazza 

részletesen. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165918.347733
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147


44 | 3. A szociális ellátórendszer a gyermekvédelmi szakellátás oldaláról   

 

 

Feladatok 

1. Gyűjtse össze, hogy a vállalati gyakorlat helyszínéül szolgáló megyében: 

◼ milyen fenntartásban (állami, egyházi és nem állami), 

◼ milyen működtetők által, 

◼ milyen férőhely számmal, 

◼ milyen típusú elhelyezési formára - a fentiek alapján - van lehetőség a 

gyermekvédelmi szakellátásba bekerült gyermekek és fiatal felnőttek 

elhelyezésekor? 

2. Határozza meg, hogy mennyire felel meg a rendelkezésre álló férőhely kapacitás a 

felmerülő igényeknek, szükségleteknek! 

3.3. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI 

SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK GYAKORLATA 

Kulcsfogalmak: jogviszony keletkezése, tájékoztatási kötelezettség, beutaló szerv, 

jogviszony megszűnése, megszüntetése, igénybevevői nyilvántartás, Egységes 

Örökbefogadási Nyilvántartás, „Gyermekeink védelmében” elnevezésű 

adatlaprendszer. 

3.3.1. Jogviszony keletkezése, jogviszony megszűnés, 

megszüntetés 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások igénybevétele 

történhet a gyermek kérelmére, a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére, gyermekjóléti 

alapellátás javaslatára és hatósági intézkedésre. Az elhelyezést megelőzheti alapellátási 

előzmény is pl.: védelembe vétel. 

A Gyvt. alapján a gyámhatóság ideiglenes hatályú elhelyező, vagy nevelésbe vételi, vagy 

utógondozói ellátást elrendelő határozata alapozza meg a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásra irányuló jogviszony keletkezését. A határozatot a működtetővel és az ellátást nyújtó 

intézmény vezetőjével is közölni kell. 

Azonnali elhelyezést igénylő esetben, az ideiglenes hatályú elhelyezésről - azonnal 

végrehajtható határozattal - a gyámhatóságon kívül a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, 

a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet 

parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) is dönthet. 

 

A fenti törvény szabályozza, hogy az ellátásra jogosultat az ellátás megkezdésekor tájékoztatni 

kell: 
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◼ az ellátás tartamáról és feltételeiről; 

◼ az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról; 

◼ az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, 

különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; 

◼ az érték- és vagyonmegőrzés módjáról; 

◼ az intézmény házirendjéről; 

◼ panaszjoga gyakorlásának módjáról; 

◼ a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról; 

◼ a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról. 

A jogviszony megszüntetése is a gyámhatóság határozatával történik, amennyiben a 

jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. 

AZ IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS MEGSZŰNIK (GYVT. ALAPJÁN), HA: 

◼ feltételei nem álltak fenn, és a gyermek fejlődése korábbi környezetében – szükség esetén 

védelembe vétel mellett – biztosítható, 

◼ a gyermeket nevelésbe veszik, 

◼ bíróság a szülői felügyelet megszüntetése, illetve a gyermek elhelyezésének 

megváltoztatása iránti perben jogerősen döntött, 

◼ a gyermeket családba fogadják, 

◼ a gyermeket örökbe fogadják, 

◼ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényhttp://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 - foot642, valamint a 

menedékjogról szóló törvény szerint kísérő nélküli kiskorúnak minősülő gyermek a 

gondozási helyéről engedély nélkül eltávozott és oda hatvan napon belül nem tért vissza. 

NEVELÉSBE VÉTEL MEGSZŰNIK (GYVT. ALAPJÁN) HA: 

◼ a gyermeket családbafogadták, 

◼ örökbe fogadták, 

◼ nagykorúvá vált, 

◼ vagy a bíróságnak a gyermekelhelyezésre vonatkozó döntését követően a gyermek a 

különélő másik szülőhöz vagy harmadik személyhez került. 

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁST MEGSZÜNTETI A GYÁMHATÓSÁG (GYVT. ALAPJÁN): 

◼ ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, 

◼ a fiatal felnőtt elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást 

tanúsít, 

◼ a házirendet többször súlyosan megsérti, 

◼ a fiatal felnőtt kéri, 

◼ a tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét önhibájából nem teljesíti, 

◼ az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon 

belül az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást 

nyújtót. 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozói ellátás elrendeléséről, 

megszűnéséről és megszüntetéséről szóló gyámhatósági határozat tartalmi elemeit a Gyer. 

szabályozza részletesen. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot642
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.347688 

Feladat 

1. Tekintsen át egy gyermekvédelmi szakellátást elrendelő és megszüntető gyámhatósági 

határozatot, és hasonlítsa össze, hogy annak tartalmi elemei mennyire felelnek meg a 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben (Gyer.) előírt kötelező tartalmi elemeknek! 

2. Figyelje meg, hogy a gyakorlatban hogyan történik az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

az ellátás megkezdése előtt, és fogalmazza meg véleményét hogy a tájékoztatás tartalmi 

elemei mennyire felnek meg a Gyvt. jogszabályi előírásainak! 

3.3.2. Gyermekvédelmi szakellátás igénybevételéhez, 

kapcsolódó kötelező nyilvántartások 

 

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI): 

Az Igénybevevői Nyilvántartás a szociális ellátórendszerben használt nyilvántartás, annak 

hatékonyabb működését teszi lehetővé. A gyermekvédelem oldaláról nézve a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások 

finanszírozásának ellenőrzése és a szolgáltatások nyújtásának tervezhetősége céljából, a Gyvt. 

139. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal vezetett nyilvántartás. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁSRÓL ÉS AZ ORSZÁGOS 

JELENTÉSI RENDSZERRŐL SZÓLÓ 415/2015. (XII. 23.) KORM. RENDELET alapján az Igénybevevői 

Nyilvántartást a Magyar Államkincstár központi szerve a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásának (a 

továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) adatai alapján, egységes adatbázisban vezeti. 

 

A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT (TOVÁBBIAKBAN: TEGYESZ) VEZETŐJE 

NYILVÁNTARTÁST VEZET A GYVT. 141. § ALAPJÁN: 

◼ a befogadó szülőnél, gyermekotthonban vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek 

otthonában elhelyezett gyermekekről és az üres férőhelyekről, 

◼ az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről, 

gyermekotthonokról, 

◼ az általa kijelölt, eseti gyámi és gyermekvédelmi gyámi, helyettes gyermekvédelmi gyámi 

feladatokra kirendelhető személyekről, 

◼ az állami és nem állami fenntartó által működtetett intézményben, illetve nevelőszülőnél 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, továbbá az utógondozói 

ellátásban, illetve utógondozásban részesülő fiatal felnőtt gondozási napjairól. 

A területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak negyedévente tájékoztatási kötelezettsége van a 

gyámhatóság felé a fent felsorolt első három nyilvántartásról és az abban bekövetkező 

változásokról. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.347688
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
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EGYSÉGES ÖRÖKBEFOGADÁSI NYILVÁNTARTÁS (ÖFR) (Gyvt 141/E. § alapján): 

Az egységes örökbefogadási nyilvántartás az örökbefogadási eljárásban közreműködő 

szervek közötti adatszolgáltatás biztosítása és az örökbefogadási ügyek minél rövidebb 

határidőn belüli elintézése céljából vezetett nyilvántartás. Az egységes örökbefogadási 

nyilvántartást a miniszter vezeti. A miniszter megbízásából adatfeldolgozási feladatokat lát el: 

◼ a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

◼ az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet, 

◼ az országos örökbefogadást elősegítő szerv, 

◼ a központi hatóság, 

◼ az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet. 

A Gyvt. 135. § - 135/C. §-ok rendelkeznek arról, hogy a fent nevezett adatszolgáltatók milyen 

adatokat kötelesek rögzíteni az ÖFR-ben, illetve, hogy egymásnak milyen célból, milyen 

adatokat adhatnak át. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

A GYÁMHATÓSÁGOK, A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK, A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK 

ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL 

SZÓLÓ 235/1997. (XII. 17) KORM. RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: AR.) alapján a Magyar Államkincstár 

központi szerve látja el az ÖFR-el kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti az 

egységes örökbefogadási nyilvántartás informatikai rendszerét, gondoskodik az 

adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét az arra 

jogosultak számára. 

 

„GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN” ELNEVEZÉSŰ ADATLAPRENDSZER: 

A „Gyermekeink védelmében” adatlaprendszer célja, hogy segítse a gyermekvédelemi 

alapellátási, szakellátási intézmények és a gyámhatóságok közötti együttműködést, 

információáramoltatást, a gyermek és családja alaposabb megismerését, és a szakembereket 

az átgondoltabb tervek, döntések meghozatalában. 

A nyilvántartó lap bevezetésekor az adatlapokon szereplő maci logó miatt, a szakemberek az 

adatlapokat "Macis lapok"-nak nevezték el, mely megnevezés a gyakorlatban még ma is 

használatos. 

235/1997. (XII. 17) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a gyermekvédelmi 

alapellátás és szakellátás biztosítása során kötelezően töltendő „Gyermekeink védelmében” 

elnevezésű nyilvántartó adatlapokat. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31152.349898 

Az Ar. 2. számú mellékletében megtalálható adatlapok mögött kitöltési útmutató is 

rendelkezésre áll, mely meghatározza az adott adatlap: 

◼ funkcióját, 

◼ kitöltőjét, 

◼ a kitöltés idejét, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31152.349898
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◼ továbbításának módját. 

Az adatlap megnevezése is utal a kitöltőre pl.: a gyermekvédelmi szakellátásban használt  

TESZ-1, TESZ-2 elnevezésű adatlapokat a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a GH-1, GH-3 

elnevezésűt a gondozási hely tölti. Az adatlapok lehetőséget adnak a feladatok részletes 

megtervezésére, és a megvalósításban részt vevő szakemberek közötti munkamegosztás 

meghatározására.  

Feladat 

1. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján ismerje meg a 

gyermekvédelmi szakellátást igénybevevő gyermekkel kapcsolatban töltendő adatlapok 

főbb tartalmi elemeit, funkcióját, kitöltőjét, a kitöltés idejét, továbbításának módját! 

2. A gyermekvédelmi szakellátás különböző területein végzett gyakorlata során figyelje meg 

a szakemberek által kitöltött egy-egy adatlap kitöltésének, továbbításának eljárásrendjét 

és vonjon le konklúziót a kitöltött adatlapok informatív jellegével, részletességével 

kapcsolatosan. 

3.4. ELLÁTOTTAK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK 

Kulcsfogalmak: otthont nyújtó ellátás, teljes körű ellátás, ellátási díj, nevelési díj, 

csoportgazdálkodás, családgondozás, utógondozás, folyamatos kapcsolattartás, 

időszakos kapcsolattartás, felügyelt kapcsolattartás, kapcsolattartásra jogosultak 

köre, szükség szerinti ellátás, otthonteremtési támogatás, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, szakszolgáltatás, szupervízió, esetmegbeszélés. 

Gyermekvédelmi szakellátás keretén belül az intézmény - a jogszabályban foglaltak alapján - 

az ellátottaknak szolgáltatásként otthont nyújtó ellátást, utógondozói ellátást és területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást biztosít. 

3.4.1. Otthont nyújtó ellátás 

A Gyvt. alapján otthont nyújtó ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett 

gyermek számára kell biztosítani, melynek tartalmi elemei: 

◼ teljes körű ellátás, 

◼ családgondozás, mely a családi környezetbe történő visszahelyezést és családi 

kapcsolatok ápolását segíti, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadás elősegítése, 

◼ a családba történő visszailleszkedéshez, önálló élet megkezdéséhez szükséges 

utógondozás. 

A teljes körű ellátás - ami az otthont nyújtó ellátás egyik eleme - a Gyvt. 45. § (1) bekezdése 

alapján a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, 
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egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való 

ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, 

lakhatásáról való gondoskodást jelent. 

Az NMr. 76–82. §-aiban kerültek részletes meghatározásra a gyermek számára minimálisan 

biztosítandó teljes körű ellátás összetevői. 

Az NMr 83–84. §-aiban a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, 

egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelés, gondozás összetevői. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147 

A gondozott gyermek egyénre szabott gondozási, nevelési programját az egyéni gondozási-

nevelési terve („GH-1”) tartalmazza. 

A szakellátásban élő gyermekek, fiatal felnőttek ellátásának biztosításához a nevelőszülőt 

nevelési díj illeti meg, melynek összegét az általa gondozott kiskorúak, fiatal felnőttek ellátási 

szükséglete alapján - ellátottanként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százalékos 

arányában határozza meg a Gyvt. 

A nevelőszülőt a nevelési díjon kívül külön ellátmány is megilleti, melynek éves összege - 

ellátottanként - nem lehet kevesebb, mint a nevelési díj éves összegének 25 %-a. A Gyvt. 

konkrétan nevesíti a nevelési díj és az ellátmány felhasználhatósági körét. 

Lakásotthonokban, illetve amennyiben arra lehetőség van a gyermekotthoni csoportokban 

csoportgazdálkodás folyik. A működtető által meghatározott havi ellátmányból gazdálkodik 

a lakásotthon, a családi háztartás vezetését modellezve, mely pedagógiai célzatú, hogy a 

gondozott kiskorú kompetenciát szerezzen a saját háztartás későbbi vezetéséhez.  

Feladat 

1. Figyelje meg és véleményezze, hogy adott gondozási hely szakmai programjában és az 

NMr 76-84. §-aiban szereplő teljes körű ellátás szolgáltatáselemei, milyen módon jelennek 

meg a kitöltött „GH-1” adatlapokon! 

2. A gyermekvédelmi törvényből keresse ki és ismerje meg a nevelőszülőnek járó nevelési 

díj és külön ellátmány felhasználására vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

3. Figyelje meg a nevelési díj, külön ellátmány igényléséhez kapcsolódó adminisztrációs 

tevékenységet. 

 

Az otthont nyújtó ellátás másik eleme a családgondozás, mely a gyermekvédelmi szakellátás 

oldaláról a gondozott gyermek és a kapcsolattartásra jogosult (a továbbiakban: hozzátartozó) 

kapcsolattartását és a hazagondozást hivatott elsősorban elősegíteni. A kapcsolattartás a felek 

között a gyámhivatal határozata alapján történik. A megvalósulás érdekében a folyamatban 

részt vevők (gyermekvédelmi gyám, a gyermek gondozási helye, kapcsolattartásra jogosult és 

az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa) egymással együttműködnek. A 

kapcsolattartáshoz zavartalan, kulturált körülményeket kell biztosítania a gyermekotthonnak, 

illetve a nevelőszülőnek. A felek közötti kapcsolattartás megvalósulását az NMr. 8. számú 

melléklet szerinti kapcsolattartási naplón kell vezetnie a gondozási helynek. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147
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A kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokat a Gyer. tartalmazza. Többek között 

meghatározza a kapcsolattartás formáit és a kapcsolattartásra jogosultak körét. 

A kapcsolattartás formája szerint megkülönböztetünk: 

◼ folyamatos, 

◼ időszakos, 

◼ és felügyelt kapcsolattartást. 

A folyamatos kapcsolattartás a Gyer 27. § (3) bekezdése szerint magában foglalja: 

◼ a gyermekkel a gyermek szokásos tartózkodási helyén való személyes találkozást (a 

továbbiakban: meglátogatás), 

◼ a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott 

időtartamra, a visszaadás kötelezettségével történő elvitelét, meghatározott időtartamú 

külföldre vitelét, és 

◼ a gyermekkel személyes találkozás nélkül történő rendszeres kapcsolattartást – így 

különösen a levelezést, a telefonkapcsolatot, illetve az informatikai eszköz útján való 

kapcsolatot –, az ajándékozást és a csomagküldést. 

Az időszakos kapcsolattartás a Gyer. 27. § (4) bekezdése szerint magában foglalja a 

gyermekkel a tanítási szünetek és a többnapos ünnepek időszakában való huzamos együttlétet, 

a külföldre vitel lehetőségével, vagy annak a gyermek érdekében való kizárásával. 

A Gyer 27. § (4a) bekezdése alapján a felügyelt kapcsolattartás elrendelésével a gyámhivatal 

arra törekszik, hogy a gyermek számára biztonságos körülmények között segítse elő a 

kapcsolattartásra jogosulttal a családi kapcsolat felépítését vagy helyreállítását. 

A gyermekkel való kapcsolattartásra jogosultak köre a Gyer. 28. § (1) bekezdése alapján: 

◼ a szülő, 

◼ a nagyszülő, 

◼ a testvér, 

◼ továbbá – ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan 

akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja – a gyermek 

szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa. 

Feladatok 

1. Tekintsen át egy-egy kapcsolattartást szabályozó gyámhatósági határozatot, és hasonlítsa 

össze, hogy annak tartalmi elemei mennyire felelnek meg a 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendeletben (Gyer.) előírt kötelező tartalmi elemeknek! 

2. Tekintse át, hogy a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon szakmai programjában, 

illetve házirendjében a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok, jogok, kötelezettségek 

milyen formában és mértékben jelennek meg! 

3. Gyűjtse össze tapasztalatait arról, hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg a 

kapcsolattartási napló vezetése, ellenőrzése a nevelőszülőnél, illetve a 

gyermekotthonban! 

 

Az otthont nyújtó ellátás harmadik összetevője az utógondozás. A Gyvt. 92. § (1) bekezdése 

alapján az alábbi esetekben kell biztosítani: 
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◼ a nevelésbe vétel megszüntetését követően - kivéve örökbefogadás esetén- legalább egy 

év időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig, 

◼ a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt kérelmére legfeljebb egy év 

időtartamra, 

◼ az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának 

időtartamára. 

A Gyvt. meghatározza azt is, hogy ki biztosítja az utógondozást: 

◼ Gyermek esetében: a lakóhelye szerinti gyermekjóléti központ, 

◼ Fiatal felnőtt esetében: a nevelőszülői hálózatot működtető, a gyermekotthon, az 

utógondozó otthon vagy a külső férőhely működtetője. 

Az utógondozást a gyámhatóság határozatban rendeli el, a fiatal felnőtt családjába való 

visszailleszkedésének, önálló életkezdésének megsegítésére. A fiatal felnőtt utógondozásával 

kapcsolatos feladatokat bármilyen felsőfokú képesítéshez kötött, NMr. 1. számú melléklet 

alapján létesített szakmai munkakörben el lehet látni a nevelőszülői hálózatot működtető, a 

gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy a külső férőhely esetében. Ennek értelmében 

szociális munkás végzettséggel is betölthető a munkakör. 

Szakszolgálat esetében az elhelyezési, vagy gyermekvédelmi ügyintéző látja el az utógondozási 

feladatot, mely szociális munkás végzettséggel is betölthető munkakör. 

A rendelet jól elkülöníti az utógondozási feladatokat az igénybevétel okától függően, illetve így 

határozva meg hogy kinek a hatásköre a feladat ellátása. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147 

Az utógondozói feladat ellátása együttműködést igényel az illetékes gyermekjóléti központtal. 

A feladatellátásba egyházak, civil szervezetek és önkéntesek is bevonhatók. 

Feladat 

1. Az NMr. utógondozásra vonatkozó rendelkezései alapján határozza meg pontosan, hogy 

milyen utógondozási feladatai vannak a nevelőszülői hálózatot működtető, a 

gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy a külső férőhely utógondozójának, illetve a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozójának. 

2. Az NMr. 1. számú melléklete alapján nevesítse, hogy a gyermekvédelmi szakellátáson 

belül, ellátási formánként (lásd. előbbi feladatnál), melyek azok az intézményi 

munkakörök, melyek esetében szociális munkás végzettséggel ellátható utógondozási 

feladat. 

3. Tekintse át, hogy az utógondozási tevékenység hogyan jelenik meg a szakszolgálatnál 

feladatot ellátó elhelyezési ügyintéző munkaköri leírásában. 

3.4.2. Utógondozói ellátás 

Az utógondozói ellátás a gyermekvédelmi szakellátáson belül a fiatal felnőtteknek nyújtott 

szolgáltatás. Több szó is esett már a fejezetben róla. Ebben a részben az ellátás keretében 

nyújtott szolgáltatások oldaláról közelíteném meg. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147
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Utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára szükség szerinti ellátást kell 

biztosítani, melynek tartalmi elemei az NMr. 92. § (1) bekezdése alapján: 

◼ az életvitelszerű tartózkodás lehetőség, 

◼ a tisztálkodási, mosási lehetőség, 

◼ az étkezés vagy a főzési lehetőség és az ahhoz szükséges alapanyag, 

◼ a ruházat, 

◼ az elsősegélyhez szükséges felszerelések, 

◼ a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatás 

és segítségnyújtás. 

Utógondozói ellátást biztosíthat: 

◼ a nevelőszülő a működtető közreműködésével, 

◼ a gyermekotthon, az utógondozó otthon, 

◼ külső férőhely. 

Lakhatást biztosító külső férőhelyet a gyermekotthon, utógondozó otthon, illetve a Tegyesz 

működtethet. 

Az utógondozói ellátást a gyámhatóság határozattal rendeli el, mely azonnal végrehajtható. 

A Gyvt. alapján az utógondozói ellátás igénybevételének megkezdésekor a fiatal felnőttel 

írásbeli megállapodást kell kötni az alábbiak szerint: 

◼ állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetője, illetve az 

intézményvezető; 

◼ egyházi fenntartású és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó 

vagy az általa megbízott személy. 

Az együttműködési megállapodás tartalmi elmeit a Gyvt. részletesen szabályozza. 

Az intézmény rendelkezik utógondozói ellátásra, utógondozásra vonatkozó eljárásrenddel. 

Feladat 

1. Ismerje meg az utógondozói ellátásra, utógondozásra vonatozó eljárásrend 

tanulmányozása alapján, hogy az utógondozói ellátáshoz kapcsolódóan milyen feladatai 

vannak - a szociális munkás végzettséggel is betölthető - gyermekvédelmi gyámi és az 

utógondozói munkakörben foglalkoztatott szakembereknek! 

2. Az utógondozói ellátáshoz kapcsolódó dokumentációs feladatokat tekintse át az 

eljárásrend mellékletét képező nyomtatványokat tartalmazó "mintatár" alapján. 

3. Tanulmányozzon át egy utógondozói ellátottal kötött együttműködési megállapodást és 

határozza meg, tartalmi elemeit, és véleményezze hogy azok mennyiben felelnek meg a 

Gyvt. erre vonatkozó előírásainak! 

 

Az utógondozói ellátáshoz szorosan kapcsolódik egy pénzbeli ellátás, az otthonteremtési 

támogatás. Ez az ellátás célját tekintve a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz 

jutását, tartós lakhatás megoldását hivatott elősegíteni. 

A pénzbeli ellátás igénylését a kérelmező a nagykorúvá válását követően, de legkésőbb 30 éves 

koráig teheti meg. 
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A Gyvt. 25.§-28.§-aiban foglaltak részletesen szabályozzák az otthonteremtési támogatás 

igénylésének módját, feltételeit, a támogatás mértékét, annak felhasználását, elszámolását. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682 

Az otthonteremtési támogatás folyósításáról a gyámhivatal határozatban rendelkezik. 

Feladatok 

1. Az intézmény utógondozói ellátásra, utógondozásra vonatozó eljárásrendje és az ellátást 

szabályozó jogszabályok alapján határozza meg az otthonteremtési támogatás 

igénylésének lépéseit és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat. 

2. Gyűjtse össze, hogy az ellátás igénylése milyen feltételekhez kötött és az ellátás összegét 

mi alapján határozzák meg, az mire használható fel. 

3.4.3. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátáson belül a harmadik 

szolgáltatási elem a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, melyet a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat (továbbiakban: TEGYESZ) - intézmény - biztosít. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján területi gyermekvédelmi szakszolgálat csak 

állami fenntartásban működhet. Minden megyében, illetve a fővárosban működik egy-egy 

TEGYESZ, melyek fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: 

SZGYF). Az SZGYF-nek minden megyében, illetve a fővárosban van kirendeltsége. 

A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok zömében integrált intézmény keretében 

működnek. Általában a gyermekvédelmi központokkal integrálva, melyek az állami 

fenntartású, otthont nyújtó ellátást biztosító gondozási helyeket működtetik. 

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 136. 

§http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147 - foot395 (1) bekezdése tételesen 

felsorolja, hogy a gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani 

kell: 

◼ a gondozási hely meghatározásával, 

◼ az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével, 

◼ az örökbefogadás szakmai előkészítésével, 

◼ az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, 

gondnokságával, 

◼ a szaktanácsadással, 

◼ a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások vezetésével, 

◼ a megyei bizottság működtetésével és 

◼ a támogatott közvetítői eljárással, 

◼ a Gyvt. 66. § (3) bekezdés g) pontja szerinti kríziskezelő szolgáltatással kapcsolatos 

feladatok ellátását. 

Egy-egy szakszolgáltatás mögött pl.: örökbefogadás szakmai előkészítése széleskörű, összetett 

feladatvégzés áll, melyek szakszerű ellátásához a jogi keretet a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a gyermekvédelmi törvény és annak végrehajtási utasításai adják. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147#foot395
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A szakszolgáltatási feladatok ellátása team munkát igényel, ahol a TEGYESZ szakemberei, a 

vérszerinti család, az ellátott gyermek/fiatal felnőtt, gondozási helyek szakemberei, 

gyermekjóléti alapellátás szakemberei, gyámhatóságok, egyéb szakemberek, intézmények (pl: 

oktatási) működnek együtt egy-egy eset során felmerülő probléma megoldása érdekében. 

Az együttműködés során a hatékony feladatvégzés érdekében szükség esetén alkalmazzák a 

szociális segítő munka eszközeit, az esetmegbeszélést, a szupervíziót. 

„A szupervízió a szakmai interakcióra, az együttműködés és a kommunikáció problémáira és 

konfliktusaira reflektáló, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és azokhoz visszacsatoló, 

szabályozott tanácsadási folyamat. (Bagdy Emőke), az esetmegbeszélés során a team a 

praktikus esetvezetési kérdésekkel foglalkozik."3 

Feladatok 

1. Határozza meg címszavakban a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a TEGYESZ szakmai 

programja tanulmányozásával, hogy a fent felsorolt szakszolgáltatások biztosítása a 

TEGYESZ-nek milyen konkrét feladatokat delegál! 

2. Mutassa be röviden a TEGYESZ szakmai programja, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

idevonatkozó előírásai és az irányadó belső szabályzat alapján, hogyan biztosítja a 

szakszolgálat a kríziskezelő szolgáltatást! 

3. Mutassa be röviden a TEGYESZ szakmai programja, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

idevonatkozó előírásai és az irányadó belső szabályzat alapján, hogyan biztosítja a 

szakszolgálat a támogatott közvetítői eljárást! 

4. Tanulmányozza a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. és 2. számú mellékletében, hogy a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetében milyen munkakörök, szakmai létszám 

irányszámok, létszámminimum normák, képesítések vannak meghatározva, majd 

nevesítse, mely munkakörök tölthetők be szociális munkás végzettséggel! 

5. Határozza meg az ellátotti létszám és a fenti rendelet 1. számú melléklete alapján, hogy a 

gyermekvédelmi gyám esetében előírt szakmai létszám irányszám és létszámminimum 

norma alapján jogszerűen biztosított-e a feladatellátás, véleményét indokolja! 

3.4.4. Az ellátottak érdekképviselete 

A Gyvt. összhangban az Alaptörvénnyel, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvénnyel rendelkezik a 

gyermeki jogokról, illetve kötelezettségekről. A gyermekvédelmi szakellátásban élő 

gyermekek vonatkozásában specifikusan megfogalmaz külön jogokat, melyeket a gyermek 

korához, fejlettségéhez, egészségi állapotához és szükségletéhez igazodik. 

A gyermekvédelmi szakellátásban a szükségletspecifikusság nemcsak az ellátási formákban, 

hanem a gyermeki jogokban is megjelenik. Külön jogokat nevesít a törvény a speciális 

otthonban, vagy a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek vonatkozásában, 

hangsúlyozva a fokozott védelemben való részesítésüket. 

 

3 (Mártháné Megyesi Mária 2010) 
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményes ellátás esetén a házirend rögzíti a gyermeki, 

fiatal felnőtti joggyakorlás, kötelezettség teljesítés szabályait. Nevelőszülői ellátás esetén 

ezeket az SZMSZ tartalmazza. 

Hangsúlyos szerepet kap a gyermekbántalmazás prevenciója és a bántalmazási esetek 

kivizsgálása, melyekre a miniszter által jóváhagyott egységes módszertani anyagok készültek 

és a minisztérium honlapján találhatóak. 
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Prevencióra módszertani anyag: 

http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes

_2.pdf 

Kivizsgálásra módszertani anyag elérhetősége elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/download/4/e1/61000/Gyermekb%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%2

0kezel%C3%A9se%20%C3%A9s%20kivizsg%C3%A1l%C3%A1sa%20m%C3%B3dszertan.p

df#!DocumentBrowse 

A gyermekvédelmi gondoskodásban élők jogainak védelmét a gyermekjogi képviselő látja el. A 

munkája során kiemelten figyel a különleges és speciális ellátást igénylőkre.  

A szakellátásban élők érdekvédelmét az érdekképviseleti fórum látja el. Tagjai a fenntartó, a 

gyermekönkormányzat, intézményi dolgozók képviselői, illetve az ellátott szülei, vagy más 

törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőtt képviselője. 

Az érdekképviseleti fórum megalakulását, feladatát a Gyvt. és a az NMr. részletesen 

szabályozza. 

Másik érdekérvényesítő szerv a gyermekönkormányzat, mely bentlakásos 

gyermekintézményekben jöhet létre. Az előbbi két jogszabály rögzíti a megalakulása kérdéseit, 

illetve a feladatait. 

Feladat 

1. Gyűjtse össze a gyermekvédelmi törvény alapján a nevelésbe vett gyermek jogait és 

szülője jogait és kötelezettségeit! 

2. A Gyvt. alapján határozza meg a gyermekjogi képviselő feladatait! 

3. gyűjtse össze a Gyvt és az NMr. vonatkozó rendelkezései alapján határozza meg az 

érdekképviseleti fórum és a gyermekönkormányzat feladatát, hatáskörét! 

3.5. PÉNZÜGYI ÉS MUNKAERŐ GAZDÁLKODÁS 

Kulcsfogalmak: gondozási díj, személyi térítési díj, intézményi térítési díj. 

3.5.1. Az intézmény működésének finanszírozása 

Az intézmény működésének finanszírozása a központi költségvetésből történik állami 

normatív támogatás illetve feladatfinanszírozás révén. 

Az integrált intézményen belül a gyermekvédelmi szakellátás működésének finanszírozása 

szintén a költségvetési törvény alapján történik, amit kiegészít az intézmény bevétele. 

http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes_2.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes_2.pdf
http://www.kormany.hu/download/4/e1/61000/Gyermekb%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%20kezel%C3%A9se%20%C3%A9s%20kivizsg%C3%A1l%C3%A1sa%20m%C3%B3dszertan.pdf#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/4/e1/61000/Gyermekb%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%20kezel%C3%A9se%20%C3%A9s%20kivizsg%C3%A1l%C3%A1sa%20m%C3%B3dszertan.pdf#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/4/e1/61000/Gyermekb%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%20kezel%C3%A9se%20%C3%A9s%20kivizsg%C3%A1l%C3%A1sa%20m%C3%B3dszertan.pdf#!DocumentBrowse
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Bevételt képez az ellátott kiskorúak és a tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban 

álló utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után fizetendő gondozási díj és az 

utógondozói ellátottak által fizetendő személyi térítési díj. 

A gondozási díjat a Ptk. irányadó szabályai értelmében a gyermek tartására kötelesnek kell 

megfizetnie, mellyel hozzájárul a gondozási költségekhez. 

A tartásra kötelezett gondozási díj fizetési kötelezettségéről a gyámhatóság határozatban 

rendelkezik, melyet évente felülvizsgál. 

A gondozási díj mértékének megállapításánál a szociális körülményeket figyelembe veszik. A 

gondozási díj a fizetésre kötelezett átlagos havi jövedelmének 15%-ánál alacsonyabb összeg is 

lehet, méltánylást érdemlő esetben. 

A gyermek gondozási díj fizetésre nem kötelezhető, abban az esetben sem, ha rendelkezik 

jövedelemmel, vagyonnal. 

A személyi térítési díj külön bekezdésben kerül tárgyalásra. 

Feladat 

Határozza meg a Gyvt. rendelkezései alapján mely esetben nem állapítható meg gondozási díj! 

3.5.2. Az ellátotti jövedelmek bemutatása 

Az ellátotti jövedelmet képezheti a szakellátásban élő kiskorú nevelési ellátása, vagy 

iskoláztatási támogatása (együtt: családi pótlék), esetleg árvaellátása. Fiatal felnőtt esetén 

jövedelemfajta lehet a kereset, ösztöndíj, árvaellátás, iskoláztatási támogatás. 

Az árvaellátás jogosultsági feltételeit A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI 

LXXXI. TÖRVÉNY SZABÁLYOZZA. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.358994 

A nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) A CSALÁDOK 

TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI LXXXIV. TÖRVÉNYBEN került szabályozásra. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.348210 

Az árvaellátás a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek esetén, a gyermekvédelmi 

gyám által, a gyámhivatal felhatalmazásával a gyermek nevére, hitelintézetnél nyitott 

gyámhatósági fenntartásos betétbe kerül folyósításra. Az összegyűlt árvaellátásból 

felhasználni jogszabályban előírt esetben gyámhivatal engedélye alapján van lehetőség. A 

felhasználásról a gyermekvédelmi gyámnak eseti számadást kell benyújtania a gyámhivatal 

felé. 

A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén a családi pótlék teljes összege a gyermek teljes 

körű ellátására kerül felhasználásra. 

A gyermekotthoni ellátás esetén a családi pótlék egy része felhasználható a gyermek teljes körű 

ellátására vagy teljes körű ellátásának kiegészítésére, melyről a gyermekotthon vezetője 

gondoskodik. A Gyvt. 53. § (7) bekezdése tételesen meghatározza, hogy mire használható fel, így 

"különösen ruházattal, szabadidő-eltöltéshez, kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.358994
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.348210
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eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására, továbbá a 

gyermekotthonban elhelyezett gyermek zsebpénzének biztosítására." 

Feladat 

Az intézmény családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályzatának áttekintésével ismerje 

meg az eljárásrendet, ezzel kapcsolatos adminisztrációt! 

3.5.3. Intézményi és személyi térítési díj 

Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó határozza meg, mely a szolgáltatási önköltség és 

normatív állami hozzájárulás különbözete. 

Az intézményi térítési díj megállapítója: 

◼ a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmény 

esetében a fővárosi, megyei kirendeltség, 

◼ az egyházi fenntartású vagy a nem állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó 

vezető testülete vagy a képviseletre jogosult személy. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított 

utógondozói ellátásért (személyi) térítési díjat fizet a rendszeres havi nettó jövedelme alapján 

az utógondozói ellátott fiatal felnőtt. 

A fenntartó határozza meg azt is, hogy milyen esetekben és mértékben kötelezhető személyi 

térítési díj fizetésre az utógondozói ellátott fiatal felnőtt, melynek mértéke nem haladhatja meg 

a jövedelme 30%-át. 

A személyi térítési díj nem lehet több mint az intézményi térítési díj. 

Feladatok 

1. Ismerje meg az intézmény utógondozói ellátás, utógondozás eljárásrendje és a fiatal 

felnőttel kötött együttműködési megállapodási nyomtatvány alapján a személyi térítési díj 

megállapítás, fizetés eljárásrendjét, hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, 

dokumentációt! 

2. Határozza meg, hogy kinek, mikor és milyen módon kell tájékoztatni az utógondozói 

ellátottat a térítési díj fizetési kötelezettségéről! 

3. Ismertesse, milyen jogkövetkezményekkel jár az utógondozói ellátottra nézve, ha térítési 

díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget! 

3.5.4. A gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott 

szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei 

A gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott szolgáltatások személyi feltételeit, képesítési 

előírásait, vonatkozó létszámminimum normákat a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
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működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. és 2. számú melléklete határozza 

meg. 

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a nyújtott szolgáltatások tárgyi feltételeinek egy részét az 

otthont nyújtó ellátásokra vonatkozó közös szabályként ( pl.: teljes körű ellátás elemei), másik 

részét ellátási formánként "elhelyezési feltételek" meghatározás címszó alatt külön, 

részletesen is szabályozza pl.: nevelőszülőnél a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 105. § (3). 

bekezdése alapján "Egy szobában legfeljebb 4 gyermek helyezhető". 

 

Feladat 

Tekintse át a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. és 2. számú mellékletének szakember, létszám, 

képesítési előírásait és az intézmény által működtetett nevelőszülői hálózatban elhelyezettek 

aktuális létszáma alapján véleményezze, hogy a nevelőszülői tanácsadói munkakörben 

foglalkoztatottak feladatellátása a fenti feltételek vonatkozásában mennyire felel meg a 

jogszabályi előírásoknak! Jogszabályi előírástól való eltérés esetén fogalmazza meg javaslatait 

a jogsértés orvoslására! 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A gyermekvédelmi szakellátás rendszere több ellátást magába foglaló, kiterjedt szolgáltató 

rendszer a szociális ágazaton belül. Azoknak a gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek nyújt 

helyettesítő védelmet - a nevelőszülőnél való elhelyezés prioritásával - akik kikerültek a 

szülői/más hozzátartozói gondoskodásból, illetve a társadalomba való beilleszkedéshez 

megsegítést igényelnek. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a 

gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások biztosítása nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, utógondozói otthon működtetésével az állami fenntartó mellett egyházi és 

nem állami fenntartók közreműködésével is történhet. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

a hatályos jogszabályi előírások alapján csak állami fenntartásban működhet. 

A fejezet összeállításakor cél volt a főbb fogalmak, szolgáltatások bemutatása, melyek 

iránymutatásként, segédanyagként tudnak szolgálni a vállalati gyakorlatot töltő szociális 

munkás hallgatónak a terület megismeréséhez és munkavégzéséhez. 

A gyakorlati feladatok úgy kerültek összeállításra, hogy azok elvégzése közben megismerhesse 

a vállalati gyakorlatot biztosító terepintézmény és ellátási területe specifikumait. Továbbá az 

állami, az egyházi és a nem állami szolgáltatók - megyén belüli - gyermekvédelmi szakellátási 

szerepvállalásáról, az alapellátás és szakellátás egymásra épüléséről, együttműködéséről is 

képet kaphat. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásokat, 

határozza meg azok főbb jellemzőit! 

2. Határozza meg a teljes körű ellátás és szükség szerinti ellátás hasonlóságát, 

különbözőségét! 

3. Határozza meg a nevelőszülővé válás feltételeit! 

4. Ismertesse a gyermekvédelmi szakellátás ellátotti csoportjait és azok főbb jellemzőit! 

5. Sorolja fel, hogy a gyermekvédelmi szakellátáson belül milyen ellátási szükségleteket 

ismer és jellemezze őket! 

6. Ismertesse a szükségletspecifikus elhelyezési formákat és azok főbb jellemzőit! 

7. Sorolja fel, a gyermekvédelmi szakellátásban használt „Gyermekeink védelmében” 

elnevezésű adatlaprendszer típusait és határozza meg azok funkcióját! 

8. Határozza meg az otthonteremtési támogatás célját, igénylésének feltételeit! 

9. Sorolja fel a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás elemeit és fejtse ki a TEGYESZ 

ehhez kapcsolódó feladatait!  
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4. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE 
TARTOZÓ SZOCIÁLIS 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

BÉKÉSI ILONA 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

alapszolgáltatás szakmai vezető 

védőnő, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szociológus 

 

 

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán 

lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

BEVEZETÉS 

A 1993. évi III. törvény a szolgáltatásokat két alapvető kategóriába sorolja: szociális 

alapszolgáltatások és szakosított ellátások. Az alapszolgáltatások megszervezésével a 

települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban 

és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, és egészségi-, mentális-, vagy egyéb 

okból származó problémáik megoldásában.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások rendszere igen összetett, számos 

ellátási formát foglal magába. A fejezet segít eligazodni az alapszolgáltatásokat nyújtó 

lehetőségek között és konkrétan meghatározza az idős nappali ellátás helyét a rendszerben. A 

fejezet ismereteket nyújt a szociális alapszolgáltatások rendszerében történő eligazodáshoz, a 

szociális törvény és a vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez. Tájékoztat az időseket érintő 

demográfiai változásokról, az elöregedő társadalom problémáiról. Meghatározza a hallgató - 

szociális munkás szakember - helyét, szerepét az idős ellátásban. Hangsúlyt helyez a demens 

idősek ellátásának sajátosságaira. Megismertet a foglalkoztatás alapelveivel, formáival és a 

tervezéssel. 

Kulcsfogalmak: demográfia, demencia, MMSE teszt, depresszió, krízis, 

krízisintervenció, foglalkoztatás 



62 | 4. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások   

 

 

4.1. A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI 

A szociális szolgáltatások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény foglalja egységes keretbe. E jogszabály tartalmazza a szociális 

ellátórendszer struktúrájára, működési szabályaira vonatkozó főbb szabályokat. A törvény a 

szolgáltatásokat két alapvető kategóriába sorolja: szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátások. 

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, és egészségi-, mentális-, vagy egyéb okból származó problémáik 

megoldásában. 

◼ Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 

A falugondnoki szolgáltatás a hatszáz lakosnál kisebb létszámú településeken 

működhet, valamint a szolgáltatás szervezésének kibővítési lehetőségét jelenti a 

külterületi lakott helyeken (legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámnál) 

szervezhető tanyagondnoki szolgáltatás. A falu- tanyagondnoki szolgáltatás célja 

hozzájárulni a települési hátrányok enyhítéséhez, lehetővé tenni az alapvető 

szükségletek kielégítését és a segítő szolgáltatásokhoz, a közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutást. 

◼ Étkeztetés 

A napi egyszeri meleg étkezést minden települési önkormányzatnak biztosítania kell, 

azon rászoruló személyek részére, akik azt más formában megoldani nem tudják. 

◼ Házi segítségnyújtás 

Minden települési önkormányzatnak biztosítania kell, azon szociálisan rászoruló 

személyek részére, akik önálló életvitelük fenntartásához igényelnek segítséget. A 

szolgáltatás a gondozási szükséglet vizsgálata után vehető igénybe. 

◼ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást állami feladatként a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti, azon szociálisan rászoruló személyek 

részére, akik önálló életvitelük fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 

elhárításához igényelnek segítséget. 

◼ Családsegítés 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

◼ Közösségi ellátások 

A közösségi ellátás a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott 

közösségi alapellátást, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 

ellátást jelenti. 

◼ Támogató szolgáltatás 
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A támogató szolgáltatás a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetben történő 

ellátására irányuló szociális szolgáltatás. Ennek keretében biztosítani kell a személyi 

segítést és a szállító szolgáltatást a közszolgáltatások elérésének segítése érdekében. 

◼ Utcai szociális munka 

Az utcai szociális munka feladata az utcákon, közterületeken élő hajléktalan emberek 

segítése: felderíteni, hol tartózkodnak hajléktalan emberek és milyen segítségre van 

szükségük, továbbá elhárítani a krízishelyzeteket és csökkenteni az utcai létből fakadó 

ártalmakat. 

◼ Nappali ellátás 

A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást minden tízezer főnél (kivéve idős 

nappali ellátást, ahol háromezer fő a határ) több lakost számláló települési 

önkormányzatnak biztosítania kell, azon rászoruló személyek részére, akik segítséget 

igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A nappali ellátás elkülönült célcsoportjai: 

idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok. 

4.2. AZ IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS 

Az igénybevételi eljárás célja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevevőit, hozzátartozóit, illetve törvényes képviselőit teljes körűen tájékoztassa a 

szolgáltatásokról. Fontos, hogy az ellátást igénylők testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi, mentális és 

egészségi állapotuknak, valamint szociális körülményeiknek és igényeiknek megfelelő 

szolgáltatásban részesüljenek. 

Az igénybevételi eljárás időtartama az ellátás iránti kérelem benyújtásától a kérelmező által 

kiválasztott szolgáltatás igénybevételének megkezdéséig tart. Lényeges, hogy pontos 

információi legyenek az eljárás egyes lépéseiről és bizonyos ellátási típusok sajátosságairól 

(pl.: a gondozási szükséglet vizsgálatról, a jövedelemvizsgálatról). 

 

Az igénybevételi eljárás során az alábbi legfontosabb jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (továbbiakban: 

Szt.) 

◼ 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 

◼ 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 

szabályairól 

◼ 415/2015. (XII. 23.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 
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4.2.1. Az alapszolgáltatások igénybevételének feltételei és 

általános szabályai 

A kérelmet az ellátást igénylő terjeszti elő 

Kérelmezés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

(Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § és 1993. évi III. törvény 93.§ ) 

Ismételt kérelmezés 

Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt 

kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az 

esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében 

időközben nem következett be változás (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai- és nappali ellátások.). 

(Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet – a 3. § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok 

másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.) 

Orvosi igazolás (Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) 

SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. rész, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, 

illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentés.) 

Kivételek: Családsegítés, utcai szociális munka, falu-tanyagondnoki szolgálat esetén nem 

szükséges. 

A szolgáltató feladatai a kérelem előterjesztését követően 

Tájékoztatás az igénybevétel feltételeiről (Szabályozza: Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai 

előírás nincs rá.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a 

kérelembenyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi 

időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. 

Értesítés az igénybevételről (Szabályozza: Állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § 

(2) bekezdés, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát alkalmazni.) 

Megállapodás kötése (Szabályozza: Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) 

Kivételek azon alapszolgáltatások, amelyek igénybevételekor nem kell megállapodást kötni: 

családsegítés, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali melegedője, népkonyhán 

történő étkeztetés, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, ha az ellátás időtartama a 30 napot nem 

haladja meg, hajléktalanok, átmeneti szállása. 

Nyilvántartás vezetése kötelező. 

Kivételek: Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

ellátása, utcai szociális munka esetén nem szükséges. 
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Térítési díjhoz kapcsolódó szolgáltatói feladatok 

◼ Térítésköteles szolgáltatások esetén: étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató 

szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékosok 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása 

◼ Nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szabályozza: Szt.117/B. § szerint, formai előírás 

nincs, írásos nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C. § szerint 

jövedelemvizsgálatot végezni és a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete 

szerinti jövedelemnyilatkozatnak csak a fejlécét kell tölteni.) 

◼ Jövedelemnyilatkozat (Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § (3) 

bekezdés, 1. sz. melléklet II. rész, ha a szolgáltatás térítésmentesen biztosított, akkor 

nem kell kitölteni a formanyomtatványt.) 

◼ Jövedelemvizsgálat (Szabályozza: Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22/A. 

§) Térítésmentes szolgáltatások, amelyekhez nem kell jövedelemvizsgálat: falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

közösségi pszichiátriai ellátás, nappali melegedő és utcai szociális munka. 

◼ Tájékoztatás a térítési díjról (Szabályozza: Szt. 115. §, 9/1999. (XI.24.) SZCSM 

rendelet 22/A. §) 

4.2.2. Az Egyes alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó 

speciális szabályok 

Étkeztetés 

Szociális rászorultság vizsgálata (Szabályozza: Szt. 62. §) Alakszerűségre nincs szabály, a 

jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza 

meg. 

Házi segítségnyújtás 

Gondozási szükséglet vizsgálat (Szabályozza: Szt. 63. § (4), (6), (7) bekezdés, 36/2007. (XII. 

22.) SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont, 3. sz. melléklete szerinti - értékelő adatlap - és a 

4. számú melléklete szerinti – igazolás - a gondozási szükséglet vizsgálatról.) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás 

Szociális rászorultság vizsgálata (Szabályozza: Szt. 59/A. § (1) bekezdés b) és c) pont, (2)-(3) 

bekezdés, 65. § (4)-, és a (Szt, 65/C .§ (4)- (7) bekezdés, 36/2007. (XII. 22.) SZMM 2. §, 1. sz. 

melléklet, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22. § ), 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: az 

egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 

biztosítását. (Szabályozza: Szt. 65.§ (4) bekezdés) 

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak a súlyosan  fogyatékos 

személy minősül.(Szabályozza: Szt, 65/C .§ (4) bekezdés) 
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Családsegítés 

Nyilvántartás: egyszeri segítségnyújtás esetén nem kell vezetni, egyéb esetben: Szt. 20. § (2) 

bekezdés a) - f) pontja /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés a) - c) pontja vezetendő 

/szolgáltatás megkezdése után/, elektronikusan is vezethető + TAJ szám szabály Szt. 20. § (7) 

bekezdés: amennyiben az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel 

nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni. 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

Az Szt. 93. § (4) bekezdés: a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti 

személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással összefüggésben tett 

jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos 

jóváhagyása. 

Szakorvosi vélemény (BNO kód, ezáltal a jogosultság beazonosításához, 191/2008. (VII.30.) 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés cc) pont feladategység fogalma (szenvedélybetegek részére 

nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben 

szolgáltatásban részesülő. a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb 

kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- vagy 

munkaszenvedélyben, társfüggőségben - szenvedő ellátott.) 

Közösségi pszichiátriai ellátás 

Szakorvosi vélemény (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 21. § (4) bekezdés /A közösségi 

pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy 

neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást 

igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától 

számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható. + BNO kód, ezáltal a 

jogosultság beazonosításához, 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c b) pont 

feladategység fogalma (pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a 

külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 

kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,) 

Idősek nappali ellátása 

Szakvélemény demens személyek nappali ellátása esetén (Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) 

SZCSM rendelet 21.§ (5) bekezdés /nappali ellátás esetén az orvos szakértői szerv vagy a 

Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, 

neurológus, geriáter szakorvos által kiállított a demencia kórképet megállapító 

szakvélemény/, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 84/A. § (1) bekezdés.) 

Fogyatékkal élők nappali ellátása 

Szakorvosi vélemény vagy egyéb jogosultságot igazoló okirat (Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) 

SZCS rendelet 21. § (2) bekezdés) a fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele 

iránti kérelemhez mellékelni kell. A fogyatékosság fennállását igazoló, a) a tanulási képességet 

vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs 

tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy b) a fogyatékosság jellege szerinti 

szakorvosi leletet vagy c) az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat, amely a 

súlyos fogyatékosságot igazolja. 
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Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

Szakorvosi szakvélemény (Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 21. § (1) bekezdés). 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 

(Szabályozza: 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § (1) bekezdés, kiskorúakra vonatkozó 

különös szabály, Szt. 93. § (4) bekezdés /A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 

18 év közötti személynek a szenvedélybetegek nappali ellátásával összefüggésben tett 

jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos 

jóváhagyása.) 

Nappali melegedő 

Nyilvántartás (Szabályozza: szűkített tartalom az Szt. 20. § (2) bekezdés) 

4.3. AZ IDŐSEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

"Az öregedés kérdései a társadalom egésze számára 

jelentenek kihívást és az egész társadalmat teszik próbára." 

(Simone de Beauvoir) 

4.3.1. Demográfiai változások az idősödés tükrében 

A demográfiai változások vizsgálatakor szembetűnő, hogy a hazai népesség folyamatos 

csökkenése a lakosság idősödésével párhuzamosan zajlik. Emelkedik az időskorúak, az egyedül 

élők és a házasságon kívül élők népességen belüli aránya. 

Az idősek szempontjait előtérbe helyező megközelítés nyomán fontosabb lett az 

egészségesen várható élettartamokra vonatkozó kutatások eredményeit figyelembe venni. 

A hazai számítások azt mutatják, hogy az iskolai végzettség befolyással van a betegség 

időszakának kezdetére. Legkorábban az alapfokú végzettségűek betegszenek meg, legkésőbb 

pedig a diplomások. Mindkét nem esetében a magasabb végzettséghez, hosszabb várható 

élettartam és rövidebb betegidőszak tartozik. A magasabb végzettségűek nagyobb arányban 

élnek városokban, ahol az egészségügyi ellátás is könnyebben elérhető. A 65 éven felüli 

állampolgárok közül egyre többen lesznek az egészségügyi- és szociális ellátórendszerek 

használói. A háztartások összetétele, a családi, települési és lakókörnyezeti jellemzők, ahol az 

emberek megélik az időskorukat, nagymértékben befolyásolják azt, hogy milyen arányban 

tudják az ellátórendszerek szolgáltatásait igénybe venni. 

A háztartások közel felében élnek idős emberek., és minden negyedik háztartás csak időskorú 

személyekből áll. A népesség idősödését mutatja az is, hogy az egyszemélyes - idős 

személyekből álló - háztartások száma közelíti az egymilliót. 

A segítő kapcsolatok a családokon belül működnek. A kapcsolat fenntartását, betegség 

esetén az ápolást, a gondozást megnehezíti, hogy egyre kevesebben élnek az idős szülők 

közelében. A családi kapcsolatok fenntartásának és működőképességének igen fontos szerepe 

van a mentális állapot javításában, mivel a családtag elérhetősége növeli a biztonságérzetet. 
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Az idősödő társadalom fontos mutatója a 60 év felettiek és a 19 év alattiak aránya. Míg 2001-

ben a 19 évesnél fiatalabbak voltak többen, addig 2050-re várhatóan a 60 év felettiek közel 

kétszer annyian lesznek, mint a fiatal korosztály. A társadalom idősödésének másik fontos 

mutatója a születéskor várható átlagos élettartam, mely lassan, folyamatosan növekszik. 

A magyar nők többsége élete utolsó éveire elveszti társát. A születéskor várható 

élettartamból – a nők tovább élnek - is következik, hogy életük utolsó éveire a magyar nők igen 

jelentős hányada elveszti a társát, sokszor teljesen magára marad. A 60 évesek és idősebb nők 

közel fele özvegy. 

Szociális alapszolgáltatást igénybevevők aránya még napjainkban is alacsony a 65 év és 

annál idősebb lakosság körében. (A leggyakrabban igénybevett szolgáltatások sorrendje: 1. 

szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás, 2. idősek nappali intézményei.) 

4.3.2. Az elöregedő társadalom problémái 

A népesség természetes fogyása már korábban megkezdődött, amelynek hatása demográfiai 

torzulásokhoz vezet. A torzulás mértékét tovább növeli a várható élettartam növekedése. E két 

folyamat eredménye: a népesség elöregedése felgyorsult. Az idősek aránya hazánkban 

folyamatosan és jelentős mértékben emelkedni fog. 

Az idősödők munkaerő-piaci helyzete: A társadalom gazdasági egyensúlyát 

veszélyeztetheti, ha a kereső korúak száma jelentős mértékben lecsökken. A demográfiai 

trendek változása - fenyegető veszélyt jelenthet -, nem feltétlenül jelent elkerülhetetlen 

összeomlást. A kereső korúakra nehezedő eltartási teher elsősorban nem azok számától- és 

arányától függ, hanem a foglalkoztatottság mértékétől. Meghatározó szerepe annak van, hogy 

hányan dolgoznak, és hogyan aránylik egymáshoz az eltartók és az eltartottak száma. 

Az életkor előrehaladta gyakran az egészségi állapot romlását jelenti, ami érinti a fizikai 

és a szellemi teljesítőképességet egyaránt. Ezek intenzitása egyénenként eltérő. Az egészségi 

állapot romlásának töréspontja az 55. életévre tehető. A várható élettartam megnövekedése 

még nem jelent kellő alapot a munkaéletkor meghosszabbításához. Az egészségben megélhető 

várható élettartam meghosszabbítása lehet az igazi "kulcs" a munkaéletkor 

meghosszabbításához. 

4.4. AZ IDŐS ELLÁTÁS SPECIFIKUMAI 

Az időskorba lépve szembe kell néznünk biológiai változásokkal, testi hanyatlással, betegségek 

gyakoribbá válásával, az életminőség romlásával. Azonban jobban tartunk a pszichés 

zavaroktól és a mentális hanyatlástól. Vannak olyan pszichés problémák, amelyek kifejezetten 

az időskorhoz kapcsolódnak, illetve olyan pszichés gondok, amelyek az öregedéssel együtt járó 

biológiai változásokhoz kapcsolódnak. Számolni kell azokkal is, amelyek az élet hozta traumák, 

csapások, betegségek következtében alakulnak ki. Magát a testi hanyatlást, az állóképesség és 

a külső vonzóerő csökkenését, a mind gyakoribbá váló betegségeket sem könnyű feldolgozni, 

hát még a veszteségeinket, amelyek például szeretteink elvesztéséből adódnak. Traumát jelent 

a nyugdíjba menetel is, ha az érintett nem kész még erre és szívesen dolgozna. Egy csapásra 

elvesztheti az életkedvét, feleslegesnek, a valódi koránál jóval idősebbnek érezheti ettől magát. 
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4.4.1. A demencia 

A demencia tünetcsoport, mely hátterében az esetek 60-70 %-ban az Alzheimer-kór áll. A kór 

előrehaladott stádiumában a beteget egyetlen órára sem lehet egyedül hagyni: etetni, itatni, 

pelenkázni, öltöztetni és mosdatni kell, és mind emellett a körülötte lévőket sem ismeri fel. A 

betegség lefolyása progresszív, tehát folyamatos és megállíthatatlan. A demencia az agy 

károsodása következtében létrejövő mentális hanyatlás, mely tüneteit tekintve nagyon 

összetett lehet és egyénenként változó. A demencia progresszív degeneratív agyi szindróma, 

amely egyaránt kihat a memóriára, a gondolkodásra, a viselkedésre és az érzelmekre. A 

demencia nem ismer társadalmi, gazdasági, etnikai vagy földrajzi határokat. 

Korai tünetek 

◼ A memóriazavar. 

◼ Nehézségek a mindennapi megszokott tevékenységekben. 

◼ A nyelvi kifejezőkészség zavarai. 

◼ Időbeli és térbeli dezorientáltság. 

◼ Hibás vagy csökkent ítélőképesség. 

◼ A figyelem hanyatlása. 

◼ Tárgyak rossz helyre tétele. 

◼ Kedélyállapot-és viselkedésbeli változások. 

◼ A személyiség megváltozása. 

◼ A kezdeményezőkészség elvesztése. 

A szellemi leépülés stádiumai 

A szellemi leépülés egyes stádiumait speciális problémák jellemzik. Az egyes fázisok között 

évek telhetnek el. 

Korai stádium: Az egyes tünetek enyhék, külön-külön akár jelentéktelennek is tűnhetnek. 

Memóriacsökkenés, amely jellemzően a friss élményekre vonatkozik. Időbeni tájékozatlanság 

(pl.: nem ismeri ki magát ismerős helyeken). Aktivitás, kezdeményező készség csökken. Nem 

jutnak eszébe ismerős nevek, hétköznapi szavak. Sok beteg feszült, szorongó, depressziós lesz 

ezektől a kezdeti tünetektől. 

 

Középsúlyos stádium: Kifejezett tünetek jellemzik, melyek már a mindennapi életvitelt is 

korlátozzák. Jelentősek a térbeli és időbeli orientációs zavarok (nem tudja hol van, hogy került 

oda). Jelentős emlékezetzavar jelentkezik (elfelejti a családtagok nevét). Csökken az önellátó 

képessége (segítségre van szüksége az öltözködésnél, tisztálkodásnál). Nehézségek a 

mindennapi megszokott tevékenységekben (nem tudja megfelelő sorrendben felvenni a ruháit, 

vagy nem tudja, hogyan kell elkészíteni az ételt). 

Súlyos stádium: Teljes függőség. Mind szellemileg, mind fizikálisan súlyos hanyatlás. 

Segítséget kell nyújtani az étkezésben, nem ismeri fel a családtagokat. Mozgászavar miatt akár 

ágyhoz kötötté is válhat. Jellemző az inkontinencia és a súlyos viselkedési zavarok. 
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Demens személyek gondozásának specifikumai 

A demensek ellátása - idős nappali ellátáson belül - más hozzáállást és speciális módszereket 

igényel. Napjainkban a demencia szindróma legtöbb formája irreverzibilis, azaz nem fordítható 

vissza és nem állítható meg. A kognitív funkciók közül károsodik az általános intelligencia, az 

absztrakt gondolkodás, a térorientációs képesség, a tanulás és emlékezés, a nyelvi 

kommunikáció, a problémamegoldó képesség, az időben való tájékozódás, a figyelem és a 

koncentráció, az ítélőképesség és a szociális funkciók. Az egyén személyisége, magatartása és 

hangulata is megváltozik. Ennek tudatában a demens foglalkozások ezekre a speciális 

tünetekre koncentrálva vannak kialakítva. A foglalkozások naponta, a délelőtti órákban 

zajlanak. Céljuk a mentális állapotromlás késleltetése, a memória, gondolkodás, koncentráció 

és a meglévő fizikai erőnlét fenntartása, esetleges javítása. A még megmaradt képességek és 

funkciók fenntartása, erősítése, a demencia okozta veszteségek mérséklése, a további 

állapotromlás lassítása, elkerülése. 

Gondozási elvek: 

◼ Fizikai környezet állandóvá és biztonságossá tétele. 

◼ Foglalkoztatás, tevékeny élet biztosítása. 

◼ Egyénre szabott foglalkoztatás: az egyén fizikai, értelmi és észlelési szintjéhez igazodva 

esélyt ad a sikerre. 

◼ Emberi méltóságban való megerősítés. 

◼ A foglalkozás önkéntes, szórakoztató és figyelemfelkeltő legyen. 

◼ Stimulálja az érzékszerveket. 

◼ Megmozgatja az elmét és a testet. 

◼ Serkenti a kreativitást. 

◼ Lehetőséget ad a visszaemlékezésre. 

◼ Segít az érzelmeket kifejezni. 

Demens személyek állapot-felmérési módszerei: 

◼ MMSE 

◼ Mentális állapot felmérése 

◼ Foglalkoztatásra vonatkozó kérdések: az érdeklődési körre, a képességekre, a 

szabadidő eltöltésére vonatkozóan. 

Az MMSE tesztet időnként (félévente) érdemes megismételni. A tesztek kiértékelését követően 

változás vagy stagnálás figyelhető meg. Mini Mentál Teszt (Mini Mental State Examination): a 

kognitív funkciók gyors klinikai vizsgálata, a bekövetkező feladatok sorrendisége szerint: 

tájékozódás időben-térben, három szó megismétlése, számolás- és betűzés visszafelé, a 

korábbi három szó felidézése, tárgyak megnevezése, mondatismétlés, hármas parancs 

végrehajtása, irányított parancs végrehajtása, írás (nyelvtanilag megfelelő), egymást metsző 

ötszögek másolása. 

A mentális állapot felmérését a következő négy terület mentén végezzük: 

1. kedélyállapot 

2. tájékozódás 

3. kommunikáció 

4. kapcsolattartási készség 
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A fejlesztő munka főbb területei: 

◼ Percepció (érzékelés-, észlelés) 

◼ Mozgásfejlesztés 

◼ Kommunikáció 

◼ Szokások kialakítása 

4.4.2. Az időskori depresszió 

A 60 év felettiek körében a demencia után a depresszió a második leggyakoribb mentális zavar. 

A negatív életeseményekkel járó ingadozó hangulat, feszültségérzés, szomorúság és 

gyászfolyamat normális érzelmi reakcióknak tekinthetők, amelyekkel idővel általában képesek 

vagyunk megküzdeni, és visszatérni a régi kerékvágásba. 

Jellemző tünetek 

Az időskori depressziót a nem könnyen felismerhető tünetek jellemzik. A diagnosztikai 

nehézségeket fokozza, hogy az időskorra jellemző depresszió gyakran testi vagy vegetatív 

tünetek formájában nyilvánul meg. Ezért nem mindig könnyű megállapítani, hogy szervi 

elváltozásról, már meglévő társbetegség tünetéről, vagy pszichés problémáról van-e szó. 

◼ Az időskori depresszió tüneti képét jellemzi, hogy gyakran testi/vegetatív 

tünetekkel fordulnak háziorvoshoz, mint különböző testtáji fájdalmak, fizikai gyengeség 

érzés, szédülés, alvászavar, vagy étvágytalanság. 

◼ A gondolkodásmódban észrevehető a személyes állapothoz, és jövőhöz való negatív 

viszonyulás, reménytelenségérzés és örömkészség csökkenése. Jellemző az érdeklődés 

elvesztése olyan dolgokkal kapcsolatban, melyek korábban örömöt okoztak az egyén 

számára. 

◼ Érzelmi téren sivárság és melankolikus hangulat mutatkozik. Fontos, hogy idős 

embereknél gyakran nem olyan hangsúlyosak a depresszióra jellemző érzelmi tünetek, 

mint fiatalabb korban. 

◼ Viselkedésben akár fokozott nyugtalanság, türelmetlenség, irritált viselkedés tünetei 

is jelentkezhetnek. 

◼ Jellemző lehet továbbá, hogy a depresszióval élő személy emlékezetzavarra, 

koncentrációs és figyelmi problémákra, vagyis úgynevezett pszeudodemens 

tünetekre panaszkodik. 

A fel nem ismert depresszió következményei 

A testi tünetekre való fókuszálás révén könnyen előfordul, hogy az idős ember kezelése 

elsősorban szomatikus irányba indul el, kitéve a félrediagnosztizálás, a nem célzott kezelés és 

a felesleges gyógyszerszedések veszélyeinek. Így a kezelés nem megfelelő hatékonysága, a 

sikertelenség élménye a beteg bizalmának elvesztését és az egészségügyi szakemberekkel való 

együttműködési nehézségeket is eredményezheti. Kiemelendő, hogy a kezeletlenül maradó 

depresszió komoly negatív hatással lehet a már meglévő testi betegségekre is, így a 

társbetegségek súlyosbodásával megindulhat egy ördögi kör, amely még inkább mélyíti a 

hangulatzavart. Ez növelheti akár az öngyilkossági cselekedet rizikóját is. Statisztikák szerint a 
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serdülőkorúak után az időskorúak jelentik a legrizikósabb korcsoportot a befejezett 

öngyilkosság tekintetében, amely mögött nagyrészt a fel nem ismert depresszió áll. A korai 

felismerés és a minél előbbi kezelés szükségességét nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen az 

akár életmentő is lehet. 

4.4.3. Időskori krízisek 

Az idős emberek személyiségét már egyértelműen a múlt felé fordulás uralja. Ebben az 

életszakaszban számba veszik életüket. Amennyiben a felidézett élmények, események és 

tettek elégedettséggel töltik el, akkor megéli az integritás élményét és értelmesnek, szépnek 

látja életét. Ez az érzés egyfajta békét és nyugalmat kölcsönöz. Ellenkező esetben a meg nem 

élt, elszalasztott lehetőségek nyomasztó érzést keltenek. Ezek az érzések a kétségbeesésig 

juttathatják azt, aki átéli, hiszen a régmúlt nem visszahozható és nem korrigálható. 

Az időskor krízise általában a 60. életév után következik be, természetesen nem csupán a 

naptári évek, hanem a biológiai, szociális és pszichológiai jellemzők is szerepet játszanak. Az 

időskor első kríziseként a nyugdíjazást, a munkaerőpiacról való kikerülést említhetjük. 

 

Kétféle krízist különböztethetünk meg: 

◼ A normatív vagy más néven fejlődési krízis, amely Erikson nevéhez kötődik, aki ún. 

pszichoszociális szakaszokra bontotta az emberi lét fejlődését, ezzel kifejezve, hogy 

minden szakaszváltásnál valami új következik be, valami fordulat, ahol az egyén eddig 

nem ismert feladatokkal, konfliktusokkal találkozik, és amelyekhez új megküzdési 

stratégia is szükségeltetik. A fejlődési krízisek alól senki sem kivétel, és ahogy az 

elnevezés is utal rá a lényege a fejlődés. 

◼ A másik az ún. akcidentális krízis, vagyis a véletlenszerű krízis előre ki nem számítható, 

váratlanul bekövetkező eseményt jelent, amely központjában a tárgyvesztés áll. Ide 

sorolhatóak a természeti katasztrófák, munkahelyvesztés, balesetek, haláleset, stb. 

A kétféle krízis egyidejű jelenléte (pl.: leválási krízis és munkanélküliség egyben) súlyosabb a 

helyzet eredményez. 

Jellemzői 

◼ Elkerülhetetlen, 

◼ intenzív emóciókat mozgat meg, 

◼ kognitív funkciók beszűkülnek, és 

◼ ha nem tudja megoldani, regresszió jelentkezik (regresszió: egy korábbi, egyszer már 

túlhaladott fejlettségi szintre való visszacsúszás). 

Szakaszai 

◼ Készenlét fázisa: a megoldásra való erős motiváció 

◼ Küzdelem: nem működik a stratégia, de az egyén erőlteti azt, melynek következménye 

a frusztráció, dezorganizáció 
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◼ Sztereotip kísérletek: a környezetben látott megoldási képteleket alkalmazza, 

szélesedik a repertoár, de továbbra sincs eredménye 

◼ Kimerülés szakasza: reménytelenség, kilátástalanság érzés, destruktív (önromboló) 

tendencia 

A krízis lehetséges kimenetelei 

◼ Megküzdés külső erők mobilizálása révén. 

◼ Szakember segítségének igénybevétele. 

◼ Kompromisszumos megoldás: „Még mindig diszkomfort érzésem van, de már meg tudok 

békülni a helyzettel, tudok dolgozni." 

(Az egyén funkcionál, nem betegszik meg.) 

◼ Ineffektív (nem hatékony) megoldás: „Gödörben vagyok és ott is maradok". (Hosszan 

elnyúló állapot, kimerüléshez vezethet.) 

◼ Összeomlás, amikor öngyilkosságba torkollhat a válság. 

Krízisintervcenció 

Akut életvezetési, kapcsolati, pszichikusan negatív élethelyzet (stressz, veszteségek, károsodás 

stb.) által aktivált állapotokban alkalmazható, amikor a válságban lévő személynek azonnali 

segítségre van szüksége. Veszélyeztetettségéről, pszichikus egyensúlyvesztéséről beszámol, 

vagy az megállapítható. Lelki dekompenzációjában az alkalmazkodás adaptív mechanizmusai 

és viselkedésmódjai összeomlottak, önerőből nem képes segíteni a helyzeten és önmagán. 

Jellegzetességei: 

◼ Több módszert-, technikát alkalmaz és team munkát feltételez. 

◼ A probléma mellett az egyénre összpontosít. 

◼ Kliens szorongásait csökkenti (bíztat, megnyugtat, reményt kelt, stb.). 

◼ Erősíti az én-védő mechanizmusokat. 

◼ Kerüli a bűntudatkeltést. 

 

Fázisai: 

◼ I. munkafázis: Ekkor alakítjuk ki a klienssel a pozitív érzelmi viszonyt. 

 

◼ II. munkafázis: Be kell láttatni a klienssel, hogy fontos járnia a terápiára, mert a javára 

válik. 

 

◼ III. munkafázis: Változik a kliens, a munka a megoldás irányába halad. 

 

◼ IV. munkafázis: A megküzdési képességekkel felvértezett klienssel befejezzük a 

munkát. Önbizalma nő, hiszen - bár a segítő közreműködésével - ő maga oldotta meg a 

konfliktust. 
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4.5. A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEREPE AZ IDŐS ELLÁTÁSBAN 

Elöregedő társadalmunkban egyre nagyobb mértékben növekszik az egyedül élő, testi, szellemi 

és szociális problémákkal küzdő idősek száma. Különös figyelmet igényel az egyedül élő idősek 

helyzete, akik kevésbé számíthatnak környezetük segítségére. A szociális segítségnyújtás 

vonatkozásában nem tekinthetünk el az egyén és környezete közötti kölcsönhatástól, hiszen az 

egyén szociális környezete szolgálhat természetes támaszul egy problémahelyzet 

megoldásában, illetve diszfunkcionális működésével éppen maga is generálhat problémát. 

(Welch: humán ökorendszer – elmélete)A természetes támaszok összeomlásával, valamint 

azok hiánya miatt szükségessé válhat nem természetes támaszok bevonása a probléma 

megoldási folyamatba. 

Fontos tudni, hogy a probléma a személyen belüli, személyközi és környezeti rendszerek 

kölcsönhatásából jön létre. Az egyedülálló idős emberek számára a támogató rendszereknek 

(környezeti erőforrások, család, barátok, rokonok), mint természetes támaszoknak rendkívüli 

szerepe van. Az életkor előrehaladtával nagyobb a kockázata a betegségek, szerzett 

fogyatékosságok (látás, hallás, mozgásszervi) kialakulásának, mely akár társadalmi 

elszigetelődést is okozhat. Ilyen esetekben a szociális szakember az idős személy 

„esetmenedzsereként” is működhet alkalmazva a megtanult módszereket. 

4.5.1. Állapot- és szükségletfelmérés 

◼ Az egyénnel végzett szociális munka kiindulópontja. 

◼ A személyes találkozás alkalmával, célzott beszélgetéssel és a felmérést végző 

szakember megfigyelése alapján készül. 

◼ Kitér az egyén mentális állapotára (kommunikáció, kedélyállapot, kapcsolattartási 

készség). 

◼ Feltérképezi az érdeklődési kört és a foglalkoztatási igényt. 

Esetmunka 

Komplex egyéni esetkezelés, mely a kialakult krízishelyzet elhárítására, megoldására szolgál. 

Az egyén kezdeményezésével, vagy hozzájárulásával indul. Figyelembe kell venni az egyén 

életkorát, személyiségét. A személy saját, illetve környezetének erőforrásaira, fizikai, valamint 

szellemi aktivitására támaszkodik. 

A szociális szakember feladatai: 

◼ Képviseleti feladatok ellátása. 

◼ Mentális támogatás nyújtása, probléma feltárása, segítő beszélgetés alkalmazása. 

◼ Segíti az egyén szociális kapcsolatrendszerének kialakítását, működését, illetve 

helyreállítását. 

◼ Felismeri és megfelelően értelmezi a kialakult válsághelyzetet, a krízisállapot szakaszait 

és kompetenciahatárain belül beavatkozik. 

◼ Ismeri, felismeri és adekvát módon értékeli a személyiségfejlődés életkorra jellemző 

pszichés sajátosságait, az életkorból, élethelyzetekből származó szociális és pszichés 

kríziseket, a kóros lelki- és elmeállapotokat, az egyén állapotváltozásait. 

◼ Kapcsolatot tart a hozzátartozókkal 
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◼ Szakmai határait felismerve segítséget kér kompetens szakemberektől. 

Mentálhigiénés támogatás 

Célja: 

Az idős ember lelki egyensúlyának megteremtése, mellyel képessé válik: 

◼ alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, 

◼ életminőségét megtartani, javítani, 

◼ emberi méltóságát megtartani, 

◼ a veszteségeket feldolgozni. 

 

A szociális munkás teendői: 

◼ Mentális irányítás. 

◼ Egyéni bánásmód. 

◼ Társas kapcsolatok fenntartása, illetve kiépítése. 

◼ Környezeti ártalmak megelőzése. 

◼ Szabadidős csoportok szervezése, vezetése. 

◼ Érdekvédelmi csoportok szervezése. 

◼ Támogatja az önsegítő csoportok szerveződését. 

4.6. A FOGLALKOZTATÁS JELENTŐSÉGE AZ IDŐSEK KÖRÉBEN 

A foglalkoztatás az életnek tartalmat ad, megerősíti a társadalomhoz tartozás érzését. 

Segítségével megtalálhatja bárki a helyét, szerepét és megtarthatja testi és szellemi aktivitását. 

4.6.1. A foglalkoztatás alapelvei 

Önkéntesség: A foglalkoztatáson a részvétel soha nem kötelező, meggyőzéssel, apró 

"fondorlatokkal" kell bevonni a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 

Célszerűség: Fontos, hogy legyen kézzelfogható értelme a foglalkoztatásnak. Meg kell beszélni 

az időssel, hogy miért fontos az adott tevékenység. 

Folyamatosság: Meghatározott napokon, meghatározott időben kell megtartani a 

foglalkozásokat. Ha megszakítjuk a folyamatosságot, akkor elveszti a célját és az ellátottak 

érezni fogják, hogy a program kevésbé fontos. Ha elmarad a foglalkozás, meg kell indokolni, be 

kell pótolni a tevékenységet. 

Rendszeresség: Meghatározott napon, helyen és időben rendszeresen legyen megtartva a 

foglalkozás. Ez megakadályozza a feleslegesség érzését. Ha rendszerességgel biztosítjuk az 

adott időtöltést, eltereljük a figyelmet az adott problémákról. 
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Mértéktartás: Mindig csak annyit dolgozzon az idős, amennyit jóleső érzéssel bír. Figyelembe 

kell venni az egyén lelki és fizikai állapotát. Ha a kitűzött cél nagyobb fizikai erőfeszítéssel jár, 

biztosítani kell pihentető programot is. 

Változatosság: A foglalkoztatás változatosságát befolyásolni lehet, a foglalkoztatási formák 

változtatásával. 

Értékelés, elismerés: Elegendő, ha a közösség előtt elmondunk pár elismerő szót az elvégzett 

tevékenységről. Szívesebben vesznek részt az aktív programokon, tovább tartják meg 

önállóságukat, önbecsülésük és önértékelésük pedig nő. 

4.6.2. A foglalkoztatás célja, formái és tervezése 

Célja 

Az egészséges élet biztosítása rendszeres tevékenységgel, mely által az egyén: 

◼ hasznosnak érzi magát, 

◼ önbecsülése fokozódik, 

◼ szervezetének működése javul, 

◼ öregedési folyamata lassul. 

 

A tétlenség nyugtalanná, türelmetlenné tesz, testi és szellemi leépüléshez vezet. 

Formái 

1. fizikai foglalkoztatás 

◼ Az önellátással kapcsolatos tevékenységeket (pl. az öltözködés, tisztálkodás), 

◼ szűkebb környezettel kapcsolatos tevékenységeket (pl. a közvetlen környezet 

rendbetétele, terítés, kisebb takarítás) és a 

◼ kedvtelésből végzett tevékenységeket (pl.: hímzés, kötés, kertészkedés) foglalja 

magába. 

2. szellemi, kulturális foglalkoztatás 

◼ Célja a szellemi frissesség megőrzése, az izoláció megakadályozása, a műveltségi szint 

emelése, új ismeretek szerzése (pl. felolvasás, szavalás, vallásgyakorlás). 

Pl.: könyv, újság, TV, rádió, lejátszó berendezések, számítógép, kulturális programok, színház, 

ismeretterjesztő és egészségnevelő előadások, nyelvtanulás, vetélkedők. 

3. szórakoztató foglalkoztatás 

◼ A hasznos időtöltés szabadon szerveződő része. 

Pl.: sakk, kártya, dominó, társasjátékok, rendezvények-, személyes ünnepek (névnap, születésnap, 

nőnap, klub délután, teadélután) 
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A tervezés magában foglalja 

◼ a gondozási feladatokat, 

◼ a célkitűzést, minden egyes probléma megoldásához, 

◼ a döntést, hogy milyen foglalkoztatási forma felel meg a kitűzött célnak, és a megfelelő 

utasítások leírását (módszerek), 

◼ az értékelés időpontjának meghatározását, 

◼ a foglalkoztatás hatékonyságának mérését (eredmények). 

 

A kitűzött célok legyenek: 

◼ megalapozottak, 

◼ világosan, pontosan megfogalmazottak (a szakemberek egyformán értelmezzék 

azokat), 

◼ legyenek reálisak (a szakember jártassága és a feladat elvégzésére szánt idő 

tekintetében). 

A foglalkoztatás tervezésénél fontos, hogy ismerjük az ellátott fizikai, egészségi és mentális 

állapotát és az ezekre épülő gondozási feladatokat, problémákat. 

Foglalkoztatási tervek fajtái: 

◼ Egyéni foglalkoztatási terv 

◼ Csoportos foglalkoztatási terv 

◼ Éves foglalkoztatási terv (az ellátottakkal közösen) 

◼ Havi foglalkoztatási terv - nyilvánossá tétel - konkrét programok meghatározásával, 

időpontok megjelölésével 

◼ Heti foglalkoztatási terv - órára pontosan meghatározott módon - jól látható, 

megszokott helyen kifüggesztve 

A foglalkoztatási terv elemei: 

◼ Pontos idő 

◼ Helyszín 

◼ Kikre irányul? 

◼ Erőforrások (személyi- és tárgyi feltételek, kellékek) 

 

A foglalkoztatást akadályozó tényezők: 

◼ Ellenállás ( feladat: az ellenállás igazi okának megkeresése pl.: félelem (kudarctól, a 

nevetségessé válástól) vagy a dac), 

◼ Bizonytalanság, szorongás 

Feladatok 

1. Mérje fel a foglalkoztatáshoz rendelkezésre álló erőforrásokat. 

2. Készítsen heti foglalkozási tervet az idős nappali ellátásban résztvevők számára. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások rendszere igen összetett, számos 

ellátási formát foglal magába. A fejezet segít eligazodni az alapszolgáltatásokat nyújtó 

lehetőségek között és konkrétan meghatározza az idős nappali ellátás helyét a rendszerben. A 

társadalom elöregedése miatt egyre fontosabb szerepet töltenek be az idősek ellátására 

szolgáló intézmények. Az idősek szemlélete, életfelfogása, a teljes élet megélése iránti igényük 

megőrzése más gondolkodási módokat és stratégiákat kíván meg a társadalom tagjaitól, illetve 

az idősekkel foglalkozó intézményektől is. Az autonómia, a partnerség, a tisztelet és a minőségi 

szolgáltatások iránti igény egyre hangsúlyosabbá válik e növekvő demográfiai csoportban. Ez 

napjaink egyik kihívása, amely komoly elvárást támaszt a területen dolgozó szakemberekkel 

szemben. Ennek a kihívásnak tud megfelelni az elméleti és a gyakorlati ismereteket integráló - 

duális gyakorlatorientált - képzésben résztvevő. A fejezetben leírt gyakorlati tananyag 

megismerése hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a munkafolyamatok önálló 

elvégzésére, felismerje a leggyakrabban előforduló mentális betegségeket és alkalmazni tudja 

a problémamegoldó módszereket. 

 

 Megjegyzés: A fejezetben a jelenleg hatályos jogszabályokra történő 

utalások találhatók. Ezúton javaslom a hallgatónak, hogy a jövőben 

kísérje figyelemmel a jogszabályi változásokat! 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek az igénybevételi eljárás általános szabályai? 

2. Mely alapszolgáltatási típusok igénybevételéhez kapcsolódnak speciális szabályok? 

3. Miben nyilvánulnak meg egy elöregedő társadalom problémái? 

4. Miről ismeri fel a demencia kórképét? 

5. Milyen foglalkoztatási módszereket ismer az idős ellátásban? 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Az idősek, akadémiája. Az idősek helyzete ma, Magyarországon. 2010. 

https://wesley.hu/assets/uploads/2018/08/cikk-id%C5%91sek-helyzete.pdf 

Letöltés: 2018. 10. 07. 

Béláné, Tamás. Foglalkoztatás a gyakorlatban, önellátás, önkiszolgálás, mint a foglalkoztatás 

része. Budapest, 2008. 

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/2_1853_021_101030.pdf 

Letöltés: 2018. 10. 07. 

https://wesley.hu/assets/uploads/2018/08/cikk-id%C5%91sek-helyzete.pdf
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/2_1853_021_101030.pdf


  4.6. A foglalkoztatás jelentősége az idősek körében | 79 

 

 

Kinga, Lampek - Erzsébet, Rétsági. Egészséges idősödés - Az egészségfejlesztés lehetőségei 

időskorban. Pécs, 2015. 

https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/sport2/EgeszsegesIdoso

desJ.pdf 

Letöltés: 2018. 10. 07. 

Klára, Tepericsné Jámbor. Kommunikáció demens személyekkel. 2015. 

https://inda.info.hu/uploads/dokumentumok/tepericsne_klara.pdf    

Letöltés: 2018. 10. 07. 

Péter, Osváth. „Az időskori depresszió és agitáció korszerű kezelése.” 

Neuropsychopharmacologica Hungarica 15 (3), 2013.: 147-155. 

  

https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/sport2/EgeszsegesIdosodesJ.pdf
https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/sport2/EgeszsegesIdosodesJ.pdf
https://inda.info.hu/uploads/dokumentumok/tepericsne_klara.pdf


80 | 5. Idősek otthonában élő személyek intézményi ellátása   

 

 

5. IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉLŐ 
SZEMÉLYEK INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSA 

DOLOZIM EMESE 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

intézményvezető 

 

FODOR LAJOSNÉ 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum szakmai egységvezetője 

 és a békési székhely részlegvezetője 

 

PAPP ÁGOTA 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

szociális és mentálhigiénés csoportvezető 

 

BEVEZETÉS 

Fejezetünk elkészítésének célja az volt, hogy bemutassuk az idősek otthonában élő személyek 

szociális ellátását olyan módon, hogy az a duális képzésben résztvevő szociális munkás-

hallgatók számára is hasznos és hasznosítható legyen a jövőben. 

A fejezet összeállításakor törekedtünk nem csak a lényeges tartalmi elemek ismertetésére, 

hanem arra is, hogy átfogó és komplex képet nyújthassunk az idősek otthonáról, mint 

intézménytípusról. 

A fejezet az általános kérdéseken túl (pl.: igénybevételi eljárás, jogviszony megszűnés és 

megszüntetés, térítési díj stb.) számos olyan kézzelfogható ismeretet is próbál átadni, mint a 

közelmúlt jogszabályváltozásai, a dokumentációk használata, az adminisztrációs előírások 

bemutatása, néhol pedig nehézségeket, dilemmákat is igyekszik megfogalmazni. 

Bízunk benne, hogy az általunk készített fejezet kiváló mankó lehet mindazon hallgatók 

számára, akik a duális képzést választva köteleződnek el a szociális szakma iránt, ugyanakkor 

gondolatébresztő is számukra, amely arra sarkall, hogy minél alaposabban, ismeretgazdagon 

és legfőképpen gyakorlatorientált módon mélyüljenek el a vállalati gyakorlat 

mindennapjaiban. 
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5.1. AZ IDŐSEK OTTHONA INTÉZMÉNYTÍPUS ÉS AZ ELLÁTOTTI 

CSOPORT BEMUTATÁSA 

Kulcsfogalmak: fenntartó, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, bentlakásos 

elhelyezés, Idősek otthona 

Az idősek egyre növekvő aránya az összlakosságon belül az idősellátás területén is a 

szükségletek fokozódását eredményezte, éppen ezért az elmúlt évek számos jogszabályi 

változást hoztak ezen a területen. (Gyarmati, 2015) 

Az 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (továbbiakban: Szt.) 

megjelenése az állami szerep- és felelősségvállalás egyértelmű kinyilatkoztatása volt, azonban 

az ellátási és szolgáltatási struktúra kialakításán túl egyre inkább szükségessé vált a 

szolgáltatók körének kiterjesztése. Az elmúlt években az állam jelentős mértékben bővítette a 

szolgáltatók körét, az önkormányzati intézmények mellett, így jelenleg számos egyházi és 

magánfenntartó van jelen az idősellátás területén. (Udvari, 2015) 

Az idősellátás széles értelemben magába foglalja az idősek számára nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátásokat, valamint mindazon szolgáltatásokat, amelyek alapszolgáltatás és 

szakosított ellátás keretében valósulnak meg. 

Az alapszolgáltatásoktól a szakosított ellátási formákig eljutva egyfajta szükségletfokozódás 

figyelhető meg az ellátotti kör, jelen esetben az idős személyek részéről, amely az önellátási 

képesség folyamatos csökkenését eredményezi. 

Amennyiben az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló 

személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, úgy állapotuknak és 

helyzetüknek megfelelően, szakosított ellátási keretek között szükséges őket ellátni. A 

szakosított ellátási formák között találjuk az ápolást, gondozást nyújtó intézményeket, ahol az 

önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 

háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, 

mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodik a 

szolgáltató, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények nem csak átmeneti, hanem tartós bentlakásos 

elhelyezést is biztosítanak egy igen széles ellátotti kör számára, amelynek része az idősek 

ellátása, idősek otthona keretein belül. 

Ellenőrző kérdések 

1. Foglalja rendszerbe a személyes gondoskodás keretében nyújtható alapszolgáltatásokat 

és szakosított ellátási formákat! Sorolja fel, hogy ezek közül melyeket vehetik igénybe az 

időskorúak? 

2. Milyen fenntartó típusokat ismer? Mutassa be, majd hasonlítsa össze az egyes típusokat! 
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5.2. AZ IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS 

Kulcsfogalmak: előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat 

5.2.1. A kérelemtől az előgondozásig 

A 9/1999. (XI. 24.) SZCSM RENDELET A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL rendelkezése alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli 

kérelmére történik. 

A kérelem benyújtását követően két fontos, jogszabályban előírt kötelezettségének tesz eleget 

az intézmény: elvégzi az előgondozást és a gondozási szükséglet vizsgálatot. 

A fentiekben hivatkozott rendelet értelmében az előgondozás keretében az állami fenntartású 

intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami 

fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az 

intézményfenntartó által megbízott más személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe 

vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre 

szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az 

intézményi elhelyezésre. 

Az előgondozás során átadásra kerül a Megállapodás tervezete és tájékoztatás hangzik el az 

intézményi Házirend és Megállapodás tartalmáról, az intézményi térítési díj összegéről, 

amelyet lehetőség szerint, külön nyomtatványon aláírásával igazol a kérelmező és/vagy 

törvényes képviselő. Az előgondozás adatai az Előgondozási adatlapon (9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet 2. számú melléklete) kerülnek rögzítésre. 

Az előgondozást végző személy szerepe kiemelkedő, hiszen az adatrögzítésen túl 

véleményezőként is jelen van, sőt jogszabályi felhatalmazás által lehetősége van további 

lépések megtételére, jelzéssel élhet és módja van az adekvát kapcsolatfelvételre. 

5.2.2. A gondozási szükséglet vizsgálat gyakorlata 

2008. január 1-jén lépett hatályba a 36/2007. (XII. 22.) SZMM RENDELET A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET, 

VALAMINT AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTON ALAPULÓ SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG VIZSGÁLATÁNAK ÉS 

IGAZOLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL, amely új alapokra helyezte a szociális ellátások 

rendszerét. A jogszabály és vele együtt a gondozási szükséglet vizsgálat gyakorlata, az elmúlt 

évek során számos változáson ment át, amely nagy mértékben érintette nem csak az 

alapszolgáltatásokra való jogosultságot, hanem az idősek otthoni elhelyezést is. 

Az idősek otthoni elhelyezéshez való jogosultság tehát feltételhez kötött, egy ún. gondozási 

szükséglet vizsgálat alapozza meg a rászorultságot, amely jogszabályban rögzített 

szempontrendszer alapján valósul meg. 

Az előgondozással egy időben kerül sor a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzésére, amelynek 

adatait, egyéb körülmény (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdés) 
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hiányában, az Értékelő adatlapon (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete) 

rögzít a vizsgálatot végző. 

Felvetődik a kérdés: milyen személy látható el idősek otthonában? 

◼ Idősek otthonában a III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött személy látható el. 

◼ Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 

önmagáról gondoskodni nem képes, a fentiek szerinti gondozási szükséglettel 

rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó 

intézményben nem biztosítható. 

◼ Idősek otthonába a fenti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő 

házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet 

hiányában is felvehető. 

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető, illetve az általa megbízott 

személy végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető 

megvizsgálja a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását. 

Idősotthoni ellátás az Értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban 

meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén 

nyújtható. 

Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - gondozási szükséglettel nem 

rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj 

megfizetését. 

5.2.3. A döntéshozatal 

Az esetek jelentős részében az intézményvezető dönt a kérelmekről: a döntésről értesíti az 

ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés minden esetben 

írásban történik. 

Amennyiben az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de az 

Értékelő adatlap alapján nem III. fokozatú, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban 

meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, úgy az intézményvezető tájékoztatást 

nyújt a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. 

Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének 

döntését vitatja, úgy az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az 

intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti 

kérelemről. A fenntartó döntésének vitatása esetén, annak felülvizsgálata már bíróságtól 

kérhető. 

Ha az ellátást igénylő SORON KÍVÜLI ELHELYEZÉSét kezdeményezték, az intézményvezető dönt a 

soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli 

elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. A soron kívüli 

elhelyezés kritériumait a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza. 
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Jogszabályi előírás (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés), hogy bentlakást 

nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek 10%-áig - az a személy is ellátható, aki 

az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 

5.2.4. Teendők az igénybevétel megkezdése előtt, a 

megállapodás megkötése 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt állami fenntartású intézmény esetén az 

intézményvezető, míg egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó vagy az 

általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban 

megállapodást köt. 

A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata 

szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet 

teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően 

meghallgatják és optimális esetben véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe 

veszik. 

A megállapodás tartalmazza 

◼ az ellátás kezdetének időpontját, 

◼ az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

◼ az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

◼ a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben 

az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

◼ egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, 

továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó 

szabályokat, 

◼ belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt 

megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és 

visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 

◼ az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 

5.2.5. Az igénybevételi eljárás során kötelezően alkalmazott 

dokumentációk 

◼ KÉRELEM (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), 

◼ ORVOSI IGAZOLÁS (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész), 

◼ SZAKVÉLEMÉNY DEMENS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA ESETÉN (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. 

§ (5) bekezdés /bentlakásos intézményi ellátás esetén az orvosszakértői szerv vagy a 

Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy 

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított a demencia kórkép legalább 

középsúlyos fokozatát megállapító szakvélemény/, 
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◼ GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLAT (Szt. 68/A. §, 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. § (2) 

bekezdés 3. számú melléklete szerinti Értékelő adatlap), 

◼ GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET MEGALAPOZÓ EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSA (amennyiben az Szt. 

68/A. § (3) bekezdése alapján egyéb körülmény alapján megalapozott a gondozási 

szükséglet, 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdés), 

◼ ÉRTESÍTÉS AZ IGÉNYBEVÉTELRŐL (állami fenntartású szolgáltatás esetén Szt. 94/A. § (2) 

bekezdés), 

◼ KÉRELMEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, ún. várólista (Szt. 20. § (2) bekezdése szerinti 

nyilvántartás, amely elektronikusan is vezethető), 

◼ SORON KÍVÜLI ELHELYEZÉS DOKUMENTÁLÁSA (Szt. 20. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás), 

◼ TÁJÉKOZTATÁS ELŐGONDOZÁSRÓL (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 6. § (6) bekezdés, 

szóban vagy írásban), 

◼ ELŐGONDOZÁSI ADATLAP (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 4-9. §, 2. számú melléklet), 

◼ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELŐGONDOZÁS SORÁN (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 6. § 

(2), (6) bekezdés), 

◼ NYILVÁNTARTÁS (Szt. 20. § (2) bekezdés /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés 

/szolgáltatás megkezdése után/, amely elektronikusan is vezethető), 

◼ KENYSZI (Szt. 20/C. § és 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/F. §), 

◼ NYILATKOZAT ÖNKÉNTES FIZETÉSRŐL (Szt. 117/B. § szerint, írásos nyilatkozat, ebben az 

esetben nem kell az Szt. 119/C. § szerint jövedelemvizsgálatot végezni és a 9/1999. (XI. 

24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatnak csak a 

fejlécét kell kitölteni), 

◼ JÖVEDELEMNYILATKOZAT (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. számú 

melléklet II. rész), 

◼ VAGYONNYILATKOZAT (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. § (4) bekezdés, 1. számú 

melléklet III. rész), 

◼ JÖVEDELEMVIZSGÁLAT (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 22/A. §), 

◼ TÁJÉKOZTATÁS TÉRÍTÉSI DÍJRÓL (Szt. 115. § (2) bekezdés, a megállapodás megkötésekor, 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés), 

◼ MEGÁLLAPODÁS (Szt. 94/C. § (1), (3) bekezdés), 

◼ SZERZŐDÉS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁSRA A JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELTÉTELEKET MEGHALADÓ 

ELLÁTOTTI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK SZOLGÁLTATÁSÁRÓL (Szt. 119/A. § (2) bekezdés). 

Ellenőrző kérdések 

1. Mutassa be az intézményi dokumentáció segítségével az igénybevételi eljárás komplex 

gyakorlatát a kérelem benyújtásától a férőhely elfoglalásáig! 

2. Milyen dokumentációkkal történik a gondozási szükségletet megalapozó egyéb 

körülmények igazolása? 

3. Milyen ellátási formák igénybevétele esetén kötelező a gondozási szükséglet vizsgálat 

elvégzése? 

4. Mit jelent a tájékoztatási kötelezettség az előgondozás szakaszában? 

5. Ismertesse a megállapodás jogszabályban előírt tartalmi elemeit! 
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5.3. AZ IDŐSEK OTTHONA INTÉZMÉNYTÍPUS MŰKÖDÉSÉNEK 

GYAKORLATA 

Kulcsfogalmak: egyéni gondozási terv, Igénybevevői Nyilvántartás, GDPR 

5.3.1. Az ellátotti és tevékenység adminisztrációhoz 

kapcsolódó kötelezően alkalmazott dokumentációk 

◼ EGYÉNI GONDOZÁSI TERV (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont, 8. §, 

illetve 9. §), 

Elsőként fontos leszögezni, hogy egyetlen terv sem készülhet az ellátást igénybevevő 

aktív közreműködése, együttműködése, (vagy törvényes képviselőjének) beleegyezése 

nélkül. Feladatként jelenik meg az állapotfelmérés, amelyben az idős ember fizikai, 

egészségi és mentális állapotát kell figyelembe venni. Célkitűzés: a meglévő képességek, 

funkciók szinten tartása, és/vagy helyreállítása, önellátási képességek 

megtartása/fejlesztése. 

Az egyéni gondozási terv, amely a gondozási terv egyik típusaként határozható meg, 

személyre szólóan készül, az elkészítésében a gondozói/ellátó team vesz részt. Az 

egyéni gondozási terv elkészítésének fontos szempontjai: az ellátott személy jelen 

fizikai, mentális állapotának meghatározása, az állapotjavulás, illetve megőrzés 

érdekében szükséges és javasolt feladatok meghatározása, azok időbeli ütemezése, az 

ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeinek megnevezése. 

Az egyéni gondozási terv orvos szakmai kérdéseiről az intézmény orvosa pontos és 

részletes tájékoztatást nyújt az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője 

részére. 

Amennyiben megfelelő volt az előgondozás szakmai tartalma, úgy az megkönnyíti az 

egyéni gondozási terv kialakítását, amelyet az ellátás igénybevételét követően egy 

hónapon belül kell elkészíteni. 

A szakmai team tagjai lehetőség szerint: vezető ápoló, gondozási egység vezető, 

szociális/terápiás munkatárs, ápoló, gondozó, és az orvos. 

A terv tartalmától és az ellátott egészségi állapotától függően félév-egy év elteltével 

értékelésre kerül a kitűzött cél megvalósítása, esetleg elmaradása, módosítása és a 

tevékenységek folytatása. 

Kivétel: nem kell egyéni gondozási tervet készíteni az Szt. 68/B. § szerint felvett, 

gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében. 

◼ ÁPOLÁSI TERV (jogszabályi kötelezettség nincs), 

Ápolási terv készül, ha az ellátásban résztvevő személy egészségi állapota szakorvosi 

ellátást igényel, s az orvos ápolási/szakápolási tevékenységet ír elő. 

Az ápolási tervben megfogalmazásra kerül az ellátást igénybevevő egészségi 

állapotának részletes leírása. Feladatként jelöli meg az orvos az ápolási/szakápolási 

feladatokat, annak részletes tartalmát, az ápolási idő várható tartamát, amelyet az orvos 

folyamatosan figyelemmel kísér. Célként fogalmazódik meg az egészségi állapotban 
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várható változás, pozitív elmozdulás, amely az önellátási képesség visszanyeréséhez, a 

betegségekből való felépüléshez vagy annak szinten tartásához vezet. 

Az ápolási terv végrehajtásában lehetőség szerint részt vesz: az orvos, a gondozási 

egység vezetője, az ápoló. 

Úgy az egyéni gondozási, mint az ápolási terv végrehajtásánál az ellátást igénybevevő 

személy aktív részese kell, hogy legyen a folyamatnak, hiszen az eredményesség 

nagymértékben ettől is függ. 

◼ GYÓGYSZER FELHASZNÁLÁS NYILVÁNTARTÁSA (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 51. § (1) 

bekezdés, 9. számú melléklet szerinti Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap - 

az ellátás nyújtásának kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szereplő adatokban 

bekövetkező változások esetén kell kitölteni.), 

◼ ESEMÉNYNAPLÓ (műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról és 

a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynapló (1/2000. (I. 

7.) SzCsM rendelet 51. § (2) bekezdés), 

◼ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYI LAP (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 53. § (1) bekezdés, 

hivatkozással a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. számú mellékletére), 

◼ TÉRÍTÉSI DÍJ NYILVÁNTARTÁS/továbbá pénz- és ingatlanvagyon terhelés, fizetési 

kötelezettség teljesítés, valamint hátralék-nyilvántartás/ (29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet 19. §, amely nyilvántartást általában elektronikus módon vezetnek), 

◼ ÉLELMEZÉSI ÉS GONDOZÁSI NAP NYILVÁNTARTÁS (29/1993. (II. 17.) 21. § (2) bekezdés, 

Korm. rendelet 4. számú melléklet szerint). 

5.3.2. Kötelezően vezetendő nyilvántartások 

Igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) 

Az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) az Szt. 20/C. §-a szerinti, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) 

bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás. 

2017. január 1-től az Igénybevevői Nyilvántartást vezető szervként az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ került kijelölésre, majd 2017. november 1-től annak 

jogutódjaként a Magyar Államkincstár látja el a központi szociális információs rendszerek, 

többek között az Igénybevevői Nyilvántartás működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 

feladatokat. 

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetésével lehetővé vált a jogosulatlan igénybevételek 

kiszűrése, a szociális ellátórendszer hatékonyabb, az egyéni szükségletekhez jobban illeszkedő 

működtetése. A szociális szolgáltatások területén az ellenőrzés mellett nyilvántartási és ágazati 

tervezési célokat is szolgál, jelenleg így már naprakész információk állnak rendelkezésre a 

szolgáltatások működtetéséről. 

Az Igénybevevői Nyilvántartás 2012. július 1-től működik finanszírozási 

jogkövetkezményekkel. A megelőző jogszabályi elnevezése: Központi Elektronikus 
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Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről, innen ered a közismert és jelenleg használt 

KENYSZI elnevezés. 

Az Igénybevevői Nyilvántartásban a költségvetési támogatással finanszírozott szociális, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások napi igénybevételét kell rögzítenie a fenntartó 

adatszolgáltatójának. Az igénybevevők azonosítására használt egyedi azonosító a TAJ 

azonosító, amely elektronikus adatkapcsolaton keresztül áll rendelkezésre a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő által vezetett nyilvántartásból. 

Az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez 

szükséges, hogy az intézmény fenntartója e-képviselőt jelöljön ki, az adatszolgáltatást pedig az 

adatszolgáltatásra jogosult személy végzi. 

2016-ban az Igénybevevői Nyilvántartás új jelentési funkciókkal egészült ki a Magyar 

Államkincstár felé: a várakozók jelentésével, valamint az országos jelentési rendszerrel. Az 

országos jelentési rendszer, hivatkozással a 415/2015. (XII. 23.) KORM. RENDELET A SZOCIÁLIS, 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁSRÓL ÉS AZ ORSZÁGOS JELENTÉSI 

RENDSZERRŐL az intézményi térítési díj jelentéséből, valamint a féléves jelentésekből tevődik 

össze. 

A Szociális törvény 20. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilvántartás 

Az Szt. 20. § (1) bekezdése alapján az intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt, 

tehát a kérelmet, érkezésének napján nyilvántartásba veszi. 

A kérelem rögzítése elektronikus formában is elegendő, nem szükséges külön, egyéb 

nyilvántartásba felvezetni azt. Ezt a nyilvántartást nevezzük igen gyakran ún. várólistának. 

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

◼ a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele, 

◼ a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 

◼ a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan 

jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatok, 

◼ a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adatok, 

◼ a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, 

továbbá 2017. január 1. napjától a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a 

kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és 

tartózkodási helye vagy értesítési címe, 

◼ a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, 

◼ soron kívüli ellátásra vonatkozó igény, 

◼ az előgondozás lefolytatásának időpontja, amennyiben annak elvégzése kötelező. 

Az Szt. 20. § (4) bekezdése értelmében az intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a 

(2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti a következő adatokkal: 

◼ az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének 

módja, oka, 
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◼ a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, 

különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó 

körülményekre vonatkozó adatok, 

◼ bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely 

elfoglalásának időpontja, illetve, hogy közgyógyellátásban részesül-e. 

5.3.3. Egyéb nyilvántartások 

Az idősek otthona intézménytípus esetében számos egyéb nyilvántartással találkozhatunk, 

hiszen több olyan tevékenység van, amely egy adott nyilvántartásba történő adatrögzítést, 

adatszolgáltatást igényel. 

A KIRA (KÖZPONTOSÍTOTT ILLETMÉNYSZÁMFEJTÉS), amely egy egységes munkaügyi, ügyviteli, 

eljárási és információs rendszer, az államháztartásban dolgozó munkavállalók bérjellegű 

adatait kezeli. Ebben a rendszerben a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények megbízott 

munkatársai szolgáltatnak adatokat. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények 

jellegzetessége, hogy saját informatikai rendszerük van, amely a SZIA (SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG INTEGRÁLT ADATKEZELŐ RENDSZERE) nevet kapta. Az informatikai 

rendszer annak érdekében jött létre, hogy az ellátottak és munkavállalók adatai, az 

intézmények engedélyezett férőhelyei e rendszeren belül fellelhetők legyenek. 

A jelenlegi szociális ágazati továbbképzési rendszer szintén működtet olyan elektronikus 

felületet (OJKF), amelyben egyrészt a szociális intézmény, mint szervezet, másrészt pedig a 

szakmai továbbképzésre kötelezett munkavállaló is regisztrálja magát annak érdekében, hogy 

a továbbiakban továbbképzéseken vehessen részt. 

A TÉRÍTÉSI DÍJ NYILVÁNTARTÁS az intézmények nagy részében elektronikus módon történik, 

elektronikus nyilvántartás (pl.: EcoStat) formájában. 

Hivatkozással az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 61. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakra, az 

intézményben élő ellátottak esetében SZEMÉLYES SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉS történik, amely szintén 

elektronikus, számítógépes nyilvántartási rendszerben kerül rögzítésre, KÖNYVELÉSre. 

2018. május 25-től hazánkban is a GDPR, amely a személyes adatok védelméről szóló, az 

Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet, szabályoz szinte mindent, ami 

személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, 

továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását. 

Az említett nyilvántartások esetében is elkülönül az adatrögzítő és az adatfeldolgozó személye, 

jogosultsági feltételei. A szociális ellátás területén, beleértve a bentlakásos intézményeket is, 

egy adatleltár keretében érdemes és fontos áttekinteni mindazon adatokat, amelyekkel az 

intézmény valamilyen módon bánik és meghatározni az egyes személyekhez, 

munkavállalókhoz kapcsolódó jogosultsági feltételeket. A konkrét szabályozás, amely 

adatkezelési szabályzat (a GDPR vonatkozásában) formájában is megvalósul, lehetővé teszi, 

hogy a jövőben elkerülhető legyen az adatvédelmi incidens. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az egyéni gondozási terv megvalósulását az intézményi gyakorlatban! 

2. Milyen jellegű adatszolgáltatás történik az Igénybevevői Nyilvántartás rendszerében? 

3. Az Szt. 20. § (2) és (4) bekezdése szerint kötelezően vezetendő nyilvántartás milyen 

adatokat tartalmaz a kérelmezői és milyeneket az ellátotti szakaszban? 

5.4. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

Kulcsfogalmak: intézményi jogviszony 

Az intézményi jogviszony megszűnik: 

◼ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

◼ a jogosult halálával, 

◼ határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, 

ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 

◼ az ellátottnak a Magyarország területén való tartózkodási joga megszűnése esetén, 

◼ a Megállapodás felmondásával. 

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha 

◼ az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 

elhelyezése nem indokolt, 

◼ az ellátott a Házirendet súlyosan megsérti, 

◼ az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj-

fizetési kötelezettségének - a Szt. 102. § szerint - nem tesz eleget, 

◼ az ellátott és/vagy törvényes képviselője kezdeményezte azt, 

◼ az ellátott a Megállapodást egyoldalúan megszegte. 

A Házirend súlyos megsértésének minősül különösen, ha az ellátott 

◼ az intézményben élő ellátott az intézmény sérelmére a Büntető Törvénykönyvbe 

ütköző, büntetéssel fenyegetett cselekményt követ el, 

◼ ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi 

viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

A FELMONDÁSI IDŐ, ha a megállapodás másként nem rendelkezik, bentlakásos intézmény esetén 

három hónap. 

Amennyiben egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a megállapodás 

felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az 

egyszeri hozzájárulást megfizető személy, illetőleg a fenntartó vitatja, úgy kérheti a bíróságtól 

a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek 

mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk rosszhiszeműségnek az intézményi jogviszony tekintetében? 

2. Konkrét példán keresztül ismertesse az intézményi jogviszony megszüntetés gyakorlatát, 

a dokumentációs előírások bemutatásával együttesen! 

5.5. AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK 

Kulcsfogalmak: szolgáltatási elem, tanácsadás, esetkezelés, gondozás, étkeztetés, 

felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, 

készségfejlesztés, lakhatás, megkeresés, közösségi fejlesztés 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a szociális 

szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell azt, hogy a fenntartó a 

jogszabályban felsorolt szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja. 

A szolgáltatási elem kifejezés újnak mondható, amely a szakmai programban a szolgáltatás 

részeként megjelenő tevékenységek összességét jelenti. 

Idősek otthona esetében a következő szolgáltatási elemek biztosítása történhet: 

Tanácsadás: Az együttélés során az egyéni, személyek közötti különbségekből adódó érzelmi-

indulati feszültségek, konfliktusok generálódhatnak. A nyílt kommunikáció, az eseményekről, 

változásokról való tájékoztatás, illetve a döntési helyzetekbe való bevonás nagymértékben 

feszültségcsökkentő hatással bír. Az idősek otthonában az egyes bizottsági ülések (pl.: 

Érdekképviseleti Fórum, Kulturális Bizottság, Élelmezési Bizottság, lakógyűlések), illetve az 

ellátottjogi képviselővel, intézményvezetővel, intézményi munkavállalóval folytatott 

személyes beszélgetések csökkenthetik az esetleges konfliktusokat. 

Esetkezelés: Az idősek otthonában dolgozó szociális/terápiás munkatárs részéről már a 

férőhely elfoglalásakor segítő, empatikus hozzáállás valósul meg, ezen személy az, akivel 

elsőként bizalmi kapcsolatot alakít ki az idős személy. Ezen bizalmi viszony a későbbiekben 

nagymértékben, pozitív módon hat a segítő kapcsolat módjára, illetve az ellátott intézményi 

életére. 

Gondozás: A szociális gondoskodás komplex módon történik az idősek otthonában, nemre, 

korra, fogyatékosságra, vallási hovatartozásra tekintet nélkül, egyéni szükségletekhez igazodó 

segítségnyújtás révén. Mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló egyén egészségi, 

szociális és mentális állapota határozza meg. 

Az idősek otthonában a szociális gondozás, az ellátott szükségleteihez alkalmazkodva, a fizikai 

és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás tekintetében egyaránt 

érintett. A gondozás egyénre szabottan, az idős ember állapotának és gondozási 

szükségleteinek figyelembevételével valósul meg. Az ellátottak sem életkor, sem betegség, sem 

pedig szociális készségek tekintetében nem alkotnak homogén csoportot, ezért ellátásuk csak 
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személyre szabott bánásmóddal és szabályok mentén történhet. Az ellátottak részére minden 

adott lehetőség figyelembevétele mellett a legnagyobb önállóság biztosítása szükséges. 

Az ellátottak állapotuknak, személyes igényeinek megfelelő szintű gondoskodásban 

részesülnek, amely szerint biztosított részükre: 

◼ a személyre szóló ápolás: amely arra irányul, hogy az ellátott segítséget kapjon mindazon 

tevékenység elvégzésében, amelyet saját maga tenne meg, amennyiben rendelkezne az 

ahhoz szükséges akarattal, erővel vagy tudással. Segítséget kap továbbá az önállóság 

mielőbbi visszanyerésében vagy a függőség csökkentésében. 

◼ a személyre szóló gondozás: viszonylag kompenzált pszichés-szomatikus állapotú, 

illetve enyhébb betegségben szenvedő, vagy életkora, illetve fogyatékossága miatt 

segítségre szoruló, de állandó szakorvosi ellátást, felügyeletet nem igénylő ellátottak 

gondozása, a gondozók által végzett tevékenységek során. 

Étkeztetés: Az ellátottak részére legalább napi háromszori étkezés biztosított, amelyből egy 

étkezés minden esetben meleg étel. Orvosi javaslatra lehetőség a különböző diéták 

biztosítására. Fontos az ösztönzés az egészségesebb táplálkozás irányába (pl.: 

egészségmegőrző füzetek, ismeretterjesztő előadások, Élelmezési Bizottsági ülés). 

Felügyelet: Az idősek otthona biztosítja a testtávoli segédeszközöket és inkontinencia 

betéteket azon ellátottak számára, akik azt nem képesek megfizetni, továbbá gondoskodik az 

egyéb testközeli segédeszközök beszerzéséről. 

Az esetek nagy részében az intézményben élő ellátottak között nagy számban találkozhatunk 

mozgásukban akadályozott személyekkel. Az intézményben dolgozó szakdolgozó (pl.: 

fizioterápiás asszisztens) segít mobilizálni az ellátottakat, akár az ágyban fekvőket, akár a 

fentjárókat. Az aktivitás megőrzése érdekében és terápiás céllal rendszeres lehetőség lehet a 

keringést és mozgást javító csoportos torna, ágytorna, valamint a gyógytorna és masszázs 

biztosítása. 

A gyógyszerellátásról, gyógyászati segédeszköz biztosításáról a Házirendben foglaltak szerint 

gondoskodik az intézmény, amelyről a megállapodás megkötése előtt az intézmény a 

szolgáltatást igénybevevőt tájékoztatja. 

Az idősek otthona egészségügyi alapellátást biztosít járóbeteg rendelési időben az orvosi 

rendelő és felszerelési tárgyainak használatával. Amennyiben lehetőség van rá, úgy 

rehabilitációs tornaszoba, szabadtéri eszközök igénybevételét is biztosíthatja az intézmény. 

Amennyiben az intézmény szakápolásra jogosító működési engedéllyel is rendelkezik, úgy a 

szolgáltatások köre még tovább bővíthető. 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: Az intézmény biztosítja a személyi higiénéhez 

szükséges ápolási-gondozási feladatokat (mosdatás, fürdetés, kontinencia kezelése), továbbá 

hajvágást, borotválást, körömvágást. A ruházat és egyéb textília abban az esetben biztosított, 

amennyiben az ellátott nem rendelkezik saját textíliával. A saját tulajdonú, illetve az intézmény 

tulajdonát képező ruházat és textília tisztításáról, mosatásáról, javításáról az intézmény 

gondoskodik. 

A közösségi együttélésre lehetőség szerint társalgó, könyvtár, foglalkoztató, udvari pergola, 

büfé, dohányzásra kijelölt hely áll rendelkezésre, valamint teakonyha használata biztosított. 

Szállítás: Az esetek nagy részében intézményi személygépkocsival történik az ellátottak 

szállítása, ha egészségügyi ellátásuk, szociális ügyeik intézése miatt szükséges, vagy ha az 
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intézmény által koordinált kulturális programok elérésében segíti őket. Ezen szállítások 

térítésmentesen vagy térítés ellenében vehetők igénybe. Amennyiben az intézmény 

rendelkezik saját gépkocsival, úgy az igénybe vehető magánjellegű célokra is, térítés ellenében. 

Készségfejlesztés: Az idősek otthonában terápiás- és képességfejlesztő foglalkozás keretében 

kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápia is megvalósul. A demens ellátottak foglalkoztatása, 

demens foglalkozás keretében, általában kiemelt helyen szerepel az intézmények életében. 

Ezen foglalkoztatási forma mind terápiás, mind pedig készségfejlesztő foglalkozásnak 

tekinthető. 

Lakhatás: Az idősek otthonában az engedélyezett férőhelyek határáig biztosítható az ellátott 

aktuális állapotának megfelelő lakhatása, figyelembe véve az intézmény épületének 

sajátosságait is. 

Megkeresés: A megkeresés az igénybevétel kezdetétől egészen a férőhely elfoglalásáig jelen 

lévő szolgáltatási elem. 

Közösségi fejlesztés: Az idősek otthona optimális esetben nagy hangsúlyt fektet a 

közösségfejlesztő tevékenységek által az ellátotti hasznosságtudat fenntartására. Évente több 

alkalommal biztosítja a közösségfejlesztő programokon való részvételt (pl.: kulturális 

programok, generációk közötti kapcsolat fenntartása, helyi közoktatási intézményekkel való 

kapcsolattartás, kiállításokon való részvétel, városi séta, önkéntesek és iskolai közösségi 

szolgálatot teljesítők fogadása, tehetségkutató versenyeken való részvétel). Az intézmény 

biztosítja a társalgóban, közös helyiségekben a vendégek, hozzátartozók fogadásának 

lehetőségét és biztosítja a szabad vallásgyakorlást. 

Ellenőrző kérdések 

1. Konkrét példák segítségével határozza meg, hogy az intézményi terephelyen milyen 

módon biztosítottak az egyes szolgáltatási elemek. 

2. Sorolja fel mindazon szolgáltatási elemeket, amelyek biztosítása a szociális munkás 

feladata vagy abban közreműködő személyként részt vesz! 

5.6. AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉLŐ ELLÁTOTTAK 

ÉRDEKKÉPVISELETE 

Kulcsfogalmak: érdekképviselet, érdekvédelem, Érdekképviseleti Fórum 

Az idősek otthonában élő ellátottak jogainak széleskörű érvényesülésére elsősorban az 

intézményvezető személye a garancia, aki felé az ellátottak panaszjogukkal élhetnek. Az 

ellátottak panaszkezelésének eljárásmenetét az intézmény a Házirendjében szabályozza. 

Az intézményvezető évente legalább két alkalommal (indokolt esetben többször is) lakógyűlést 

tart, amelyen tájékoztatást nyújt az ellátottak részére az intézmény életéről, eseményeiről és a 
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tervekről. A lakógyűlésen az idősek otthona ellátottjai szabadon kifejthetik véleményüket és 

elmondhatják javaslataikat. 

Az Szt. 99. §-a rendelkezik az intézményben élők érdekvédelméről. „A tartós bentlakásos 

intézmény fenntartója köteles a házirendben meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és 

az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének - 

jogszabályban meghatározottak szerint kialakított - szabályait.” 

Fentieken túl, hivatkozással az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 43/A. §-ában foglaltakra: „az Szt. 

99. §-a szerinti érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi 

jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a 

házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.” 

A Házirend, valamint az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályzata értelmében az 

Érdekképviseleti Fórum feladata, hogy előzetesen véleményezze az intézmény vezetője által 

készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok 

közül a Szakmai programot, az éves Munkatervet, a Házirendet, továbbá az ellátottak részére 

készült tájékoztatókat. 

Fentieken túl feladata, hogy megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a 

jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és 

intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől 

az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. Az 

Érdekképviseleti Fórum továbbá intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, 

valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben 

az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

A Házirend, továbbá az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályzata részletesen 

tartalmazza a tagságra és a működésre vonatkozó szabályozást. 

Az ellátottjogi képviselő tevékenységét az Szt. 94/K. §-a szabályozza, aki a jogszabályokban 

meghatározott keretek között védi az ellátottak jogait, segíti őket azok megismerésében és 

érvényesítésében. 

Az érdekvédelemhez kapcsolódóan a bentlakásos intézményekben kiemelten fontos a szabad 

vallásgyakorlás biztosítása a történelmi egyházak szolgálatában, kétheti, havi és igény szerinti 

rendszerességgel, valamint a fogyatékos személyek speciális jogainak figyelembe vételével az 

akadálymentes környezet megteremtése, az egész intézmény területén. 

A Házirend egy példánya, annak érdekében, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény 

dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen, valamint az ellátottjogi képviselő neve, 

pontos elérhetősége, továbbá az Érdekképviseleti Fórum tagjainak neve, az intézmény 

faliújságjain kifüggesztésre kerül. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az intézményi terephelyen működő Érdekképviseleti Fórum átfogó 

tevékenységét a Házirend és az erre vonatkozó szabályzat segítségével! 

2. Milyen kötelezettségei vannak az intézményvezetőnek az ellátottjogi képviselő felé? 
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5.7. INTÉZMÉNYI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ 

Kulcsfogalmak: intézményi térítési díj, személyi térítési díj 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítás 

és fizetés szabályait az Szt., továbbá a 29/1993. (II. 17.) KORM. RENDELET A SZEMÉLYES 

GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szabályozza. 

A térítési díjat az ellátást igénybevevő jogosult és/vagy törvényes képviselő és/vagy a 

jogosultnak az a tartásra kötelezett hozzátartozója, akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét és/vagy a jogosult tartását szerződésben 

vállaló személy és/vagy a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy - köteles 

megfizetni. A fenntartó önkormányzat főjegyzője ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 

aki jövedelemmel nem rendelkezik és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 

A szociális szolgáltatások ellenértékeként megállapított összeget (továbbiakban: intézményi 

térítési díj) a fenntartó évente állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja 

meg a szolgáltatási önköltséget. Indokolt esetben az intézményi térítési díj alapjául szolgáló 

szolgáltatási önköltség és ez által az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 

korrigálható. 

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban: személyi térítési díj) az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 

megkötésekor, illetve az éves térítési díj felülvizsgálatot követően írásban tájékoztatja, 

értesítés formájában. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 

összegét. 

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 

vizsgálható felül és változtatható meg. Ezen felül megváltoztatható, ha a kötelezett jövedelme 

olyan mértékben csökken, hogy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, 

illetve az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben 

növekedett. 

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a 

fenntartó rendelkezik. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj 

megfizetésére a kötelezett abban az esetben kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, 

ha korábban jövedelem és vagyon hiányában térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és 

részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ekkor a térítési díj 

megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. 

Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy a személyi 

térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési 

díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Az ellátást igénylő, az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy 

írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 

megfizetését legfeljebb három év időtartamra, amely időtartam meghosszabbítható. Ebben az 

esetben nem kell jövedelem- és vagyonvizsgálatot elvégezni. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy 
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az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő 

vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a 

mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj 

különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Szt. 

jövedelemhányad megállapítására és költőpénz biztosítására vonatkozó szabályait, továbbá 

biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, 

mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

A személyi térítési díj megállapítása 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani 

az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg 

az ellátott havi jövedelmének 80%-át. Mindezek figyelembevétele mellett az ellátott által 

fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20%-a költőpénzként visszamaradjon. 

1. Amennyiben a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, 

úgy abban az esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

2. Amennyiben a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, úgy abban 

az esetben a térítési díjat ki kell egészíteni, amennyiben erre van lehetőség: 

a. ha az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a jövedelemhányad és az 

intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni, 

b. ha az ellátott jelentős pénzvagyonnal nem, de jelentős ingatlanvagyonnal 

rendelkezik, akkor a különbözetet az ingatlanvagyonból kell biztosítani az 

ingatlanra létesített jelzálog formájában. Az ingatlan terhére megállapított jelzálog 

összegét az intézmény havonta, az ellátott személyi térítési díjának 

megállapításánál előírja, amelyet a jelzálogjog bejegyzéséig hátralékként 

nyilvántart. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a 

fenntartó kérelmére hoz határozatot, amelyet az ingatlanügyi hatóság felé jelent. 

INGYENES ELLÁTÁSban részesül az az ellátást igénybevevő, aki jövedelemmel, jelentős 

pénzvagyonnal vagy a térítési díj alapjául szolgáló ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. Ez 

esetben az intézmény részére költőpénzt biztosít, amelynek összege a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 20%-a. Amennyiben a személyi térítési díj ingatlanvagyont is 

terhel, a költőpénz összege el kell, hogy érje a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 30%-át. 

A szülőtartás 

2017. január 1. napjától az Szt. 117/D. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az ellátott jelentős 

pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) 

bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak 

van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad - a 117/B. § (2) 

bekezdése szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj - és az intézményi térítési díj 

közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles. 
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A díjkülönbözet megfizetése tekintetében a megállapodást az intézményvezető kötheti meg a 

nagykorú gyermekkel, amely megállapodás tartalmazza: a megfizetendő díjkülönbözet 

összegét, a fizetésre vonatkozó szabályokat és a megállapodás megszegésének 

jogkövetkezményeit. 

Amennyiben a megállapodás nem jön létre, úgy az intézmény fenntartója a bíróságtól kérheti, 

hogy a Polgári Törvénykönyv rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és 

képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a 

díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. 

A szülőtartás intézménye sok szempontból vitatható, azonban törvényi előírásként jelentős 

feladatot ró a bentlakásos intézmények vezetőire. A kötelezettség (nagykorú gyermek 

megkeresése és tájékoztatása) adott, a megvalósuló gyakorlat azonban nagymértékű 

eltéréseket mutat, tekintettel arra, hogy az intézmények részéről nincs kényszerítő eszköz, az 

kizárólag a fenntartók hatáskörébe tartozik. 

Ellenőrző kérdések 

1. Határozza meg az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti legfontosabb 

különbségeket! 

2. A szülőtartási kötelezettség nem teljesítésének milyen jogkövetkezményei lehetnek a 

nagykorú gyermekre vonatkozóan? 

5.8. AZ IDŐSEK OTTHONA MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI 

Kulcsfogalmak: tárgyi feltétel 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet határozza meg a személyes gondoskodást nyújtó 

intézmények működési, tárgyi, személyi és szakmai feltételeit. 

Amikor MŰKÖDÉSI FELTÉTELEKről beszélünk, alapvető elvárás, hogy az intézmény rendelkezzen 

működési engedéllyel (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés) és mindazon 

dokumentációkkal, amely az 1.1. fejezetben, mint az intézményi működést szabályozó 

dokumentumok, részletesen kifejtésre kerültek. 

Általánosan megfogalmazott tárgyi feltételként fontos, hogy az intézmény 

◼ tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, 

◼ épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, 

◼ bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények 

feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. 

A bentlakásos intézményben továbbá biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a 

folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A bentlakásos intézményben ki kell alakítani 
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◼ az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), 

◼ a személyi tisztálkodásra, 

◼ az étkezésre, 

◼ az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl.: társalgó, 

könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint 

◼ mentális gondozásra, 

◼ az egészségügyi ellátás céljára (pl.: orvosi szoba, betegszoba), 

◼ gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi 

együttlétre, 

◼ a látogatók fogadására szolgáló helyiséget. 

A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha 

◼ a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület, 

◼ tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint 

◼ nemenkénti illemhely jut és 

◼ biztosított a folyamatos fűtés és melegvíz-szolgáltatás. 

A bentlakásos intézményi lakószobában legfeljebb négy személy helyezhető el. Négynél több 

személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli 

elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni. 

A tárgyi feltételek vizsgálatakor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló intézményi épület 

sajátosságait, hiszen annak alapvető adottságai maximálisan meghatározzák a tárgyi feltételek 

biztosításának lehetőségeit. 

Amennyiben egy új intézmény kerül kialakításra, értve ez alatt az épület életkorát, a tárgyi 

feltételek tudatos kialakítására való törekvés egyértelmű, már az engedélyeztetés 

szempontjából is. A nehézségek a már működő, alapvetően műemlék vagy műemlék-jellegű 

épületek esetében vannak jelen, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben alapvető, sok esetben 

kedvezőtlen adottságokkal találkozhatunk. Ezen intézmények működőképességének 

megtartása, esetleges átalakítása, a lehetőségek és ésszerűség határain belül, a szociális 

ellátórendszer jövőbeli kihívásainak egyike. 

Ellenőrző kérdések 

◼ Tekintse át az intézményi terephely tekintetében a tárgyi feltételek meglétét! 

5.9. AZ IDŐSEK OTTHONA MŰKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

Kulcsfogalmak: személyi feltétel, integrált intézmény, továbbképzési terv 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozása értelmében, a személyi feltételekre 

vonatkozóan, bentlakásos intézmény esetében a munkavállalók legalább nyolcvan 

százalékának szakképzettnek kell lennie. 
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A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámnormáit az említett rendelet 2. 

számú melléklete, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben 

foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait 

a 3. számú melléklet tartalmazza. 

A rendeletben meghatározott munkakörök az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában részletesen kifejtésre kerülnek, értve ez alatt a konkrét feladatokat, a hatáskör 

gyakorlásának módját, a felelősségi és helyettesítési szabályokat. Mindezeket az adott 

munkakörhöz tartozó munkaköri leírásnak is tartalmaznia kell. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban a munkakörök egymáshoz való viszonyrendszere is 

kirajzolódik, értve ez alatt az intézményi hierarchiát és az egyes munkakörök egymáshoz 

fűződő kapcsolatrendszerét. Az intézményi belső szabályzatok, protokollok és eljárás rendek 

szintén fontosak, hiszen alapvető munkavégzési feladatokat rónak az egyes munkakörökben 

dolgozókra. 

Célszerű egy szervezeti ábra keretében megjeleníteni az egyes munkaköröket, alá- és 

fölérendeltségi viszonyokat, amely ábra a mellékletét képezi a Szervezeti és Működési 

Szabályzatnak. 

Integrált intézmény esetében az intézményvezető egyéb, jogszabályban nem nevesített 

munkaköröket is megnevezhet, amelyeket szintén az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában kell rögzíteni. 

A munkakörök tekintetében vonatkozó jogszabály továbbá: 257/2000. (XII. 26.) KORM. 

RENDELET A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNYNEK A SZOCIÁLIS, 

VALAMINT A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZATBAN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL. 

Szociális gondoskodást végző személyek továbbképzése 

2018-ban a szociális ágazat továbbképzési rendszere alapvető változáson ment keresztül, 

amely érintette a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM RENDELET A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 

ADATAINAK MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL és a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM RENDELET A SZEMÉLYES 

GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL ÉS A SZOCIÁLIS SZAKVIZSGÁRÓL tartalmát. 

Az új, hármas felépítésű képzési rendszerben a továbbképzési időszak tartama négy évre 

változott. Az e rendelet szerint 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett személyek 

továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén egységesen újra kezdődött. 

A továbbképzésre kötelezettek háromféle továbbképzési formában teljesíthetik továbbképzési 

kötelezettségüket, amelyek a következők: kötelező továbbképzés, munkakörhöz kötött vagy 

választható továbbképzés. 

A kötelező továbbképzés a teljes ágazat tekintetében szükséges, lényeges és általános 

alapkompetenciák megszerzésére irányul, összességében a teljes pontszerzési kötelezettség 

20%-át ebben a formában kell megszerezni. 

A munkakörhöz kötött továbbképzés egy adott munkakörhöz, illetve az adott munkakör 

esetében érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek 

megszerzésére irányul, ebben a formában a képzési pontok legalább 40%-át kell teljesíteni. 
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A harmadik kategória, a választható továbbképzés olyan szakmai továbbképzés, amely az 

egyéni érdeklődés figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb 

speciális ismeretek megszerzését célozza, értelemszerűen ez a fennmaradó képzési pontok 

(maximum 40 %) megszerzésére szolgál. 

A három képzés közül speciális helyzetben van a munkakörhöz kötött továbbképzés, ugyanis 

ezt a képzési ciklus első felében kell teljesíteni. A másik két képzés esetében ilyen megkötést 

nem tartalmaz a jogszabály. 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények estében az intézmény vezetője éves 

továbbképzési tervben rögzíti a továbbképzések ütemét. 

Kétszintű szociális vezetőképzés 

2018. január 1. hatállyal lépett életbe a 25/2017. (X. 18.) EMMI RENDELET A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL 

RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLYEK VEZETŐKÉPZÉSÉRŐL. A vezetőképzés olyan 

hatósági képzés, amelynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és 

kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. 

A jogszabály értelmében szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes 

gondoskodást végző személy, ha 

◼ állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, 

intézmény, hálózat vagy javítóintézet intézményvezetője, 

◼ integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy 

helyettese, 

◼ az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a 

munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy 

◼ vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető. 

A vezetőképzés kétszintű: alap vezetőképzésből és mester vezetőképzésből áll. 

MESTER VEZETŐKÉPZÉS teljesítésére köteles a fent hivatkozott rendelet 1. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti vezető (intézményvezető) és a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott 

bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon 

telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona 

telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet 

telephelyének vezetője. 

A mesterképzésre nem köteles vezető az ALAP VEZETŐKÉPZÉS teljesítésére köteles. 

Az alap, illetve a mester vezetőképzés is alapozó és megújító képzési szakaszokból áll. 

Fontos, hogy a 2018. évtől a szociális szakvizsga rendszere megszűnt, egyben megszűntek a 

szakvizsgához kapcsolódó kötelezettségek és a szakvizsga helyébe számos tekintetben a 

szociális vezetőképzés lépett. A szakvizsga megléte nem mentesít a vezetőképzésre vonatkozó 

kötelezettségek teljesítése alól, a szakvizsgával rendelkező, vezető beosztású személyeknek is 

el kell végezniük a vezetőképzést. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Ismerje meg az intézményi terephely vonatkozásában a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott működési struktúrát, majd értelmezze a szociális 

munkatárs munkakörének lényegi feladatait! 

2. Ismerje meg az egyes szervezeti egységek egymáshoz fűződő viszonyrendszerét, 

kiemelten a szociális munkatárs munkakör vonatkozásában! 

5.10. A SZOCIÁLIS MUNKA MEGVALÓSULÁSA IDŐSEK 

OTTHONÁBAN 

Kulcsfogalmak: mentálhigiéné, szociális munka 

Az idősek otthonában, hivatkozással az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra, 

valamennyi munkavállaló feladata a mentálhigiénés ellátás biztosítása, azonban az 

intézményben szociális munkás végzettséggel, szociális munkatársként dolgozó szakemberek 

tevékenysége talán még széleskörűbb és messzebb mutat a mentálhigiéné határain. (B. Erdős, 

2010) 

A szociális és mentálhigiénés tevékenység színterei: 

◼ Az intézményi elhelyezési kérelmek nyilvántartása, az elhelyezés előkészítése 

(jogszabályi kötelezettség alapján). 

◼ Részvétel az igénybevételi eljárás teljes szakaszában, valamint együttműködés az 

előgondozó munkatárssal az előgondozás és gondozási szükséglet vizsgálat elvégzése 

céljából. 

◼ Az új ellátott fogadása, beilleszkedés segítése az egészségügyi szakszemélyzettel 

együttesen. 

◼ Egyéni gondozási terv elkészítése és folyamatos felülvizsgálata team munka keretében. 

◼ Az intézményben élő ellátottak szocioterápiás foglalkoztatásának (munkaterápia, 

terápiás és készségfejlesztő foglalkozások), valamint fizikai, szellemi, szórakoztató és 

kulturális tevékenységének biztosítása. 

◼ Az ellátottak jogainak és érdekvédelmének biztosítása. 

A szociális munkás kiemelt feladatai: 

◼ a személyre szabott bánásmód biztosítása, 

◼ a szabadidő kulturált eltöltésének szervezése, 

◼ az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásában történő 

segítségnyújtás, 

◼ egyéni gondozási tervek megvalósításában való közreműködés (team-munka), 

◼ a hitélet gyakorlásának szervezése, elősegítése, 

◼ az intézményen belüli közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának, kialakításának 

támogatása, 
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◼ szociális ügyintézés végzése, 

◼ személyes szükségletkielégítés (készpénz, személyes használati tárgyak, szolgáltatás) 

biztosítása, annak dokumentálása, 

◼ szocioterápiás foglalkoztatás keretén belül munkaterápia és terápiás, valamint 

◼ készségfejlesztő foglalkozások szervezése, kiemelten a demenciával élő ellátottak 

foglalkoztatását, 

◼ fizikai, szellemi, szórakoztató és kulturális tevékenységek biztosítása, 

◼ az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) kezelése (adatszolgáltatás), 

◼ nyilvántartások vezetése a jogszabályi követelményeknek megfelelően, 

◼ az intézményben működő bizottságok működésének szervezése, ehhez kapcsolódó 

adminisztrációs tevékenység végzése, 

◼ egyéni esetkezelés, 

◼ interperszonális konfliktusok kezelése, 

◼ pszichoterápiás nagycsoportos foglalkozások vezetése a vezető ápoló irányításával és 

közreműködésével, 

◼ önkéntesek, iskolai közösségi szolgálatot végzők fogadása, 

◼ szociális csoportmunka szervezése, megvalósítása, 

◼ közösségi szociális munka megvalósítása. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismerje meg az intézményi terephelyen megvalósuló demens ellátás átfogó gyakorlatát, 

különös tekintettel a foglalkoztatásra vonatkozóan! 

2. Konkrét példák segítségével mutassa be az intézményi terephelyen mindazon 

tevékenységeket, amelyek a szociális munka végzéséhez kapcsolhatók! 
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6. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA 

KRIZSÁN JÁNOSNÉ 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

általános igazgatóhelyettes 

okleveles család és gyermekvédő tanár, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, nevelőtanár, óvónő 

BEVEZETÉS 

A fogyatékossággal élő személyek szociális ellátása keretében biztosítható szakosított 

ellátások azoknak a családoknak és fogyatékossággal élő személyeknek nyújtanak 

szolgáltatást, akiknek ellátását állapotuk vagy megnövekedett szükségleteik miatt a 

családjukban nem tudják biztosítani. Az egyes intézménytípusok az igénybe vevők 

szükségleteire reagálva jöttek létre és működnek. Az ápoló gondozó otthonoktól a rehabilitáció 

lehetőségét biztosító lakóotthonokon át a támogatott lakhatásig többféle szolgáltatás érhető el. 

Az egyes szolgáltatási típusok működését az 1993. évi III. törvény szabályozza. A 

fogyatékossággal élők szociális ellátása című fejezetben a szociális munkás szemszögéből kerül 

bemutatásra a szolgáltató rendszernek ez az eleme. Gyakorlatias megközelítésben ismerhető 

meg az ellátotti csoport heterogén összetétele, ugyanakkor szemléletes képet kaphatunk a 

fogyatékossággal élő személyek jellemzőiről, demográfiai mutatóikon keresztül. Emellett 

megismerhetőek a hazai és nemzetközi szabályozó irányelvek és alapelvek, beavatkozási 

területek, az intézményi működés gyakorlata, a dokumentációs feladatok, együttműködési 

lehetőségek, érdekképviseleti szervezetek. A fejezet számos gyakorlati feladatot tartalmaz, 

melyek megoldásuk esetén segítik a hallgató felkészülését, munkáját a vállalati gyakorlat során 

és felkészítik a szociális munkás végzettséggel betölthető munkakörök feladatellátására. 

 

Kulcsfogalmak: autizmus, fogyatékosság, halmozott fogyatékosság, károsodás, 

rokkantság, szakosított ellátás, szociális alapszolgáltatás 
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6.1. AZ ELLÁTOTTI CSOPORTOK ÉS IGÉNYBE VEHETŐ 

INTÉZMÉNYTÍPUSOK BEMUTATÁSA 

Az ellátotti csoportok és igénybe vehető intézménytípusok bemutatásának célja annak 

összefoglalása, hogy az ellátotti körben milyen jellegű fogyatékossággal élő személyek jelennek 

meg, és mely intézménytípusok állnak rendelkezésükre. 

6.1.1. Fogyatékosság meghatározása, a fogyatékossággal élő 

személyek jellemzői 

A fogyatékosság meghatározása során arra törekszünk, hogy a teljesség igényével, a 

legaktuálisabb megfogalmazások kerüljenek bemutatásra, ugyanakkor ismertetésre 

kerüljenek a korábbi álláspontok is. 

A fogyatékosság meghatározása 

A fogyatékosság olyan minőségileg más, a normálistól eltérő sajátosság, amelyben a változások 

és a fejlődési lemaradás több évre tehető és maradandó, irreverzíbilis. 

A fogyatékosság meghatározásához az egyes szakterületek korábban az Egészségügyi 

Világszervezet által elfogadott háromlépcsős rendszert (károsodás, fogyatékosság, 

rokkantság) alkalmazták, amíg annak felülvizsgálata és egy új szemléletű rendszer kidolgozása 

2001-ben megtörtént. Az 4új szemlélet az embert biológiai, pszichés és szociális dimenziókkal 

rendelkező egységnek tekinti. Ebben a rendszerben a testi funkciók és struktúrák 

károsodhatnak, a tevékenység akadályozottá válhat, a társadalom életében való részvétel 

pedig korlátozottá, mindez az egyén és környezete kölcsönhatásában vizsgálva. (Hiba! A h

ivatkozási forrás nem található.) 

A rendszert az alábbi ábra szemlélteti. 

 

4 Egészségügyi Világszervezet: FNO – a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, 

2003. 18. oldal 
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A modell kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy a tevékenységet helyezi fókuszpontba és a 

tevékenység akadályozottsága jelenti a fogyatékosságot. A régi rokkantság fogalom helyett a 

részvételt jelöli meg másik központi elemként, így az egyén társadalmi életben való 

részvételének korlátozottsága jelenti a rokkantságot. Az új modellel a hivatalos 

fogalomhasználatból kikerültek a stigmatizáló, negatív attitűdöt hordozó kifejezések. 

(Kullmann & Kun, 2004) 

Legáltalánosabb jelentéstartalom szerint a fogyatékosság 

„a biológiai állapot megváltozása, a testi, idegrendszeri tulajdonságterületek 

körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, károsodás, defektus. (Dr. Illyés, 2000, 

old.: 25) 

A fogyatékosság meghatározása jogszabályokban: 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 4. " 9. pont szerint 

"E törvény megfogalmazásában fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy 

véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális 

károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, 

társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; " (1998. évi XXVI. törvény a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról ) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.338449 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, értelmező rendelkezések 25. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293987 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 41.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.348712 

- 5/ 2003.(II.19) ESZCSM rendelet, K, L, M, N, pontjai a magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító fogyatékosságokról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73620.333624 

KÓROS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 
rendellenesség, betegség 

TESTI FUNKCIÓ/STRUKTÚRA RÉSZVÉTEL TEVÉKENYSÉG 

SZEMÉLY KÖRNYEZET 

6-1. ábra: A WHO 2001. évi új modellje (dr. Takács, 2003) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.338449
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293987
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.348712
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73620.333624
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- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról: 2.1-től 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229241 

Az igénybe vehető szociális ellátások, szolgáltatások és juttatások, köznevelési intézmények 

esetén a jogosultság feltételét mindig az irányadó jogszabály határozza meg. 

 

A különböző károsító tényezők hatására kialakult fejlődésmenet sérüléséért elsősorban felelős 

ún. főszimptómák a következők: értelmi, hallási, látási, beszéd, mozgás, érzelmi, akarati, 

halmozott sérülések. 

Fogyatékossági típusok és jellemzőik 

A szociális alapszolgáltatást vagy szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények valamennyi 

fogyatékossági típussal élő személyek számára elérhetőek. Az egyes fogyatékossági típusokat 

a rájuk leginkább jellemző fő szimptómák határozzák meg. E szimptómák alapján az alábbi 

típusokat különböztetjük meg. http://mek.oszk.hu/09700/09756/09756.pdf 

ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG: 

A BNO-105 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) három kritériumot fogalmaz meg ezzel 

kapcsolatban: 

◼ Jelentősen átlag alatti intellektuális teljesítmény (IQ 70 vagy az alatti) 

◼ Az adaptív működés deficitje, vagy károsodása a felsoroltak közül legalább két 

területen: kommunikáció, önellátás, családi élet, szociális/kapcsolati készségek, 

önmaga irányítása, iskolai készségek, munka, szórakozás, egészség, biztonság 

◼ 18 éves kor előtt jelentkezik 

Az értelmi fogyatékosság meghatározása az intelligencia mérése alapján: 

◼ enyhén értelmi fogyatékos: 50-69 IQ 

◼ középsúlyosan értelmi fogyatékos: 35-49 IQ 

◼ súlyosan értelmi fogyatékos: 20-34 IQ 

◼ legsúlyosabb értelmi fogyatékos: 19 IQ, illetve az alatt 

Értelmi fogyatékosság esetén az egyén belátási lehetősége változik. A környezetből érkező 

kommunikációs ingerek (szavak, gesztusok, mimika, egyéb jelek) értelmezése számukra 

nehezített. Kommunikációjukat segíti, ha könnyen érthető szavakat, jelzéseket alkalmazunk, 

emellett hasznos az alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök alkalmazása is. 

HALLÁSI FOGYATÉKOSSÁG: 

 

5 BNO-10: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása (10. revízió). 

Budapest, Népjóléti Minisztérium (1995) 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229241
http://mek.oszk.hu/09700/09756/09756.pdf
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A hallási analizátor különböző károsító okok következtében történő sérülése, amely a beszéd 

fejlődését megakadályozza vagy hátrányosan befolyásolja. Ennek következtében a hangos 

beszéd elsajátítása a hallássérült emberek számára nehézséget okoz. 

A hallássérülés közvetlen következményei:  

◼ a nyelv, a beszéd elsajátításának zavara 

◼ a beszéd hiánya 

◼ az artikuláció (a helyes kiejtés) és a szupraszegmentális elemek (hangsúly, hanglejtés, 

ritmus, tempó, dinamika stb.) hibái 

◼ a szókincs jellemző hibái (szegényesség, értelmezési problémák) 

◼ grammatikai (nyelvtani) hibák 

A súlyosság foka szerinti gyógypedagógiai kategóriák: 

◼ nagyothallás 

Enyhe vagy közepes fokú hallásveszteség. A hallási analizátor sérülése, károsodása bármely 

életszakaszban megtörténhet. A beszédet hallás útján sajátítják el, a beszéd megértésében 

a szájról olvasást kiegészítésként alkalmazzák. A nagyothallás a tagolt beszéd észlelését, 

elsajátítását csökkent mértékben teszi lehetővé. 

◼ siketség 

Súlyos hallásveszteség. Már a természetes beszédfejlődés megindulása előtt, vagy közben 

lép fel. Az érintett személy hangérzékelésre képes lehet, de olyan nagy mértékű a 

hallásvesztesége, hogy a hallásmaradványra alapozott beszédet nem tudja észlelni, így 

annak kialakítása sem lehetséges. 

 

A hallássérültek számára fokozottan szükségesek a látható információk, a verbális 

közléseket szöveggel, képekkel, fényjelzésekkel, a jelnyelv használatával kell helyettesíteni, 

kiegészíteni. A kommunikációhoz gyakran segédeszközt vesznek igénybe. 

LÁTÁSI FOGYATÉKOSSÁG: 

A látási analizátor különböző károsító okok következtében fellépő sérülése, amely az ember 

vizuális tapasztalatszerzését teljesen megakadályozza vagy korlátozza. 

A súlyosság foka szerinti gyógypedagógiai kategóriák: 

◼ Gyengénlátás 

Gyengénlátók azok a személyek, akiknek csökkent látásteljesítményük az életvitelüket 

nagymértékben korlátozza. 

◼ vakság 

A vak személyek látóképessége teljesen hiányzik. Az aliglátók lehetnek fényt érzékelők, 

ujjolvasók, nagytárgylátók. Minimális látással rendelkeznek. 

 

Az aliglátók és a gyengénlátók látásukat praktikusan használják, úgynevezett látó-halló 

(tapintó) életmódot folytatnak. 

A vak, a gyakorlatilag vak és az aliglátó emberek elsősorban a tapintó-halló életmódot 

folytatnak. 

BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG: 

Biológiai/organikus, funkcionális okok következtében kialakuló beszéd- és nyelvi 

teljesítmények súlyos zavara, amely csak intenzív, szakszerű segítségnyújtással javítható. 
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A beszédfogyatékosságok csoportosítása: 

◼ a beszéd és nyelvi fejlődés zavarai: megkésett beszédfejlődés, fejlődési diszfázia, súlyos 

beszédészlelési és beszédmegértési zavar 

◼ az artikuláció zavarai: diszlália (pöszeség), rhinolália (orrhangzós beszéd), dizartria 

(artikulációs probléma, nem képes a megfelelő gége-, lágyszájpad-, ajak- és 

nyelvmozgások kivitelezésére) 

◼ a beszédfolyamatosság/ritmus zavarai: dadogás (a ritmus és az ütem felbomlása és a 

beszéd görcsös szaggatottsága), hadarás (rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok 

kihagyása) 

◼ a hangadás rendellenessége: diszfónia (hangképzési zavar) 

A beszéd a kommunikáció egyik fajtája. A beszédkészség nehezítettsége nem jelenti az 

ellátottak esetén a kommunikáció, a megértés hiányát. 

MOZGÁSFOGYATÉKOSSÁG: 

Mozgáskorlátozottságról akkor beszélünk, ha a mozgás-szervrendszer (tartó-, csont-, 

ízületrendszer és/vagy mozgatóizom-idegrendszer) veleszületett vagy szerzett károsodása 

és/vagy funkciózavara következtében jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn és ennek következményeként megváltozik a személy mozgásos tapasztalatszerzése és 

szocializációja. A mozgáskorlátozottság többnyire idegrendszeri eredetű. A mozgászavarra 

elsődlegesen a nagymozgások (járás, futás) koordinálatlansága és a finommozgások 

kivitelezésének nehézségei jellemzőek. 

„Gyógypedagógiai szempontból mozgásfogyatékosnak nevezzük azokat, akik a 

tartó- vagy mozgató szervrendszer struktúrájának vagy funkciójának sérülése vagy 

hiánya következtében, a fizikai teljesítőképesség megváltozása miatt az életkori 

tevékenységek végzésében maradandóan korlátozottak, nevelésük, 

személyiségfejlesztésük átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket, eljárásokat 

igényel. " (Bujdosó & Kemény, 2008, old.: 36) 

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR: 

Az autizmus a teljes személyiséget átható, pervazív fejlődési zavar, amelynek hátterében az 

idegrendszer eltérő fejlődése áll. Oka a feltételezések szerint nagyrészt genetikai, kisebb 

részben környezeti tényezőkben keresendő. A fejlődési zavar következtében gyakran súlyos 

nehézségek alakulnak ki a szocializáció és kommunikáció területén. A nehézségek különböző 

mértékben érinthetik az adott személyt, és egész életén át akadályként vannak jelen a 

társadalmi környezetbe való beilleszkedése tekintetében. Az autizmus spektrum zavar 

bármilyen intelligencia szint mellett előfordulhat. Autizmussal élő személyek lehetnek átlagos 

és akár kiemelkedő intellektusúak is, de akár értelmi sérültek is. 

PSZICHOSZOCIÁLIS FOGYATÉKOSSÁG: 



110 | 6. Fogyatékossággal élő személyek szociális ellátása   

 

 

6Pszichoszociális fogyatékossággal élő minden olyan személy, aki hosszan tartó mentális 

károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja a teljes, hatékony és 

másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.  

https://pszichoszoc.wordpress.com/2013/10/06/mi-a-pszichoszocialis-fogyatekossag/ 

HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG: 

A halmozott fogyatékosság többféle fogyatékosság egyidejű meglétét jelenti. Ha az egyik 

társuló fogyatékosság közepes mértékű értelmi akadályozottság, súlyos halmozott sérülésről 

beszélünk. 

 

A fogyatékossági típusok megismerése alapján érthető és fontos, hogy a szociális munkás 

megfelelő ismeretekkel és jártaságokkal kell, hogy rendelkezzen a fogyatékossággal élő 

személyek jellemzőiről, a velük való bánásmódról, kommunikációról, foglalkoztatási, 

fejlesztési, közösségi és csoportos tevékenységek lehetőségeiről. 

 

Feladat 

1. Tekintse meg a vállalati gyakorlati helyszín nyilvántartásait és tegyen megállapítást arra 

vonatkozóan, hogy az egyes fogyatékossági főcsoportok tagjai milyen arányban vannak 

jelen az intézmény igénybevevői között. 

2. Elemezze az ellátottak elhelyezését abból a szempontból, hogy a részükről igénybevett 

elhelyezési forma és a számukra igénybe vehető szolgáltatások mennyiben felelnek meg 

szükségleteiknek és igényeinek. 

A fogyatékossággal élő személyek demográfiai adatai 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai (bevallás alapján) szerint a fogyatékossággal élő 

személyek száma 490.578 fő, a népesség 4,93%-a. 

„I. Helyzetértékelés, 1. Demográfia: … Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel 

szemben azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, a valós 

szám tehát hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti. Ezt alátámasztja az ugyancsak 

népszámlálási adat is, amely szerint Magyarországon 1,6 millió fölött van a tartósan beteg, 

egészségkárosodott emberek száma. Figyelembe véve, hogy a tartós betegség az esetek jelentős 

részében valamilyen fogyatékosság kialakulásával is jár, összességében mindenképpen 

nagyságrendileg milliós számú érintett társadalmi csoportról beszélhetünk." (15/2015. (IV.7.) 

OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) ) 

Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647 

 

6 Forrás: Mi a pszichoszociális fogyatékosság? Gombos Gábor, óraadó egyetemi tanár előadása, NALSAR Jogi 

Egyetem, Hyderabad, India és Ír Nemzeti Egyetem, Fogyatékosjogi és –Politikai Központ, Galway 

 

https://pszichoszoc.wordpress.com/2013/10/06/mi-a-pszichoszocialis-fogyatekossag/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
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Az alábbiakban a népszámlálás és a mikrocenzus adatai alapján a keletkezés ideje, ellátási 

forma, fogyatékossági típus, foglalkoztatottság és iskolázottság alapján elemezzük a 

fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó adatokat. 

A fogyatékossággal élő személyek megoszlása a fogyatékosság keletkezésének ideje szerint 

 

Fogyatékosság keletkezési ideje Személyek száma (fő) Százalék 

születése óta 88 021 17,94% 

18-60 év közötti keletkezett 204 279 41.64% 

60 év felett 255 095 51,99% 

Összesen 547 395 100,00% 

6-1. táblázat: A fogyatékossággal élő személyek megoszlása a fogyatékosság keletkezésének ideje szerint7 

Az adatok valamennyi fogyatékossági főcsoportba tartozó személyek számát tartalmazzák. A 

létszámokból látható, hogy a fogyatékossággal élő személyek több mint fele 60 éven felüli. 

 

  

 

7 Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossaggal_elok_helyzete 



112 | 6. Fogyatékossággal élő személyek szociális ellátása   

 

 

Ellátási forma szerint a 2011. évi népszámlálás és a 2016. évi mikrocenzus alapján: 

 

2011 2016 

Ellátási forma fő Százalék fő Százalék 

fogyatékossággal élők száma 490 578 100,0% 408 021 100,00% 

magánháztartásban 451 635 92,06% 365 236 89,51% 

ebből családban 318 289 64,88% nincs adat - 

nem családban, de nem egyedül 21 984 4,48% nincs adat - 

egyedül 111 362 22,70% nincs adat - 

intézményben 38 943 7,93% 42 785 10,18% 

6-2. táblázat: A fogyatékossággal élő személyek megoszlása ellátási forma szerint8 

Az adatok alapján látható, hogy a fogyatékossággal élő személyek közül a legtöbben családi 

körben vagy önállóan élnek és bár emelkedő tendenciát mutat, mégis alacsony az intézményes 

elhelyezést igénybe vevők száma. 2001 évben 100 főből nyolcan, 2016 évben tízen éltek 

bentlakásos intézményekben. 

  

 

8 http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ 

kotet_8_fogyatekos_es_az_egeszsegi_ok_miatt_korlatozott_nepesseg_jellemzoi 
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A fogyatékossággal élő személyek megoszlása fogyatékossági típusok szerint a 2011. évi 

népszámlálás adatai alapján. 

 

A fogyatékosság 

típusa 

Összesen 

(fő) 
% 

Összesenből 

összesen-

ből 50 év 

feletti % 

férfi nő  

mozgássérült 232 206 47,33% 105577 126629 143 136 61,64% 

gyengén látó, alig látó 73 430 14,96% 28491 44739 43 388 59,08% 

vak 9 054 1,80% 4264 4790 5 327 58,83% 

értelmi fogyatékos 42 779 8,72% 23857 18922 6 318 14,76% 

autista 5 120 1,04% 3992 1128 99 1,93% 

mentálisan sérült 46 265 9,43% 20733 25532 15376 33,23% 

nagyothalló 63 014 12,84% 28613 34401 44026 69,86% 

siket 8 571 1,74% 4201 4370 3525 41,12% 

siketvak 3 262 0,66% 1514 1748 1927 59,07% 

beszédhibás 14 528 2,96% 9249 5279 4123 28,37% 

beszédfogyatékos 10 913 2,22% 6516 4397 3479 31,87% 

belszervi fogyatékos 46 648 9,50% 22880 23768 23449 50,26% 

egyéb 2 277 0,46% 1148 1129 775 34,03% 

6-3. táblázat: A fogyatékossággal élő személyek megoszlása fogyatékossági típus szerint9 

A fogyatékossági típusok szerinti adatokból megállapítható, hogy a legnagyobb csoportot a 

mozgássérültek alkotják, akiknek többsége nő. Több mint 60%-uk 50 éven felüli. A következő 

legnagyobb számú csoportokat a nagyothallók és a gyengén/alig látók teszik ki. Közöttük 

szintén többen vannak a nők és az 50 éven felüliek aránya ezekben az esetekben is magas. A 

nagyothallóknál majdnem 70 %, a gyengén/alig látóknál majdnem 60%. Az értelmi 

fogyatékosságot, autizmust, beszéd- és egyéb fogyatékosságot kivéve mindegyik 

fogyatékossági típusról elmondható, hogy közöttük alacsonyabb a férfiak aránya. 

 

9 Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossaggal_elok_helyzete 
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Foglalkoztatottság a 2011. évi népszámlálás adatai alapján: 

Foglalkoztatottság típusa Személyek száma (fő) Százalék 

gazdaságilag aktív 81 548 16,62% 

ebből foglalkoztatott 65 581 13,36% 

gazdaságilag inaktív 409 030 83,38% 

kiskorúság miatt inaktív 30 602 6,23% 

6-4. táblázat: A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatottságának adatai10 

 

Fontos megjegyezni, hogy 2001. évben a fogyatékossággal élő foglalkoztatott személyek 

százalékos aránya 9% volt (1990-ben: 16,6%). A célcsoportból munkanélküli: 2% (1990-ben: 

0,7%), ők inaktív keresővé váltak. 

A foglalkoztatottsági adat emelkedésében nagy szerepe lehet az intézményi keretek között 

zajló szociális foglalkoztatás 2006. évi elindításának és folyamatos működtetésének. Jelenleg 

fejlesztő foglalkoztatás megnevezéssel, a munka törvénykönyve és a szociális törvény szerinti 

foglalkoztatási jogviszonyban tartós bentlakásos és nappali szolgáltatást nyújtó intézmények 

keretében is működik. 

  

 

10 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossaggal_elok_helyzete 
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Iskolázottság a 15 évnél idősebb fogyatékossággal élő személyek körében a 2011. évi népszámlálás 

adatai alapján. 

Iskolai végzettség 
Személyek 

száma 
Százalék 

Az általános iskola első évfolyamát sem végezte el 17 977 3,85% 

általános iskola 1-3 osztályt végzett 5 199 1,11% 

általános iskola 4-7 osztályt végzett 50 753 10,86% 

8. évfolyamot végzett 175 490 37,55% 

középfokú iskolai végzettség nélküli szakmával rendelkezők 81 188 17,37% 

érettségivel rendelkezők 94 791 20,28% 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők 41 990 8,98% 

Összesen 467 388 100,00% 

6-5. táblázat: A fogyatékossággal élő személyek iskolázottságának adatai11 

 

A célcsoport létszáma: 467.388 fő. A főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkező fogyatékos 

személyek száma a korábbi évekhez képest 3%-kal, közel tízezer fővel emelkedett. 

Feladat 

1. Elemezze, mi az oka a 60 év felettiek esetében a magas létszám és százalékos aránynak. 

2. A korábban megismert, fogyatékossági főcsoporthoz való tartozásra vonatkozó adatok 

alapján elemezze, hogy az adott intézményben élő személyek vonatkozásában 

igazolódnak-e az országos felmérésnek az egyes fogyatékossági főcsoportokra és a nemek 

arányára vonatkozó adatai. 

3. Tekintse át, hogy az adott intézmény ellátottai milyen arányban tudnak részt venni a nyílt 

munkaerő-piacon, vagy az intézményben megvalósuló foglalkoztatásban. Leképezhetőek 

-e az országos adatok az adott intézményre? 

 

11 Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossaggal_elok_helyzete 
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6.1.2. A fogyatékossággal élő személyeket ellátó bentlakásos 

és nappali szociális intézmények típusai, jellemzői 

Szociális alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások rendszerét az 1993. évi III. törvény határozza meg. 

Ezek: 

◼ falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

◼ étkeztetés, 

◼ házi segítségnyújtás, 

◼ családsegítés, 

◼ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

◼ közösségi ellátások, 

◼ támogató szolgáltatás, 

◼ utcai szociális munka, 

◼ nappali ellátás. 

"66. § (1) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a 

rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a 

rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában 

kell gondozni. " (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

szolgáltatásokról) 

A fogyatékossággal élő személyek részére a legtöbb alapszolgáltatás elérhető, különösen 

pszichoszociális fogyatékosság esetén. 

Szakosított ellátások 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátások rendszerét szintén az 1993. 

évi III. törvény határozza meg. 

Ezek: 

◼ Tartós bentlakásos intézmények: 

o Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: a fogyatékos személyek otthona 

o Rehabilitációs intézmény: fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

o Lakóotthon: fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona; fogyatékos 

személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 

o Támogatott lakhatás: fogyatékos személyek 

◼ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: 

o fogyatékos személyek gondozóháza 

◼ Egyéb speciális szociális intézmény 
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A szociális alapszolgáltatást vagy szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények a különböző 

fogyatékossággal élő személyek ellátására szakosodhatnak, de számos intézmény látja el 

heterogén összetételű fogyatékossággal élő személyek csoportjait. 

A szakosodott intézmények többnyire a vakok és gyengén látók, siketek, mozgássérültek vagy 

autizmus spektrum zavarral élő személyek számára szerveződnek. Számukra speciális 

igényeikre reagáló, különleges ellátásra van szükség. Emellett általában megyénként található 

egy olyan állami működtetésű bentlakásos szociális intézmény, a mely speciális célcsoportként 

ellátja a kiskorú fogyatékossággal élő személyeket is. 

A legtöbb szociális szolgáltató/intézmény nem specializálódik egy-egy fogyatékossági csoport 

tagjaira, hanem a fogyatékossággal élő személyek széles köre számára elérhető. 

Feladatok 

1. Az alapszolgáltatások és szakosított ellátások megszervezésével az állam, a települési 

önkormányzat és a megyei jogú város segítséget nyújt az érintettek számára. 

Tanulmányozza a szociális törvény vonatkozó részeit és keresse meg mi alapján 

kötelezettek az önkormányzatok és az állam, az egyes szolgáltatások működtetésére. 

2. Tanulmányozza a szociális törvény vonatkozó részeit és keresse meg mi alapján 

kötelezettek az önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepció készítésére. 

3. Határozza meg, melyek azok a szolgáltatások és ellátások, amelyek a fogyatékossággal élő 

személyek számára igénybe vehetők, rendelkezésre állnak? 

6.2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 

Kulcsfogalmak: integráció, Országos Fogyatékosságügyi Program, Országos 

Fogyatékosságügyi Tanács, pozitív diszkrimináció, prevenció, protokoll, 

rehabilitáció, Semmit rólunk nélkülünk, szubszidiaritás 

6.2.1. A működést meghatározó jogszabályi háttér 

A szociális szolgáltatások és ellátások szakmai működését, az ellátotti csoportok szükségleteire 

és az intézmények működtetésére/működésére tekintettel az alábbi jogszabályok határozzák 

meg. 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.348712 

◼ 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47767.359503 

◼ 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293987 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.348712
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47767.359503
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293987
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◼ 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39692.351572 

◼ 29/1993(II.17.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19081.347488 

◼ 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a 

rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott 

személyek állapotának felülvizsgálatáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118625.347495 

◼ 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193182.347508 

 

A fenti jogszabályok írják elő az egyes intézmény típusok számára követendő elvárásokat, 

feladatokat, kötelezettségeket. 

Feladat 

Tanulmányozza a fenti jogszabályok intézményi szakmai működésre vonatkozó részeit és 

elemezze az adott intézmény szakmai programját a jogszabályi megfelelőség szempontjából! 

6.2.2. A szakmai munkát segítő protokollok 

A fogyatékossággal élő személyek intézményeiben az ápolási, gondozási feladatok szakszerű 

és pontos elvégzését protokollok segítik. 

Az egyes intézmények és működtetőik, fenntartóik hatáskörébe tartozik annak megítélése, 

hogy mely tevékenységek, folyamatok kerülnek ily módon rögzítésre. 

Az alábbi témákban és területeken készülhetnek ápolási, gondozási tevékenységeket, 

folyamatokat szabályozó leírások: 

◼ fürdetés, szájápolás, hajápolás, szem-, fül-, orr ápolása, gondozás 

◼ táplálás, szondatáplálás, PEG táplálás 

◼ epilepsziás lakó ellátása, decubitus megelőzése, oxigén belélegeztetése 

◼ lázcsillapítás, injekciózás 

◼ fertőtlenítés 

◼ haldokló ápolása, elhunyt ellátása 

◼ veszélyhelyzetek kezelése, korlátozó intézkedések 

◼ szobatársak megválasztása, intim szféra, szexuális élet 

◼ dolgozók viselkedési normái 

◼ stb. 

A protokollokat valamennyi, az intézményben gondozási, ápolási feladatot végző dolgozónak 

ismernie kell. Bár a szociális munkás munkaköréből adódóan gyakorlati tevékenységéhez csak 

néhány protokoll kötődik, feladatellátása során mégis szükséges, hogy ismeretei legyenek 

valamennyi eljárásrend szakmai tartalmáról. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39692.351572
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19081.347488
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118625.347495
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193182.347508
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Feladat 

Tanulmányozza az adott intézményben fellelhető protokollokat. Ismerje meg a megismerésük 

rendjét, alkalmazásuk gyakorlatba épülését. 

6.2.3. Az intézményi működést meghatározó nemzetközi és 

hazai szakmai irányelvek 

A fogyatékossággal élő személyek ellátásának megszervezését, az ellátás működtetését, 

szervezeti és szakmai kereteit a hazai előírásokon túl számos nemzetközi irányelv befolyásolja. 

A továbbiakban ezek ismertetésére, a fogyatékossággal élő személyek életére gyakorolt 

hatásának bemutatására kerül sor. 12 

Szociális Karta 

Az Európa Tanács egyik emberi jogi egyezménye az 1961-es egyezmény felülvizsgálatát 

követően az 1996-os módosított Karta 1999-ben lépett hatályba. Olyan jogokat biztosít, melyet 

az emberek mindennapi életét érintik. 7 területen: lakásügy, egészségügy, oktatásügy, 

foglalkoztatás, jogi és szociális védelem, személyek mozgása, mentesség a hátrányos 

megkülönböztetéstől. 2007-ig 47 ország írta alá, 39 ratifikálta. 

I. rész: 31 jog rögzítése, ezek nem felmondható jogok 

II. rész: jogok kifejtése 

III. rész: kötelezettségvállalások: az első rész megvalósítására minden részes államnak 

törekednie kell, a második rész 9 cikkéből (1,5,6,7,12,13,16,19,20) legalább 6-ot kötelezőnek 

kell elismerni (ezek fel nem mondhatók) és további cikkeket; összességében 13 cikknél vagy 

63 számozott bekezdésnél az elismert kötelezettségek száma nem lehet kevesebb 

A Szociális Karta az első mérföldkő a fogyatékossággal élő személyek tekintetben azzal, hogy 

megfogalmazta: a fogyatékos személyeknek joguk van a szakmai képzésre, rehabilitációra és a 

visszailleszkedésre. Emellett rögzíti, hogy a ratifikálók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

intézkedéseket tesznek a képzési lehetőségek biztosítására és a fizikailag fogyatékos 

személyek munkába állására, lehetőséget teremtenek a védett foglalkoztatásra és ösztönzik a 

munkaadókat fizikailag fogyatékos személyek alkalmazására. 

Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41354.222064 

Alapvető Jogok Chartája 

Az alapjogi charta egyetlen közös dokumentumban gyűjt össze olyan jogokat, amelyek 

korábban számos különböző jogalkotási okmányban szerepeltek, az uniós polgárok, illetve az 

 

12 1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41354.222064
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EU területén tartózkodó személyek számos személyes, állampolgári, politikai, gazdasági és 

társadalmi jogát elismeri és belefoglalja az EU jogába. 

Az igényt 1999 júniusában a kölni Európai Tanács megfogalmazta meg. 

Cél: a charta tartalmazza az emberi jogokról szóló, 1950. évi európai egyezménybe foglalt és az 

EU-tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következő általános elveket. 

Követelmény: foglalja magában az uniós polgárokra vonatkozó alapvető jogokat, az Európa 

Tanács szociális chartájában és a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi 

chartában rögzített gazdasági és szociális jogokat, tükrözze az Európai Unió Bíróságának és az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogából következő elveket. 

Összeállította: egy tanácskozó testület, amelyet valamennyi EU-tagállam és az Európai 

Bizottság egy-egy képviselője, valamint az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 

képviselői alkottak 

Kihirdetve: 2000. december, Nizza, Európai Parlament, Tanács és Bizottság által. A Charta csak 

a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei elfogadása óta bír közvetlen hatállyal. 

Azáltal, hogy világosabbá teszi az alapjogokat és felhívja rájuk a figyelmet, a charta 

jogbiztonságot teremt az EU-ban. 

Kiemelt jelentősége abban van, hogy rögzítette a diszkrimináció mentességhez, a 

támogatáshoz és a segítség igénybevételéhez való jogokat. 

Forrás: 

http://www.dolgoz6ok.hu/sites/default/files/tudastar/eu_alapveto_jokog_chartaja.pdf 

 

Feladat 

Tanulmányozza az Alapjogi Charta fejezeteit és elemezze, hogy az adott intézmény szakmai 

dokumentumai és gyakorlata mennyiben vannak összhangban a Charta szellemiségével, az 

emberi méltóság, a szabadsághoz, biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelme, a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, az oktatáshoz való jog, a munkavállaláshoz 

való jog, a törvény előtti egyenlőség, a megkülönböztetés tilalma, a fogyatékkal élő személyek 

beilleszkedése, a szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás, egészségvédelem 

tekintetében. 

Madridi nyilatkozat 

A Madridi nyilatkozatot 2002 márciusában, Madridban, az, Európai Fogyatékosügyi 

Kongresszuson fogalmazták meg. Kimondták, hogy a 2003. év az Európai Fogyatékos Emberek 

Éve. A nyilatkozat szellemiségét tükrözi a kongresszusi résztvevők által megfogalmazott 

álláspont, mely szerint a fogyatékos emberek nem jótékonykodást, hanem esélyegyenlőséget 

akarnak. Láthatatlan állampolgárok, előítéletesség veszi őket körül vagy tudomást sem 

vesznek róluk. Ez egyértelmű diszkrimináció, amivel a társadalmi részvételt gátló korlátok 

jönnek létre, és erősödnek meg. A fogyatékossággal élő emberek heterogén csoportot alkotnak, 

így eltérő, ám sokszor halmozódó diszkriminációban van részük (halmozott shs, nők, romák). 

http://www.dolgoz6ok.hu/sites/default/files/tudastar/eu_alapveto_jokog_chartaja.pdf


  6.2. Az intézményi működést szabályozó dokumentumok | 121 

 

 

A nyilatkozat nagy lépést jelentett a fogyatékossággal élő emberekkel szembeni társadalmi 

szemlélet formálásához. 

Kiemeli, hogy a korábban elfogadott, Alapvető Jogok Kartája rögzítette a diszkrimináció 

mentességhez és a támogatáshoz, segítség igénybevételéhez való jogokat. 

A nyilatkozat alapvetése: diszkrimináció mentesség + pozitív cselekvés = befogadó társadalom 

Jövőképként az alábbi új szemléletet vázolták fel. 

Fogyatékossággal élő személyek 

múlt jövőkép 

jótékonykodás tárgyai  jogok birtokosai  

beteg  állampolgár, fogyasztó  

nevében a szakember hoz döntést  önálló döntés és felelősségvállalás  

egyéni károsodásra összpontosító  akadálymentes, támogató és hozzáférhető 

környezet  

eltartott, munkaképtelen  képességek hangsúlyozása, aktív támogató 

intézkedések  

keveseket szolgáló gazdasági és szociális 

folyamatok  

sokakat befogadó rugalmas világ  

szegregáció az oktatásban, foglalkoztatásban, 

stb.  

integráció  

fogyatékosügyi politika adott minisztériumok 

kompetenciája  

fogyatékosügyi politika kormányzati felelősség  

6-6. táblázat Az Európai Fogyatékosügyi Kongresszuson megfogalmazott új szemlélet13 

Feladat 

Ismerje meg az Alapvető Jogok Kartáját és elemezze, hogy az abban megfogalmazott jogi 

intézkedések és szemléletváltozás hogyan van jelen a jogszabályi környezetben és az 

intézményi gyakorlatban az önálló életet segítő szolgáltatások, a foglalkoztatás, a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a családok segítése, a fogyatékos személyek döntésekbe 

való bevonása tekintetében. 

 

13 Forrás: http://www.msmke.hu/tamogat/madnyil.pdf 
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Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyvet, e két nemzetközi dokumentumot Magyarország 2007. március 30-

án, New York-ban az elsők között írta alá. Hazánk volt a világon a második állam, amely 

ratifikálta - azaz törvénnyel hirdette ki - azokat. 2007. június 25-én. 

Az Egyezmény nem új jogokat határoz meg, hanem átfogó és koherens módon gyűjti egybe a 

fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat. A Fakultatív Jegyzőkönyv legfontosabb 

intézménye az ún. egyéni panaszmechanizmus, amely minden részes államban élő fogyatékos 

ember számára lehetővé teszi, hogy az őt ért jogsérelem esetén - a hazai jogorvoslati 

lehetőségek kimerítése után - az Egyezmény által létrehozott, független nemzetközi szakértői 

testülethez: a Fogyatékos Emberek Jogainak Bizottságához forduljon. 

Kiemelt cél volt, hogy az Egyezmény és a Jegyzőkönyv azok számára is könnyen hozzáférhető 

legyen, akikről és akiknek szól. A Kormány döntése alapján ezért a Közlönykiadó a kihirdető 

törvény mellett - a világon akkor egyedülálló módon - közzétette a szöveg vakok és gyengén 

látók számára készült Braille-változatát, a siketek és nagyothallók számára készült jelnyelvi 

DVD-t, továbbá az olvasási és megértési problémákkal küzdő embereknek készült ún. könnyen 

érthető formátumát is. 

Az Egyezmény alapelvei: 

◼ a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés 

meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét; 

◼ a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; 

◼ teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; 

◼ a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi 

sokszínűség, valamint az emberiség részeként; 

◼ esélyegyenlőség; 

◼ hozzáférhetőség; 

◼ a nők és férfiak közötti egyenlőség; 

◼ a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a 

fogyatékossággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben 

tartása. 

A részes államok az elvárások megvalósulásáról jelentéseket készítenek. Első alkalommal az 

államra vonatkozó hatálybalépést követően 2 év múlva, majd 4 évente, illetve a 

Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága által kért időpontban. 

 

Feladat 

Tanulmányozza az egyezmény általános és konkrét kötelezettségekre vonatkozó részét és 

elemezze ezek megvalósulását, jelenlétét a jogszabályi környezetben és az adott intézmény 

mindennapjaiban, a személy szabadsága és biztonsága, a kínzás és más kegyetlen, embertelen 
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vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma, az önálló életvitel és a közösségbe való 

befogadás, a magánélet tiszteletben tartása, az oktatás, az egészségügy, a munkavállalás és 

foglalkoztatás és a kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való 

részvétel szempontjából. 

 

Esélyegyenlőség törvény 

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

biztosításáról, 1999. január 1-től hatályos. 

A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek 

meghatározása, a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció 

szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, 

önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. 

Alapelvei: 

◼ prevenció: a társadalom úgy szervezze tevékenységét, hogy ne az okozzon olyan 

károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet; a fogyatékos emberek képesek 

legyenek a teljesebb életre; a fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek 

legyenek 

◼ rehabilitáció: a fogyatékos állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak 

következményeit enyhítse. 

◼ pozitív diszkrimináció: kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos 

szükségleteit, indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek. 

◼ integráció: meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra 

a társadalmi életben való részvételt. 

◼ állami szerepvállalás: gondoskodás a fogyatékos személyeket megillető jogok 

érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer 

működtetéséről 

A törvényben meghatározottak szerint 

„4. § a) fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 

kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen 

halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 

kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja" 

(2013.) (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról ) 

Feladat 

Tanulmányozza az esélyegyenlőségi törvényben rögzített, a fogyatékos személyt megillető 

jogokat és az esélyegyenlősítés célterületeit és elemezze, hogy a jogok érvényesülése és a 

meghatározott célterületek milyen módon vannak jelen az intézmény tevékenységeiben. 
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Országos Fogyatékosságügyi Program 

Az országgyűlés a nemzetközi irányelvek hazai jogba való beépülése és a feladatok 

végrehajtása érdekében megalkotta a 15/2015. (IV.7.) OGY határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) című dokumentumot. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647 

A határozat preambulum részében hivatkozik az ENSZ egyezményre, meghatározza a célokat, 

szakmapolitikai irányokat, kijelöli az ágazatközi együttműködéseket. A határozat három részre 

tagolódik. Az első részben helyzetelemzés található, benne demográfiai adatok, iskolázottság, 

foglalkoztatás, lakhatás, szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, pénzbeli és 

természetbeni ellátások és szolgáltatások, rehabilitáció, hozzáférhetőség témakörökkel. A 

második rész tartalmazza az Országos Fogyatékosságügyi Program 8 alapelvét. 

Ezek: 

◼ prevenció, 

◼ önrendelkezés, 

◼ teljes és hatékony társadalmi részvétel, 

◼ egyetemes tervezés, 

◼ semmit rólunk nélkülünk, 

◼ hátrányos megkülönböztetés tilalma, indokolt előnyben részesítés, 

◼ szubszidiaritás, 

◼ ésszerű alkalmazkodás. 

A harmadik rész tartalmazza a beavatkozási területeket, tematikus célokat 12 területen: 

◼ A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések 

Egészségügy 

◼ Korai fejlesztés, oktatás, képzés 

◼ Foglalkoztatás 

◼ Szociális szolgáltatások és ellátások 

◼ Komplex rehabilitáció 

◼ Önrendelkezés, önálló életvitel 

◼ Fogyatékos személyek és családjaik 

◼ Közlekedés 

◼ Sport, kultúra, turizmus 

◼ Többszörösen veszélyeztetett csoportok 

◼ Hozzáférhetőség 

 

A feladatok megvalósításának ütemezésére készült a 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az 

Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó 

Intézkedési Tervéről című dokumentum, amelyben részletesen szerepelnek a 2015-2018 

évekre vonatkozó intézkedések. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177684.298372 

Feladat: 

1, Az intézkedések megismerését követően elemezze, hogyan tudnak azok beépülni az intézményi 

tevékenységekbe. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177684.298372
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2, Ismerje meg a fogyatékosságügyi program alapelveit, beavatkozási területeit és tematikus 

céljait. 

 

Országos Fogyatékosságügyi Tanács 

A kormány a fogyatékos személyek helyzetének előmozdítása, a fogyatékosságüggyel 

kapcsolatos feladatok ellátásának elősegítése, továbbá a fogyatékos személyek érdekében 

működő civil szervezetekkel történő együttműködés erősítése céljából létrehozta és működteti 

az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsot a 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló dokumentumban foglaltak szerint. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161163.243028 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács, feladatai: 

◼ jogszabálytervezetek véleményezése, javaslattétel azok módosítására 

◼ részvétel az Országos Fogyatékosságügyi Program és az ahhoz kapcsolódó Intézkedési 

Tervek előkészítésében, javaslattétel, véleményezés 

◼ figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, véleményezi a végrehajtási beszámolót 

◼ véleményezi a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 

végrehajtásáról szóló jelentést 

◼ javaslatokat, ajánlásokat tesz a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, 

programokra vonatkozóan és közreműködik azok előkészítésében, 

◼ tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról 

 

Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság 

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176419.338812 

 

A Bizottság feladatai: 

◼ a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységének összehangolása, 

különösen az Országos Fogyatékosságügyi Program tekintetében 

◼ koordinálja a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységét; 

◼ figyelemmel kíséri és támogatja az Országos Fogyatékosságügyi Program valamint az 

Európai Unió fogyatékosságügyi stratégiája nemzeti hatáskörbe utalt feladatainak 

végrehajtását; 

◼ javaslatokat dolgoz ki az Országos Fogyatékosságügyi Programban foglaltak 

végrehajtására; 

◼ javaslattétel a fogyatékos személyeket érintő jogszabályok módosítására, 

megalkotására, 

◼ a fogyatékos személyeket érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezetének 

véleményezése; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161163.243028
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176419.338812
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◼ a nemzetközi egyezményekből és az európai uniós tagállami működésből fakadó, a 

fogyatékosságügyi területet érintő feladatok végrehajtásának koordinálása 

◼ véleménynyilvánítás és javaslattétel az Országos Fogyatékosságügyi Program, és a 

szakpolitikai programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megvalósulásáról 

◼ ellátja a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvénnyel 

kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 33. cikkében 

foglalt kormányzati koordinációs feladatokat 

A Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. 

 

A fenti nemzetközi, európai uniós és hazai irányelvekből, szabályozókból jól látható, milyen 

folyamatok irányítják és segítik a fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedését. 

Az integráció, inklúzió lassú és nehéz folyamat eredménye lehet. Ebben a folyamatban a 

többségi társadalom tagjai mellett sok teendő hárul a fogyatékossággal élő személyekre és az 

őket segítő szakemberekre, hiszen a befogadásukhoz a megismerésen, a pozitív, személyes 

tapasztalatokon át vezet az út. Ezeknek a tapasztalatoknak a megszerzésében segítenünk kell 

a többségi társadalom tagjait. A szociális munkás szakképzettségével és sokrétű eszköztárával 

sokat tehet ennek érdekében. E nemzetközi dokumentumok szemléltének, elveinek és 

elvárásainak ismerte nélkülözhetetlen a szociális munkás szakmai tevékenységének 

ellátásához. 

6.3. AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK GYAKORLATA 

A következő alfejezetben a szociális intézmények/szolgáltatók működésének/ 

működtetésének gyakorlatával ismerkedünk meg. Ennek során áttekintjük a jogviszony 

létesítésének és megszűnésének/megszüntetésének módjait, lehetőségeit, az 

intézményekben/szolgáltatóknál kötelezően vezetendő nyilvántartásokat, az egyes 

intézménytípusok szakmai dokumentációs feladatait, az intézményen belüli és kívüli 

együttműködések színtereit, lehetőségeit. 

Kulcsfogalmak: egyéni fejlesztési terv, egyéni szolgáltatási terv, jogviszony, 

kérelmező, korlátozó intézkedés, megállapodás, várakozó 

6.3.1. Felvételi eljárás, jogviszony megszűnés, megszüntetés 

A felvételi eljárás 

A szociális szolgáltatások igénybevételét és annak folyamatát a szociális törvény szabályozza. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az eljárás az 

ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban előterjesztett kérelmére 



  6.3. Az intézmények működésének gyakorlata | 127 

 

 

indul. A jogviszony keletkezését emellett gyámhivatali beutaló határozat, a bíróság ideiglenes 

intézkedést tartalmazó végzése, bírói ítélet, vagy nevelésbe vett gyermek esetében a 

gyámhivatal határozata is megalapozhatja. 

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, 

kezelőorvosának szakvéleményét, illetve kiskorú kérelmező esetében a területileg illetékes 

tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleményét. 

A beérkező kérelmet az intézményvezető nyilvántartásba veszi és amennyiben nem áll 

rendelkezésre üres férőhely, a kérelmezőt felveszi a várakozók közé, ezt követően értesíti az 

előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás célja az elhelyezést kérelmező 

helyzetének megismerése, annak megállapítása, hogy állapotának és szükségleteinek megfelel-

e az intézmény szolgáltatása, fennáll-e jogosultsága, továbbá rehabilitációs célú lakóotthoni 

elhelyezési kérelem esetén annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi 

állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra. 

A beérkező kérelemről az intézményvezető dönt. A döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve 

törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén a kérelmezőt írásban kell értesíteni, tájékoztatni. 

A kérelmező és törvényes képviselője teljes körű tájékoztatása mellett (megállapodás 

tartalmáról, a térítési díj várható mértékéről, a házirendről, adatkezelésről, stb.) szükséges az 

intézményben élők és dolgozók felkészítése is az új igénybe vevő fogadására annak érdekében, 

hogy az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan lehessen. 

Az állami fenntartású intézmény vezetője – a nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének 

sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. 

Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a 

soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli 

elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. 

A felvételi eljárás zárásaként az intézményvezető az igénylővel/törvényes képviselőjével 

megállapodást köt. 

Jogviszony megszűnés, megszüntetés 

A személyes gondoskodást biztosító intézményi jogviszony megszűnésének eseteit is a 

szociális törvény határozza meg. Az egyes szolgáltatók a házirendben szabályozzák a 

jogviszony megszűnés/megszüntetés eseteit. Emellett az egyes szolgáltatók szakmai 

programjaikban rögzíthetik a jogszabályi tartalommal nem ellenkező speciális megszűnési 

eseteket is. 

Az intézményi jogviszony a jogszabály erejénél fogva megszűnik: 

◼ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

◼ a jogosult halálával, 

◼ a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, 

ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 

◼ a megállapodás felmondásával. 

A megállapodást mindkét fél jogosult felmondani a megállapodásban rögzítetteknek 

megfelelően és az abban szereplő feltételekkel. 
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Amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezi, a jogviszony a felek 

megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg. 

A megállapodást írásban mondhatja fel 

◼ az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 

◼ alapszolgáltatás esetén bármikor. 

 

A szolgáltató részéről történő jogviszony megszüntetéskor, állami fenntartású 

intézmény/szolgáltató esetén az intézményvezető, egyházi fenntartású és nem állami 

fenntartású intézmény/szolgáltató esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy, 

továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi jogviszony felmondásának akkor 

van helye, ha 

◼ az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi 

elhelyezése nem indokolt, 

◼ az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 

◼ az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj-

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagyis hat hónapon át folyamatosan térítési 

díj-tartozás állt fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj 

összegét meghaladja, és az ellátott vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a 

térítési díj megfizetését. 

◼ az ellátott jogosultsága megszűnik. 

 

A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik 

◼ alapszolgáltatás esetén 15 nap, 

◼ bentlakásos intézmény esetén 3 hónap. 

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét, aki 8 napon belül panaszt 

tehet. 

Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozta meg a jogviszonyt a beutaló szerv 

határozata szünteti meg. 

Feladat 

1. Tanulmányozza a jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályi részeket és az intézmény 

szakmai programját és házirendjét, majd egy adott eset kapcsán vizsgálja meg, hogy az 

intézmény a jogviszony létesítésekor milyen módon alkalmazta a jogszabályi és szakmai 

előírásokat. Az előgondozás, nyilvántartások, nyilatkozatok tartalma megfelel-e a 

jogszabályi előírásoknak? 

2. Tanulmányozza a vonatkozó jogszabályokban az ellátást igénybe vevővel vagy törvényes 

képviselőjével kötendő megállapodás kötelező tartalmi elemeire vonatkozó 

követelményeket és elemezze egy kiválasztott ellátott megállapodásának jogszabályi 

megfelelőségét. Szükség esetén tegyen javaslatot annak kiegészítésére, módosítására. 
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3. Tanulmányozza a jogviszony megszüntetésére vonatkozó jogszabályi részeket, az 

intézmény szakmai programját és házirendjét, majd egy adott eset kapcsán vizsgálja meg, 

hogy az intézmény a jogviszony megszüntetésékor milyen módon alkalmazta a jogszabályi 

és szakmai előírásokat. 

6.3.2. Kötelezően vezetendő nyilvántartások 

Szt. 20.§ szerint 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának 

ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás vezetését, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a írja elő. 

A szolgáltató/intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt a kérelem beérkezésének 

napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az ellátotti jogok 

érvényesülésének elősegítése mellett a jogviszony létesítés szabályosságának biztosítása. 

A nyilvántartásban az igénylő személyes adatai mellett számos adat rögzítésére kerül sor. 

A várakozó kérelmezők adott szolgáltatásra vonatkozó igényét évente felül kell vizsgálni és a 

vizsgálat eredményét a nyilvántartásban rögzíteni kell. 

Amennyiben az igénylő felvétele az adott intézményben/szolgáltatónál realizálódik, a 

nyilvántartást további adatokkal szükséges kiegészíteni. 

A nyilvántartást az intézményvezető által, a feladattal megbízott személy vezeti, kezeli. 

Feladat 

Tanulmányozza a szociális törvény vonatkozó rendelkezéseit, majd egy kiválasztott eset 

kapcsán elemezze, hogy az intézmény által vezetett nyilvántartás/ok adattartalmukat tekintve 

megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. 

Igénybevevői nyilvántartás 

A nyilvántartás vezetését a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

írja elő. 

A feladat ara a működési engedéllyel rendelkező intézményre/szolgáltatóra terjed ki, amelyet 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tart fenn, amelynek a központi költségvetésről 

szóló törvény alapján támogatást állapítottak meg, amely fejlesztő foglalkoztatást nyújt, ha e 

szolgáltatására a fenntartó hatályos - a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti - finanszírozási szerződéssel 

rendelkezik. 

A szociális szolgáltatást/ellátást igénybe vevőket, a megállapodás megkötését követően, az 

igénybevétel megkezdésekor rögzíteni kell az Igénybevevői nyilvántartásban. 
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A fogyatékos személyek nappali ellátása és a fejlesztő foglalkoztatás esetén az igénybevételt 

naponta kell teljesíteni, azt követően, hogy az intézményi szolgáltatást az ellátott az adott 

napon az igénybe vette. 

A szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben az adatszolgáltatást legalább 

havonta, az adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanap kell teljesíteni a teljes 

hónapra vonatkozóan. 

Az országos jelentési rendszerben teljesítendő további kötelezettségek: 

◼ a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj jelentése, 

◼ az adott szolgáltatásra várakozók jelentése 

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjak napi és havi összegét az intézmény 

annak jóváhagyását követő 8 napon belül köteles az informatikai felületen rögzíteni és 

közzétenni. 

Az intézmény minden hónap ötödik napjáig rögzíti szociális szolgáltatóknál, intézményeknél 

nyilvántartásban lévő kérelmezők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét az Igénybevevői 

nyilvántartásban. 

Szociális Integrált Adat 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a fenntartásában működő szociális intézmények 

számára az adminisztratív feladatok csökkentése érdekében létrehozta a Szociális Integrált 

Adatkezelő rendszer (továbbiakban, SZIA), elektronikus nyilvántartási felületet. A SZIA 

rendszer alkalmas a kérelmezők, várakozók és ellátottak, fejlesztő foglalkoztatásban 

foglalkoztatottak adatainak kezelésére, az Szt. 20. § szerinti adattartalmú nyilvántartó lap 

generálására, statisztikák készítésére. A rendszer naprakész vezetéséről az intézményeknek 

kell gondoskodniuk. 

6.3.3. Az egyes intézménytípusok szakmai dokumentációs 

feladatai 

A szociális intézmények/szolgáltatók számára a szociális munkás által is végezhető szakmai 

dokumentációs feladatok elkészítése során az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók: 

◼ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról 

◼ 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

◼ 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

Gondozási tervek 

A gondozási tervek készítése a fogyatékossággal élő személyek részére szakosított ellátást 

nyújtó intézmények/szolgáltatók számára kötelező. 

Az egyes intézménytípusokban a jogalkotók eltérően határozták meg az ellátást igénybe 

vevőkhöz kötődő gondozási tervek típusait. 
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Gondozási tervet a szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az 

állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, 

illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról kell készíteni. 

Egyéni fejlesztési terv 

A gondozási terv fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében, valamint a fogyatékos 

személyek otthonában, illetve a lakóotthonban elhelyezett személy részére alkalmazandó 

típusa az egyéni fejlesztési terv, az egyénre szabott bánásmód leírását tartalmazó, az önellátási 

képesség fejlesztését szolgáló dokumentáció. A tervet az ellátás igénybevételét követően egy 

hónapon belül kell elkészíteni. 

Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és 

mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül. 

A tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes 

képviselőjével közösen kell elkészíteni. Az egyéni fejlesztési terv készítése és megvalósítása 

eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. 

Az egyéni fejlesztési terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő 

személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az intézményvezető által kijelölt 

szakemberek vesznek részt (pl. orvos, gyógypedagógus, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés 

szakember, szociális munkatárs). 

Feladat 

Tanulmányozza a vonatkozó jogszabályban az egyéni fejlesztési terv tartalmára vonatkozó 

előírásokat, majd elemezze egy adott ellátott egyéni fejlesztési tervét a fogyatékosságának, 

állapotának és a jogszabályi előírásoknak való tartalmi megfelelés szempontjából. 

 

Egyéni szolgáltatási terv 

A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni, amely 

a komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul. 

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. 

Az egyéni szolgáltatási terv tartalma jelentősen eltér az egyéni fejlesztési tervtől. 

Feladat 

Tanulmányozza a vonatkozó jogszabályban az egyéni szolgáltatási terv tartalmi elemeit és 

állapítsa meg ez egyéni fejlesztési tervtől való eltéréséket, értelmezze a különbségek okát. 
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Heti és napirendek 

Az intézményekben ellátott személyek tevékenységeit hagyományosan heti és napirendekben 

rögzítik. Az időbeosztás és a tevékenységek az ellátottak igényeihez és szükségleteihez 

igazodnak. 

A kiskorú ellátottak számára a köznevelési törvényben rögzített iskolarendszerű csoportos 

vagy egyéni keretekben történő foglalkozások, a tanulás, a délelőtti időszakban zajlanak. A 

tankötelezettség megszervezése a szociális intézmény feladata, de ellátása a köznevelési 

intézményekhez kötött. 

A felnőttek számára az életkori sajátosságnak megfelelően munkavégzés lehetősége sok 

szociális szolgáltatást nyújtó intézményben biztosított. 

A napirendben fontos helyet kapnak a szükségletek, amelyek kielégítése szintén alapvető 

feladat. Az alapvető (fiziológiás, biztonsági, közösségi) szükségleteken túl, a többségi 

társadalom tagjaihoz hasonlóan a magasabb rendű szükségletek kielégítése is az intézmények 

feladata, így figyelem fordul ezekre is, így a foglalkoztatás, fejlesztés, az egészséges életmód, a 

szabadidő, a sport, a kultúra területeire is. 

A napi és hetirendek készítése a fejlesztő pedagógusokból, szociális és terápiás 

munkatársakból álló team és az ápoló gondozó kollégák feladata. Külön rend készül az ápoló-

gondozó otthoni, rehabilitációs, lakóotthoni tevékenységek és külön a fejlesztő tevékenységek 

tekintetében. A feladatok végrehajtását mindkét szakmai terület dokumentálja. 

Munkatervek és beszámolók 

Az egyes szakmai csoportok tervezett tevékenységeiket, céljaikat munkatervekben rögzítik. 

Minden feladatnak vannak felelősei és meghatározásra kerülnek a határidők is. Egy adott év 

zárását követően a dolgozók és a szakmai egységek beszámolnak az elvégzett feladatokról, 

kitérve azokra az elemekre is, amelyek megvalósítása nem történt meg. Az okok feltárása a 

következő évi tervezést és megvalósítást segíti. 

Az intézmények munkáját a beszámolók alapján a működtető vagy fenntartó is értékeli. 

Gyermekbántalmazás, rendkívüli események 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociálpolitikáért felelő államtitkársága kidolgozta a 

2018. július 1-től hatályos a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, 

nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek 

bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és 

ágazati módszertanát. Az ápoló gondozó otthonban, gyámhivatali végzéssel intézményi 

elhelyezésbe kerülő, nevelésbe vett gyermekekkel történő bántalmazási események vagy azok 

gyanújának dokumentálása az eljárásrend szerint történik. 

Az intézményekben kialakuló rendkívüli eseményekkel kapcsolatban minden esetben a 

rendkívüli eseményekről kiadott eljárásrend szerint kell eljárni. 
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Korlátozó intézkedés 

A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozóan a korlátozó intézkedés elrendelhetőségét 

jogszabályok határozzák meg. 

A fogyatékos személyek bentlakásos intézményében, ha az ellátott személy veszélyeztető vagy 

közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

A korlátozó intézkedés alkalmazásáról a szolgáltatást nyújtó részletes eljárásrendet alakít ki a 

házirendben. Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - a pszichés megnyugtatást kivéve - 

adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást 

a betétlapon kell részletesen feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni. 

 

Veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén, ha az intézmény 

orvosa nem elérhető, az intézményvezető által műszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés 

alkalmazására döntési joggal rendelkező ápoló jogosult az intézkedés elrendelésére. Az 

intézmény orvosát és az intézmény vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról 

haladéktalanul tájékoztatni kell. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges 

feltételek, és szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az 

intézményvezető köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt. 

A korlátozó intézkedésről készített dokumentációt meg kell küldeni az ellátottjogi képviselő 

részére. 

6.4. EGYÜTTMŰKÖDÉS INTÉZMÉNYEN BELÜL ÉS KÍVÜL 

Kulcsfogalmak: cselekvőképesség, gyermekvédelmi gyám, hivatásos gondnok, 

szolgáltatási elemek 

6.4.1. Szülők, törvényes képviselők, gyámok, gondnokok 

A fogyatékossággal élő kiskorú ellátottak törvényes képviseletét szüleik, gyermekvédelmi 

gondoskodásuk esetén gyermekvédelmi gyámjuk látja el. 

A belátási képességük mértékének függvényében a felnőtt korú ellátottak számára a bíróság 

döntése értelmében törvényes képviselő, gondnok rendelhető. A törvényes képviselők feladata 

a gyámoltjuk, gondnokoltjuk törvénye képviselete, véleményük meghallgatása. 

Az intézményekben a szülőkel, gyámokkal, gondnokokkal való kapcsolattartás folyamatos és 

rendszeres. Az intézményvezető feladata, hogy figyelemmel kísérje az ellátottak érdekeinek 

érvényesülését a törvényes képviselőkkel kapcsolatban. 

A szülőkkel, törvényes képviselőkkel való kapcsolattartásban a szociális munkás is részt vesz, 

ha munkaköri feladataiban ezt meghatároztak. 
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6.4.2. Cselekvőképesség, gondnokság, gyámság, támogatott 

döntéshozatal 

A cselekvőképesség, gondnokság, gyámság, támogatott döntéshozatal témakörben az alábbi 

jogszabályok előírásai az irányadók: 

◼ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

◼ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 84.§-89.§ , 

102.§, 103.§, 128.§ 

A bentlakásos szociális intézményben elhelyezett fogyatékossággal élő felnőtt ellátottak 

nagyon nagy része - a rehabilitációs típusú ellátást kivéve - gondnokság alatt áll. Az ellátáshoz 

kötődő kapcsolattartás és ügyvitel emiatt a szülők mellett gyermekvédelmi gyámokkal és 

hivatásos gondnokokkal való együttműködést is jelent. 

A törvény erejénél fogva mindenki cselekvőképes, akinek a cselekvőképességét a Ptk. vagy a 

bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő határozata nem korlátozza. 

Kiskorúság miatt cselekvőképtelen, aki a 14. évét még nem töltötte be, korlátozottan 

cselekvőképes, aki a 14. évét betöltötte és nem cselekvőképtelen. 

A nagykorú személyek cselekvőképességét a bíróság részlegesen vagy teljesen korlátozhatja, 

vagy támogató kijelöléséről dönthet. 

„2:19. § (2) A bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt 

a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége -mentális 

zavara következtében tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben 

csökkent, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi 

kapcsolataira tekintettel – meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése 

indokolt." 

„2:21. § (2) A bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá azt a 

nagykorút helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége mentális 

zavara következtében – tartósan, teljeskörűen hiányzik, és emiatt - egyéni 

körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel gondnokság 

alá helyezése indokolt." (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ) 

A gyermekvédelmi szakellátás keretében beutalt gyermekek törvényes képviseletét 

gyermekvédelmi gyám látja el. 

Feladat 

1. Tanulmányozza a vonatkozó jogszabályok cselekvőképességében korlátozott ellátottakra 

vonatkozó részében az intézményi elhelyezéshez kötődő részeket, majd egy adott kérelem 

kapcsán, a szükséges iratok tanulmányozását követően elemezze, hogy annak benyújtása 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e? 

2. Egy konkrét eset kapcsán elemezze, miért kiemelt jelentőségű az ellátottak törvényes 

képviselőivel való kapcsolattartás. 
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6.4.3. Civilek, egyházi szervezetek 

A legtöbb szociális intézményben a dolgozók és az intézmény közös kezdeményezésére, az 

intézményben élők támogatására civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szerveződtek. 

Tevékenységükkel az adott intézményben élők szabadidős, kulturális, sport, képzési 

szükségleteit, igényeit hivatottak segíteni, előmozdítani. Működésüket nagyban maghatározza 

az állami támogatás mértéke, a pályázati lehetőségek száma és a többségi társadalom 

támogatási erőforrásai. 

Az intézményekben élők számára, amennyiben vallásuk gyakorlására vonatkozó igényük 

jelentkezik, biztosítani szükséges a vallásgyakorlás lehetőségét. Ennek módja lehet az egyes 

felekezetek látogatása, programjaikban való részvétel, vagy az intézményen belül szervezett 

vallási témájú foglalkozások, vallási ünnepek számon tartása, megtartása, az azokra való 

felkészülés biztosítása. 

Amennyiben a szociális intézmény működtetője egyházi szervezet, a vallásgyakorlás be tud 

épülni a lakók mindennapjaiba. 

6.5. AZ ELLÁTOTTAK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

A szociális szolgáltatást nyújtó intézményekben a szociális törvény és végrehajtási rendelete 

alapján meghatározottak az ellátottak számára biztosítandó ellátások, szolgáltatások. 

A szociális törvény 2017. évi módosítása meghatározta azokat a szolgáltatáselemeket, 

amelyeket az egyes intézménytípusokban elhelyezett ellátottak számára az 

intézményeknek/szolgáltatóknak biztosítaniuk kell. A megnevezett szolgáltatáselemek 

pontosítják a bentlakásos ellátásban biztosított teljes körű ellátás keretében nyújtott 

szolgáltatások tartalmát, ugyanakkor a jogszabály erejénél fogva differenciáltan 

szabályozottak az egyes intézménytípusokban biztosítandó szolgáltatások. 

6.5.1. Szolgáltatáselemek 

Az egyes ellátási típusokban nyújtható/nyújtandó szolgáltatások, szolgáltatáselemek során 

alkalmazott eszközöket és módszereket az igénybevevő ellátott képességei, szükségletei és 

igényei határozzák meg.  

Az alábbiakban az egyes intézménytípusok által biztosítandó 

szolgáltatások/szolgáltatáselemek kerülnek felsorolásra. 

Ápoló gondozó otthon,Rehabilitációs intézmény, Lakóotthonok: Ápoló 

gondozó célú lakóotthon, Rehabilitációs célú lakotthon 

Étkeztetés, Ruházat - textília biztosítása, Egészségügyi ellátás biztosítása, gyógyszerkezelés, 

mentálhigiénés ellátás, szocioterápiás foglalkozások, tanácsadás, esetkezelés, pedagógiai 

segítségnyújtás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, közösségi fejlesztés, 

készségfejlesztés,   
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lakhatás, felügyelet, gondozás, fejlesztő foglalkoztatás. 

Az ápoló gondozó otthonok feladata mindezek mellett az ellátotti csoport szükségleteihez 

igazodó gyógypedagógiai segítségnyújtás is. 

Támogatott lakhatás 

Lakhatási szolgáltatást, esetvitelt, a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt 

segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, igény esetén: felügyeletet, 

étkeztetést, gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást, 

gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást 

biztosít. 

Nappali ellátás 

Napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása, felügyelet, háztartási és háztartást pótló 

segítségnyújtás, készségfejlesztés, esetkezelés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, 

gyógypedagógiai segítségnyújtás, gondozás, étkeztetés, közösségi fejlesztés. 

 

Feladat 

Tanulmányozza a szociális törvényben az egyes szolgáltatáselemek fogalmi 

meghatározását, majd elemezze, hogy vannak jelen az adott intézmény szakmai 

dokumentumaiban, a napirend szerinti tevékenységekben. 

6.5.2. Az ellátottak érdekképviselete 

Az ellátottak érdekeinek képviseletére többféle szintéren nyílik lehetőség. Az intézményi 

keretek között szeveződő fórumtól, az önszerveződő önkormányzaton át, az országos 

szervezetekig széleskörű a képviseleti lehetőség. 

Érdekképviseleti Fórum 

Az Érdekképviseleti Fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban álló 

fogyatékossággal élő személyek jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott 

szerv, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 

Megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani. Az intézmény fenntartója 

köteles meghatározni a fórum megalakításának és tevékenységének szabályait és a kijelölni 

egy munkatársát a szervezet képviseletében a fórum tagjává. 

A fórum tagjainak összetételét az 1/2000 SzCsM rendelet határozza meg. Tagjai között vannak 

az ellátottak, a szülők/törvényes képviselők, dolgozók részéről is a megválasztott személyek. 
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Ellátotti önkormányzat 

A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben 

történő képviseletére és közösségi életük ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre. Az ellátotti 

önkormányzat feladatait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában és a 

házirendben kell rögzíteni. Megalakítása és működése az érdekképviseleti fórumtól független. 

ÉFOÉSZ 

A szülők kezdeményezésére 1981-ben jött létre az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége, amelynek célja az értelmi akadályozottsággal élő személyek és 

családjaik támogatása. 

MEOSZ 

1981-ben hozták létre a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét, amely 

megyei szervezetek önszerveződéséből nőtte ki magát. Célja a mozgássérüléssel élő személyek 

érdekképviselete, összefogása, támogatása. 

SINOSZ 

1907-ben alakult meg a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Cházár András Országos 

Siketnéma Otthon néven. 1952-től Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségeként működik. 

VAGYOSZ 

1901-ben alakult a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, később a Vakok Szövetsége. A 

tevékenységét az 50-es években bővítette ki a gyengénlátókra, és 1989-től független 

társadalmi szervezetként működik a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. 

AOSZ 

Az Autisták Országos Szövetségét szülők alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi 

Egyesülete néven. Mára több mint 90 szervezetet tömörítő országos ernyőszervezetté nőtte ki 

magát. 

Ellátottjogi képviselő 

Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénybevevő, vagy szolgáltatásban 

részesülő fogyatékossággal élő személyek részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. 

Szükség esetén tájékoztatja őket az intézmény kötelezettségeiről, az ellátást igénybevevők 

jogairól, segíti a problémák megoldását, panaszok, kérelmek megfogalmazását. Emellett 

tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól. 
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Feladat 

Tanulmányozza a vonatkozó jogszabályok érdekképviseleti fórumra vonatkozó részeit és 

elemezze, hogyan tesz eleget a fórum és az intézmény a jogszabályban előírt feladatoknak, 

kötelezettségeknek. 

6.6. PÉNZÜGYI- ÉS MUNKAERŐ GAZDÁLKODÁS 

Kulcsfogalmak: intézményi térítési díj, személyi térítési díj, szociális  munkás 

végzettséggel betölthető munkakörök 

6.6.1. Az intézmény működésének finanszírozása 

A szociális szolgáltatások és intézmények működésének hátterét nagyrészt a költségvetési 

törvény által meghatározott normatív állami támogatás vagy feladatfinanszírozás biztosítja. 

Emellett az intézményeknek vannak saját bevételeik, amelyek az igénybevevők által jogszabály 

szerint fizetendő személyi térítési díjakból adódnak. 

A normatív állami támogatást az igénybevételek és azok nyilvántartása alapján biztosítja az 

állam. 

6.6.2. Az ellátotti jövedelmek bemutatása 

A szociális intézményekben ellátott, fogyatékossággal élő személyek számára állapotuk 

alapján, jogszabályokban rögzített szociális juttatásokat biztosít az állam az alábbi 

jogszabályok alapján. 

◼ 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 

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

biztosításáról  

◼ 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

◼ 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról 

◼ 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról 

◼ 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 

◼ 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról 
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Rokkantsági járadék 

Rokkantsági járadékot állapítanak meg annak a 18. életévét betöltött személynek, aki a 25. 

életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 70%-os vagy azt meghaladó 

mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem 

állapítottak meg. 

Rokkantsági ellátás 

A megváltozott munkaképességű személy részére egészségi állapotától és 

rehabilitálhatóságától függően rehabilitációs ellátást vagy rokkantsági ellátást lehet 

megállapítani. 

A megváltozott munkaképességű személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja 

nem javasolt. 

A jogosultsági feltételeket a 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2-5.§-a, 11-20/E.§-a, és a 327/2011. 

(XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárási szabályokról határozzák meg. 

Fogyatékossági támogatás 

Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki látási fogyatékos, hallási 

fogyatékos, értelmi fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, állapota kromoszóma-

rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, autista, illetőleg 

halmozottan fogyatékos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre 

nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. 

Családi pótlék 

"NEVELÉSI ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGA FENNÁLL 

A tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési igény tényét megállapító 

szakértői vélemény alapján középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve 

siketvak gyermekre tekintettel, a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig, 

Azon tizenhatodik életévét betöltött gyermekre tekintettel (a gyermek 

tizennyolcadik életévének betöltéséig), aki tankötelezettségét fejlesztő nevelés-

oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette, 

A fentieken túl a tizenhatodik életévét betöltött azon gyermekre tekintettel (a 

gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig), aki a tankötelezettsége 

megszűnését követően súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló 

életvitelre képtelen és önkiszolgálási képessége hiányzik. 

Nevelési ellátásra jogosult a szociális intézmény vezetője az intézményben 

elhelyezett gyermekre tekintettel. 
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Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való 

jogosultság megszűnésének időpontjától." 

 (http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23616) 

Forrás: http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23616 

Magasabb összegű családi pótlék 

A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság szempontjából tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos: 

"- az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendeletben 

meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott 

felügyeletre, gondozásra szorul, 

- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése 

előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy 

előreláthatólag legalább egy évig fennáll. " 

 (http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23616) 

Forrás: http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23616 

6.6.3. Intézményi és személyi térítési díj 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat térítési díj ellenében lehet igénybe 

venni. 

A fenntartó a vonatkozó jogszabály szerint megállapítja az adott intézménytípusra vonatkozó 

intézményi térítési díjat. Az intézmények/szolgáltatók ezt követően az egyes ellátást igénybe 

vevők jövedelemnyilatkozatai alapján meghatározzák a fizetendő személyi térítési díjakat. 

A fogyatékos személyek nappali ellátásában, nagykorúak ellátása esetén kizárólag az ellátott 

jövedelmét kell vizsgálni, feltéve, hogy nem vállalta az intézményi térítési díj megfizetését. Az 

intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 

jövedelmének 15%-át a nappali ellátást, 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést nyújtó 

intézmények esetén. 

Kiskorúak ellátása során családi jövedelemvizsgálat történik, a családban egy főre jutó 

rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 

Bentlakásos intézményi jogviszony esetén, az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

megállapításakor meg kell határozni az ellátást igénybevevőre vonatkozó jövedelemhányadot. 

A jövedelemhányad nem haladhatja meg az adott ellátott havi jövedelmének 50%-át 

rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés, 80%-át minden más, tartós bentlakásos intézményi 

elhelyezés esetén. 

A személyi térítési díj megállapításához vizsgálni kell 

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23616
http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23616
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◼ rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén az ellátott havi 

jövedelmét és jelentős pénzvagyonát 

◼ ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén, az 

ellátott havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát 

A személyi térítési díj felülvizsgálatakor tartós bentlakásos intézmény esetén vizsgálni kell 

◼ havi jövedelmét és pénzvagyonát 

◼ havi jövedelmét és ingatlanvagyonát 

Ha az intézményi elhelyezést a gyámhatóság határozata alapozza meg, a kiskorú ellátott esetén 

térítési díj fizetési kötelezettség nem keletkezik. 

Az ellátott tartására jogszabály szerint a hozzátartozó köteles. A hozzátartozó/k részére 

fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből a havi 

személyi térítési díj levonása után, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (2018. évben 71.250,- Ft). 

Ha egy ellátottnak három hónapon át térítési díj-tartozása áll fenn, az ellátottat/ törvényes 

képviselőjét/térítési díjat fizető személyt írásban kell tájékoztatni az intézményi jogviszony 

felmondásának jogszabályban rögzített lehetőségéről, a felmondás lehetséges kezdő 

időpontjáról, továbbá arról is, hogy ha nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, akkor az 

intézménynek úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési 

díj megfizetését. 

6.6.4. A szociális szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei 

A szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások személyi és tárgyi feltételeit az 1/2000 

SzCsM rendelet szabályozza. 

A tárgyi feltételek részben általánosan, részben konkrét formában kerültek meghatározásra. 

Ha egy intézmény keretében több ellátási forma működik, ellátási formánként külön-külön kell 

biztosítani az ellátás jellegének megfelelő személyi, tárgyi és szakmai feltételeket. Bentlakásos 

intézményben biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A fejlesztő foglalkoztatás működtetése során figyelemmel kell lenni a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-

EüM együttes rendeletben előírtak teljesítésére is. 

Az 1/2000 rendelet 2. számú mellékletében vannak meghatározva a fogyatékossággal élő 

személyek ellátását biztosító munkakörök, az adott munkakörökben betölthető dolgozói 

létszámminimumok és a 3. számú mellékletében a munkakörök betöltéséhez előírt szakmai 

végzettségek. 

Feladat 

Tanulmányozza a vonatkozó jogszabályban, melyek a szociális munkás végzettséggel 

betölthető munkakörök. Egy a feltételeknek megfelelő végzettségű és munkakörű dolgozó 

esetében elemezze annak munkaköri leírását, valamint az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában rögzített feladatait, a dokumentumok összhangját. 
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6.7. KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK 

A fogyatékossággal élő személyeket ellátó szociális intézményekben a fejlesztés, foglalkoztatás, 

szabadidős tevékenységek, közösségi programok során is van mód és lehetőség csoportos 

foglalkozások, megbeszélések szervezésére. 

A csoportos tevékenységek megszervezhetők mikro, kis-, vagy nagycsoportokban. A 

foglalkozások lehetnek alkalomszerűek vagy rendszeresek, napi-, hetirendbe ágyazottak. 

Foglalkozásokat tartalmuk függvényében, különböző munkakörű munkatársak szervezhetnek. 

A csoportok vezetését lehetőség szerint abban jártas szakdolgozó végzi. 

Kommunikáció 

A fogyatékossággal élő személyekkel való kommunikációban mindig törekedjünk a kliensnek 

számára érthető kommunikáció alkalmazására. Ez jelentheti a verbális kommunikációt, 

egyszerű szavak, kifejezések használatával, de jelentheti speciális kommunikációs eszköz 

alkalmazását is. A súlyosan, halmozottan sérült ellátottak vonatkozásában célszerű 

megismernie a segítőnek az alternatív kommunikációs eszközöket, autizmussal élő ellátottak 

esetén az augmentatív kommunikáció módszereit. 

Szerepek 

A fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézményekben/szolgáltatóknál valamennyi 

szakdolgozó és ügyviteli munkatárs segítő szerepben van jelen. A segítő szerep megtartása sok 

esetben okoz nehézséget a dolgozók számára. 

Fontos szempontok: másik meghallgatása, titoktartás, személyes információk diszkréten 

kezelése, ne akarjunk mindent mi megoldani, ne bagatelizáljunk, tartsuk be az etikai kódexben 

leírtakat, támogassuk az ellátottat önálló döntései meghozatalában, felelősség vállalási 

képességének kialakulásában, legyünk jó szándékúak, tartsuk tiszteletben az ellátottat. A 

segítő szakember alapvető munkaeszköze saját személyisége. Akkor tud hatékonyan részt 

venni a segítő kapcsolatban, ha elméleti ismeretei mellett a segítő munkához szükséges 

toleranciával, előítéletektől mentes attitűddel is rendelkezik, ha tud építeni saját készségeire, 

képességeire, viselkedésére, tudására, kompetenciáira, ha ismeri határait és tudatosan figyeli 

és kontrollálja azokat. A segítő szakembernek uralnia kell érzelmeit és indulatait. Alapvető 

feladata, hogy megakadályozza túlzott érzelmi bevonódását és viselkedése empátiát 

tükrözzön. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Fogalmazza meg, hogy a WHO új modellje, miért jelent pozitív előrelépést a 

fogyatékossággal élő személyek életében. 

2. Ismertesse, hogy milyen intézmény és szolgáltatás típusok állnak a fogyatékossággal élő 

személyek rendelkezésére? 
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3. Sorolja fel milyen hazai és Európai Uniós irányelvek szabályozzák a fogyatékossággal élő 

személyek szociális ellátásának szervezését, megvalósítását és ismertesse ezek hatását a 

fogyatékossággal élő személyek ellátására vonatkozóan. 

4. Sorolja fel milyen módon keletkezhet és szűnhet meg intézményi jogviszony. 

5. Ismertesse, mi a kötelezően vezetendő nyilvántartások és a fejlesztési dokumentációk 

készítésének célja. 

6. Ismertesse milyen szervezetek és személyek segítik az ellátottak jogainak és érdekeinek 

érvényesülését. 

7. Milyen jövedelemmel rendelkezhetnek a fogyatékossággal élő személyek és e jövedelmek 

felhasználásának milyen jogszabályban rögzített korlátai vannak? 

8. Ismertesse a fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézményekben a szociális munkás 

végzettségű dolgozó lehetséges szakmai tevékenységeit. 
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7. A VÁLLALATI GYAKORLAT SORÁN 
KÉSZÍTENDŐ ÍRÁSBELI FELADATOK 

FODOR LAJOSNÉ 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum szakmai egységvezetője  

és a békési székhely részlegvezetője 

7.1. GYAKORLATI NAPLÓ 

◼ A gyakorlati napló formátuma egy A/4-es méretű füzet 

◼ A hallgató a gyakorlati naplóban rögzíti a napi feladatait, a tereptanár irányába 

felteendő kérdéseit, megjegyzéseit, az E-tankönyv feladataira, kérdéseire adott válaszait 

◼ A gyakorlati naplóban van lehetősége a problémák, nehézségek megfogalmazására 

◼ A tereptanárral hetente történő megbeszélések rögzítésére is a terepnapló szolgál 

7.2. BESZÁMOLÓ 

◼ A beszámoló elkészítése minden tanév végén a hallgató feladata, amely elektronikus 

formában kerül elkészítésre 

◼ Terjedelme minimum 7 oldal legyen, fedőlappal ellátva 

◼ Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság, 1,5 sortávolság az elvárt alakzat 

◼ A fedőlap bal felső sarkában a képző intézmény nevét kell feltüntetni, középen címként 

"Beszámoló" és a tanév megjelölése 

◼ Alsó részen a hallgató és a tereptanár neve szerepel 

 

7.3. ESETISMERTETÉS 

Vázlat: 

◼ Az eset kiválasztásának indoklása 

◼ Az eset ismertetésének keretei 

◼ A kliens és az intézmény kapcsolata 

◼ A szakemberekkel történő együttműködés módja, lehetőségei, beavatkozás 

◼ Az eset lezárása: siker, sikertelenség 
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7.4. ESETTANULMÁNY 

Vázlat: 

◼ Az esettanulmány megírásakor tartsa szem előtt a probléma megoldó modell lépéseit 

◼ Találkozás az esettel: kliens és környezetének leírása 

◼ Az első interjú pontos lejegyzése, lehetőleg a kliens távozását követően azonnal 

◼ Probléma és cél megfogalmazása 

◼ Lezárás, értékelés, esetleg új szerződés kötése, ha a probléma természete megkívánja 

◼ Alkalmazható technikák: interjú, Genogram, Ecomap 
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FOGALOMTÁR 

ADATKEZELÉS 

A személyes adatok körében magában foglalja a személyes adatok felvételét és tárolását, 

feldolgozását, hasznosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását és a 

további feldolgozásuk megakadályozását. Kezelésekor figyelembe kell venni az ezt szabályozó 

adatvédelmi törvény előírásait. 

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY 

Olyan tartós bentlakásos szociális intézmény, ahol az önmaguk ellátására nem, vagy csak 

folyamatos segítséggel képes személyek étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal való 

ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi 

ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk 

más módon nem biztosítható. 

AUTIZMUS 

Az autizmus a teljes személyiséget átható, pervazív fejlődési zavar, amelynek hátterében az 

idegrendszer eltérő fejlődése áll. az idegrendszeri fejlődés zavara, amely a kommunikáció, a 

szociális fejlődés és a viselkedésszervezés területén okoz az átlagostól minőségileg eltérő 

fejlődést. 

BENTLAKÁSOS ELHELYEZÉS 

A szociálisan rászorulók számára folyamatos ellátást, nappali és éjszakai tartózkodást, ápolást, 

gondozást, illetve rehabilitációt tartós illetve ideiglenes jelleggel nyújtó intézmények által 

biztosított elhelyezés. 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

Olyan személyes szociális gondoskodás, mely a szociális segítő munka eszközeinek és 

módszereinek a felhasználásával hozzájárul a gyermekek családban történő nevelkedéséhez, 

az egyének és családok, különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, valamint 

megfelelő szocializációjuk eléréséhez. 

CSALÁDSEGÍTÉS 

Célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok számára a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, 

megszüntetése, valamint külső és belső kapcsolati rendszerük támogatása, az életvezetési 

képességük megőrzése. 
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CSALÁDSEGÍTŐ 

A család-és gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja, aki a gondozási tevékenység során 

folyamatosan kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a 

veszélyeztetett személyt, illetve családot a szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. 

CSELEKVÉSI TERV 

Olyan dokumentum, mely a személyes adatok mellett tartalmazza a klienssel közösen 

megfogalmazott problémáit, céljait, segítő és akadályozó tényezőket. 

CSELEKVŐKÉPESSÉG 

Minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét e törvény vagy a bíróság 

gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. 

DEMENCIA 

A gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlása, ami korlátozza a társas életet 

és a teljesítőképességet. 

DEMOGRÁFIA 

A népesség számával-, összetételével és az azokat meghatározó népesedési folyamatokkal 

(születés, halálozás, házasságkötés és válás, külső és belső vándorlás) foglalkozó tudomány. 

DEPRESSZIÓ 

Olyan tartósan fennálló pszichiátriai megbetegedés, melyben az egyén rosszkedvű, szomorú, 

fáradt és a nehézségek leküzdhetetlennek tűnnek számára. 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

A fogyatékos személyek otthonában, rehabilitációs intézményében és lakóotthonában 

elhelyezett személyek képességeinek fejlesztésére irányuló fejlesztési irányokat tartalmazó 

dokumentum. 

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV 

Az ápolást, gondozást nyújtó intézményben elhelyezett, a nappali intézményi ellátásban 

részesülő, valamint meghatározott alapszolgáltatásban részesülő személy ellátásához 

kapcsolódó feladatok rögzítésére szolgáló terv, amely tartalmazza az ellátott személy fizikai, 

mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve 

javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb 

elemeit. 

EGYÉNI SZOLGÁLTATÁSI TERV 

A támogatott lakhatást igénybevevők esetében a komplex szükségletfelmérés eredményén és 

tartalmán alapuló egyéni tervdokumentum. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Olyan nagykorú személlyel kötöttt megállapodás, melyben a kliens vállalja az együttműködést 

a kijelölt  Családsegítővel. 

ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 

Szociális szolgáltatást, intézményi ellátást megállapodás alapján igénybe vevő személy 

ELŐGONDOZÁS 

Tájékozódás az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, 

szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, 

továbbá felkészítés az intézményi elhelyezésre. 

ELSŐ INTERJÚ 

Az első interjú célzott beszélgetés, a probléma feltárás, megismerés módszere, az 

együttműködés eszköze. Az első találkozás az elsődleges szükségletfelmérés is egyben, melyet 

az alábbi kimenetek követhetnek. 

◼ krízishelyzet esetén azonnali beavatkozás, szükség esetén hatóság bevonása 

◼ egyszeri ügyintézés 

◼ egyéb szolgáltatás igénybevételére történő irányítás - szociális segítő munka 

megkezdése. 

ÉRDEKKÉPVISELET 

Az érdekképviselt személyek, szervezetek anyagi, szellemi, vagy erkölcsi érdekeinek egyszeri, 

vagy folyamatos képviselete, más személyek, szervezetek, intézetek előtt. 

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 

A tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek 

érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és 

eljárás szerint működik. 

ÉRDEKVÉDELEM 

Az érdekképviselet egyik résztevékenysége, az érdekegyeztetés és az érdekérvényesítés 

mellett, amely az elismert érdekek jogi védelmét jelenti. 

ERKÖLCS 

Magatartásunkat szabályozó, helyesnek tartott szabályok összessége. 

ESETKEZELÉS 

Az igénybe vevő/vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve 

céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő 

kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató 

környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek 

bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 
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ESETKONFERENCIA 

Az esetkonferencia szolgál a gyermek veszélyeztetettségének megoldásában érintett 

szakemberek tapasztalatcseréjére és a javaslat megfogalmazására. Résztvevői a gyermekkel 

kapcsolatban álló jelzőrendszeri szakemberek, esetfelelős családsegítő és szükség szerint a 

jelzőrendszeri tanácsadó. Célja a problémamegoldás minél hatékonyabb megoldásának 

elősegítése. 

ESETMENEDZSER 

A gyermekjóléti központ által kijelölt szakember, aki a hatósági eljárás során támogatja, segíti 

a családot. A hatósági intézkedést követően a családdal az esetmenedzser annak érdekében 

végzi a tevékenységét, hogy a magatartási szabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek, 

míg a családsegítő a családdal folytatott segítő szociális munkát továbbra is végzi a 

minimumszolgáltatások lehetőségei szerint. 

ESETNAPLÓ 

A szociális segítő munka folyamatának, az igénybe vevő problémájának megoldására tett 

intézkedések, a folyamatos kapcsolat és az elért eredmények dokumentációja. Célja:  

◼ az igénybe vevő személy adatainak regisztrálása 

◼ az egyén, család, gyermek helyzetének, a problémák okának feltárása  

◼ a szociális segítő munka dokumentálása 

Az esetnaplót családonként egy példányban kell kitölteni. 

ÉSZLELŐ-JELZŐRENDSZER 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálatok által működtetett 

együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző 

hatóságokkal. Célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői: 

◼ az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos) 

◼ személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő 

központ); 

◼ a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó); 

◼ a rendőrség; 

◼ az ügyészség; 

◼ a bíróság; 

◼ a pártfogó felügyelői szolgálat; 

◼ az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek; 

◼ a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása; 

◼ javítóintézet, gyermekjogi képviselő; 

◼ fővárosi és megyei kormányhivatal; 

◼ az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv; 

◼ munkaügyi hatóság; 

◼ egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak; 
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◼ állampolgárok. 

ETIKA 

Értéket meghatározó szemlélet, erényesség, becsületesség. 

ETIKAI KÓDEX 

Etikai gyűjtemény. Intézmények, hivatások gyakorlásához kapcsolódó morális szabályok 

összegzése.  

ÉTKEZTETÉS 

Gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen, a szolgáltatást igénybe 

vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen. Az étkeztetést az 

ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek 

megfelelően biztosítja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. 

FELÜGYELET 

Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és 

fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított 

kontroll. 

FENNTARTÓ 

A szociális és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt 

szervezet, amely az adott intézményt működteti. 

Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi 

önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, egyházi fenntartó, egyéni vállalkozó, 

magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég. 

FOGADÓÓRA 

A jogvédők egyik működései formája, melynek keretében az szociális, egészségügyi és 

gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevők személyesen kereshetik meg a jogvédőt a 

szolgáltatás helyén.  

FOGLALKOZTATÁS 

Mindaz a célszerű és hasznos rendszeres fizikai és szellemi tevékenység, amely az életnek 

tartalmat ad, fejleszti az önbecsülést, a hasznosságtudatot és megerősíti a társadalomhoz 

tartozás érzését. 

FOGYATÉKOSSÁG 

Olyan tartós vagy végleges – veleszületett vagy szerzett – érzékszervi, kommunikációs, fizikai, 

értelmi vagy pszichoszociális károsodás, vagy ezek bármilyen halmozódása, amely a 

környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és 

másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 
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FORGALMI NAPLÓ 

A segítő munka során probléma kezelését forgalmi naplóban kerül rögzítésre az elsődlegesen 

hozott probléma típusa alapján. 

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

Az Európai Unió rendelete amely az Unió területén tartózkodó természetes személyek 

személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról. A 

rendelet Magyarországon 2018. május 25. napján vált hatályossá. 

GONDNOKOLT 

Bíróság ítélete alapján,és általa meghatározott ügycsoportokban a gyámhivatal által kijelölt 

gondnok segítségét igénybe vevő személy. 

GONDOSKODÁS-ELLÁTÁS 

A Gyermekjogi egyezmény egyik fontos pillére.  

A gondoskodás azon erőforrásokat jelenti, mely a gyermeket képességeinek 

kibontakoztatásában segíti. 

GONDOZÁS 

Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 

tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 

olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 

körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi 

státuszban való megtartását, visszailleszkedését. 

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLAT 

A házi segítségnyújtás, valamint az idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási 

szükséglet megállapítására alkalmazott eljárás. 

GYERMEKJOGOK 

A Gyermekjogi egyezmény szerint a gyermekjogok minden 18 év alatti embert megilletnek. Az 

egyezmény három nagyon fontos pillérre épül: 

◼ a gondoskodás-ellátás 

◼ a védelem 

◼ a részvétel joga 

A gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt feladata. 

GYERMEKJÓLÉT 

A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak 

biztosítását jelenti. 
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GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS 

Amennyiben a család életében a segítő kapcsolat ellenére a kezelt probléma súlyosbodik, a 

családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségi mértéke nő úgy a családsegítő a kiskorú 

családtagok esetében gyermekjóléti alapellátást kezdeményez, melynek során a gyermek 

törvényes képviselői számára cselekvés tervben megfogalmazott, a probléma, 

veszélyeztetettség megszüntetésre irányuló feladatokat ír elő. 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

Célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő 

nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének 

elősegítése. 

GYERMEKVÉDELEM 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

GYERMEKVÉDELMI GYÁM 

Olyan személy, aki a gyermekvédelmi szakellátás keretében beutalt gyermekek törvényes 

képviseletét látja el. 

GYERMEKVÉDELMI RENDSZER 

A rendszer egyes részei egymásra épülnek, melyen belül jól elkülönülnek a hatósági, illetve 

szolgáltatási elemek, melyek alkalmazása során érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. 

A gyermekvédelmi rendszer elemei: (Gyvt. 15. §. alapján)  

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások 

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások 

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 

GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló - a gyógypedagógia 

körébe tartozó - komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete 

képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció 

érdekében 

HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG 

Két vagy több egy időben előforduló fogyatékosság, amelyek egymástól függetlenek. 
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HATÁSKÖR 

Az adott ügyben az a jogvédelmi képviselő rendelkezik, akit a jogszabály az adott típusú ügy 

intézésére feljogosít, és egyben kötelez. 

HÁZTARTÁSI VAGY HÁZTARTÁST PÓTLÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, 

mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére 

szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában 

nem tudja megoldani. 

HIVATÁSOS GONDNOK 

A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gyámhatóság által kirendelt 

személy, aki a hivatásos gondnokra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel. 

IDŐSEK OTTHONA 

Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás. 

INTEGRÁCIÓ 

A nevelésben és a pedagógiában a fogyatékossággal élő, akadályozott és az ép személyek közös 

élet- és tanulási térben végbemenő együttnevelése, oktatása és képzése. 

INTEGRÁLT INTÉZMÉNY 

Olyan intézmény, ahol a különböző ellátási formák, illetve intézménytípusok több különálló 

telephelyen kerülnek megszervezésre. 

INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT 

Az IJSZ az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egysége. A beteg-, ellátott-, 

gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében 

működik országos lefedettséggel. 

INTÉZKEDÉSI TERV 

Minden év február 28. napjáig szükséges éves szakmai tanácskozás szervezése, mely alkalomra 

a jelzőrendszeri tagok az előző évet értékelve számolnak be munkájukról, megnevezve a 

jelzőrendszer működésének az erősségeit, a fejlesztendő területeket, valamint javaslatot 

tehetnek a munka hatékonyságának növelésére. Ennek alapján kerül elkészítésre adott év 

március 31-ig a jelzőrendszeri intézkedési terv, mely a jelzőrendszeri tagok együttműködését, 

vállalt feladatokat és a változtatási irányokat fogalmazza meg. 
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INTÉZMÉNYI JOGVISZONY 

Az intézményvezetőnek az ellátást igénylővel és/vagy annak törvényes képviselőjével kötött 

megállapodásán alapuló jogviszony. 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított 

összeg, melynek alapja a szolgáltatási önköltség. 

JELZÉS 

A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 

gyermekjóléti szolgálatnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve 

súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek 

önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  

JELZŐRENDSZERI KOORDINÁTOR 

Feladatai: 

◼ a járási család- és gyermekjóléti központok, valamint a települési család- és 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók által működtetett észlelő- és jelzőrendszeri 

tevékenység figyelemmel kísérése, a működés támogatása, rendszerszintű 

koordinálása, 

◼ személyes kapcsolattartás, konzultáció a család- és gyermekjóléti központban dolgozó, 

a járásban a szakmai támogatást biztosító szakemberrel/szakemberekkel, 

◼ a megyében működő központok és szolgálatok által elkészített intézkedési tervek 

összegyűjtése, összegzése, értékelése, megállapítások, javaslatok megfogalmazása,  

◼ a megyében működő központok és szolgáltatók észlelő- és jelzőrendszeri munkájának 

ellenőrzése, javaslattétel a hatékonyság fokozására, statisztikák készítése,  

◼ személyes részvétel az éves települési tanácskozásokon, az észlelő és jelzőrendszeri 

tevékenység értékelése, javaslattétel,  

◼ az ellenőrzések, szakmai tapasztalatok megfogalmazása, összegzése, bejelentések 

kivizsgálása  

◼ indokolt esetben feladata a fegyelmi eljárás megindítása, igazgatási bírság kiszabásának 

kezdeményezése azzal az érintett jelzőrendszeri taggal szemben, aki nem tett/tesz 

eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének (jelzés elmulasztása, indokolatlan 

távolmaradás pl. esetmegbeszélésről/esetkonferenciáról, a  gondozási-nevelési 

tervben számára meghatározott feladatok nem megfelelő ellátása stb.) és ezáltal 

veszélyezteti  a gondozási tevékenység eredményességét. 

JELZŐRENDSZERI TANÁCSADÓ 

Célja a problémamegoldás minél hatékonyabb megoldásának elősegítése. 

JOGVÉDŐ 

Az IJSZ foglalkoztatásában tevékenykedő ellátottjogi, gyermekjogi és betegjogi képviselők 

összessége. 
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JOGVISZONY 

Az ellátás igénybevételekor, a megállapodás aláírásával létrejövő intézményi jogviszony. 

KAPCSOLATFELVÉTEL 

A szolgáltatás igénybevétele kapcsolatfelvétellel kezdődik, a szolgálat személyesen történő 

felkeresése vagy jelzés esetén az érintett fél személyes megkeresése alapján. 

KÁROSODÁS 

Az emberi test fizikai felépítésének vagy pszichikai, fiziológiai funkcióinak zavara, ideiglenes 

vagy végleges elvesztése. 

KENYSZI 

Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről 

KÉRELMEZŐ 

Szolgáltatást vagy ellátást igénylő, aki elhelyezési kérelmet nyújtott be szolgáltatás 

igénybevételére 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas 

készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, 

lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. 

KOMPETENCIA 

Illetékesség, szakértelem, hozzáértés, alkalmasság 

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS 

Az ellátott fizikai, kémiai vagy biológiai, illetve ezek komplex alkalmazásával történő 

korlátozása. 

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS 

Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító, 

ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra 

vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 

együttműködéseket valósít meg. 

KRÍZISHELYZET 

A krízis olyan feszült, fájdalmas állapot, mely fenyegetettség, kilátástalanság és elveszettség 

érzését okozza. Magában hordozza a pozitív és a negatív irányba történő változást is, 

fordulópontot jelent az egyén számára, mely tovább terheli problémamegoldó kapacitását, 

elégtelenség érzését okozza. 
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Főbb esetei: házassági, vagy párkapcsolati krízis, baleset, munkahelyi krízis (általában a 

munkahely elvesztésének esélye vagy a munkahely elvesztése), életciklus változása (pl. iskola 

befejezése, gyerek születése). 

KRÍZISINTERVENCIÓ 

Hatékony és gyors beavatkozás, mely minden szükséges intézkedést tartalmaz a szociális és 

pszichés állapot javítására. 

KÜLÖNLEGES ADAT 

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 

vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 

életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes 

adat. 

LAKHATÁS 

Az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy 

hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság 

megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a 

családtagok közötti kapcsolat fenntartását. 

MAGATARTÁSI SZABÁLY 

A családban nevelkedő gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén a gyámhivatal elrendeli a 

gyermek védelembe vételét, mely során hatósági intézkedés keretében kötelező magatartási 

szabályokat írnak elő a törvényes képviselők és a gyermek számára is, amennyiben annak kora 

ezt lehetővé teszi. 

MEGÁLLAPODÁS 

Az ellátottal/törvényes képviselőjével az ellátás igénybevételére kötött, szolgáltatásokat, 

jogokat és kötelezettségeket, szabályokat tartalmazó dokumentum. 

MEGKERESÉS 

Szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve 

közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való 

hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen 

okból elérni nem tudják. 

MENTÁLHIGIÉNÉ 

Minden olyan tevékenység, amelynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, 

továbbá olyan multidiszciplináris, holisztikus szemléletű tudomány, amely támogatja és 

elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a 

pszichológia segítségével, különböző tudományterületek (szociológia, pedagógia, 

orvostudomány, teológia, pszichológia stb.) ismereteinek integrálásával. 
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MESTERSÉGES TÁMASZ 

Ha a természetes támaszok nem működnek, akkor szükséges a szakmai segítség, amit 

mesterséges támasznak nevezünk. 

MINIMUMSZOLGÁLTATÁS 

Minimumszolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat feladatai az 

◼ információnyújtás, 

◼ tanácsadás, 

◼ hivatalos ügyek intézése, 

◼ prevenciós szolgáltatások, és 

◼ szabadidős programok szervezése . 

MMSE TESZT(MINI MENTAL STATE EXAMINATION) 

Gyors kognitív teszt a demencia fokozatának (enyhe, középsúlyos, súlyos) megállapítására. 

MODERÁTOR 

Az esetkonferencia vezetője, irányítója. Feladata a beszélgetésvezetés irányítása, az 

elhangzottak összegzése, melyről a megbeszélés végén feljegyzést készít. 

ORSZÁGOS FOGYATÉKOSSÁGÜGYI PROGRAM 

Esélyegyenlőségi intézkedések alapjául szolgáló program, amelyben rögzítetteket figyelembe 

kell venni az egészségügy, oktatás, településfejlesztés, stb. területeken. 

ORSZÁGOS FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCS 

A fogyatékos személyek helyzetének előmozdítása, a fogyatékosságüggyel kapcsolatos 

feladatok ellátásának elősegítése, és a fogyatékos személyek érdekében működő civil 

szervezetekkel történő együttműködés erősítése céljából létrehozott és működtetett szervezet. 

ÖNKÉNTESSÉG 

Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként a 

közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes 

tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá kiemelten 

fontos, hogy az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. A tevékenység megvalósulhat 

non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény, ritkább esetben for-profit szervezet keretein 

belül. 

PANASZ 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások minőségével kapcsolatos kifogás, 

követelés, vagy a szolgáltatást nyújtó magatartásához fűződő sérelem, melyet az igénybevevő 

a szolgáltatást nyújtóhoz, vagy hatósághoz fordul, annak megszüntetéséért, orvoslásáért.  
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PANASZOS 

Ellátást igénybe vevő, hozzátartozója, törvényes képviselője térítési díjat vagy az egyszeri 

hozzájárulást megfizető személy, aki panaszával, sérelmével az arra illetékes személyhez, 

szervezethez fordul. 

PEDAGÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű 

tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek 

átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek 

eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy 

magasabb szint elérésére, 

POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ 

Előnyben részesítés, hátrányt csökkentő megkülönböztetés. 

PREVENCIÓ 

Megelőzés 

PROTOKOLL 

Egyes tevékenységek végzésének leíró, szabályozó dokumentuma. 

RÉGI TÍPUSÚ ÖNKÉNTESSÉG 

A hagyományos polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz, esetleg vallásos 

háttérhez köthető önkéntességi forma. 

REHABILITÁCIÓ 

Újra képessé válás  

Pszichésen vagy szomatikusan károsodott ember fejlesztése arra a szintre, amely a betegség 

vagy a baleset előtt már megvolt. 

RÉSZVÉTEL JOGA 

A Gyermekjogi egyezmény egyik fontos pillére. 

A részvétel az aktív cselekvésen túl jelenti, hogy a gyermekeknek joguk van a véleményük 

kinyilvánításához, ahhoz hogy elmondják érzéseiket. 

ROKKANTSÁG 

A fogyatékossághoz kapcsolódó társadalmilag hátrányos helyzet. 

SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK 

Az országos Fogyatékosságügyi Program egyik alapelve. A fogyatékos személyek saját jogon 

vagy a maguk választotta képviselőik útján, értelmi fogyatékos, autizmussal élő és súlyosan-

halmozottan fogyatékos emberek esetében saját jogon vagy szüleik útján részt vehessenek az 
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életüket meghatározó döntések előkészítésében, a döntésekben és a döntések 

végrehajtásában. 

SZAKMAI PROGRAM 

az adott intézmény szakmai tevékenységét bemutató dokumentum. 

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS 

Minden év február 28. napjáig szervezett éves találkozó, mely alkalommal a jelzőrendszeri 

tagok az előző évet értékelve számolnak be munkájukról, megnevezve a jelzőrendszer 

működésének az erősségeit, a fejlesztendő területeket, valamint javaslatot tehetnek a munka 

hatékonyságának növelésére. 

SZAKMAKÖZI MEGBESZÉLÉS 

A jelzőrendszeri hálózatba való beillesztés, valamint a hálózat érzékenyítésének, képzésének 

és kompetenssé tételének elősegítésére alkalmas a szakmaközi megbeszélés, mely az 

esetmegbeszélés egyik fajtája a helyi gyermekvédelmi rendszerben. A gyermekjóléti szolgálat 

és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente 

legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélésre kerül sor.  

Ezen forma segíti: 

◼ a közös fogalomhasználat kialakítását, 

◼ a súrlódási pontok felszámolását, 

◼ a tagok együttműködési készségének erősítését, 

◼ az együttműködés hatékonyságát, erősítését, 

◼ kompetenciák tisztázását, 

◼ a konstruktív együttműködést, 

◼ egymás kölcsönös megismerését, 

◼ kapcsolatrendszer szélesítését, 

◼ az információcsere módozatainak kialakítását, 

◼ az együttgondolkodást, 

◼ a feladatok, kötelezettségek meghatározását, 

◼ a tagok tevékenységének összehangolását, 

◼ a közösen hozandó döntések megszületését, 

◼ a válaszadást a felmerülő speciális problémákra, 

◼ a jelzőrendszeri tagok speciális gyermekvédelmi ismereteinek bővítését, 

◼ a kölcsönös adatszolgáltatás mikéntjének és az együttműködés szükségességének 

egyértelműsítését, 

◼ egységesebb szempontrendszer kialakítását. 

A szakmaközi megbeszélés szervezése, lebonyolítása a gyermekjóléti szolgálat feladata. 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 

Tartós bentlakást biztosító intézményi ellátás. 
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SZÁLLÍTÁS 

Javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a 

közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok 

helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg. 

SZEMÉLYES ADAT 

Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba 

hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat 

az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik 

azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS 

Szociális intézmény és a szociális szolgáltató, ideértve a személyes gondoskodást is nyújtó 

bármely más intézmény által nyújtott szolgáltatások. 

SZEMÉLYI FELTÉTEL 

Mindazon munkavállalók megléte, akik az ellátottak részére nyújtott szolgáltatás lehető 

legmagasabb szinten történő biztosítására nyújtanak lehetőséget. 

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért az intézményvezető által konkrét 

összegben megállapított díj, amely nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az 

igénybevevő/törvényes képviselője/térítési díj fizetésére kötelezett személy által fizetendő 

térítési díj, amely jogszabály szerint az ellátott/családja jövedelmeihez igazított. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS 

A szociális alapszolgáltatások rendszerét az 1993. évi III. törvény határozza meg. 

Ezek: 

◼ falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

◼ étkeztetés, 

◼ házi segítségnyújtás, 

◼ családsegítés, 

◼ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

◼ közösségi ellátások, 

◼ támogató szolgáltatás, 

◼ utcai szociális munka, 

◼ nappali ellátás. 

SZOCIÁLIS MUNKA 

Kettős természetű humán szolgáltatás, amely a személyes gondoskodás mellett jogi, 

szociálpolitikai eszközöket is használ. 
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SZOCIÁLIS MUNKÁS VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK 

Fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézményekben: Szociális munkatárs, 

intézményvezető. 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ/INTÉZMÉNY 

Az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. §-ban meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokat nyújtja. / az Sztv.-ben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást 

vagy támogatott lakhatást nyújtó szervezet. 

SZOLGÁLTATÁSI ELEM 

A szakmai programban a szolgáltatás részeként megjelenő alábbi tevékenységek összessége: 

◼ Tanácsadás 

◼ Esetkezelés 

◼ Pedagógiai segítségnyújtás 

◼ Gondozás 

◼ Étkeztetés 

◼ Gyógypedagógiai segítségnyújtás 

◼ Felügyelet 

◼ Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

◼ Szállítás 

◼ Készségfejlesztés 

◼ Lakhatás 

◼ Közösségi fejlesztés 

SZUBSZIDIARITÁS 

Biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyek a szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön 

vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos 

személyekkel kapcsolatos döntések és intézkedések helyi szinten kerüljenek megfogalmazásra 

és megvalósításra. 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről. Az intézménybe való 

felvételkor az intézmény, tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára, az 

intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, panaszjoguk gyakorlásának 

módjáról. 

TANÁCSADÁS 

Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, 

élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a 

megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő 

témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, 

magatartás elkerülésére irányul. 
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TÁRGYI FELTÉTEL 

Mindazon, az intézmény számára kialakított és biztosított épített környezet és fizikai 

infrastruktúra összessége, amely a rendelkezésre álló legmagasabb szintű életminőség 

nyújtására ad lehetőséget. 

TERMÉSZETES TÁMASZ 

A Humán Ökorendszer hét szintje azt írja le, hogy miként működnek a természetes támaszok 

az egyes szinteken, másrészt, hogy mi történik, amikor ezek összeomlanak. 

Szint Jól működő természetes 

támasz 

Nem jól működő természetes 

támasz 

I. Fizikai Kielégített fizikai szükségletek 

(étel, hajlék, biztonság). A test 

jól működik, a betegség 

kezelhető. 

Az alapvető fizikai szükségletek 

kielégítetlenek. A betegség 

gyakoribb, mint az egészséges 

állapot. Fogyatékosság 

lehetséges. 

II. Intraperszonális Hangulat és érzelmek 

pozitívak, önértékelés jó. 

Negatív érzelmek 

lehetségesek, de nem 

dominálnak. 

A hangulat és érzelmek általában 

negatívak. Alacsony önértékelés. 

A problémamegoldó és 

döntéshozó képesség fogyatékos 

III. Interperszonális A kapcsolatok vegyesek és 

általában pozitívak. Küzdelem 

van, de kezelhető. A  igények 

kielégítettek. 

Hiányoznak az alapvető támaszt 

és szeretetet nyújtó kapcsolatok, 

ill., ha vannak, akkor destruktívak. 

IV. Család A család vagy más kiscsoport 

melegséget és hozzátartozás 

érzését nyújtják, a problémák 

idején pedig támaszt. 

Hiányozik a család vagy más 

kiscsoport, vagy a bennük lévő 

kapcsolatok destruktívak. Nincs 

közeli hálózat, amihez 

fordulhatna, amikor erre 

szüksége lenne. 

V. Helyi közösségek A helyi környezet intézményei 

és szervezetei alapvető 

társadalmi szükségleteket 

elégítenek ki, pl. munka, 

oktatás, lakás, egészségügy, 

stb.  

Közösségi intézmények és 

szervezetek hiányoznak vagy nem 

jól működnek. Alapvető szociális 

szükségletek részben vagy 

egészben kielégítetlenek. 

VI. Kulturális Az egyén egy (valláson, 

hagyományon alapuló) 

kultúra vagy szubkultúra 

részének érzi magát, amely 

viselkedésmintát nyújt, 

A kulturális identitászavart vagy 

konfliktusos. Dominál a 

rasszizmus, a diszkrimináció 

és/vagy az egyén peremre szorul. 

A gyors társadalmi változás 
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különösen a döntéshozatalok 

időszakában 

kulturális vákuumot vagy a 

kultúra elsorvadását idézi elő. 

VII. Állam, nemzet Az adott ország törvényei és 

szociálpolitikája általános 

biztonság- és igazságszeretet 

nyújtanak. Az élet- és 

vagyonvédelem megoldott. 

A szociális, politikai, gazdasági 

rendszer nem működik, 

igazságtalan vagy totalitárius. 

Háború vagy polgárháború 

nehezíti az egyén életét. 

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 

Személyes gondoskodást nyújtó intézmény esetében az intézményvezető által készített éves 

terv, amely tartalmazza a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, 

munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével, a továbbképzésben részt vevők 

helyettesítésére vonatkozó tervet, a továbbképzésre fordítható források megjelölését és 

felosztását, továbbá a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát. 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ 

18. életévét betöltött ellátott mellé, illetékes gyámhivatal által kijelölt gondnok. 

ÚJ TÍPUSÚ ÖNKÉNTESSÉG 

A tudás megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az önismeret fejlesztésére szolgáló 

tevékenységi forma. 

VÁRAKOZÓ 

Olyan igénylő, akinek a szolgáltatásra irányuló benyújtott kérelmét befogadták, de számára 

férőhely még nem áll rendelkezésre. 

VÉDELEM 

A Gyermekjogi egyezmény egyik fontos pillére.  

A védelem, nem csak a szülő joga, hanem mindenki másé, aki a gyermekkel kapcsolatba kerül, 

így a szociális munkásé is. 

VÉDELEMBE VÉTEL 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, 

akkor a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. 

VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Olyan-magatartás, mulasztás vagy következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 
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